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Krikščioniškajam 
Pasauly 

ŽMOGUS NĖRA VIENAS 

PARYŽIUS. — Iš spaudos iš-
ėj'o prancūzo žurnalisto ir rašy
tojo Andrė Frossard pagarsėju-
sios knygos "II y a un'autre 
Monde" (Yra ir kitas pasaulis) 
itališkas vertimas. Šioje knygoje 
autorius pasakoja, kaip jaunystė
je patirta Dievo malonė pra
skaidrino jo gyvenimą. Pagrindi
nė knygos mintis yra ta, kad 
žmogus nėra vienas ir kad pa
saulis, kuriame jis gyvena, nors 
yra didingas ir nepaprastai gra
žus, tėra mažas ir neryškus še
šėlis dabar nematomos, dvasi
nės, bet ryškiai spindinčios tik
rovės, kuri persunkia visų gyveni
mą. Žmogaus likimas nesibai
gia šiuo žemiškuoju gyvenimu, 
žmogaus laukia kitas pasaulis. 
"Aš tai sakau, remdamasis ne 
spėliojimais ar girdėtais gandais; 
remiuosi asmenišku patyrimu". 

Frossard yra konvertitas, bu
vęs marksistas. Apie savo atsiver
timą jis pasakoja kitoje didelio 
pasisekimo susilaukusioje knygo
je "Dieu existe, je l'ai rencon-
trė" (Dievas yra, aš jį sutikau). 
PASIŽADĖJO, BET NEVYKDO 

NEW YORKAS. — Prieš 28 
metus, Jungtinių Tautų organi
zacijos generalinė asamblėja pri
ėmė ir iškilmingai paskelbė Vi
suotinę žmogaus teisių deklaraci
ją. Nuo tos dienos kiekvieneriais 
metais gruodžio 10 visame civi 

KOVA DEL EGLUTES LIETUVIA 
LAIMĖJO 

Cleveland, Ohio. — Jau buvo-1 naujo eglutę tautiniais ornamen-
me minėję apie lietuvių šaulių Į tais ir pastatyti bibliotekos salė-
papuoštos eglutės išmetimą iš je, o gaisrininkams įsakyta nekiš

ti daugiau rankų. 
įdomu, kad "Cleveland Press" 

parašė net keturis straipsnius lie
tuvių eglutės reikalu, televizija 
parodė kelis kartus žiniose pa
puoštą ir nudraskytą eglutę. Cle-
velando lietuviai savo laimėjimu 
džiaugiasi, nes gali parodyti tau
tinį papuošalą ir svetimtaučių 
publikai. 

Clevelando centrinės bibliotekos, 
įtikinus vadovybę, eglutė vėl bu
vo pastatyta ir gaisrininkų ant
rą kartą išmesta. Tada lietuviai 
kreipėsi į miesto merą R. Perk 
ir, talkinant aukštiems miesto 
pareigūnams R. Kudukiui, A. 
Rukšėnui ir J. Stempužiui, muz. 
A. Mikulskis su šauliais gruodžio 
22 d. gavo teisę papuošti iš 

Isvare už religinę 
literatūra 

Maskva. — "Trud", sovietų 
laikraščio darbininkams, žinio
mis, dvi švedės iš Sovietų Sąjun
gos buvo išvarytos už "didelį 
nusikaltimą", religinės literatū
ros atvežimą ir platinimą. Ga-
biella Oxenstierna ir Ingela 
Dahl Taline, Estijoj, dalino atsi
vežtus šventraščius. Jos buvo su
imtos, įsodintos į Švediją plau
kiantį laivą, išsiųstos. 

Susirgimai vėžiu 
didėja 

Washingtonas. — Statistika ro
do, kad 1975 susirgimas Vėžio Ii 

Arafatas mažu 
. reikalavime 

Nicosia. — Yassir Arafat, Pa
lestinos išlaisvinimo organizaci
jos vadas, lankydamasis Kipre. 
sakė, kad jis su savo tautiečiais y-
ra pervargęs, bekovodamas už 
Palestinos valstybės atstatymą, 
nesitiki atgauti visų plotų, pasi
tenkins ir tuo, kas bus atgauta iš 
Izraelio vakariniam Jordano 
krante. Jo kiti bendraminčia 
dar su tuo nenori sutikti, reika
lauja visos buvusios teritorijo*, 
vadinas Palestiną įkurti Izraelio 
ribose. 

Kinų kaltinimai 
sovietams 
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sia priežastimi laikoma per pas- > mingai atžymi įvairių pasaulio 
kraštų vyriausybės ir visi geros 
valios žmonės, besirūpinantys su
kurti geresnį ir teisingesnį pa
saulį, kuriame būtų apsaugotas 
Žmogaus orumas ir nebebūtų pa
žeidžiamos jo pagrindinės teisės. 
Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos pirmininkas ambasa^ 
dorius Sbirley Amerasinghe (Sri 
Lanka) Žmogaus teisių dienos 
proga paskelbtame pareiškime 
pasakė: 

"Visuotinė žmegaus teisių dek
laracija ragina tautas, kraštų vy
riausybes ir visą žmonių bendruo
menę savo tarpusavio santykius 
pagrįsti tokiais nuostatais, kurie 
ne tiktai apsaugotų žmogaus oru
mą, bet taip pat užkirstų kelią 
bet kokiam žmogaus pažemini
mui ar jo diskriminacijai dėl 
jo rasės, tikėjimo, lyties ar kal
bos. Deja, tenka konstatuoti, kad 
dvidešimt aštuoneriem metam 
praėjus nuo Deklaracijos paskel
bimo, žmogaus teisės pasaulyje 
vis dar tebėra pažeidžiamos ar 
nepakankamai apsaugojamos". 

LENKIJOJ GALIMA, 
LIETUVOJ — NE 

VARŠUVA. — Varšuvos arki
vyskupijos iniciatyva Lenkijos 
sostinėje įvyko pirmasis Jaunimo 
Liturginio sąjūdžio suvažiavimas 
tema: "Mano uždaviniai šiuolai
kinėje Bažnyčioje". Suvažiavimo 
dalyviai — apie trys šimtai jau
nuolių — kreipdamiesi į visus 
savo bendraamžius, kviečia juos 
prisijungti prie sąjūdžio ir konk
rečiai padėti Bažnyčiai vykdyti 
jos uždavinius. "'Šiuolaikinė atsi
naujinusi Bažnyčia yra galinga 
jėga, sugebanti pasipriešinti žmo
gaus išnaudojimui, kovoti prieš 
neteisingumą ir prieš dabartinio 
pasaulio negeroves, apsaugoti 
mūsų tikėjimą ir kultūrą". 

NEW YORKAS. — Amerikie
čių žmonių pagalbos organizaci
ja Catholic Relief Service įsteigė 
specialų fondą nuo žemės drėbė 
jimo nukentėjusiems Turkijoj 
padėti. 

įpkaltino sovietus. Kaltina Mask
vos noru į savo strateginę orbitą 
įtraukti Japoniją. Tam tikslui 
naudoja politinį ir karinį spaudi
mą, gundo ekonomiškai. Tačiau 
ie patys sovietai, kai jiems pri
mena japonai keturias pagrob
us salas, apie tai nenori kalbėti. 
\gentūros tonas leidžia suprasti. 
:ad kinai nenorėtų matyti so-
-'ietų —japonų draugystės. 

Kissingerio 
dokumentai bus slapti 

Washingtonas. — Kissingeris 
-avo dokumentus ir raštus ati
davė Kongreso bibliotekai, bet 

stoty. Jo draugai gali imtis keršto jie turės būti slapti 25 metus. 

kutiniuosius metus labai padidė 
jęs aplinkos užteršimas chemi
niais produktais. Nuo 1933 metu 
vėžinių susirgimų kasmet padau 
gedavo 1 proc. 

Saugo japonu 
konsulatus 

Toronto. — Japonijos ambasa
da ir penki konsulatai Kanadoj', 
pradėti saugoti, laukiama užpuo
limų. Toronte buvo suimtas To-
šio Ohmura, japonas, priklausąs 
t3roristų Raudonajai armijai, ir 
išduotas japonams. 1969 jis pa
dėjo bombą Japonijoj, policijos 

J. Tautos siūlo 
smurtą 

Raginimas griebtis ginklų Namibijai išsivaduoti 
nesuderinamas su IT tikslais 

priemonių. 

Fukuda bus Japonijos 
premjeru 

Tokijo. — Japonų valdančioji 
liberalų — demokratų partija pir
mininku parinko Takeo Fukuda, 
tokiu būdu jis bus paskelbtas ir 
ministeriu pirmininku. 

Fukuda, 71 metų, ekonomistas, 
daug kartų buvo kabinete, įskai
tant finansų ir užsienio reikalų 
ministerijas. Jis buvo didelis kriti
kas atsistatydinusio premjero Ta
keo Miki. 

Vienintelis, kuris galės -prie 
prieiti, bus jis pats. 

I«J 

Sniegas Ir Vilniaus gotika (J. Juknevičiaus nuotrauka) 

TfjrTUt FiiMĄ 

Plains, Ga. — Carterio nomi
nuotas valstybės gynėjo postan 
Griffin Bell pažadėjo išstoti iŠ 
klubo, kur neįsileidžiama ne: 
juodųjų, nei žydų. 

Gerovės, sveikatos ir švietime 
sekretorium paskirtas Washing-
tono advokatas Joseph Califano. 
pranešė vakar Carteris. 

Maskva. — Milicija suėmė dar 
vieną žydą aktyvistą, Vladimire 
Slepaka. Manoma, kad tai tęsi
nys suiminėjimų dėl žydų suruoš
to kultūros simpoziumo. Simpo
ziumo dalyvius, 45 žmones, su
ėmė dieną anksčiau. Slepak, sa
koma, su simpoziumu nieko 
bendro neturėjo. 

Salisbury. — Rodezijos juoda
sis nacionalistas Joshua Nkomo 
kreipėsi į kaimynus ir kitas šalis, 
prašydamas sudaryti tarptautinę 
komisiją, kuri ištirtų kas ir kodėl 
išžudė 27 juoduosius Rodezi
jos ūkio darbininkus. Yra žino
ma, kad tai padarė juodieji par
tizanai, atėję iš Mozambiko. 

Buenos Aires. —Argentinos po
licija susišaudyme su Montone-

{ rot iftroriitaia aštuonis jy nušovė. 

Ispanija sueme 
komunistų vadę 

Madridas. — Ispanijos polici
ja suėmė komunistų vadą Santi-
ago Carrillo. Carrillo visą laiką 
gyveno užsieny, prieš 10 mėne
sių slaptai perėjo sieną ir slapstė
si Madride. Apie savo buvimą 
sostinėj jis pats buvo pranešęs 
spaudos konferencijoj, bet jo ad
reso niekas nežinojo. Sekliai jį 
pažino ir suėmė gatvėje. 

Vos tik buvo sužinota apie su
ėmimą, komunistai suorganiza
vo demonstracijas ir skelbia strei
kus. Komunistų ir jų simpatikų 
Ispanijoj priskaitoma apie 100,-
000. 

Vietnamo pabėgėliai 
j Australiję 

Canberra. — 56 vietnamiečiai 
nedideliu motoriniu laivu pri
plaukė Australijos krantus ir pa
siprašė azylio teisių. Jūroje išbu
vo 51 dieną. Australija pasilikti 
leido. 

Detroitas. — Vienas General 
Motors korporacijos vadovų, W. 
A. Danning, sako, kad 1977 metų 
rugpiūčio mėnesį gali užsidaryti 
visi automobilių fabrikai ir pro
dukcija bus sustabdyta, ]ei Kong
resas laikysis savo nusistatymo 
1978 modeliams taikyti griežtus 
emisijos reikalavimus* 

New Yorfcas. — Jungtinių Tau 
tų visuotinis susirinkimas gruo
džio 21 pasibaigė, delegacijos iš
važinėjo. Ką sesija nuveikė, dar 
nesusumuota. Tik vienas iš pas
kutiniųjų jos nutarimų susilaukė 
aštrios kritikos. Jungtinės Tau
tos yra skirtos taikai užlaikyti, o jų 
rezoliucija, numatanti visas prie
mones, įskaitant ir smurtą sie-
kia'nt tikslo, nesuderinama su JT 
dvasia. "Monitor" vedamajam 
tai vadina tiesiog ironija. 

Raginimas griebtis ir karinių 
priemonių Nabijai išsivaduoti iš 
Pietų Afrikos globos Jungtinių 
Tautų menko prestižo nepataiso. 
Niekas neabejoja, kad Namibijai 
reikia išsilaisvinti, tik ne tokiu 
būdu, kaip advokatauja J. Tau
tos. Prieš raginimą griebtis gink-
ų balsavo Amerika, Britanija, 

Prancūzija, Vakarų Vokietija, 
Belgija ir Liuksemburgas. Tas jų 
žingsnis buvęs geras, laikraščio 
manymu. Susilaikė nuo balsavi
mo Japonija, Kanada, Italija, Is
panija, Švedija, dar viena kita 
šalis. Irgi gerai. Net ir Afrikos 
šalių diplomatai privačiai kalbė
damiesi sutinka, jog nueita per 
toli. 

Amerikos ir kitų Vakarų šalių 
nuomone, nepriklausomybės ga-

Sovietai netvaa 
išdavė savo agentę 

Washingtonas. — FBI suėmė 
buvusį Cia agentą Edwin 
Moore. Toks atsitikimas, kad bū
tų suimtas CIA dirbąs ar dirbęs 
agentas, yra pirmas. Jis kaltina
mas šnipinėjimu sovietams. 

Istorija su Moore įdomi tuo, 
kad jį netyčia išdavė patys sovie
tai. Dieną prieš tai prie- namų, 
kur gyvena sovietų diplomatai, 
rastas storas vokas. # Rusai, bijo
dami, kad tai gali būti bomba, 
kaip dažnai esti, pranešė FBI. 
Kai FBI atidarė voką, rado slaptų 
dokumentų, pažadą jų parūpinti 
daugiau. Už patarnavimą pasp-
rašė 200,000 dolerių. Nurodė ir 
slaptą vietą, kur pinigai turi bū
ti padėti. Kitą dieną tas žmogus 
ėjo atsiimti pinigų ir pataikė į 
FBI spąstus. 

įima pasiekti derybų keliu. Buvo 
siūlyta Jungtinių Tautų ribose 
derybas pradėti Genevoje, tik su
sidėjo tam nepalankios aplinky
bės — šventės, JT sesijos pabai
ga, Amerikos administracijos pa
sikeitimas — ir įpiršti tos idėjos 
nebuvo galima. Neprisidėjo nie
ku ir pati Pietų Afrika. Ji atsisa
kė paklusti J. Tautų siūlymu, 
pasitraukti iš Namibijos, atsisa
kė kalbėtis su juodųjų išlaisvini
mo frontu. Jį vadina tik pap
rasta teroristų organizacija. Jei
gu jos atsakymas būtų buvęs ne 
toks griežtas, gal nebūtų buvę » 
nei tos nelaimingos rezoliucijos. * 

Daroma išvada, kad juodieji 
nacionalistai, paskatinti JT, ga
li griebtis griežtesnių priemonių 
visur, įskaitant ir Pietų Afriką. 

Kubiečių Angoloje 
ne mažėja, bet 

daugėja 

Naktis rami, naktis šventa, 
O aplink visur tyla* 
Tik meili šventoji šeima 
Budi Jėzų migdydama — 

Mik, mažyti dangaus. 

Kan. Josef Mohr. Jo žodžiams Franz Gruber 1818 metų Kalėdų 
išvakarėse sukūrė melodiją, ir jųdviejų giesmė "Stille Nacht, 
beilige Nacht" pasidarė labiausiai žinoma visam krikščioniška-
jam pasauly, 

Kas yra tikras 
liberalas? 

Wasriingtonas. — Kubos eks
pedicinis korpas Angoloje išaugo 
iki 20,000 vyrų, sako kolumnistąi 
Evans ir Novak. Castro praėjusi 
gegužės mėnesį buvo žadėjęs jj 
atitraukti, bet toli iki teisybės. 
Žvalgyba praneša, kad kubiečiai 
Angoloje ruošiasi pastoviai įsi
kurti. Juodieji kubiečiai jau su
poruojami vedybomis su vietinė
mis angolietėmis, 

Angolos prezidentas Agostino 
Neto sukontroliuoti savo valsty
bės centrinio ir pietinio rajono 
negali, reikalingas kubiečių. Ant
ra priežastis, kodėl Kubos kariai 
ten reikalingi, yra sudėtingi so
vietų ginklai. Vietiniai angolie-
1 iečiai jų dar negali valdyti Pa
galiau sovietų ir jų draugų akys 
nukreiptos j Namibiją. Prireiks ir 
ten "draugiškos pagalbos". Ku
bos daliniai turės darbo ne vien 
ten. Laukiama ir kas bus su Ro-
dezija. Rodezijos partizanai gau
na ginklus per marksistinį Mo
zambiką, gali prireikti ir sveti
mų karių. 

jt^ 

Washingtonas. — Kas yra tik
ras liberalas? Sen. Diek Clark (D., 
Iowa) yra vienintelis Senate, 
skelbia Americans for Democra-
tic Actions. Clark gavo jų 100 
procentų pritarimo. Sekantieji po 
jo yra yra New Jersey respubliko
nas senatorius Clifford Case ir 
demokratas iš Massachusetts Ed 
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KALENDORIUS 

Gruodžio 24:KūČios; Adomas, 
ward Kennedy, abu gavę po 95 kva, Jogaila, Minvyde. 
p r o c > Gruodžio 25: Kristaus Gimimo 

Vidutiniškai visi Senato W- |*m»tė — Kalėdos; Eugenija, 
Gražvydas, Aiskutė. savimai 

centais. 
vo49. 

