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BALTIJOS KRAŠTŲ 
KLAUSIMAS SVARBUS 
VLIKo pirmininkas dr. J. K. 

Valiūnas JAV Valst. depar tamen
tui pageidavus, vasario 6 d., Lie- j 
tuvos Atstovo J. Kajecko lydi
mas, Valst. departamente kalbė
josi su Baltijos skyriaus viršinin
ku Barkley Ward. 

Pasikalbėjimas pirmoje eilėje 
lietė galimą Europos saugumo 
konferenciją, kurią, jeigu ji įvyk
tų, V. departamentas laiko r im
tu , nauju įvykiu i r todėl jai 
kreipia daug dėmesio. 

Dr. J. K. Valiūnas painforma
vo, kad pasirodžius spaudoje pir
majai žiniai apie sovietinių vals
tybių bloko nutarimą tokią kon
ferenciją sukviesti, Vlikas taip 
pat į tai atkreipė savo dėmesį ir 
ruošia atitinkamą dokumentaci 
ją Lietuvos laisvės reikalu. 

Vliko memorandumas 

Vienas memorandumo pro
jektas jau yra Vliko valdybos pa
ruoštas ir jis bus V. depar tamen
tui įteiktas prieš prasidedant J-
AV ir Sovietų Sąjungos konferen 
cijai, š. m. balandžio Vienoje — 
(tai Helsinkyje vykusios, praėj . 
metais, konferencijos, dėl strate
ginių ginklų apribojimo, tąsa) . 

B. Ward iš savo pusės pabrė
žė, kad Baltijos kraštų klausimas 
v. departmente esąs labai svar
bus ir šis pasikalbėjimas būsiąs 
naudingas.. 

Buvo paliesti ir kiti svarbūs 
tarptautiniai įvykiai, kurie tiesio
giai ar netiesiogiai, visuomet pa
liečia ir Europos klausimus, ir, 
tuo pačiu, ir Lietuvą. 

Dėl Baltijos kraštų jokių 
kompromisų 

B. Ward, savo ruožtu, Vliko 
Pirmininkui ir Lietuvos atstovui 
užtikrino, kad Baltijos kraštų o-
kupacija ir neteisėtas tų kraštų 
į Sovietų Sąjungą įjungimas, 
kurio JAV nepripažįsta, yra prin 
cipinis šio krašto užsienio poli
tikos klausimas, dėl kurio nebū
sią daromą jokių kompromisų. 

Tarp kita ko, Ward dar pabrė
žė, kad V. departamentas labai 
vertina Vliko veiklą tarptautinės 
politikos plotmėje ir iš Vliko pir
mininko patyręs apie šio, vasa
rio mėn. vidury, numatytą kelio
nę į Europą, dr. Val iūno prašė, 
jam iš Europos sugrįžus, nedel
siant atsilankyti V. depar tamen
te. 

Pasikalbėjimas VVashingto-
ne, dviem atvejais, vykęs geroje, 
nuotaikingoje dvasioje, užtruko 
apie tris valandas. (E.) 

Jaunimo seminaras Chicagoje 

Vlikas j au pradėjo paruošia
muosius darbus politiniam jau
nimo seminarui š. m. birželio 
6 - 7 dienomis Chicagoje. 

V. Vaitiekūnas pa te ikė t a ry 
bai. Kontrolės komisijos va rdu , 
1969 m. Vliko ir T a u t o s Fondo 
apyskaitas, kurias t a r y b a pat
virtino. Ju rg i s 'Va la i t i s pateikė 
Tarybai patvirtinti Vliko val
dybos sudarytos nau jos Tau tos 
Fondo valdybos, su prel . J. Bal
kų nu priešaky, sudėtį. 

Juozas Pažemėnas. T a u t o s 
Fondo valdybos sekre tor ius , pa-

KALENDORIUS 

Vasario 13 d.: šv. Benignas, 
šv. Gerlinda, Algaudas, Raudė. 

Vasario 14 d:, šv . Valenti
nas, šv. Juozana. Saul ius . Žynė. 

Saulė teka 6:49, leidžias 5 :21. 