1976 įvertinti 43 pro-
1975 įvertinimas bu-

Hong Kongas. — Šioj mažoj 
britų kolonijoj trūksta erdvės, tai 
aerodromas statomas įlankoj, su
piltam pylime. Takų ilgis bus 
daugiau negu dvi mylios, galės 
nusileisti ir pakilti ir didžiausi 

i lėktuvai. 

Gruodžio 25: Šv. Šeimynos 
Šventė; Steponas, Vincenta, Gry-
notas, Dovilė. 

Gruodžio 27: Jonas apaštalas, 
Fabijolė, Dautaras, Eglė. 

Saulė teka 7:15, leidžias 4:24. 
ORAS 

Dalinai saulėta, šilčiau, apie 
30 laipsnių. 



DRAUGAS, penktadienis, 1976 m. gruodžio 24 d. 

Vytautas Grybauskas, 4144 So. Haplewood, ChJcago, CL G»^Si 
Telefonas namuose: 847-1729, darbe 269-7482 

[ t M I M > I M M » » O M M M M M M M H M » t M » M I M * j 

SKAIDRIŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
LINKIME SPORTININKAMS, BINDRADARBIAMS IR SKAI
TYTOJAMS 

Redaktorius 
; M M I » » M I M » » M M > > » » » H M » » ' • » « 

U O D N A 2INTA 
-

Šių metų gruodžio ,21 d. Ha
miltone mirė po sunjkios ir il
gos ligos 56 m. amžiaus Jonas 

. Bulionis. Visas lietuviškas spor
tinis pasaulis -liūdi, netekęs jau
nystėje buvusio gero plaukiko ir 
krepšininko, o vėl iau sporto dar
buotojo, organizatoriaus, jauni
mo globėjo. Jis buvo Hamiltono 
Kovo vienas iš steigėjų, ilgame
tis pirmininkas, treneris ir. ašis, 
apie kurią ketvirti šimtmečio su
kosi Hamiltono sportinis judėji
mas. 

Likusiai našlei Rūtai ir sūnui 
Petrui visos Kanados ir Amerikos 

' sportinės šeimos gili užuojauta. 

BIRUTĖ PLUCATTĖ LAIMI 
ONTARIO PIRMENYBES 

Uždarose Ontario stalo teniso 
pirmenybėse dalyvavo gražus bū 
rys lietuviško jaunimo iš Toron
to Vyčio, Aušros ir Hamiltono 
Kovo: R. Raguckaitė, D. Berno
taitė. L. Koperskytė. K. Banelis, 
V. Banelis, P. fu t ly s . L. Janu
šauskaitė, P. Klevinas, G. N e -
šukaitytė. B. Plučaitė, E. Vaiče
kauskas. 

Mažųjų mergaičių klasėje, že-
. miau 13 m., Ramoną Raguckai-
. tė iš Hamil tono Kovo vėl pasie

kia finalą, bet čia pralaimi prieš 
\ B. McKnight 18-21 ir 17-21. Vy-
. rų grupėje P. Klevinui nelabai 

sekasi ir jis iškrenta antrame ra
te. Tačiau vyrų B. klasėje E. 

. Vaičekauską* pt^ekia baigmę, 
kur pralaimi prieš R. Bickersta-
ffe 0-2. 

Senu įpratimu lietuviškas spal
vas geriausiai apgina mūsų sta-

' lo teniso pažibos Br.- Plučaitė iš 
', Toronto Aušros ir Gloria Nešu-

kaitytė iš Toronte ' Vyčio klubų. 
Birutė Plučaitė. buvusį Kanados 
jaunių meistero, žaidžia pasigėrė
tinai, lęng\ai laimi pirmus ratus. 
o pusfinalyje paklupdo Kanados 
meisterę Rupa Bajėrriee 21-13 ir 
21-14. Finale susitinka savo drau 
gę fr nuolatinę priešininkę Glo
riją \Tešakaitytę, kuri pusfinaly
je taip pat pateikia staigmeną, 
nugalėdama jugoslave Ir. Cordas 
21-18. 8-21 ir 22-20. Baigminės 
rungtynės buvo labai įdomios ir 
gero lygio. Pirmąjį setą nesun
kiai laimi Glorija 21-14, bet ki
tus du po lygios kovos laimi Bi-

^rtrtė 21-19 ir 23-21 ir tampa 
"Ontario tneistere. 

Be puikaus pasirodymo moterų 
klasėje .penkiolikmetė Glorija su
renka dar tris trofėjas. Mišriame 
dvejete su V. Skujins finale pra
laimi prieš A. Heap ir R. Ba-
jemee 21-12 ir 21-18. Be šių 
dviejų antra vietų ji laimi dvi 
pirmas: 15 ir 17 m. amžiaus 
grupėse. Susumavus, ji greit pa
vaduos vyresniąja seserį Vio
letą, kuri 10 m e t ų iš eilės buvo 
Kanados stalo teniso meisterė 

r^epirrnėnybių rungtynėse Dja 
kartoje Indonezija sužaidžia su 
Sov. Sąjunga 0-0. 

V. A. Krikščiūnas 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 

f 
I 
? 
s 

i 
! 

D RALGAS 
r t t £ LiTMTl!AXlA> WOBLl>-«TD» DAILY S 

Šauni CJ««» Po«a«» puo *» CfeKatfg iau*ui» ruoUabrt J«uy, | 
a^etm' 3ui>a»y». Legau toJdsya, d»ys after Chrlatmaa and Eastw r 

fiy tba UthaaalaB Catholk Prmi Bodety | 
J&*ėriptioč rJztA $2i X - Ctuatgc waa Coos County Olinoia § 

ESMWbo* T U 3J% P6-00. OtmM 08.00 Pam«a f 
<AJ»T tat — 08.00. r 

pįjKc 'f i tci i mažinant, p«irrttavlm«B Ū4 j*uta# premana- ! 
-uu-- Ui B ^ Ant DRAUGO ptte Beav-aac uostytojo adreao, | 
HTji i jo ookMti atzrs"^*., H *adm •adtytojas yra užsi- I 

I -Ormofcr or-emoeiatm* anksss • UĖMtc 

Jii.c*^c. Cook, M. $28.00 $15.00 $10.00 $4.00 S 
taa-čc ) . $28-00 $15.00 $18.00 HM 

Saviucna 

$2-6. JO $15.00 $10*0 — s 
I28A0 $17.00 $11.00 — 5 
$2*-* $:OJC — — į 

Neries ir Latuanicos krepšinio veteranai po žaidynių Chicagoje. Nuotr. 2. Degučic 

• 

— Anglijos futbole trenerių 
pasikeitimas yra itin dažnas reiš
kinys. Po to, kai Derby County 
futbolo komandos treneris Davė 
McKay buvo atleistas, iš 22 tre
nerių pirmosios anglų lygos yra 
likę tik 4, kurie 5 merus dirba su 
tuo pačiu klubu. Nu<> karo pa-
hargos anglų futbolo sąjungoje, 
kari apima net 92 klubus, 900 
trenerių buvo atleisti arba patys 
atsistatydino. 

— Centrinės Amerikos antroje 
grupe,? Costa Rieu — Gvatema
la 6-6 ir Gvatemala — Ei Sal-
vador 3-1. Šiuo ntt*u lentelėje: 
1. Gvatemria , 2. Gostt Rica, 
3. E! Salvador ir 4. Panama. 

s 

—Futbole. Lietuvos futbole 
federacijos prezidiumas apsvars
tė abiejų pirmos lygos komandų 
1976 m. sezono pasirodymą. Vil
niaus Žalgiris buvo įvertintas ne-
paterikinamai, o Klaipėdos Atlan 
tas patenkinamai. 

Lietuvos aukščiausios grupės 
sudėtinėse pirmenybėse, kur kar
tu skaičiuojami taškai vyrų ir 
jaunių komandų, pirmauja Ma
žeikių Atmosfera, po jos Ukmer
gės Vienybė, Alytaus Dainava ir 

Jt.t. 

— Rankinyje Rygoje pasibaigė 
tradicinės Pabaltijo ir Leningra
do varžybos. Lietuvą atstovavo 
Vilniaus "Mokslo" moterys ir 
''Ąžuolo" vyrai. Moterys pasiro
dė puikiai, ir pralaimėjusios Le
ningradu! tik 18-19. liko antro
je vietoje. "Ąžuolas" padarė ly
giomis su estais 29-29, bet pra
laimėjo kitas dvi ir liko 4-je 
vietoje. 

Panevėžyje baigėsi sąjungos 
mergaičių pirmenybės. Lietuvos 
rinktinė pasirodo netikėtai pui
kiai ir po įspūdingų pergalių 
prieš Ukrainą 22-14 ir Baltaru
siją 14-13 užima antrą vietą. 
Maskvos rinktinė senu įpratimu 
laimi meisterio vardą. 

Tibliso tarptautiniame turny
re dalyvavo ir sąjungos jaunių 
rinktinė, už kurią žaidė du kau
niečiai V. Sadaunykas ir V. N o 
vickis. 

— Tinklinyje Vilniaus "Kuro 
aparatūros" komanda dalyvau
ja tarptautiniame turnyre Rytų 
Vokietijoje. Šį turnyrą ji jau lai
mėjo pereitais metais ir pasiryžu
si parsivežti titulą ir šiemet. Pir
mose rungtynėse tprieš Berlyno 
TSC ji žaidžia užtikrintai ir lai
mi 15-10, 15-10 ir 15-9. Rung
tynės truko vos 57 minutes. 

— Plaukime Rygoje įvykusia
me Pabaltijo kraštų jaunučių 
(13-14 m.) turnyre jaunieji lie
tuviukai gali didžiuotis savo pa
sirodymu. Jie iŠ 22 nuotolių lai
mi net 10 ir su 198 taškais uži
ma pirmą vietą, palikdami es
tus antroje vietoje su 181 tas 
kais ir latvius trečioje su 145 
talkais. D u Lietuvos rekordus 
sumušė vilnietis P. Vaitiekūnas 
100 ir 200 m. nugara distancijo
se, L. Kačinsytė 200 m. krūtine 
ir net kelios berniukų ir mergai
čių estafetės. 

— Krepšmyje pasibaigė "Spor
to" laikraščio taurės varžybos. 
Moterų grupėje iš 60 komandų 
finalinę grupę pasiekė: Kauno 
Atletas ir Banga, Vilniaus Elekt
ronika ir Jonavos Klevas. Kau
no Banga laimi visas tris rung
tynes ir taurę. Vyrų grupėje tau
rė atitenka Kauno Šilkui, kuris 
visu nustebimui, užtikrintai įvei
kia Kauno Bangą 103-85 su to
kiais žinomais ir buvusiais Žal
girio žaidėjais, kaip M. Paulaus
kas, A. Žukauskas, R. Vencber-
gas ir kt. 

Aukščiausios lygos moterų pir 
menyblu pirmasis ratas buvo žai
džiamas Penzos mieste. Vilniaus 
Kibirkštis su rinktinės Žaidėjomis 
A. Rupšiene ir V. Šulskyte savo 
pasirodymu gana patenkintos: iš 
6 rungtynių laimėtos 4 ir lente
lėje užimta 5-tą vietą iŠ 13 ko
mandų. Laimėta prieš Penzos 
Spartaką 91-78, Maskvos SIM 8 8 -
-72, Alma Ata Universitetą 7 9 -
•66 ir Novosibirsko Dinamo 98-

-73. Pralaimėta Maskvos Dina
m o 59-72 ir prieš daugkartinį 
Europos meisterį Rygos T T T su 
didžiąja (virš 2 m. ūg io ) Se-
minova 78-67. 

Vyrų grupėje Vi lniaus Staty
ba, kad ir žaisdama be rinktinės 
žaidėjo R. Girskio, turi d u lai
mėj imus iš trijų rungtynių ir uži
ma 4-tą vietą. Paskutinėse rung
tynėse pralaimi Kijevo Strojteliui 
113-97, tačiau prieš Sverdlovską 
sužaidžia be priekaišto ir laimi 
92-88 . 

Kauno Žalgiris, pagaliau be 
Modesto Paulausko, iš 4 rung
tynių turi dvi pergales ir stovi 
5-je vietoje. Po pralaimėjimo 
Maskvoje Žalgiris neturi vargo 
prieš T a l i n o Kalevą 9 5 - 7 1 , dar 
lengviau nugali Sverdlovsko 
Ura lmašą 116-79 ir ryžtingai su-
kovoja prieš Leningrado Sparta
ką su garsiuoju A. Belov ir ki
tais rinktinės žaidėjais. 3 min. 
iki ga lo Žalgiris veda 7 6 - 7 1 , mi
nutei likus dar 78-75, tačiau pas
kutinės sekundės nesėkmingos, ir 
Spartakas nusineša pergalę 84-
-82. 

Vi lniet i s J. Jankauskas, pakel

tas į tarptautinių teisėjų katego-1 Š A C H M A T A I 
riją, grįžo iš Krokuvos, kur tei-t 
sėjavo Europos taurės varžybų! _ PaMtraukes g gov. S-gos 
rungtynes tarp Kr:kuvos ir Bukai ^ ^ K o r č n o j u s s t i a i 

ręsto moterų komandų. ruošiasi b ū s i m o m s pasaul io 

m t r o T r v c V V T A C .kandidatų varžyboms, kurios 
Į Y A i t U U ^ - . M ' — | t u r ė s b Q t i ^ b a i g t o s iki balan

džio 1. J i s dabar sužaidė mačą 
—V. Gerulaitis Australijoje, j p u Olandijos d m Tinunanu ir 

Po Venecuelos, Japonijos ir Las £ $ , , § £ į t ikinančiai 4 V ^ - 2 M J . 
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Vegas, V. Gerulaitis vėj kitame 
pasaulio gale — Australijoje. 
Šį savaitgali Melboume įvyksta 
tarpkontinentinės teniso rungty
nės: Amerika — Australija. A m e 
riką atstovaus Pietinės Amerikos 
meisteris G. Vilas ir V. Gerulai
tis, o Australiją — K. Rosewall 
ir Alexander. Amerika turėtų ne
sunkiai laimėti . 

— N e w York. Rytų Amerikos 
sporto apygardą ir X e w Yorko 
L.A klubą 1977 metais laukia 

T a dvikova, buvo sukėlusi nepa
prastą SMsidomėjimą. Olandijo
je, itin, k a i draudimo b-vė AGO 
pasiėmė f inansuot i tąjį susi t iki
m ą ir b u v o laba i pabrėžiamas 
puikus T i m m a n o pasirodymas 
6- m. š a c h m a t ų ol impiadoj , ku
rioje j i s neprala imėjo nė v ienos 
partijos-

1977 M. APLANK^TOTE LIETUVĄ 
Mūsų spedarybe' ruošti keliones 

grupėms arba pavieniams asmenims 
Padedame vizų gavimo reikalais 

(Intouri8t Accredited Agency) 

Informacija nemokamai. Rašykite arba skambinkite: 
BEVERLY iNTERNATTOKAL TRAVHL, 1SC. 

998$ Wilshire Blvd^ Sulte 832 
Beveriy Ifflk, Catfornia 90212 

TeL (2 l» 271-4118, 272-3011 - C^Ks BEVTRAy..^ 

-

— Australijos lietttvitį spor. 
t o šventė j , Meibourne. XH. 27 
31 bus š a c h m a t ų varžybos. 

i ž«v . Montreaiio ir Que-
didžiulis sporto kalendorius. Pra- j hecQ m e i s t e r i s j ^ n a a Žalys &«> 
džia bus sausio 15-16 d. Kultū-

Birutė Plučaitė. 
Toronte. 

laimėjusi turnyrą 

ros židinyje rengiamu stalo te
niso turnyru, kuriame be geriau
sių lietuvių žaidėjų, dalyvaus ir 
žinomi amerikiečių žaidėjai. 

Kovo 26-27 d. j u k š Rytų apy
gardos krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso ir šachmatų primenybės. 
O balandžio mėn. 29, 30 ir ge
gužės 1 d. New- Yorkas ruošia 

metu rungias i 4 partijų m a č e 
s u W. Gray dėl I vietos didžia
jam Golden K n i g h t turnyre (su 
s iraš inėjant) . T r y s partijos bai
gėsi lyg iomis , b e t ketvirtoji dar 
nebaigta. 

— Ilgametis Chdcagos it Ilh-
»ois me i s t er i s P a u l i u s Tautvai -
šas nemano, kad Fišeris s t o t ų j 
pasaulio kand idatų varžybas 

rišos ŠALFAS-gos krepšinio i r f j 0 f a v o r i t a s M e C ki f tgas . Korč 
tinklinio pirmenybes. Taip, kad 
naujai apygardos pirmininkei p. 
Jankauskienei ir LA. klubui dar
bo be?al6s. 

Lygos rungtynėse savaitgalis 
LAK sportininkams- buvo juodas. 
Jaunieji krepšininkai gauna py
los nuo St. F.-'aneis 47-7, o B 
komanda krenta prieš St. T h o -
mas 50-18. Futbote abi koman
dos pralaim<* skandinavams: re
zervinė 1-3, O pirmoji 0-3. 

nojus, L a r s e n a s i r Spaskis . Pet-
rosijanui. Polugajevskiui . Kor
tui ir Port išui j i s neteikia vil
čių. 