ORAS 

Šaltoka, dalinai saulėta, va-
\royn cplįmocį emieoras, t empera
tū ra apie 20 laipsnių. 

informavo tarybą apie naujo
sios valdybos pirmuosius dar
bus i r naujus veiklos planus. 

Kai kuriems Vliko Statuto 
s t ra ipsniams pakeisti išrinkta 
komisija iš V. Vaitiekūno, dr. 
B. Nemicko ir B. Bieliuko. 

Ūkininkų Sąjunga savo nau
juoju a ts tovu l Vliko tarybą 
paskyrė jauną, Aleksandrą Vai
tiekūną, praėj . metais įvykusio 
Vliko surengto politinio semi
naro dalyvį. 

Tarybos posėdžiui pirminin
kavo Krikščionių demokratų at
stovas P . Vainauskas, sekreto
riavo Valstiečių naudininkų at
stovas Pr . Dulevičius. (Elta) 

Vliko pirniininkas 
į Europą 

N E W Y O R K — Vliko pirmi
ninkas dr. J . K. Valiūnas va
sario 14 d. išskrenda į Europą, 
kur išbus t r i s savaites laiko. 
Vliko pirmininko pareigas eina 
valdybos vicepirmininkas dr. 
Br. Nemickas. 

Pr ieš išvykdamas pirm. dr. 
Valiūnas įkalbėjo į juostą žodj 
mūsų tautiečiams tėvynėje ir 
pasaulyje, kuris pasiustas 26 
lietuvių radijo valandėlėms per
duoti jAV-se, P. Amerikoje ir 
ki tur . 

Rogers prašė Tito 
tarpininkavimo 

ADDIS ABABA. — Valsty
bės sekretorius Rogers, susiti
kęs su Jugoslaviios prezidentu 
Tito, ka 'bėiosi valar.dą ir 15 mi
nučių. Svarbiausioji t ema buvc 
Viduriniųjų Rytų krizė. Rogerr 
Nhcoio vardu prašš Tito, kar" 
jis imtųsi tarpininko rolės at
s ta ty t i taikai t a rp arabų ir Iz
raelio. Tito yra asmeninis drau
gas su Nasseriu, tai kai lanky 
sis Kaire vasario 2 3 - 2 5 dieno
mis, panaudotu savo įtaką ir 
palenktų ii ta r t i s su Izraeliu 
Rogers paaiškino peč i au Ame
rikos poziciją šiame konflikte 
Gal ta i bus tik šūvis į tamsą, 
kaip kai kas aiškina, bet Ame
r ika ieško geriausio sprendime 
*r da ro ką gali, kad nekiltų rim
t a s ka ras aname sektoriuje. 

Susit ikimas įvyko imperato
r iaus Selassie rūmuose, kur ap-
sistoięs Tito. Prieš tai trumpą. 
15 minučių vizitą Rogers buvo 
padaręs imperatoriui. Kitas, 
ilgesnis pasikalbėjimas su Se
lassie buvo vakar. 

932.3 Ogilvie paskelbė 
Lietuvių dieną 

5 1960 1965 1966 1967 1968 1969 
Amerikos auganti produkcija laike dviejų paskutiniųjų dešimtmečių. Šiais metais pasieks trilijoną. 

Arabai jau šaudosi 
savo tarpe 

AMMAN, Jordanas. — Ara
bai jau pradeda nesutarti ir ne t 
kovoti savo tarpe. Jordano sos
tinėje Palestinos partizanai su
sišaudė su Jordano kareiviais. 
Buvo sužeistų iš ab:ejų pusių. 
Al Fa t ah partizanai katiną ka
ralių Hussein, kad W slaptri 
veda derybas su Izraeli1 ir ieš
ko taikos, kad neler'ž-'a arabu 
"art izanams nešiotis gr-k'ų. 
Partizanai dabar rsgi~ani prie
šintis tokiems "neteisėtiems 
Husseino veiksmams". 

Beiruto laikraštis Al N a h i r 
rašo, kad į Jordaną atvyko Pa
kistano instruktorių, kurie la
vina jordaniečius lakūnus, ir 
oulkas reguliarios Pakistano 
kariuomenės. Amerikos sluoks
niai tačiau skeptiški dėl regu-
'iarios kariuomenės buvimo. 