— Bostono tccrpklvbitiės rung 
tynės L i t h u a n i a n at Brandeis 
nukeltos j saus io pabaigą. 

YISISMS SMAGIŲ KALĖ
DŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ! 

Kazvs Merkis 

PETE'S STANDARD, 59<h & Wesiern Avenut 
is raovinc and will be open for business on JAN. 3,1977. 

Oui new name and location: 
PETE'S MOBIL SERVICE 

5900 So. California Ave. Tel. 4764646 
We will conttrme to serve yoa capftbly, as always, and bope 

t o see you soon. TH.\XK YOU. 

Jr 
• JT 

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linkime mūsų giminėms, draugams ir pažįstamiems. 
-

Vytas ir Irena Juškai 

r^= 

A special seasorfs greet ing t o a l l o f youfratn 
aU d u s at Standard Federal Savings. 

Wewishyqua 
jovous Christmas 
and geace, health and 
happiness throi^ioiit 
the coming 
NewYear. 

ATOSTOGOS FLORIDOJE 
Naujas lietuvių verslas — motelis. Jau priimame užsakymus žie
mos atostogų seBonttL Arti juros ir kanale (Intereoastta)- Vėsma-

^ ftri ir fcldoap: batai bei kambariai, pilnai apstatyti, moderniai įreng
tos virtuves. Televizijos priimtuvai šildomas maudymosi bas<4-. 
nas (pool). Arti apsipirkimo oentro, Sventovte, golfo, žuvavimo. 
tilto ir uosto. Galima išsinuomoti laivą žvejoti juroje (deep seft 
fishing). Kasyti ar 

THE C0L0M1AL RES0RT APARTMENTS 
3226 H.E. !2th Street 

POMPANC BEAC1I, F U . 330&2 -• 

.Vntanas ff B iru lė Matulaičiai Telef. K&m 94U-5560 

b *> 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
Nr. 2 3 ir 28. V l se 24 kūriniai kuries primins L i e t a u , 
Lietuvos Kariuomenę ir kitos l ietuviškas knrinšuH. tei 
M t e a t : 

ijri • 

. 

Karo Mokyklos choras: KUR LYGOS IAURAI -
MARŠ MARŠ KAREIVĖLIAI 
GELEŽINIO VILKO MARSAS 
SUTEMS TAMSI NAKTU26LE 

J. Petrauskas ir V. Dineika: VAMDVLOS MALDA 
, ^ _ ^__ SENAS KANKLININKAS 

C H O tik—, ja]* — > 
Karo Muziejuje — Vėliavos nuleidimas I-II dalis 

• 

Canr « i*f aur win»> 
VVe care wh»t happnns lo ^ou. 

Ma 

#swin/iPD rent-n/v. S/UANGS 
As**i* <tv«r S335.OOO.00O 

- - —I ~ i-*m 

tiįr *^ 

A Ovarior»s: TU TTK TO TAIP MOKI MYLtTI 

Graužinio ir Antano Dvariono įvairOs jdainavimal, 

amiaueti reikėtų dang vietos. Shj abejų albumų tik 
61Z-5© au pera.untimu. . 

L'žsakjTniis siųskitr a u o adresu: 

DRAUGAS, 4545 W, 63rd St„ Chitagt, lll. 60621 
^ . 

»e "Drao«" , duokite jj kitiems. 

. -- i 



Dvasinis išbadejimas ir 

i ATGAIVA BETLIEJAUS 2VA1G2DĖ 
^Ištisais dešimtmečiais stebėjęs Kai 1968 m. Kūčiose trys 

TĘisrkaltėlius FBI direktorius J. Amerikos a-stronautai — J A Lo-
Edgar Hoover kitados pratarė: veli, Fr. Borman ir W. Anders 
"Kriminalistas yra dvasinio išba- — skriejo mėnulio orbita ir iš 
ctejimo vaisius. Kažkas taip nelai- 240,000 mylių žvelgė į žemę, to-
mingai neįstengė į jį paveikti, se pirmose žmogaus Kūčiose mė-
kad jis .pažintų Dievą, jį mylė- nulio artumoje, astronautas An-
tm ir jam tarnautų". To dvasinio ders, pabrėždamas visų trijų ti-
isbadėjimo yra tiek daug, kad sa- kėjimą, prabilo per radiją į žmo-
vo sunkiais padariniais slegia vi- nes žemėje: "Mes artėjame prie 
są žmoniją. Teisingai vienas pir- mėnulio saulėtekio ir visiems 
niaujančių psichiatrų ir psicho- žmonėms žemėje Apolo 8 įgula 
logų prof. dr. Kari Jung yra pa- turi pranešimą, kurį jums nori-
skelbęs: "Šiandien žmonija sun- me pasiųsti: '"Pradžioje Dievas sū
kiai kenčia dėl vidinio tušLumo tvėrė dangų ir žemę...' ". Ir jie 
neurozės. Kai prarandamas Die- pasikeisdami skaitė pirmąsias Šv. 
vas, prarandamas tikslas. O kai Rašto eilutes, o astronautas Fr. 
tikslas prarandamas, gyvenimas Borman sukūrė maldą. Tai buvo 
nebetenka prasmės. Netekus tiks- pirmoji malda nuo mėnulio pa
lo, praradus savo paskirtį, gyve- siųsta f žemę. Ji skambėjo: 
nimas yra miręs". "Duok, Dieve, mums regėjimą, 

kuris įgalintų pamrtyti Tavo 
Tas įžvalgus mokslininkas meilę pasaulyje, nepaisant žmo-

tiksliai nustatė dabarties pasime- nių nesėkmių. Duok mums tikė-
tusio žmogaus diagnozę. Bet ja- jimą, kad pasitikėtume Tavo ge-
me yra natūralus ilgesys gyveni- rūmu, nepaisant mūsų nežinoji
mą įprasminti. Ilgesys toks ga- mų ir silpnybių", 
lingas, kad kartais net į klystke- ^ m e s girdėjome iš astronau 
liūs nubloškia. Yra knyga, pa
vadinta: "The Age of Longing". 
Joje aprašoma, kaip amerikietė 
mergaitė Paryžiuje išteka už ra
dikalaus revoliucionieriaus. JAV 
universitete ji praradusi tikėjimą. 
Paklausta, kodėl ji ištekėjo už re
voliucionieriaus, ji atsako: "Tai 
.pirmas žmogus, kurį as pažinau, 
kuris į ką nors taip stipriai tiki, 
kad pasiruošęs už tai mirti. Nors kų gelmių, į kurias ji yra nu-
aš ir netikiu taip, kaip jis, bet grimzdusi. Taip mažai laiko be
įmanė patraukė žmogus, kuris su- liko**. 
rado tikslą". Tokių pasimetėlių Kalėdos yra tą dvasinį atrimi-
ir į fanatiškus klystkelius nu- mą nešanti pirmoji liepsna. A-
blokštų užtinkame ne vien ro- not vieno rašytojo: Dievui su-

JAV mokykloms Sovietų propaganda 
Dovanai <m«i*ma komunistinė enciklopedija 

B. JABLONSKIS 

Rimties valandėlei 

SUSITIKIMAS SU JĖZUMI 
BETLIEJUJ 

tų padangėse, tą žemėje konver
tite Kotrina de Heuck kartoja 
savo naujoje knygoje "Evangeli
ja be kompromisų". Ji skelbia: 
"Mano broliai ir seserys Kristuje, 
as jus maldauju, kol dar nevėlu: 
apdenkite savo skeletus Kristaus 
meile. Jeigu mes tai padarysime, 
mes galėsime išvesti pasaulį ir 
Žmoniją iš tų baisių ir pragariš-

manuose, bet ir gyvenime. 
* 

Kartais tik po kieto ir siau
bingo gyvenimo patyrimo išei
nama iš tų klystkelių. Tai gerai 
pavaizduoja Vladimiras Maksi-
movas. Jis gimęs Leningrade a-
pie 1932 m. Jau revoliucijos at-

««nosferoje augęs ir brendęs, ta
kiau įžvelgęs jos beprasmingumą 
ir už savo atvirą žodį tris kartus 
paskirtas į psichiatrinę ligoninę. 
Pagaliau ištremtas iš Sovietų Są
jungos, buvo vienas iš 'pagrindi
nių žurnalo "Kontinent" kūrėjų. 

tvertojo pasaulio mechaniškai 
remontuoti nereikėjo, bet žmo
gui taisyti siuntė Kristų. 

* 

Iš Australijos neseniai gauta
me sveikinime išspausdintas ei
lėraštis, kurio vienas posmas 
skelbia: '"Pro miesto alasą gies
mes jau girdim, Žengs Atpirkė
jas prakartėlėn vargo, Tegu Tau 
plaka visos tautos širdys. Tik ja? 
nuo Erodų klastos apsergėk!" 

Lietuvoje Kalėdų proga vienas 
dienraštis išspausdino tokį šūkį: 
"Duok, Dieve, geros valios, ra-

Apie 10 proc. universitetų stu
dentų, pasivadinę savo organiza
cijas kraštutiniais vardais, Indo-
kinijos karo metu kėlė riaušes 
universitetuose ir gatvėse. Joms 
nebuvo abejingi ir kai kurie uni
versitetų dėstytojai. Vieni vad> 
vavo, kiti dalyvavo, o treti kurstė. 
Studentams atėjo į talką hipių ir 
kairiosios organizacijos. Nema
žiau joms dėmesio skyrė ir Mask
va. Per Meksikos bankus ir Kubą 
šelpė pinigais ir padėjo patarė
jais. Šios riaušės turėjo svarios įta
kos Indokinijos karui baigti ir 
JAV kariams iš ten atšaukti. 

Karui pasibaigus, riaušės iš
blėso ar beveik visiškai aprimo. 
Tačiau Maskva jai palankias stu
dentų organizacijas nori toliau 
palaikyti. Ji dalina universite
tams per marksistinius patikėti
nius ar organizacijas dovanai so
vietinę propagandą — didžiąją 
Rusų Enciklopediją. Ją iš rusų 
kalbos verčia ir leidžia McMillan 
leidykla. Peršasi išvada, kad kas 
nors leidėjui už vertimą ir spaus
dinimą moka. Juk dovanai jis šio 
darbo tikrai nedirbtų. Jau išvers
ta 10 tomų Likusieji 2 pasirodys 
už poros metų. Tada bus 12 tomų. 
Maža Auroros, 111. kolegija, tu
rinti apie 1000 studentų, ją ga>ro 
dovanai iš vietos radijo stoties, 
kuri pati verčiasi gana sunkiai. 
Bibliotekininkė Susan Ruth sakė, 
kad stačiai kažkas padovanojo. 
Kolegija turi anglų, prancūzų ir 
ispanų kalbomis enciklopedijas, 
kurios parašytos enciklopediniu 
stiliumi. Sovietinė joms neprilygs 
ta, nes ji nepradėta nuo raidės A 
iki Z, bet atrodo, kaip raštų seri
ja. Prie jos leidžiama knygos pa
vidalo turinio santrauka, kuri pa
deda skaitytojai susirasti pageidau
jamą dalyką. Susan Ruth, palygi
nus sovietinės enciklopedijos įvy
kių aprašymus su kitų enciklope
dijų tų pačių įvykių aprašymais, 
patyrė, kad Sovietai apie juos ra

šo priešingai. 1944 m. Encycl 
Britannica rašo, kad, kai vokie
čiai naikino Varšuvos sukilėlius, 
prie jos vartų jau buvo Sovietų 
kariuomenė. Sukilėlių prašoma 
jiems nepadėjo. Sov. enciklopedi
ja nieko nerašo apie tai. 

Sovietai nesigaili savo armijos 
pagyrų ir teigia, kad tik tai ji lai
mėjo II pasaulinį karą. Nuogąs
tauja, kad vokiečiai sunaikino 
šimtus miestų ir 70,000 kaimų, 
kad 25 mil. žmonių neteko namų. 

Skundžiasi, kad Sovietų Sąjun 
ga prarado daugiau 20 mil. žmo
nių — karių ir civilių. Bet nieko 
nekalba apie nukankintus, su
šaudytus ar vergų stovyklose mi
rusius. Vien Stalinas sunaikino 
apie 50 mil. rusų ir kitų tautybių 
žmonių. Darbo stovyklos dar ir 
dabar veikia Sibire :«. kitur. 

Įžūliai skelbia, kad tik jie nu
galėjo nacius ir fašistus. Giriasi, 
kad jie vieni apgynė daugelio 
kraštų laisvę ir nepriklausomybę. 
Tai tikras propagandos perlas. 
Sovietai nieko neišlaisvino, o tik 
pavergė. Nemini net su kieno 
ginklais kariavo, kieno duoną 
valgė ir kieno drabužius karei
viai dėvėjo. Sąjungininkai ir jų 
ginklai komunizmą išgelbėjo nuo 
sunaikinimo. 

Didžiuojasi marksizmo - leni
nizmo padaryta pažanga, kuri 
vergų darbu ir vak. valstybių 
technika, pinigais ir kitokia pa
galba pasiekta. Apie tai nė žode
lio enciklopedijoje nėra. Viskas 
paskirta penkmečių pasiseki
mams, kurie rieda, kaip lieso ark
lio traukiamas vežimas prieš sta
tų kalną. 

Kokia pažanga Sovietai galėtų 
girtis? Al•-minės paslaptis išdavė 
šnipai. Pramoninė pažanga pa
siekta vakarų valstybių pagalba 

Gerai treniruoti propagandistai 
Sovietų gyvenimą pagražina gra
žiomis spalvomis ir papuošia per
lais, kurie vergų krauju aplaisty
ti. Sovietai vis svajoja sukurti 
'sovietinį rojų", bet kaip buvo, taip 
ir tebėra pragaras. Žmonės net sa 
vo vaikų neturi teisės nusivesti į 
bažnyčias ar maldų mokyti. 

Sovietinė konstitucija daug 
laisvių žada, bet valdžios parei
gūnai ir KGB jomis neleidžia 
naudotis. Už mėginimą jomis pa
sinaudoti baudžia. 

Kiek šis melas turės pasiseki
mo JAV kolegijoje ir universite
tuose, šiandien sunku nuspėti. 
Aišku, naivius ir silpnavalius jau
nuolius, kurie nepažįsta sovieti
nio gyvenimo raidos, gali nuteik
ti palankiai. Bet jei jie naudosis 
kitomis enciklopedijomis ir paly
gins tų pačių įvykių aprašymus, tu 
retų atskirti melą nuo tiesos. 

Pavojingiausias įrankis bus, kai 
atsidurs kairiųjų dėstytojų ranko
se. O jų kai kuriuose universite
tuose yra nemažai. Anksčiau ar 
vėliau šį pavojų pajus ir JAV-bės, 
nes laisvė bus panaudoto blo
giems tikslams. 

Legendos, vaizduojančios įvai
rias Jėzaus Kristaus gimimo sce
nas, yra žmonių kūryba. Bet ne 
legendomis, o tikrais pasakoji
mais rėmėsi evangelistas Šv. Lu
kas, pasakodamas istoriją, kaip 
gimė pasaulio Išgelbėtojas, pa
keitęs žmonijos istoriją visiškai 
nauja linkme. 

Atėjus Juozapui ir Marijai 
žmonių surašymo metu į Betliejų, 
"Atsitiko, kad, juodviem tenai 
esant, atėjo jai metas gimdyti; ir 
ji pagimdė pirmagimį savo sūnų, 
suvystė jį vystyklais ir paguldė jį 
į prakartę, nes jiems nebuvo vie
tos užeigoje" (Lk. 2,6-7). Taip 
paparastais, bet ryškiais žodžiais 
kalba apie Juozapą ir Mariją e-
vangelistas, kuris norėjo nurody
ti laiką ir vietą, kada ir kur gi
mė Jėzus Kristus, nuo amžių iš
rinktosios tautos laukiamasis. 

Iš tikrųjų anais laikais ir rytų 
sąlygose geresnių užeigų nebuvo. 

limui daugelio Izraelyje ir kaip 
ženklas, kuriam bus prieštarau
jama" (Lk. 2,34). Tai buvo pa
rodymas to kelio, kuriuo tas kū
dikėlis turės eiti, tai nurodymas 
ir tų kelių, kuriais turės eiti jo 
mokiniai. 

Tačiau jo laukė dar vienas su
sitikimas — susitikimas su Ero
do pasiųstais vaikelių žudytojais, 
kad tas, apie kurį piemenys, Si
meonas ir pranašė Ona jau kal
bėjo, nepaveržtų jo sosto, nors tą 
sostą jis valdė tik iŠ svetimųjų 
malonės. 

Tai Kalėdų — Kristaus gimimo 
šventės džiaugsmai ir kartu pra
sidedąs liūdesys. Tai gyvenimo 
pakeitimo pradžia ir kartu su pa
sikeitimo vykdymu jo našta, kliū
tys, kančios ir mirtis. Susitikimas 
su Kristumi Betliejuj yra pasikar-
tojąs tūkstančius kartų per visą 
krikščionybės istoriją. Ta istorija 
kartojasi džiaugsmo išsiliejimais 

KUBUS UŽ VIENA V£ŽĮ 

Okupuotoje Latvijoje su val
džios leidimu galima vėžiauti 
valdžios ir organizacijų vande
nyse nuo liepos 1 iki rugsėjo 
15 dienos. Kiekvienas* vėžiau
tojas gali vėžiauti su 5 krypti
mis ir pagauti ne daugiau 50 
vėžių. 