: Egiptas praneša, kad jų pės
tininkų dalinys, 100 vyrų, buvo 

1 peržengęs Suezo kanalą į Izra-
! elio pusę, užėmė vieną jsitvirti-
; nimą, išlaikė kelias valandas, 
; sunaikino tris autovežimius, nu

šovė ar sužeidė mažiausia 20 
žydų, du pagroėe i nelaisvę ir 
laimingai grižo į savo pozicijas. 

Izrae'is iš savo puses viską 
paneigia, kad nebuvo jokio įsi
veržimo j jų pusę arba, kad 
egiptiečiai būtų nušovę 20 žy
dų ar ką susprogdinę. Tiesa 
yra tik ta. kad jie pagrobė du 

'. civilius iš pasienio zonos. 

Izraelio lėktuvai vakar vėl 
bombardavo Kairo priemiesčius. 
Kairas ni'sisku"dė, kad per 
bombardavimą žuvo 68 žmonės, 
o 98 buvo sužeisti. 

ISLAMBAD. — Pakistano vy
riausybė pareiškė, kad ji ne'eis 
į kraštą jokių bitnikų ir hipių, 
kol jie neįrodys, kad tu rė s iš ko 
gyventi ir nebus visuomenės 
našta. 

SPRINGFIELD. — Dlinois 
gubernatorius Richard B. Ogil
vie Vasario 16 d. proga išleido 
proklamaciją, kurioje Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
išvakarėse, vasario 15 d. skel
bia Lietuvių dieną. 

Gubernatorius savo proklama 
cijoje pažymi, kad Lietuva yra 
pakėlusi daug okupacijų, bet 
laisvės branginimas ir troški
mas nepriklausomo gyvenimo 
liko nepalaužtas. Illinois lietu
viai aiškiai pademonstravo, kad 
komunistų nelegalios okupaci-

Sovietu šnipas paleistas 
už užstatę 

SEATTLE. — Sovietų Sąjun
ga įmokėjo 75,000 dolerių už
statą ir Aleksandras Tichomi-
rov, kar tu su sovietų ambasa
dos "VVashingtone Kavalerovu, 
išskrido į New Yorką. Tichomi-
rov buvo suimtas praėjusį šeš
tadieni kaip šnijas. Jis tačiau 
turi diplomatinį imunitetą, tai 
jo suėmimas s u s i s u k ę protestų j 
iš sovietų pusės ir sudaro Ame- į 
rikai t am t ikrų keblumų. 

jos jie niekad nepripažino. O-
gilvie dar paminėjo, kad Vasa
rio 16 d. y ra svarbi visiems 
geros valios žmonėms. 

570 metu kataliky 
fakultetui 

KROKUVA. — Ilgus amžius 
Jogailos vardo universitetui Len 
kijoje priklausantis Teologijos 
fakultetas Krokuvoje šiomis die
nomis iškilminga akademija pa
minėjo savo įsikūrimo 570 me
tų sukaktį. Teologijos fakulteto 
dekanas prof. Grzybek savo kai 
boję pabrėžė, kad Krokuvos ka
talikų Teologijos fakul tetas sie
kia ne tik tęsti amžiais pavel
dėtą mokslinį palikimą, be t k a r 
t u plačiai prisidėti prie Vatika
no II susirinkimo nutar imų įgy 
vendinimo Lenkijoje. Tuo t iks
iu Krokuvos Teologijos fakulte 
t a s rengia specialius kursus li
turginės reformos, moterystės 
i r šeimų klausimams nagrinėt i . 

LONDONAS. — 1969 meta i s 
Britaniją aplankė 1,250.000 a-
meri kiečių turistų. 

Modernaus miesto problemos šlapią, šaltą dieną New Yorko Second Ave. ir 47 Str. 