Kituose vandenyse — ežeruo
se ir upėse — vėžiauti uždrau
sta iki 1980 m. sausio 1 die
nos. Nusižengę šiam nuosta
tui baudžiami vienu rubliu už 
kiekvieną pagautą vėžį. Latvi-

Šiek tiek Sovietų šnipams pavyko; jos vandenyse daugelis vėžių 
sumedžioti, nes jų pilnas pasaulis. '- 's "• - -rguEuoja. (t). 

Juo labiau jų nebuvo, neturint ir kančios sunkumais. Ji kartoja-
kuo už jas užmokėti. Marija ir si jau ne Kristuje, esančiam su 

Jis yra parašęs romaną T .aran- .. _.. *. ,. v • i • . a -• mybe pati ateis . Kutių vakaro tinas", kuriame skatina siekti . . . v , . , „ .] v . , . ' . , . , „ T, rimtis ir Kalėdų šventes šviesa 
dvasios stiprybes, sekant Evange
lija. Viename interview Maksi-

.movas pasakė: "Be dvasinių ver-
4įdwų pažinimo, be žmogaus su
grįžimo į save nėra kitų ribų, ku
rios suvaldytų jame esantį žvėrį". 

Nurodydamas i evangeliją bu-
4*vo tikslus Juk Kristus buvo tas, 
"•kuris trejų metų bėgyje pravedė 
r didžiausią revoliuciją, kokią tik 
^pasaulis matė, ir jis nė vieno la-
i l o svetimo kraujo neišliejo, tik 
<-• ; savo. Ir dėl to Kristus tapo gi
l i a u s įkvėpimo jėga. Jei šiemet 
^•švenčiame 200 m. nuo JAV ne
priklausomybės paskelbimo, tai 
'^neužmirštame, kad Amerikos 
**laisvės kovotojai į vieną iš savo 
7'ĮsfPfo& vėliavų buvo įrašę šūkį: 

"Nil desperandum Christo du
če" — niekad neprarasti vilties 

Kristui vadovaujant! Naujųjų 
laikų teologas Tillich priminė, 
hfA religija yra ieškojimas ryšio poetu "Negęstančios liepsnos" so-

: tarp mūsų ir Dievo, o taip pat netuose paskelbtą žodį: "Aplink 
'•tarp mūsų ir kitų žmonių. Kai tiek daug pagundų ir pavojų, Už-
»rtustojame ieškoti, praranda- gesus meilė ir klaidų tamsa... Aš 
sme religiją. Kalėdų išvakarės ir vieną maldą Jėzui vis kartoju: 
yra metas, kada reikia pakelti a- Tavim pasitikiu širdim visa... 

• kis į Betliejaus žvaigždę, ieškant Mes norim, Jėzau, eiti šiuo ta-
' dieviško įprasminimo mūsų že- ku, Tik Tu padėk, nes mums 
mės kely. silpniems sunku". Tai Kūčių 

* malla į dievišką Kūdikį. J. Pr. 

teugdo mumyse tą gerąją valią. 
Jau yra atėjęs laikas, kad mes 
kiekviename savo brolyje lietu
vyje visų pirma pamatytume, kas 
jame yra gero, jo darbuose 
įžvelgtume, kas mūsų tautai 
svarbu ir naudinga, kad vieton 
ydos dėmių ir suklupimo randų 
ieškotume šviesiųjų taškų, kad 
vieton teisėjų ir smerkėių pasida
rytume rėmėjai ir talkininkai 
tam, kas gera. Tada ateis ramybė 
| mūsų tarpą ir broliško atjauti
mo šilimoje bręs ir augs nauji 
laimėjimai. Jeigu tas jausmas ne-
Isišaknys mumyse, tai bus ženk
las, tariant rašytojos de Hueck 
žodžiais, kad lopšelis mūsų šir
dyse yra tuščias. Jame dieviškas 
Kūdikis negimė. 

Ir šiandiena galima kartoti su 
nežinomu okupuotos Lietuvos 

MOLJERO RANKRAŠČIU 
LIKIMAS 

Sakoma, kad nėra nė vieno Ž. 
B. Moljero (1622 - 1673 m.) 
rankraščio. Turtingiausia Pran
cūzijos biblioteka neturi nei jo
kio jo ranka parašyto laiško. 

Praėjus maždaug 100 metų po 
Moljero mirties, prie tautinės bib
liotekos kartą sustojo arkliais pa
kinkytas sunkiai pakrautas veži
mas. Kaimietis pasibeldė į biblio
tekos duris, tačiau buvo tik 7 vai. 
Tyto ir teko ilgokai laukti, kol pa
sirodė biblioteko sargas, 

pagaliau durys ii*Aix*< - — 

— Ko nori? — paklausė sar
gas. 

— Atvežiau popierius. Ar pri
imsite? 

— Kokius popierius? 
— Kažkokio pono Moljero. Ma

no kaimelyje jis daug jų paliko. 
Šiuos popierius norėjo sudeginti, 
bet aš pagalvojau, kad jums jie 
bus įdomūs. 

— Jūs per anksti atvažiavote. 
Mes pradedam darbą 8 valandą. 
Palaukit iki aštuonių. 

— Aš neturiu laiko laukti, — 
atsakė kaimietis ir nuvažiavo. 

Visi bandymai vėl kaimeitį su
rasti buvo bergždi — nepavyko. 

4» 

' ^ i d ) - 'r.iTi. 
J. Kaunas. 

- i U> *Ži •-
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clss 2A metų sukaktį gruodžio 12 d. Chicagoje. Iš kairės 
dr J : Jcštas ir A. Dunbrienė; stovi: J. Litvinas ir 

Naotr. A. šeštoko 

Juozapas buvo neturtingi, netu
rėjo artimų turtuolių, kurie žmo
nių susigrūdime galėtų juos pri
imti, tad jie ir sustojo gyvu
liams ir piemenims sustoti ir nuo 
šalčio ar lietaus apsisaugoti pa
lapinėse — pašiūrėse. Niekas a-
pie juos ir nebūtų žinoję, nes ka
ralių rūmuose viešpatavo sveti
mieji, didžiūnų namuose buvo 
priimami tik giminės ar tokio 
pat lygio artimieji. Dėlto reikėjo 
Viešpačiui pasiųsti savo pasiun
tinius įspėti bent gyvulių saugo
tojus, kad jie patirtų naujieną ir 
skelbtų paskiau ją žmonėms, jog 
gimė laukiamasis tautos Gelbėto
jas, pažadėtasis Dievo Pasiunti
nys, kurio jie laukė, bet jo atė
jusio nepažino. 

Taip Lukas kalba ir toliau: 
"Toje pačioje šalyje buvo pieme
nų, kurie budėjo ir sergėjo per 
naktį savo bandą. Štai Viešpaties 
angelas atsistojo prie jų, ir Dievo 
skaistumas apšvietė juos. Jie labai 
nusigando; bet angelas jiems ta
rė: Nebijokite! Nes štai aš skel
biu jums didelį džiaugsmą, kurs 
bus visai tautai, kad šiandien 
jums gimė Dovydo mieste Išga
nytojas, kurs yra Kristus, Vieš
pats" (Lk. 2,8-11) Tie naktiniai 
darbininkai, tie vargingųjų atsto
vai pirmieji susitiko su Kristumi 
Betliejaus miestely, ten radę tik 
angelus, giedančius "Garbė Die
vui aukštybėje ir žemėje ramybė 
geros valios žmonėms" (LK, 
2,14). 

Kitas susitikimas jau buvo po 
aštuonių dienų, kai pagal apei
ginius reikalavimus kūdikis buvo 
nuneštas šventovėn, kur Seme-
onas džiaugėsi, kad jo akys galė
jo regėti savo tautos išgelbėjimą, 

savo Tėvu, bet jo sekėjuose, jo 
kūne — gyvojoje krikščionybėje, 
jo kūrinyje — Bažnyčioje. Kaip 
Kristui anuomet nebuvo tinka
mos vietos gimti, taip dažnai ne
randa vietos ir Kristaus broliai, 
gyveną žemėje, tarp savo brolių, 
tokių pat dvasinių skurdžių ir nu
sidėjėlių. Bet jie ne vienodai gy
vena žemėje ir nevienodai turi 
žemiškų priemonių savo gyveni
mams išlaikyti. 

Šiandieninis krikščionio ir ne
krikščionio susitikimas su Krs-
lumi yra labai panašus į anuos 
susitikimus prieš du tūkstančius 
metų. Vieni eina prie jo su ange
lais giedoti garbės giesmių, kiti 
pajaučia jo gyvenimo kelio 
gruoblėtumą, treti, kaip Erodo 
vaikžudžiai, niekindami, perse
kiodami, fiziškai ir dvasiškai žu
dydami vieni kitus, tokius pat 
žmones šiame pasaulyje, patys 
vengia Kristų Betliejuje sutikti. 
Reikia tik apsidairyti, net nesie
kiant tų kraštų, kurie specialiai 
nori sunaikinti Dievą žmonėse, 
ir lengva matyti Erodo sekėjus 
pasaulyje. Jie eina su apgaule ir 
neapykanta, o tikrosios Kalėdos 
yra tik ten, kur yra meilė ir tei
singumas. Krikščionis ir šian
dien tegali Kristų sutikti tik su ti
kėjimu ir meile, nes Kristus yra 
Dievas, o Dievas yra meilė. 

A. Dk. 

GLOBOJO 16 VAIKŲ 

Vėžiu mirė Herb Mariow, 52 
m., Glenview, Chicagos prie
miesčio, gyventojas. Jis su žmo
na buvo pasiėmę auginti net 16 
našlaičių ir kitų globos reika-

bet kartu pranašavo, kad "šitas lingu vaikų. Palaidotas trečia-
pastatytas nupuolimui ir prisikė- dienį Westlawn kapinėse. 

TRYS PASAKOJIMAI 
PETKAS MELNIKAS 

DRAMOS IEŠKOTOJAI 
18 

Net teatre šūvio aidui nutilus ir grįžus ramybei, 
galvojau, kad tyla darysis nepakenčiana. Kad kažko 
reikės. Reikės tęsti veiksmą. Ir tam reikės konflikto. 

O konflikte atsiranda tik žmogus prieš žmogų. 
Petras prieš Joną. Tu prieš jį. Du prieš vieną. Insti
tucija prieš žmogų. Žmogus prieš instituciją... Ir taip 
teatro scenon lips silpni ir tvirti charakteriai. Lips se
niai ir jaunimas. Lips ūkininkai ir tarnautojai. Dak
tarai, inžinieriai, advokatai ir dideli direktoriai. Po to 
padarysiu audrą! Staiga kils audra. Cha - cha! Lie
tus. Žaibai! Visi charakteriai nuo scenos išsigandę iš
bėgios; Jie pasislėps užkulisiuose nuo tos audros, bet 
aš pumpuosiu vandenį be pasigailėjimo, apsemsiu vi
są sceną! Pasirodys gal vėliau teatro tarnautojai su 
kibirais ir taip prasidės visai kitoks konfliktas: Žmo
gaus prieš gamtą. Aš tuomet pasidarysiu išdykėle 
GAMTA. 

— Neblogai. Tik kažkas panašaus jau buvo mė
ginta. Tik ten vyras laukė savo žmonos iš Lietuvos. Jai 
atvažiavus čia, gyvenimas jai nepatiko, vyras atrodė 
pasikeitęs. 

— Tai gaL. 

Aš galiu pasiversti kuo noriu ir pasivertimo momente vas. Gyvena augalai, žuvys, gyvuliai. Bet mano egzis-
būti konflikte. Tas konfliktas gali būti su mano žmo- tencija tokia individuali, toks unikumas, kuri jaučiu 
gišku "aš", kuris dažnai nėra labai kūrybiškai nusi- tik kūryboje. Ir šito aš juk negaliu ir neturiu praras-
teikęs, nes "aš" iš prigimties neturiu lanksčios fantą- t i! Tai kažkas tokio neatsisp^riamo, neištrinamo ir ne
rijos, esu tingus. Kūrybinė įtampa yra jau irgi didelis padaromo. Tai net kažkas tokio, kas egzistuoja be ki-
konfliktas su žmogiška gyvuliška prigimtim, kol ji 
nebūna paslaptingų jėgų nugalėta. 

Šiuo ir kitais konfiktais žadėjau susidomėti, at
rasti mūzos augalo šaknis ir j jas pažiūrėti, nežiūrint, 
kad kasdien mano nervus bombarduoja kova su savim 
pačiu, kūryba, kuri yra didžiausia kova, abejonės, rū
pesčiai ir kaip mane supras skaitytojai. Juk jie nema
to mano vis silpnėjančios jėgos pasiruošiant ką nors 
rašyti, nemato ir mano silpnėjančios kūrybinės ir fi
zinės senatvės. "Man ir nedaug metų liko dar gyven
ti", kartais atsidustu. 

tų pagalbos, be kitų kliudymų ar pakenkimų. Tai ant 
savo keturių ar šešių kojų stovis nesugriaunamas iš 
akmens iškaltas stabas. 

AŠ jį vieną naktį sapnavau. 
Jis stovėjo didelis, savo šešiom kojom užgulęs ant 

manęs. Alsavo jis smėliu pro savo marmuro šnerves. 
Jo keturios triuškinančios kojos stovėjo ant mano ran
kų, ant mano kojų, o kitas dvi laikė jis lengvai spau
džiodamas man širdį ir mano protą. Jis atrodė kaip 
Asirijos liūtas su hebraiškos nosies profiliu ir iš ak
mens iškaltom raitytų plaukų garbanom. Tolumoje 

Tad kodėl turiu rizikuoti ? Kodėl turiu tampytis su matėsi lyg geografijos knygoj atspaustų piramidžių 

I - iwi^ii. 

vis nauju uždaviniu, ir dar taip sunkiu kaip drama? 
Kodėl aš negalėčiau pasidžiaugti paprastu gyvenimu? 
Bent ta dalim, kuri dar liko man gyventi? 

Oooo. kaip išsiteisinimas ir pasiteisinimas senat
ve mane dažnai gundo... Būtų taip lengva išsitiesti, at
silošti fotelyje, skaityti ką kiti parašė... Bet, kai aš sau 

siluetai. Stabo papilvėj buvo iškalti ženklai, ženklai ku
riuos stengiausi išskaityti. Atrodė lyg ilga ant lazdos 
parišta ranka dar kalė paskutinį žodį, kur} prisimi
niau iš Senojo Testamento. Marmuro nuotrupos krito 
ir krito į mano atvertas akis, bet paskutinio žodžio, 
paskutinės raidės iškalimas, atrodė, truks ilgai. Tol, 

pasakau, kad man reikia poilsio, aš jaučiu, kad štai į kol mano akys nuo nuotrupų nepasidarys lyg akme-
nuo tada su manim bus viskas baigta. Juk, jei aš kada! ninės, kol stabo užgulimas ant mano galūnių, ant ma-
nustosiu "rizikuoti" ir baigsiu rašto burtininko rolę, aš 
ne tik sustosiu vietoje, nustosiu kurti, bet tuo nu
stosiu ir egzistuoti. 

Dievaži, rašymas ir kūryba jau man nėra vien pa
prastas dalykas! Tai mano gyvenimas ir egzistencija. 

-i ;*rij& £4«k£ia fiąm^ mane adontoCL, QE»IU&IM yra fc dalis, kuriuo užRiima yiai, kas gv-

no širdies ir ant skausmu plyštančios galvos mane iš
ves iš proto. Tik — tank — tink kalimas truko kelias 
valandas. Mano galva buvo padengta marmuro milte
liais ir atskalom, kai staiga metalinia daiktas krito 
ir buvo įbestas į mano šoną. 
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I S ^ O O O < ^ 0 3 < » < > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 © 0 0 0 0 0 0 
lO% — S S * , — su p ig iau motafe*t* 

b i i ^ P J i r , i * nM° " " " ^ * •u i g o M" I valgomasis. Visaį namas ~jįįįj[jl nįii - gali būti ir jgfiptt&& J* 
t • l H v 2 o P D L 1 S jruo&t#s Iraiyį. išklotos lakumais,' ! peiiškunkė. Patogioj vietoj Mar$oe«r« 

M a> M r M v # * u f c į s * ^ * i! *•*- dto*li* p*». g%-,Bk« 

MOTOHNKŲ F2DEHACIJ0S su: 1. lituanistinėmis mokyk|o-

VALDYBOS SVEIKINIMAS 
Mielos idėjos sesės ir broliai 

Kristaus Gimimo šventėje svei
kiname visus ateitininkus, išsi
sklaidžiusius po. p l a t u į pasaulį ir 
kovojančius pavergtoje Tėvynė
je. Jūsų ištikimybė ateitininkiŠ-
kiems idealams telieka kelrodžiu 
bei pavyzdžiu priaugančioms kar
toms. 

Dėkojame visiems, kurie nenu
ilstamai ir kantriai darbuojasi 
ateitininkiŠkos veiklos dirvose. 
Jūsų talka ir auka nelieka ant 
uolos mestu grudų, bet krenta i 
purią žemę ir sužaliuoja vis nau
jais daigais. 

Gimusio Kūdikio ramybė ir 
džiaugsmas tepripildo Jūsų širdis 
ir Jusu gyvenimą. 

Ateitininke'. Federacijos valdyba 

A T E m N I N V SKYRIUS 
"DRAUGE" SVEIKINA 

Smagių Šy. Kalėdų švenčių 
mieliems Ateitininkų, skyriaus 
bendradarbiams jr skaitytojams! 
Tyro džiaugsmo, kurio trokšta 
mūsų sesės ir broliai pavergtoje 
tėvynėje, Sibire, kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose. 

Nuoširdžioje maldoje susijung
sime j vieną šeimą! 

Tegul Dievo Palaima lydi kiek
vieną 1977 metais! 

Jua*t 
Jonas Žadeikis 

"ATEITIES" REDAKTORIUS 
RAŠO IR SVEIKINA 

MieHeii Idėjos Draugai 
ir Draugės! 

mis , 2. .lietuvių tautinių šokių 
grupėmis bei chorais, 3- lietuviš-

tkomis parapijomis jr 4. lietuvių 
Ideologinėmis organizacijomis. 
Išvada nebuvo linksma. Sunku 

I bus lietuvybę išlaikyti. Tik da
liai lietuvybė dar gyya sieloje ir 

Chicagos studentų ateitininkų minkštoj širdys: Petras Kisielius jr., j 
Vida Sidrytė, Rimantas Žemaitaitis, Rima Briedytė. Aloyzas Pakalniš
kis, Liaas Sidrys, Kristina Jaraitė ir Antanas Razma jr. 

Nuptr. Jono Kuprio) 

SžOK7* W w i » 5 t h Su-w» 
O h k » « u . OUmotš 
T»M GA t -S«64 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

<n*riL 

TIKRINS V A I K U S 

Cbicagps parkų d i s t r i k i a s pa -
jsiryžo padėti kovoti prieš v a i k ų 
ir keliolikmečių sklerozę ( n u g a r -

arti prie širdies. Esam laimingi, j kaulio iškrypimą), k a s ga l i v e s -
kad bent dalis mūsų nenustosime 
lietuviškos vrlties. Viktoras baigė 
diskusijas trumpai pakalbėdamas 

ti į širdies ir kraujo indų k o m p 
likacijas, artrito s k a u s m u s , n e t 
ir i perankstyvą mirtį. D ė l t o 

IttnilIlIlIlUIMIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIUIIIHIUI 

Išganytojas, atėjęs į ši pasau
li, į mūsų tarpą, paskleidęs savo 
šviesą ir malonę, žmonijai davė 
priemones turėti nepalyginamai 
geresnę ateitį. Tokia geresnė atei
tis priklauso nuo žmonių, kurie 
dėl jos sielojasi ir dirba. 

Kalėdų švenšių proga nuošir-
dž'ai jums visiems linkiu Kris
taus šviesos ir malonės statyti ge
resnę ateitį mūsų tautai ir visai 
Žmonijai. 
"Ateities" redakcijos vardu 

Kęstutis Trimakas 

MOKSLEIVIU ŽIEMOS 
KURSAI 

5iq metų Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos žiemos kursai įvyks 
Dainavoje, gruodžio 26 — sausio 
1 dienomis. Kursų tema yra 
"Pažiūrologija". Prelegentai: Al-
mis Kuolas* -prof. dr. Skropskelis, 
kuia. St. Yla, Algis Puteris, Kęs
tutis ir Onilč šeštokai, kyn. J. 
Sarauskas, Rimas Juzaitis ir. kųn. 
K. Trimakas. Visi prelegentai 
yra,, y ienu. ar kitu būdu aktyviai 
dirbę ateitininkų organizacijoje. 
Kursų medžigą paruošė kun. St. 
Yla, kuris yra paruošęs visą me
džiagą Žiemos kursams, Padėkos 
Dienos kursams ir Putnamo kur
sams. 

Visi 11, 12 ir 13 &. ateitinin
kai, kurie atstovaus savo kuopas, 
turi būti pasiruošę ir pasiryžę 
dirbti, kad galėtų parsivežti į 
ku<e«pas kursų dvasią. P o pirmos 
dienos Dainavoje moksleiviai — 
studentai — svečiai nebus prii
mami. Kursų mokestis — 55 d o i 

A R . 

DETROFTO KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Gruodžio 12 d,, po mišių, 
Kultūros centre. įvyko Detroito 
Karaliaus Mindaugo moksleivių 
kuopos susirinkimas. Dalyvavo 
15 narių. Viktoras Nakas prave
dė diskusijas. Tema — Atėitinin-
kija i fe i ty (arba — ii iĮlikš 
lietuvybė už 2 0 metų) . Panągri? 
Dėjome kas atsitiks po 20 to^ių 

apie Pasaulio Lietuvių Jaunimo j j į ^ į į į ^ £ £ į ^ 
Bendruomenę. Tai organizacija, t i k r i n i m g f l

 H F — - s * 
kuri ateityje gali būt viena iš 
paskutiniųjų priemonių nykstan-j 
čįą lietuvybę išgelbėti. Todėl. 
svarbu Jaunimo Bendruomenę iš 
laikyti. Kalbėtojas pranešė apie 
P.L.J.B. paremti ruošiamą kon-
ceitą, kuris įvyks sausio 15 d.. 
Kultūros centre. Iš Argentinos 
atvyks jauna dainininkė, po kon
certo šokiai. Buvome paprašyti 
gausiai dalyvauti, raginti kitus 
atvykti į koncertą, ir, jei galime, 
padėti jo ruošimui. 

Sekė Arūno Kebli©, Algio Pet
rulio ir Ginto Zarankos prane
šimas apie Padėkos dienos kur
sus, o po to, einamieji reikalai. 
Buvo kalbama apie Žiemos kur
sus ir jų reikalavimus, nario mo
kestį ir kitus reikalus. Po to, j — 
Ramunė Duobaitė ir Gintas Za-j 
ranka pravedė naujų narių Al- \jy 
mos Lėlytės, Laimos Pikūnaitės ; 
Rasos Veseflkaitės-ir Arūno Keb-! 
l io Įvesdinimą. Po susirinkimo1! 
buvo atgabenta iš McDonaldi 
užkandžiai. Sotūs ėjome čiuožti. 
Laimingi, kad sulaužytų rankų 
bei kojų nėra, bet tikiuosi, kad 
visiems nemažai paskaudėjo se
kantį rytą. 

UlllttilUtfIlJUtiiHHItUiiUuUilulIlUlIJuI 

STASYS YLA 

K O Č I O S 
Prasme —r Simboliai 

Maldos 
M a ž o f o r m a t o leidinėlis , kurį 

k i ekv iena š e i m a privalėtų turėt i 
į a n t s a v o s t a l o . K a i n a t ik 2 5 een-
I t a i Gaunama DRAUGE. 
I 
1 IIHIHIHHHHmHHMimilItlItltlIiMIIIIIIM 

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfi 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALBtfS 
Plauname ir vaškoojame 

visų rniūą grindis 
I. BUBNYS — Tel. R £ 7-5168 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
: - • • 

j^m*w •» **v^™ . . . . . . j ^ ^ n^ujiuiie aame, kampas N<^-
r<pgh*Mri ir Arcliėr Ave. Arti Ste-
veuaoD. El3iprefisway ir aiitoboaif. 
Kreipeis j Mr. žiMįa* tef. 5iJtt-8S3». su SAVAS mm 

1 = rr 
•oo<x>o<>o<>oc<v>o<x>©<>o<><><><jo<>«<> 

Įvairia prekių paslrlnblnuM se-
brangial i i mūsų humlfiUo. 

OOSMOS VA&CEL& EJFEESSį 

suminu Į UETUVA 
SSSS 8. H a b t e d S c CVlcngo W. «Mfl« 
2501 W . 6»th St., GhicagO. 1IX- «0«3S 

Telef. 925-273? — 254-3820 
V. Valanttna* 

oooooooooooooooooooooooooc 

OOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOPOOOO 

M O V I N G 
S T , P E T E R S B U R G B E A C H } < UUHUIIIIHIIIIIMillUIUIIItUlltHIIH!llliili į SER£NAS perkrauato baldiu ir kl-

HEATES i> į tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi-

l^tbai graži i.-ių «t«k3tų r̂ ««a«jn.<43a 
1H verioo. įSeįttą putų iįetsntno*. 
Karp^uu yu-tu&ūa {i^Mta.. -day« įrw? 
ių. JaiOkfij api« |?.0«0.«0 ir galite 

i buui jauni*. • t £.UĮ.O maro g»nv-
ta*. H gerų tsakų, priekalą puAtĄ. 

£ padarau. Vertai $60,000. 

ražoB. Ori^iaaii Ze Bteuj gorA 1*^*7^ 
Erdvas 2 butat Secttti HepaJ^gH, 
turi parduot M&^uett* Plu Pigia) t 
titi.oSfi. 
metų raliavo maro rezidencija Ir Z 
auto garaiaa Pulkus vidau* planas 
M&rcra.?tt<B Parka; f 29,760 <M 

Mjirinū - medinis pajamų " n n w 
2 butai. Pirktjul Ukraa radinya Mar-
ojaette Parke. 229 $60.00. 

17 meta didelis 9 a«k9tQ m i n u 
Ir 2 auto mūro garažas "Saateaf 
Šildymas. Marquett<> Parka 
»8S,000.00. 

Platus lotaa arta av. KryitaiH Ugo-
nlnea. Plgua. 

HELP w K į » 
— I • ! • • • « •• — 

COATCSG 3LjUCBPrt5 

M«at b* «rp^ri£acfti o* £tfl-i» 
atiag maebine. Knowledge of 
Ooatlng also helpful. 

ASSCO PLAYING CASD CO. 

Tel. — 666-4J&0, e x t 376 
AM 5 4 » a l Oppt'y Ėmplbyer «C/F 

, T . > . , , , < . . . . . : , . . ^ 

B * 

FLORIDA 
Jeigu jdomaujatės įsigyti Šaoje 

apylinkėje nekilnojamo tarto nuo
savybę, maloniai jums patarnaus 
Veronikos Jakušovienės vadovau
jama lietuviška jstaiga. Darbo va
landos kasdien 9-4:30 

GULF ASSOCIATES 
REAL ESTATE 
6705 Gulf Blvd., 

S t Petersonrg JBeaeh, PL. 38706 

Tet 813-367-1791 dieną 
813-360-0744 vakare. 

AIB CJONDITIONING 
O. 2nkaoskas 

#444 S. Western Avenoe 
Tel. — VI 7-3447 

UHHItiHUIHHHIIIIlIlHHHIIilHIIHIiUIiilI 

mai ir pilna apdrauda. 
TELEF. — W a 5-8063 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o -

viLDlS KEAL ESTATE 
2615 Vest ?l*t Street 

TeL 7S7-720i^ as\~ 7SZ-453I 

IliMIUIIIIIIIUimtUllllilltlIlllilUlIHilHUt 

P L U M B ! N G 
Vonių, virtuvas sinkų ir vandens 

>Q4y*uyų Įf>egifth8tar. Virtuvės ir 
vonias tsMurni Keramikos ir k t 
plytelės. Glass Mocks. Suikos vamz
džiai išvalomi elektra. Kreiptis nuo 
7 iki 8 vaL ryto arba po 5 vaL vak 

diun 1 ui IAI L i t i U V/) 

ir kitus Kraštus 

ilk .•'INAS — 778-0285 

uiumiiiiiiiiiiHiniiiimiiiiuiiiiuiuiiuiu iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuuiii 

CHRiSTMAS GREETINGS TO ALL! 
Y 

M 4. M K. U t w 
mor&BY F C B L I C 

4259 8 . Maplewtj»>-į leL I M - f M 

G I M I N I Ų m* m •* l M p - : -•=•_ 
PUJJflTJBftS PRAiiTii.-.: • 

kitokį D^^-at 

• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BTTC CTfJOMAVlMAS 

Naras pirkimas — Pardavirnaa 
Valdymas 

Drutchsrid.i — i.iuuine Iax 
> •^sio.'^t — v eruria. 

BELL REALTY 
i r, . : E V 1 C I U 8 

6455 So, Kedtie Ave. — 778*2283 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Si l S C K L L A N E 0 l S 

>o^>oooooooooooooooooboooo« 
JEIGU RUOŠIATE ką ąpaftvar. 
kyti apie savo namus, garaže, vi
duje ar i i lauko namo, visuomet 
Jums &s su patyrimu už prieina-
mą Kamą padės, skambinaat po 6 
v»L vak. telefonu — 

4 7 6 - 3 9 5 © 
>OOOOOOpOOOOOOOOOOOOOOO0QQį 

uiMiuih < uiMiiuuuiiiiiimuiuiiiau 
STATOMI SAUJUS NAMUS 

M OAROME SEKŲ PATISYBIUS 
Be to artifknme krautuvių ir ofi«| 

; D»aaar..ną ir ją įrengimus. 

PETRAUSKAS 
CONSTRUCTION OO, 

?eL 847-7564. Skambint po 6 v. v. 
iHh»iu»hfeu»HtmstiiiHt4iiiinimiitiiiB 

tf 
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BEST W I S H E S TO O N E A K D AJLI 
OK T H I S H O L T -CHRIS^TMAS D A T 

F r o m 

Taura! 
ST. PETER&PAULCHURCH 
REV. FATHER R. KASH. Pa&tor 

t . j-.•„•.,.. , , 1 Phone — 721-3030 
IS S T U D E N T U ATElTT\TINKŲ If041 S. Exchauge Ave., Cbicago, Ql 

VEIKLOS , SELiVSONS^REETTNGS 
AND BEST WISHES 

FX>R THE NEW YEAR 

Courtesy Of 

F1SHMAN AMD FISHMAM 

AdVentas yra laukimo laikas -
proga kiekvienam žmogui pasi
ruošti metų dioiiausiai Šventei 
—• Kalėdom. Prisimindami Šią 
mintį, Chicagos studentai ateiti
ninkai šeštadienį gruodžio 11 d. 
Jaunimo eentro kavinėje suruošė 
sujįikaupirąo vakarą: "Kas atsi-į 
tinka belaukiant". Moksleiviai 
ateitininkai buvo pakviesti kaip 
svečiai. 

B E S T W X S H E 3 T O - M T M A N Y 
F R I K N D S 

D N THEIS H O L T C H R I S T M A S D A T 
Coiirtess- o f 

OTT WILSON 
i t A d F J t f U N T W A T F J R P R O O P T N O 

HKRVTC I** 
U O S W. 12TU* ST. . A l « i r p . D i l i . 

TeL — 597-0544 
B E S T W ; 3 H E S TO O U R F R T E N D S 

A N D P A T R O N 8 
O N T H I S H O L T C H R I S T M A S D A Y 

Courtesy vt 

J0HM ZEW0L£R OlitHi^ 
PHONE: 432-2800 

2020 First Sc, Higbtand Park. m. 

N i ' F . U K U . N f : 

LIETUVA S4UNT1NIA1 i 
preke*. Maistą* iŠ Europos mad Vą. 

laibai paeeidaalamon g«roa rOMes | 
2608 W. 69th St., CblcacD, uL 60S2S. i 

TEL, — WA 5-5787. 

VAINA Reai Ertate 
Pelnir^a- jav^siaN'jna? — 10 apart-

menti} prie yuroci. T •ik $38,000.00 imo-
btt. 

ŽS apni"Sjenrtio ani pa: ;««o« nrimo. 
S>;. »"».. 'K ..".O-;, ."._'. _-iTa.= :-"i--

į uys. 
Labai gerąa stsvy 6 l|fk| įįĮtk 

$23,000.00 įrookėt Pirkaite nebrangiai. 

Vakaras prasidėjo kunigui J. 
Šarauskui įėjus su ž\ak£ į aptem
dytą kavinę. Susėdę prie stalų 
kiekvienas įo laukėm su balta 
žvakute. Kunigui kavinę tyliai 
perėjus, visi likome su degančia 
liepsnele. Švelniai muzikai gro-
įant ir kun. K. Trimakui žodžiu 
pritariant, ekrane pasirodė skaid
rių montažas. Žiūrėdami į gam
tos vaizdus turėjome progos pri
siminti, kad ne trk žmogus bet ir 
gamta Dievą garbina. Pagrindi
n ė vakaro dalis buvo žodžio, 
skaidrių ir muzikos montažas. 
Klasikinei muzikei grojant, kun. 
Barauskas ir du studentai skaitė 
speciadiai paruostas temos ištrau 
kas. Žodžius palydint vaizdams 
ekrane, matėme kaip žmogus -per 
amžius yra atsiliepęs j laukimą 
Dievo. Šis montažas buvo tikrai 
įspūdingas — skaitymai, nauoka 
ir skaidrės buvo labai gerai su
derintos. Paskutinei skaidrei pa
silikus ekrane, prie Mišiom pa
ruošto stalo priėjo kunigai Ša-
rauskas, Kasputis ir Trimakas at
našauti Mišias. Pasibaigus Mi-
šiom buvo kavutė, bet triukš
mingos nuotaikos nebuvo. Sunku 
tarp dovanų,žvilgančių lempučių 
ir plastikinių eglučių prisiminti 
Kalėdų tikrą reikšmę. Bet atro
dė, kad per šį susikaupimo va
karą tą reikšme dar spėjom pri
siminti. 

Ofelija Baj&ėtytė 

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRDSNDS A N D ASSOCIATES 

FOR A HOLY CHRISTMAS A N D A BLESSED NEW YEAR 

Courtesy of 

STANDARD OIL COMPANY 
DIVISION OF AMOCO 

200 East Randolph St, Chicago, 111. 
Phone: 8564111 

llliillH!IHIflllllllllllllllllHIHflU!< < i 
NAMŲ APšr: DYKAI 

TaLsaa nemu ir tBArti uanja» p*-
ctas. Pigiai Kvalaa taipgi s. - -v 
Ir perdirbu del dojo. fdedo mĘMmt 
šildytuvui Kreiptis 

A. BANYS — ™ §MM* 
ttuiiuiiiiiiiiiiHiiiiuuuiuuiumiuuiuuti 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

MiMU REMOPITi? 
t_-_r -_ _ _ _ _ : T- _ 

virtuves lrnaujas luba*. Jrengiū 
kambarius rūsy. Dažau. 
agmaa, teL T76-0882 po 6 v. vak, 
•oooooooooooooooooooooooooc 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o centą) mokesčiams. 
r- -5Ut<j m u v . XJT~ -.-f. & T - 1 _ L _ _ ^ _ _ _ 

Klasikinio mūsų prozaiko, stflistmio 
kalboa virtiioto 

ANTANO VAieiULAieiO 
Banali apsakymą knyga — 

Vakaras sargo namely 
I -taoji jos laida birvo išleista Na> 

psfįri»ąsamaje Uetųvoįa ir turėjo di-
del| pasisekimą, ši ĮakJa paeildya 
keŪais naujais apsakymais. 

Užsakymus siijsti — DRAV6AS, 
W. ©rd Street, Chicaso, Ifl. 608». 

Kaina — $4.*. 168 pusL ulinojaus 
rvilniai prašomi prisėti 5% (26 

. 

iimuiiinimumiiiiumiituuutHHi'H. M 

•A :n . h-^\: : jusnce 

£iaus Uspuiate Viri «I9.08«.i»3 »aJO-j 
mų. Palikimas — learvai nuplrksHfc I 

Gerai išlaikyta* marina. 2 » o i l ; 
Ir vei>4anti3 b i sn^ Arti CaJoapbeU Ir « | , 
čios «T-'VSB Viri $600.99 pajamų mSa. 

Tikrai gražus bungaftm*. S mtag. Ur 
yalgromasu. Patogia susialeklmaa. Į 
vakarui" a i Callfornia Ir SS-4iaa. 

S I M A I T I S R E A L T Y j 
Insurance — Ineome Taz j 

2951 W. fiSrd Street - r 436V7«78 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

D Ė M E S I O ! 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS A N D ASSOCIATES 

FOR A HOLY CHRISTMAS A N D A BLESSED NEW YEAR 

Courtesy of the 

FARMERS ELEVATOR COMPANY 
Hydraulic Avenae. YorkviUe, IlUnois Phone: 553-7027 

— also the — 

KE^^,LAND STATION 
Route No. 2, Nebark, lUinow Phone: 588-0264 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS A N D ASSOCIATES 

FOR A HOLY CHRISTMAS A N D A BLESSED NTEW YEAR 

C O U K T E S T O F T H E 

lst National Bank of Lincolnwood 
«401 LINCOLN AVE.. LINOOLN^OOD, I L U PHONE r 583-4800 

Amerikiečių premijuota PAU
L I A U S L E O N O knyga, kurio
je atvirai ir drąs ia i nagrinėja 
šio kraš to negeroves bei pavo
jus ir t iesia ke l ius į saugų visų 
gerbūvį. 

Knyga g a u n a m a ir Drauge. 
Kaina kietais viršeliais $5,85, 
minkštais — $3,95 . 

UIUUHiUIIIHHUlUUlTHIIUHIlIlIlIlIlIlIin 

uuiuuufiuiumiuiuiutiHiiiiMiitiiiiumi 
UETUVOS ATSIMINIMAI 

Radijo Valaarta $aa SS BS. tarnauja 
New Jersey, Xew York ir OotmecOaS 

Metorhinvi? 
Kas ««Ątadianį nuo 4 Iki S vaL popiet, 
i i WEVT> Stotie* New Torka (HM 
kiL. AM Ir »T.i> n>««. FM). 

| 'JMHHlMtMIHUItHiUIHHJHIHII 

TELEVIZIJOS 
M I G L I U : . :V 

Spalvotos ir PąpnisMi 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
8 4 6 W. 69th S t , kai 77*44*1 
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VlMi pĮoaiMSS B WOPA. 
Uatssli cajent . ̂ laen nuo ntnos-

pm - Ja penktadienio 12^30 — 
1*0 vai popiet. — šeštadieni Ir 
sekmadieni noo 8-J30 iki 9^0 v*L 
ryto. 
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rm so. HAPLEWOOO AVK. 
OHICAGO. tLL. 808» 
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- Turiu Chicagos miė#š leidime^ 
Dirba it pimięetp. Dirbu £refed; 
garantuotai ir. j5ąžUiin«>i. 

E L E K T R O S 
JVEJHMAi — P A T A I S Y M A I riUDI.TUS PVMPUT^S 

Washteaaw Av. f^T-S5» 
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Dirakt. — Dr. Sokftbaa 4. 
14S? F o n e Drtre 

MoontatosSde, N. J. 07SM 
TeL SSa-SSSS (oode S01) 

BEST WISHES TO OUR FRTENDS A N D PATRONS 
FOR A HOLY CHRISTMAS A N D A BLESSED XEW YEAR 

— From — 

VINZANT'S FOOD SERVICE 
Specialistu: iii Sraorsa«hord for aU Cluvota FnacUonK. Parties, Baaaoeta. 

W«><1diiųrs a»<l Spertal Mp*H»nc> 
VX EAST 87TH ST., CHICAGO, I L U PHONE: S74-U61 

Kriačlazne taip pai 
taviSkų kultorlnia valanda aaslu kai' 
ba » Seton Eall Unr»w*teto radijo 
•totlea (New Jeranr WSOC. 8*.* me*. 
FM) Plrmad. 7:30-8:30 vaL vakarą. 

(Vadovauja pro*. J. Stotum) 

KORTEUŲ? 
• 

VislUnio kortelių naudujiir.ąp yra 
gražus paprotys. Bizaishai jsa 
plačiai naudoja, bet Unka ir visų 
luomu atstovams turėti gražia* 
vizitines korteles. 

Kreipkitės 1 "Draugo" adminis
traciją visais pannaisis reiksiais 
Busite patsntlsti mūsų pstsrnsvt 
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BEST WISHES TO OUR FRTENDS A N D ASSOCIATES 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

*2S SOUTH JEFFERSON £T. 

C O T J R T E S T O F T H E 

T£H CORPORATION 0F 
PHONE: 34įfc5Jbį 

MICAGŪ 

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

MIMII1 'llMHltlMIHIlillIHMIMilIUIMIIIUi 

Amnmoka B .̂eibttf d;^. DRAUGE. 

\ vairi g atatmui} 

.EF.- a*H-i?«3 
979^881 

arta 

tuvių dion 
nos yra vi 

m kai-

1X\UIMES M E N A S 
-aTRAUGE-

"Draugo*' administracijoje 
galima pasirinkti įvairių liau.' 
diea m e n o darbų: roedžio, kera
mikos, drobės, ta ip pat Uetav-tt-
kų lėnų ir l ietsviScų kostromų 
inoteriiūa. 

i r ^ v j - ' — . — - ' " ^ " . j r ' ' Mi-

naciją ir |MH|MMi 
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o3ru Streot, Chicaaso. HL 60620. 
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FRANK'S TV and RADIO, INC 
S « 90 HALSTED STREFT TEL. - CA ±rm 
RADIJO IR STERKO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASreiNKa'.Ai ĮVAIRIAU*? TELEVTnJV APARATO 
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Cievelando šv. Ki 
bažnyčioje. 
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jykloe mokiniai i r mokytoja i 
Nuotr. J . Vyšnionk) 

CLEVELANDO ŽINIOS 
KALĖDOS — NAUJI METAI 

Didžiąsias šventes Cievelando 
lietuviai pradeda gruodžio 24 d. 
8 vali vak. Tėvynės garsų radijo 
transliacija. -Kūčių, vakarą girdė
sime nuotaHcingų kalėdinių 
giesmių ir sveikinimų. 

Lietuviškos radijo programos 
girdimos 106-.5 MC banga per 
Tautu siųstuvą (Station of the 
Nations) WXEN - FM. 

Tėvynės garsų radijo vedėjas 
Juozas Stempužis praneša džiu
gią, naujieną, kad nuo 1977 m. 
sausio .1 d. WXEN siųstuvas su
stiprinamas penkis kartus ir verks 
50,000 Watų stiprumu. Jo trans
liacijos bus girdimos 200 mylia, 
spinduliu. Tad Akrono, Detroito, 
Pittsburgho, Buffaio ir kiru apy
linkių miestų lietuviai galės leng
vai ir gerai girdėti lietuviškas ra
dijo transliacijas. Be regulerių 
penktadienių lietuviškų, puikiai 

Tad, nors ir sakoma, kad savo 
mieste pranašu nebūsi. Nijolė 
Palubinskienė šį seną priežodį — 
taisyklę sugriovė. 

Cieveiaiido ir apylinkių lietu
vių narnai ir įstaigos pasipuošei 

t Švente nu tarp* l - B U 
| šventes lietuviu tarpe patirs nuo-! 

širdžią šiluma ir savo pastangų 
įvertinimą, ar šaltą abejingumą? 

Cievelando Šv. Kazimiero litu-. 
anistinė mokykla,. kurią ianky 
140 mokiniu, sekmadienį, sausio 
2 d., 11:30 vai. rengia Kalėdų eg
lutę D MNP parapijos salėje. Vil
kiniai suvaidins mkt. Jadvygos 
Budrienės paraš>aą vaizdelį 
"Kalėdos Lietuvoj", kuriame įpin 
ta šokiai, dainos ir kanklių bei 
lumzdelių muzika. Vaizdelį reži
suoja pati auiorė. Atsilankys ir 
Kalėdų senelis. Kad jo maišas ne
būtų tuščias, visi tėveliai prašo-
m: savo vaikams atnešti po do
vanėlę. Tinkamiausia dovana — 
lietuviška knyga. Po programos 
tėvų komitetas visus pavaišins. 

I tglutę kviecltmi vfci lietu
viai, riuo mafcausib iki vyriausio. 
Vyresniesiems bus malonu pa
bendrauti su. šventiškai nusitei
kusiu atžalynu, o gausiu atsilan
kymu mažose širdelėse įžiebsime 
džiaugsmo žiburėlių. 

VA. 

DRAUGAS, penktadienis, 1976 m. gruodžio 24 d. 

penktadienio lietuviškų, puikiai 
garsai transliuoja kiekvieną pir
madienį Baltijos aidus — Baltie 
Echoes —lietuvių, anglų, lat
vių ir estų kalbomis, 8 — 9 vai. 
vak. 

Lietuvių katalikų bažnyčiose 
Kalėdų pamaldų tvarka nusta
tyta: Dievo Motinos N. P. ir Šv. 
Jurgio .Bernelių -Mišios bus 12 
vai. vidurnakti gruodžio 24 d. D. 
M. N. P. bažnyčioje išpažintys 
bu?, klausomos'ketvirtadienį, gruo 
džio 23 d> nuo 3 iki 5 vai. ir nuo 
7:30 iki 8:30 ir Šv. Jurgio bažny
čioje iš ryto tarp 8 ir 9 vai. — pa
maldų metu ir vakare nuo 3 vai. 
iki 5:30 vai. vak. 

Sv. Jurgio parapijoje švenčių 
metu to'kins kun. dr. Vincas Bar-
tuška, N. Y. Manhatten kolegijos 
profesorius. Giedos sustiprintas 
parapijos choras, vadovaujamas 
Ryto Babicko. 

DMNP bažnyčioje parapijos 
choras, vadovaujamas varg. Re
ginos Brazaitienės. 

Naujuosius 1977 metus Cieve
lando lietuviai sutinka Lietuvių 
namuose. Rengėjas — LB Cieve
lando apylinkė. Gros R. Strimai
čio kapela. Dar yra viena kita 
paskira laisva vieta. Norintieji su
tikime dalyvauti, prašomi sku
biai skambinti Apylinkės pirmi
ninkui Jurgiui Malskiui. 

Lietuvių Jaunimas renkasi į 
Sv. Jurgio parapijos salę, o čiurlio-
niečiai į savo patalpas Lietuvių 
namuose sutikti Naujus metus-
PUIKIAI PASISEKUSI PARODA 

mūsų menininkės kūriniais. 
AUŠRA IR RYTAS BABICKAI 

" Jie buvo išvykę dviejų savai
čių, taip vadinamom Muzrkos ir 
operų kelionėn Europon, kur 
klausėsi ir sekė koncertus bei 
operas Londone Anglijoje, Ams
terdame Olandijoje, Hamburge 
ir Berlyne Vokietijoje ir Vienoje 
Austrijoje. Iš viso dalyvavo 4 kon
certuose ir 6-se operose. 

Rytas Babickas — Čiurlionio 
ansamblio chormeisteris, Vyrų 
okteto vadovas ir Šv. Jurgio para
pijos choro dirigentas. Aušra 
Barzdukaitė choristė ir iškili spor
tininkė. 

STUD. SAULIUS CYVAS — 
•MAS PIRMININKAS 

Moksleivių Ateitininkų sąjun
gos centro valdyba sudaryta iš 
Clevelande ir apylinkėse gyve
nančių studentų ateitininkų. 
Pirmininkui S. Čyvui talkins: Vik
tutė Lenkauskaitė — vicepirm., 
Ugnelė Stasaitė — sekr., Vitas 
Sirgėdas — ižd., korespondentas 
— Andrius Razgaitis, valdybos 
narys — Rimas Kuliavas. Valdy
bos patarėjas — Paulius Alšėnas. 
Vida Svarciėnė ir Marytė Idzely-
tė vadovauja jaunučių komisi
jai. 

NAUJAS PROFESIONALAS 
— ADVOKATAS 

Arūnas Bielinis, išlaikęs advo
katų įstaigos nustatytus egzami
nus, įsijungė i lietuvių profesio
nalų tarpą. Arūnas baigė Case — 
Western Reserve teisės mokykla 
gaudamas teisės daktaro laipsnį 
Clevelande, buvo aktyvus spor
tininkas, dalyvavo ateitininkuo
se. Jis yra Petro ir Natalijos Bie
liniu sūnus. Sėkmės ateity! 

DĖKA 
A. f A. 

JUOZAS ŽEMAITAITIS 
Mūsų mylhnas wra> tėvas ir senelis mirė 1976 m. spalio 20 d. 

ir huvo oalaidotas spaho mėn. 23 d. Šv. Kryžiaus kapuose, palydė
tas gausaus bario artimųjų ir savųjų. 

Nuoširdžiai dėko'ame visiems suteikusiems paskutinį patarna
vimą ir palydėjimą j amžino poilsio vie*-ą. 

Didžiai gerbiamam šv. Kazimiero parapijos klebonui prel. J. 
Kučingiui už maldas ir jautrų žodį. 

Kun. Olšauskui . ui B. Markaičiui. SJ.. už atnašavimą gedu
lingų šv. Mišių ir palvdt-jimą j kapus. 

Komp. B. Budriūnui už vargonininkavimą ir mieliems solistams 
J. čekanauskienei, B. Dabšienei, R. Dabšrai ir A. Pavasariui už gie
dojimą laike rožančiaus ir per Sv. Mišias. 

Šauliams A. Galdikui, J. Naujokui, J. Račiui ir J. Uksui stovė
jusiems garbės sargyboje ir palydėjusiems i kapus ir ypatingai bū
rio vidui K Karužai ui taną kapuose žodį. 

Karsto nešėjams G. Vitkui, G. Kvedarui, V. Aneferaskui, R. 
Jasiukoniui, Alb. Žemaitaičiui ir R. Žemaitaičiui. 

Gili padėka visiems mūsų artmiesiems ir pažįstamiems už nuo
širdžią pagalbą, užprasymą šv. Mišių, gėles, užuojautą žodžiu, laiš
kais, telegramomis, per spaudą, aukas Putnamo aeselėtns ir gausų 
dalyvavimą laidotuvėse. 

: Jaunam 
A. f A. 

Aleksandrui Kęstučiui Kazickui 
staigiai mirus Indijoje, jo tėveliams dr. JUOZUI ir 
ALEKSANDRAI KAZICKAMS bei sesutei JORATEI ir 
broliams re iškiame gilią užuojautą. 

Dr. Antanas Ir Elena Razmai su šeima 

Kompozitoriui-protesoriui 

VLADUI JAKUBENU1 mirus, 
Jo žmoną 0LG$ užjaučiame. 

Jeronimas Ir Elena Kačinskai 
Izidorius ir Elena Vasyliūnai 
Julius ir Felicija Gaideliai 

Ni_ Anfilė Že maitaiuene ir seimą. 
• ^ • M B M B a m K f l b i - ^ -

DRAUGO BENDRADARBIS 

nuoširdžiai sveikina visus dien
raščio skaitytojus Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga. 

Jis, kaip ir Jūs visi, tiki, kad se
kančiais metais paštas susitvar
kys ir laikrašti gausime regulia
riai, tvarkingai, kasdien. 

V. R. 

Dail. Nijolės Vedegytės — Pa-
lubinskienės grafikos darbų pa
roda, drengta gruodžio 11 — 12 
dienomis praėjo su nelauktu pasi
sekimu.' Erdvioje Dievo Motinos 
N. P. salėje buvo išstatyti ofortai, 
medžio raižiniai, lino raižiniai, 
medžio ir kartono raižiniai ir 
piešiniai 

Paroda rengė vyresniųjų skau
čių Židinys. Parodą atidarė Židi
nio pirm. D. Dundurienė. o ilgM-
nj žodį apie meną bendrai ir Ni
jolės Priubrrakienės kūrybą spe
cifiniai kalbėjo v. s. Nijolė Ken-
nauskaitė. Dail. Nijolė padėkojo 
rengėjams ir atsilankiusiems į ati
darymą. 

Tiek atidaryme šeštadienį, j 
tiek sekmadienį parodą aplankė 
datig žmonių. Jie ne tfk grožėjosi 
talentingos dailininkės darbais, 
bet ir daug pirko. Tur but pirmą I 
kartą Cievelando lietuvių istori-į 
joje lietuviams surengtoje paro- j 
doU tavo parduota 60 darbi*. • 

KALĖDŲ EGLUTfi 

"Kalėdos yra skirtos vaikams", 
teigia populiari amerikiečių dai
na. Kalėdos vaikams suteikia 
daug džiaugsmo ir palieka neiš
dildomų įspūdžių. Kaip mūsų lie
tuviškasis jaunimas prisimins sa
vo vaikystės Kalėdas? Ar jie šven
čių metu pajus lietuvišką nuo
širdumą, ar džiaugsis tik ameri-
kietiškomis pramogomis? Tai 
bent dalinai priklausys nuo vy
resniųjų. Ar jaunimas per šias 

SUSIRINKIMAS 
GRANDINĖLĖS TAUTINIŲ 

ŠOKIU GRUPĖJE 
Gruodžio 5 d. įvyko metinis su

sirinkimas, kuriame dalyvavo na-
riei ir jų tėvai. Susirinkimo metu 
svarstyta grupės veikla. Išrinktas 
naujas tėvu komitetas trims me
tams. Komketan įėjo buvusio ko
miteto narės B. Mainelienė rr I. 
Rydelienė. Naujai išrinkti J. Mo
tiejūnienė, K. Ralys, ir A. Walsh. 
Jiems reikės atlikti daug svarbių 
darbų: kas metai suruošti labda
rybės balius, kuris suteikia grupės 
egzistencijai reikalingas pajamas,, 
planuoti ir vykdyti 1978 — tais 
metais įvykstančią Grandinėlės 
25-mečio šventę, kuri bus atžy
mėta specialiu leidiniu, baliumi 
ir koncertu. Po šventės planuoja
ma Grandinėlės išvyka už Ame
rikos kontinento ribų. Naujam I 
komitetui linkime ištvermės ir 
sėkmės. 

Šiuo metu Grandinėlėje daly
vauta apie 70 jaunimo. Grupės 
vadovas Liudas Sągys ir nepails
tanti Aleksandra Sagienė v^ nu
siskundžia, kad jau nė vienas jų 
nebesijaučia tokie stiprūs kaip 
buvo, bet į juos ir į jų darbą pa
žiūrėjus to nematyti. Grupės na
riai, mokytojai, muzikantai ir tė
vai, matydami jų pasišventimą. 
Grandinėlei, juos gerbia ir bran
gina. Grandinėlė dar gyvuos dau
gelį metų. 

Grandinėlė Wade Park Manor 
Gruodžio 3 d. Grandinėlės 

koncertinė ir parengiamoji gru
pės atliko valandos programą iš
taigingoje Amerikiečių pensijo-
nierių VVade Park Manor reziden
cijoje. Šiai rinktine inteligencija 
pasižyminčiai publikai Grandinė
lė koncertuoja kas metai. Jų kon- į 
certų eilėje yra pianistė Eunice 
Podis, CleveJando Singing An-
gels, Cievelando orkestro nariai 
ir kiti pasižymėję menininkai. Iš-1 
lepinto skonio žiūrovai Grandi-1 
nėlės lietuviškus šokius priima 
su dideliu dėmesiu ir gražiais 
komplimentais. Po koncerto vi
sada vyksta vaišės, kuriose daly
vauja Grandinėlė ir visi žiūrovai. 

Nijolė Baltuškaitė -
von Kiparksi 

« į 

A. t A. JURGIS SINKUS 
Gyveno 7243 S. Francisco Avenue. 
Mirė gruod. 23 d.. 1976, 7:45 vai. ry to . sulaukęs 85 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, šakių apskrityje, Ilguvos parapijoje. K r a 

kių kaime. Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Juzefą (Sloksnaitytė) , 

giminės Anthony ir Josephine Kelečius, Lietuvoje brolių vaikai 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

P r ik lausė Sv. Vardo dr-jai, Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų 
ir T. Marijonų rėmėjų dr-joms. 

Kūnas bus pašarvotas seštad., 4 vai. popiet Pe tkaus Mar-
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street . 

Laidotuvės įvyks pirmad., gruod. 27 d. iš koplyčios 9 vai . 
ryto bus a t lydė tas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyk» gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus i r pažįsta
mus dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona ir kiti ginamės. 

Laid. direkt . Donald A Pe tkus . Tel. 476-2345 

y <ir -nr-e- •* ^ % r ^ i 

Laidotuvių Direktoriai 
$ 8 4 5 S0 . WESTERN AYENTJE 

TBYB MODEKM&KOS 
AIB-OONOrnONTD KOPLYČIOt? 

MAA'VOMS VIETA 

REpublic 7-8610 REpublic 7-8601 

: : : : : - t _-

Kompozitoriui 

Prof. VLADUI 
jo žmonai OLGAI ir artimiesiems reiškiame gil ią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Cr<icaEos L-s----ū¥iu Gnorai Hir-T.TH 

f t T K f \ 
MARQUETTE FUNEF&I ~OMI 

T Ė V A S IR ŠONUS 

2533 West 7ist SI. Tel, GP.our.n c-2345-6 
J.* v -#*i- -<wii. M i i ^ MiS&rį TuWnn3u 3"Z 1 UO'S 

E U D E I K » 

dei ]ų mylimo sūnaus VYTO mirties nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir drauge liūdi 

Laisvės Radijo lietuviškos redakcijos 
nariai ir bendradarbiai Miunchene ir 
New 

LAIDOTUVIŲ udu".~_-:;: 
' u v r o a s P, GAIDAS tf GERfeLy- * vAlMi^ 

?£HS1ŠK KOPLYČIOS 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

MELAS APIE BOMB£ 

Policija areštavo C. A. Wilson. 
42 m., gyvenantį Chicagoje. ap
kaltindama, kad jis telefonu pra
nešė, jog V. Jėzaus Gimimo baž
nyčioje, kur vyko mero Daley 
laidotuvės, padėta bomba. Poli
cija tą melagingą pranešėją su
sekė kalbant telefonu. 

Kompozitoriui 

A. t A. VLADUI JAKUBSNUI mirusr 
žmonai OLGAL seseriai HALINAI DILIENEI ir arti 
miesiems gilią užuojautą reiškia 

Irena ir Algis šlmkai 

A. t A. Prof. VLADUI JARUBĖHUI 
mirus, žmoną OLGJį ir seserį HALINA JAKUBENAI-
TC-DILENC su se imą nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime. 

Marija ir Stasys šenferai 
Viktoras šfreitas 

Gilaus liūdesio valandoje, netekus sūnaus 

A. t A. ALEKSANDRO KĘSTUČIO, 
giliai užjaučiame tėvus dr. JUOZJį ir ALEKSANDRJ 
KAZICKUS ir visą šeimą ir širdimi jungiamės j \ 
skausme. 

Jadvyga ir Adolfas Damuštaž •• iei 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
U»'yviu Laidotuvių D!'»kforiu Aw^!ac:|oe Mariai 

IKT1MAS M O U I L L ! ^ 
TDM&s Ir LiURTMaS U B i N * J U S 

r»- *fi. - r *> CA 4VR. TeL YAr*i 7-1*1 

STEPONAS e. LACK (U(KAW1CZ) Ir SOMOS 
ZS14 W . Utė FI4AOB TeL Vlrjrinia ?-«67J 
• • v w~n STREET T«L REpublic 7-UU 
un m^nm n^nf, p*im fsb, ra. T«L VHM\% 

PETRAS BIEUGNAS 
SO. CAUFOMOA AVE. TeL LAfajvO* UKtl 

POVfUS k RIDIKAS 
SO. HALSTED STREET TeL TArda 7-UU 

I0RSIS F. RUDMIN 

. SS1B S O . UTTJAN1CA AVE. TeL YArds 7-1U8-S9 

VASAITIS - BUTKUS 

•**• *o. mh **%-, CICERO, m . TeL OLYmoic VIM 
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DRAUGAS, penlctadteal^ Į Į Į m, gruodžio 24 <•] "X Prof. J. J . S t u l o j žinomas 
"' visuomenės veikėjas ir Radijo 

programos vedėjas, atsiuntė X Frank Vaičiulis su žmona 
aplankė "Draugą", susimokėjo 
prenumeratą, paiinKejo visiems 
linksmų švenčių ir paliko auką 
spaudai stiprinti. Nuoširdus 
ačiū. 

X Dr. Vytautas Tauras, Chi-
I cago, UI., šventų Kalėdų švenčių 

x "Draugas" šiandien yra su proga, pasveikino "Draugo" re-

sveikinimus, prenumeratos mo
kestį ir 7 dolerių auką. Dėkoja
me. " 

kultūriniu priedu. Pokalėdinis' dakcijos kolektyvą, linkėdamas 
numeris išeis gruodžio 27 d. 
Sekmadienį gruodžio 26 d., 
"Draugo" redakcija dirbs, kaip 
šventomis dienomis, administra
cija bus uždaryta. Kalėdų dieną 
nei redakcija, nei administracija 
nedirbs. 

X Marijos aukšt . moLykia 
ateinančiais metais balandžio 24 
d- minės savo gyvavimo 25-rių 
metų sukaktį. Pamaldos bos 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje Marquette Parke, o aka
deminė dalis su programa ir vai
šėmis bus Chateau Bu-sche sa
lėje. Mokyklos direktorė ses. d 

plačiau aprėpti visus geros va 
lioa lietuvius. Ta proga atsiuntė 
ir 15 dol. auką. Dėkojame. 

X Agota Zisminskaitė, Raci-
ne,-Wis., atsiuntė prenumeratos 
mokestį, malonius sveikinimus 
ir 10 doL auką. Ačiū. 

X B. Lakas, Worth, 111., at
naujino prenumeratą, pasveiki
no su šventėmis ir paliko 10 dol. 
auką. Ačiū. 

X Simas Kuzmickas, Chicago, 
III, aukojo 10 dol. Labai ačiū. 

X Aukų atsiuntė: 7 dol. Ri-
chard Kuchinskas; 6 dcl — Ka-

X Dr. Antanas čiurts, Lake 
Zurich, D1.T savo sveikinimus 
"Draugui" parėmė 10 dol. auka. 
Labai ačiū. 

x Dr. Valentinas ir Birutė 
Bagdonai, Palos Park, UI , mus 

\ pasveikino, atsiųsdami 12 dole
rių. Nuoširdžiai dėkojame. 

x Bronius Plauštaiiii*. 3ioux 
City, Iowa, aukojo 10 dolerių. 
Ačiū. 

x Vytautas Norkus* Water-
bury, Conn., apmokėjo dviejų 
prenumeratų mokestį i r aukojo 
S dolerius. Dėkojame. 

X Laimingų švenčių "Drau
gui" palinkėjo Aleksas Sadaus
kas iš Clevelando ir atsiuntė au
ką. Ačiū. 

X Kazimieras Alkevičius iš 
Grand Rapids mus pasveikino 
maloniu laišku ir auka. Ačiū. 

! zys Genčius; 4 dol. — G. Kauf-
t kad manas; 3 dol. — Pranciška j X Vincas Bartuška, Willo-

Luksas; po 2 dol. — Anna Ma- ughby Hills, pasveikino savo 
žeika, J. Rauba; 1 dol. — T. Bu- dienraštį ir atsiuntė 7 dol. auką. 

minėjimas bus beveik visą 
vaite tarp balandžio 18 ir 22 d. 

X Dr. Ramūnas Mikelionis iš 
San Francisco, Calif., y ra atvy
kęs į Chicagą ir apsistojęs savo 
pusseserės Alicijos i r Alfredo 
Mikučiauskų šeimoje, Marąuet-
te Parke. Dr. R. Mikelionis ang
lų kalba yra parašęs iš medici
niškos patirties romaną "Mėly
na ugnis", kurį tikisi greitu lai
kų išleisti. 

X "The New WorId" savait
raščio gruodžio 24 d. laidoje iš
spausdintas Liet. Kunigų Vieny
bės pirm. kun. dr. Zenono Smil
gos pareiškimas, kurį jis pada
rė vietos laikraščiui (Middle-
town, Conn.) apie komunistų 
aštrinamus religijos i r tikinčių
jų persekiojimus pavergtoje Lie
tuvoje. Primenama, kad Helsin
kio baigminis aktas t ė r a tik iliu-1 
zija apgauti laisvajam pasauliui į 
ir naiviems vakariečiams. 

X Julija Bičiūnienė sveikina 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus Kalėdų švenčių ir Naujų
jų Metų proga. Vietoje kortelių 
skiria auką labdarybei per Lie
tuvos Dukterų dr-ją. (pr.) 

X "Laisvoji Lietuva" kvi*>čia 
į Naujųjų Metų sutikimą Balio 
Pakš to salėje. Stalus rezervuoti 
tel. 476-3371. (pr.) 

X Dr. Juozas ir Agnė Kižial 
sveikina artimuosius ir draugus 
Šv. .Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga. Auką skiria kun. K. Pugevi-

kaveckas. Visiems dėkojame. 
X Jaunutis ir Antanina Da

giai, Beverly Shores, Ind., svei
kina savo bičiulius 
proga ir vietoje l.ortelių atsiun 
tė "Draugui'* 20 dolerių. 

Ačiū. 

X Ona Kalinauskas, nuoširdi 
skaitytoja Pennsylvanijoje, mus 

^ 2 . „ maloniai pasveikino, atsiųsdama 
plotkeię ir 10 doL auką. Labai 

X "Žalgirio" šaulių kuopos 
ačiū. 

x A. t A. Pijaus Stonciaus 
Clevelande vadovyoe palinkėjo .,_ , , , . X! - , , , . , *• . 1 7 metų mirties sukakti pami Draugui linksmų švenčių ir . . . , . . V. "V* . . . , . . , TZ. • ~ , neti bus atnašaujamos šv. Mi-per kasininką Albiną Korsaką 
atsiuntė 25 dolerių auką. Nuo
širdžiai dėkojame. 

x Adomas Bernadišius iš Ci
cero nuolat remia "Draugą". I r 
šių švenčių proga atsiuntė 10 
dolerių. Labai ačiū. 

šios pirmą dieną šv. Kalėdų, 11 
vai. ry to T. Jėzuitų koplyčioje. 
Gimines, draugus ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti ir ka r tu už 
maldas dėkojame. 

Izabelė Stončienė ir vaikai 
(pr.) 

x S t Petersburg, Florida, ir 
apylinkėse perkant, parduodant 

I ar nuomoj 
; kitės į Ange 
! -Realtor, 6900-lOth Ave. North, 
St. Petersburg, Fl. 33710. Telef. 

Cicero lituanistinės mokyklos mokiniai suvaidina kak & 
tesnis aprašymas buvo "Drauge" gruodžio 21 d. 

J. A. VALSTYBĖSE 

~ CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 
b, >AKIŲ APSKR. KLUBO 

VEIKLOS 

00 klubo metinis narių susi
rinkimas į v y k o Vyčių salėje. Su-
tir:: Kimas prasidėjo be pavėla-
.:-. . ir praėjo sklandžia nuotai
ka. Pradžioje buvo pagerbti at
sistojimu mirusieji nariai, bū-
bBĖ, klubo steigėjo Ant. Ger
v i n o mirusi žmona Marija 
Gcr^iūnienė ir J. Tauga. Vald. 
pirmin. J . Laurinaitis padarė 
pranešimą apie klubo veddą. 
Pranešė, kad veikla gyva, susi
rinkimai gausiai lankomi, pra
eitais veiklos metais buvo daro
mi įvairūs parengimai, kurie da
vė gražaus pelno. Žymi to pelno 
dalis paskirs tyta įvairioms or
ganizacijoms ir laikraščiams, 

J p. klubo salėje. Klubo narių me- Į Lenkijos ordinu. 1951 m. "paako b ū t e n t L Fondui, Altai, S. 

Kuprio 

IŠ ARTI IR TOLI 
[tinis susirinkimas įvyks ta 1977 
m. sausio 22 d., šeštadienį. — St. Petersburge, Fbu, pir 

mieji pietūs atnaujintame klube į 
buvo suruošti š. m. gruodžio 12 į — Altos S t . Pe te r sburgo sky-
d. Dalyvavo per 300 asmenų, r iaus narių, svečių bei prijau 
Dalyviai liko patenkinti nauja čiančių susir inkimas šaukiamas 
salės ir kitų įrengimų išvaizda. 
Naujų 1977 Metų sutikimą ruo
šia klubas 1976 m. gruodžio 31 
d. savo salėje. Salė atidaromą 8 
vai. vak. Klubo narių sekantis 
susirinkimas šaukiamas 1977 m. 
sausio 8 d., šeštadienį, 2 vai p. 

1977 m. sausio 19 d., 3 vaL p. 
p . lietuvių klubo salė je . 

— JAV L B St. Pe te rsburgo 
apylinkės visuomeninių reikalų 
komisija išsiuntė ambasado
riams W. Serantonui i r W. Tap-
ley Bennett padėkos laiškus už 
Lietuvos ir k i tų Pabal t i jo vals-

X YVm. J . ir Helcn Kareivai iŠ tybių gynimą Jungt inėse Tauto-
Roswell, N . M. sveikina visus se i § ambasadoriaus W. Tapley 

g a u t a s malonus savo artimuosius ir linki jiems Bennet t j au 
linksmiausių Kalėdų ir laimin- r a š t a3 . 
glausiu Naujųjų metų. Šia pro- . 
g a skiria 10 dol. auką "Drau- ~ *"*!&** Liet . Organizaci 
mu'\ jų komitetas , St. Pe tersburge , 

Fla., savo posėdyje gruodžio 12 
X Adelė Navickienė, Gulfort, ' d. išrinko 1977 m e t a m s komite-

Floridoje, sveikina savo draugus to vadovybę: pirm. K Kleivą, 
i r pažįstamus šv. Kalėdų proga vicepirm. V. Ugėną, sekr. O. 
i r linki laimingų Naujųjų Metų. Galvydienę. Posėdyje dalyvavo 
Vieton kalėdinių kortelių skiria vigų į komitetą Įeinančių orga-

teiT^ien^^1*" 3 5 d ° L a U k ą " D r a u g u i " - I nizacijų a ts tovai : Flor idos Ame-
?* ~>~v>-**~- x Aukų savo dienraščiui at- n k o s Lietuvių klubo, Altos, Bal-

shmtė : 7 dol. — Alfonsas Juš- f o, Katalikų komiteto, KaL Mo-

(813) 3452738. sk. 

toks, negu ki tais metais, nes ja
me nebuvo svarstomi bėgamieji 
Bendruomenės klausimai. Tai 
buvo simpoziumas apie lietuvių 
santykius su kaimynais ir kitais 
svetimtaučiais. Pagrindinis pra
nešėjas buvo Švedijos LB veikė
jas dr. Kajetonas J. Čeginskas. 
Jis a.kreipė susirinkusiųjų dė
mesį į lietuvių santykius su vo

ką, 5 dol. — Sofija Drazdaus- terų kuopos, Liet. K a t . susivie-1 k i e č i a i s > gudais, lenkais, latviais 

Bar-
kus radijo, "Draugui", "Naujie
noms, "Laisvajai" Lietuvai". 
"Sandarai", Balfui, Liet. telev. 
Už gražią ir darnią veiklą susi
rinkusieji padėkojo valdybai. I r 
kitiems metams palikta ta pati 
valdyba: pirm. — J. Laurinai
tis, vicepirm. A. Burokevičius, 
sekr. J . Vasiukevičius, iždininku 
pririnktas N. Zajančkauskas, 
fin. kasn. J . J. Skama ir va ld 
narė Abromavičienė. 

Reikia pabrėžti, kad klubas 
auga nariais , šiame susirinkime 

J naujai pr i imt i : O. Dumčiuvienė, 
_ Vokietijos LB valdyba 1976 i * * P ; Kamštaičiai P. i r E. 

suruošė i M a l o m a l - Darbotvarkei 

l in tas" Lietuvai ir paskirtas 
Vilniaus srit ies liaudies švietimo 
skyriaus vedėjo pavaduotoju. 
1959 m. paskir tas lenkų kalba 
dėstomos Nemenčinės mokyklos 
direktorium. 

— Vėlinių diena, senu lietu
višku - krikščionišku papročiu, 
daug kur Lietuvoje buvo įpras
ta t v a r k a atšvęsta. Vakare žmo
nės susirinkdavo kapinėse, už
degdavo ant kapų žvakutes i r 
tyliai pasimelsdavo. 

VOKIETIJOJ 

lapkričio 20 ir 21 d. 
Bendruomenės darbuotojų su į mus, valdyba pakvietė prie vai-

.. . *- . •• u u- I šit! stalų. Čia klubo nariai ilgo-vaziavimą. šiemet j is buvo ki- ""'* ~~* „ ° 

I.it'tuMį. tvarkaraštis jau nusta
tytas — registruokitės iš anks
to — turėsite geresnį pasirinki
mą. Taipogi turime įvairių orga- dienraštį 10 dol. auka. Ačiū 
nizuotų kelionių 

k a s ; 3 dol. — Romanas Vabolis; 
2 dol. — J . Briedis; 4 dol. — 
Rudolfas Paulaitis. Labai ačiū. 

X Povilas Sirgėdas, Cicero. 
UI., švenčių proga parėmė savo 

pjjimo, Susivienjimo Liet. Ame
rikoje, Šaulių Kalantos kuopos 
ir Šaulių Palangos kuopos. Nu-

įr rusais.. Vėliau jį papildė t rys 
simpoziumo dalyviai: dr. Alina 
Veigel, dr. Jonas Grinius ir dr, 

l a r t a pasiųsti padėkos ras ta i J o n a s ' N o r k a i t i s . Ypač pažymė-
JAV ambasador iams W. W 
Scranton ir j o pavaduotojui W 

Dr. Juozai -;-gaila iš Kanados 
Liet. Kat. Mokslo akademijos medi 

_ * * * * * i * - * i į | ***• -J^ 

salas, Meksiką Ha'<vajuf k ki
tas šalis; papigintu skr :a:~u 
(charters) į įvairius r a s a ; -

: . Am^ri'^n Tnvvei Ser-
B:-<-au. 9T2T S. Western 
CbJcago, m. 6064.1 tel. 
23^-9787. (ak.) 

čiaus (Liet. Katalikų tarnybai) ctnos sekcijoje skaito paskaitą su-
darbui paremti. (pr.) važiavime Detroite 

X Pardavimui — Baltic kc 
Nuotr. 

X RAŠOMOSIOS* mai. ttetyv«ki 
raktynu, visom kalbom, GAIDO'f. vi
suose modeliuose gaunamos CHKA-

J. Urbono ?0mf D r a w 8 a» " ^ 5 w - ^ ^ * -

pyklos ūkyje auginti : antys, žą
sys, jauni paršiukai, kiaulės — . . 

. , f . . . . . .. T,^ -jungos centro valdybos, įvyks 
gyvi arba šviežiai papjauti. Pa - ; „ * 

Ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 476- į 
X SPAUDOS BALIUS, ruo- 7^9 arba tiesiai iš SPARTA saviran-

šiamas Lietuvių žurnalistų są- te '• L G**™** » B « y Df- E. ko? i . 
Northoort. N. Y. 11711 fsk.> 

geidaujant visi mėsos produk
tai išrūkomi. Užsakymams I 

1977 m. sausio mėn. 29 d. Mar-| X AldniaJ siuntimai f Lletu-
tiniąue pokylių salėje. Stalus v%- Kreipkitės į V. Karosaite, 

skambinti telef. 523-1510 a r b a ! « « * ™ > t i f . ^ ! ££?*£ 
737-6784 (ak.) , I u r ^ 1 Janušaiti, 2o34 West 69th 

;str. Paramos parduotuvėje. Te-
Leokadijos Braždienės 'lefonas 737-3332, arba vakarais 

maisto produktų krautuvė, 2617 į 737-173L 
W. 71st St., ttelef. PBospeet 
8-2030 ir Swanson, 2502 West 
63rd St , tel. WAlbrook 5-1533 
Kūčių ir Kalėdų stalui paruoš
ta įvairių silkių, d a r daugiau1 

(pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-

I nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 

Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw. TeL 778-6766. (sk.) 

X Sol. Stasio Baro operų ari
jų plokštelę, antroji laida, įdai
nuota su Stut tgart 'o simfratuniu 
orkestru, diriguojant Dariui La
pinskui, jau galima įsigyti pas 
platintojus a rba Serida Records 
S723 W. 68th S t , Chicago, m . 
60629. Kaina $7.00. (sk.) 

žuvų patiekalų ir lobsterių bei W e g t ^ ^ ^ RQ&± T e l e f o n a 8 

šrimpsų; penkių rusių vuugre- y j 7.7747^ (pr) 

tai , aguonų pienas, sližikai, 
barščiai, grybų ausiukės, raguo- x S t Petersburge - Florido-
lis, medauninkai ir kita. Be jau *>» lietuvių apgyventoje vietovė-
žinomų mūsų įvairių tortų da r fo savininkas parduoda naują 
tur ime 4 rūšių naujų tortų, įvai- 2"W b u t " "P 2 miegamais mūrinį' ^ a lietuviškosios spaudos reikšmę 

r i , . * . r U i iad U i r v » . feJ^j " ^ ^ H w ^ ~ " ' ^ 
tik reikalinga Kūčių bei Kalėdų,;apšildymas. Teirautis: 496-39th i97e-sius metus, kartu su Kalėdi-. 
stalui. Užsisakykite iš anksto, i A v e n u c ' ^ P e t e « b u r g Beach. I niais sveikinimais ir Naujųjų Metų 

Florida 33706, telefonas (813) 
360-5857. (sk.) 

CHICAGOS JŪRŲ ŠAULIAI 
PAREME SPAUDA 

Geri. T. Daukanto jurų šaulių 
kuopos valdyba, didžiai įvertinda 

X Po 5 dolerius aukojo: 
Ina Liorentaitė, Chicago, 
Ona Kolis, Chicago, 
E . Zatorskis, Windsor, 
Eug. Šilgalis, Euclid, 
Kun. J . Adomaitis, Cheboy-

gan, 
Dalia. Murray, Brookfield, 
Stasys Sližys, Dearborn, 
Konstancija Gudaitis, Chica

go. 
Visiems maloniai dėkojame. 

X Po septynis dolerius au
kojo: 

1 Mot. Pollock, Chicago, 
Henrikas Pošk' is , Tunder 

Bay, 
Teklė Saudinaitis. Glencoe, 
Elena Polekauskas, Hai"tford. 
Jonas Arštikaitis, Brampton. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X Už a. a. Otiliją Žarelienę 
i r jos sūnų a. a. Joną Žarelj, 
mirusius šiais metais Lietuvoje, 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
gruod. 26 d., 9:30 vai. r y t o T. 
Jėzuitų koplyčioje. Draugus ir 
artimuosius prašome dalyvauti 
šv. Mišiose. 

Olga Valentmienė ir šeima 
(pr.) 

t inas dr. Grinius, iškėlęs mūsų 
tau tos santykius su žydais. Po-

T. Bennett, J r . p r ie Jungtinių k a l b y j e pasisakė visa eilė daly-
Tautų (UN) , už jų garbingą Pa
baltijo valstybių gynimą nuo 
Sovietų S-gos okupacijos ir reli
ginio persekiojimo. 

KANADOJE 
— Lietuvių žurnalistu, dir-

vių, vieni papildydami referen
tus, kiti pateikdami vieną kitą 
kri t išką pastabą. Pokalbį atida
rydamas Vokietijos LB valdy
bos pirmininkas Jurgis Barasas 
perteikė P L B pirmininko Bro
niaus Nainio sveikinimus ir jo 

bančių kanadiečių spaudoje, y ra j mintis apie būsimąjį Vokietijo-
nedaug. Žymiausias jų — Alain į je Pasaulio lietuvių sąjungos 
Stankė - Stankevičius Montre-j jaunimo kongresą. Diskusijom 
alyje. Jis plačiai reiškiasi pran- \ vadovavo Vasario 16 gimnazi- ghelter skelbia, kad vienas vy-
cūziškoje spaudoje, televizijoje j jos direktorius Vincas Natkevi- ^ p a g r 0 b ė iš vežimėlio 3 bun-
ir radijo programose . "Cana- čius. VėUau vakare buvo meni- d u ] i u s ^ korespondencija ir pa

kai pabendravo, užmezgė naujas 
pažintis ir tuo būdu glaudžiau 
artėjo savųjų tarpe. J. Tamulis 

CHICAGOS ŽINIOS 
ŠV. KRYŽL\US LIGONINĖJ 

Laikraštis "Economist News 
papers" XII. "22 paskelbė, kad 
prezidentui Fordui spalio 26 d. 
lankantis Chicagoje šv . Kry
žiaus ligoninė buvo viena iš ne
daugelio ligoninių, paruoštų 
teikti mdicinišką pagalbą prezi
dentui a r kitam svarbiam asme
niui s ta iga susirgus ar jį sužei
dus. 

KONCERTAS DALEY 
ATMINLMLI 

Chicagos simfoninis orkes
tras sausio 4 d. atliks Bacho B-
Minor Mišias, pagerbdamas ve
lionį Daley. 

VAGYSTĖ I š CICERO 
LAIŠKANEŠIO 

Cicero, 111., pašto laiškanešys 

Petras 
Odinis, o Vasario 16 gimnazijos 

dian P re s s " agentūro je Toron
te dirba B i t a Lapai tė , anksčiau 
dirbusi d ienraš ty je "Free 
Press" Londone, O n t Wood-
stocke, Ont., savai t raš ty je dir
ba I. Stanionytė. T o r o r ^ dier.- tautinių šokių fftmpi, vadovau-
raštyje "The Globė and M a i l " 3 a m a Marytės Dambriūnaitės, 
su savo rašiniais ka r t a i s pasi- p a ^ k o keletą šokių. Po to sve-
rodo Betty Zyva tkauskas ( r u r - ' č i a i d a r pabuvojo savo ta rpe 
būt 2yva tkauska i t ė? ) . Ottavo- k e l e t ^ valandų malonioje nuo-
je žurnalistiką studijuoja Rū- Likoje. Sekmadienio rytą pa

maldas laikė katalikams kun. 

nė dalis, kurioje savo poezijos ^ 1 9 5 6 m ^yroietu. Tai įvy-
skaitė Eglė Juodvalkytė ir Ma- k ę pirmadienį, gruodžio 20 d., 
r y t e Sauiaitytė, dainavo Violeta p r i e 2 i st . ir 50 Ave. 
Landienė, fleita grojo Petras 

F B I JR JCODOSIOS 
PANTEROS 

Buvęs FBI tarnautojas W. M. 
O'Neal paliudijo, jog j a m FBI 
davė 5.000 dol.. kad jis 1971 m. 
Maywoode atidarytų gazolino 
stotį, kur i būtų Juodųjų pante
rų veikimo centras ir būtų len ta - Ona šiūlytė. Wankouvery-

fa gyvena lietuvių kilmės žur- B r o m u s u»h™**< evangelikams gviau sekti jų veikimą 
nalisU Pat r ic ia Young. J e i ^ j a k o n a s Fr icas Skėrys. Ta pa-

cia proga sekmadienio vidurdie
nyje įvyko pasitarimas dėl se -

yra daugiau lietuvių žurnalistų, 
dirbančių kanadiečių spaudoje, TJJ\.1 *"^f ^ 
~ ?. , . . v kančios studijų savaites Londo-
zinantieji maloniai prašomi pra
nešti "TŽ 

MIRTINA N E L \ D I Ė 

kad spėtume jums paruošti. 
(sk.) 

! 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 
6237 S. Kedzie Ave, 

Tel. 436-4184 
S«V. St«J«^ S a r t a i r - * 

X Romas Paulėnas, naujas 
brokeris padeda nupirkti, par
duoti 8takus, options, bonus ir 
fondus. Reikalui esant kreiptis 
Roiman & Ren«haw, (312) 
S32^>560. fak.) 

KALĖDINIAM SE7X)NCI 
VAZNELIŲ PARDUOTUVĖ 

ATIDARYTA 
šiokiadieniais 10 — 8 v. v , 
sekmadieniais 11 — 5 v. v 

i*4J 

linkėjimais, dienraščiams "Drau 
gui", "Naujienoms'', savaitraščiams 
"Dirvai", "Laisvajai Lietuvai" ir, 
vieninteliam laisvame pasaulyje, 
karinio turinio ir minties žurnalui 
"Karys" paskyrA kuklią, tačiau 
nuoSirdžią $125.00, paskirstant ją 
po $25.00 kiekvienam. 

Gen. T. Daukanto jurų šaulių 
kuopa. 1976-siais meta», iš turimų 
kasoje kuklių sumų. išskirstė 
$200.00 labdaros ir kultūros para
mos reikalams. Narių skaičiui au
gant ir veiklai plečiantis, esant ga-

redakcijai , nurodant 
arda, pavardę, adresą i r kur ke^į~ ius" 

lirfea 

Chicagos priemiesty Home-
woode keliolikamečio vairuoja-

ne. Pasi tar imui vadovavo būsi-Imas automobilis suvažinėjo 8 
masis moderatorius Vincas Nat-jm. berniuką Paul Denisuk ir du 

vaikus sužeidė. 

.PMJniOiF 

Prel. Jonas Kučingis, Los Angeles 
Iiraybei. kitais metais, numatoma j §v> Kazimiero parapijos išugdytojas, 
kalbamiems reikalams aukas pa- • lietuviškais rūpesčiais dalijasi su žur-
rfvfsmhintl. Vg. n a ] l s n ) J w a o Koj^u 

{pr4 i J^wr. 1- Priedai j t a s Įnsa eile Sovjet^ §op«<įi i r j 

— VroHave veikia lietuvių 
dainų ir šokių kolektyvas "Vil
nelė". 

OKUP. LIETUVOJE 
— Mirė Eugenijus Ušpalevi-

čius, vienas iš žymesnių okup. 
Lietuvos mokyklų lenkintojų ir 
rusintojų. Buvo gimęs 1906 
Orenburgo srityje. Tarnavo rau
donojoje armijoje. Nuo 1943 m. 
tarnavo komunist inės Lenkijos 
Kosciuškos armijoje, pasižymė • 
jo kautvnėse ir mivo apdovano-

ateitis 
Ilgiausiai einantis lietuvių kalba 
žurnalas turi ir jauniausią 
redakciją. 
Švenčių proga kviečiame susipa
žinti. 

Naujiems skaitytojams tik 5 3:1. metams. 

ATEITIS, 7235 So, Sacramenlo five.. 
Chicago, IL €0629 (312) 434-2243 