Marcos nusileidžia 
Filipinų studentams 
MANILA. — Karingai nusi

teikę Filipinų studentai kėlę 
r iaušes ir įteikę eilę reikalavi
mų prezidentui Marcos, skel
bia, kad dalis tų reikalavimų 
bus priimti. Vienas reikalavimų 
buvo, kad vyriausybė peržiūrė
tų Amerikos pagalbos teikimo 
sutar t į . Kai toks pranešimas 
buvo paskelbtas, t ada atšaukė 
savo numatytą streiką ir 300, 
000 ūkininkų bei darbininkų, 
kraštut inių nacionalistų. 

Studentai kaltina vyriausybę, 
kad su Amerikos nagalba plin
ta ir t am tikros idėjos, nebūti
nai atitinkančios kraš to aspira
cijas. Reikalauja da r ir trijų 

i rtfr"*'*er*c, .,;?•!.,•.,: palankių A-
Į m^rikai, pašalinimo. 

Prisirakine jaunuoliai 
jau nubausti 

MASKVA. — Trys jaunuo
liai, kurie Maskvoj buvo pri
sirakine, du italai krautuvėje 
ir vienas belgas teatre, teismo 
buvo nubausti vieniems metams 
sunkiųjų darbų stovykloje. J ų 
drąsus žygis ir protestas prieš 
žmogaus teisių varžymus, pro
testas prieš rašytojų įkalinimus 
teisme buvo pavadintas chuli
ganizmu, o bausmė — Įspėji
mas kitiems, kad daugiau t a ip 
neatsitiktų. 

PASAULIO SPAUDOJE APIE 
LIETUVOS KUNIGUS 

Okupuotos Lietuvos 40 kunigų' įamas į Lietuvą, prašytos memo-
pasirašytas ir Sovietų Rusijos bei randumą ištisai perskaityti pa-
Lietuvos okupacinei valdžiai į- vergtosios tėvynės klausytojams, 
teiktas memorandumas dėl reli- : Vlikas pageidauja gauti, ly
ginių suvaržymu Lietuvoje j a u š i u m su minėtu memorandumu, 
buvo paskelbtas kai kuriuose lie-j visus laisvojo pasaulio kitatau-
tuvių išeivių laikraščiuose. j čių, bet kurioje formoje pasirod-

Lietuvių Religinė Šalpa memo žiusius, atsiliepimus, 
randumą išvertė į anglų kalbą : Mūsų tautiečiai prašomi at-
ir plačiai paskleidė JAV-se. "The kreipti dėmesį į laikraščių iškar-
New York Tim^s" memorandu- pas ir ne tik šiuo atveju (ku
rną buvo paminėjęs sausio 23 d. |nigų memorandumas), bet ir vi-

Kinai pašovė 
Amerikos lėktuvą 

laidoje. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas angliškąjį memo
randumo tekstą gausiai išsiunti
nėjo savo atsto ,-ybėms bei Liet. 
Bendruomenės organizacijoms 
D. Britanijoje. Kanadoje, Aust
ralijoje ir Nauj. Zelandijoje. 

Memorandumas paskleistas 
pasauly 

Memorandumas taip pat pa
siųstas ir visų <itų kraštų lietu
vių organizacii ms ir jos prašy-

KCNG KONG. — Pekingas 
pagarsino pasauliui, kad jie nu
mušė Amerikos fcepiiotinį lėk
tuvą viršum Hainan salos Ton-
kino įlankoje. Toliau jie pareiš
kė, laike šešių metų tai jau dvi
dešimtas atsitikimas, kad jie nu 
sodina tokius lėktuvus. 

Amerikos bepilotiniai lėktuvai 
skraido iš P. Vietnamo ir For-
mozos bazių visą laiką ir kinie
čius tas labai nervina. Dar dau-

mas, pavergimas, išnaudojimas,) g į a u žinių apie jų karinius pa-
bei lietuvių didesni laimėjimai,! sirengimus surenka satelitų pa-
— siųsti laikraščių ar žurnalų Į ga5ba. Ypatingas dėmesys skir-
iškarpas šiuo adresu: 1 tas Kinijos atominiams 

Vlikas, 29 W . 57th S t , lOth. 
F L Xcw York N.T. 10019 (E.) 

sais kitais klausimais, kai palie
čiamas Lietuvos vardas, jos liki-

Kansua ir Činghai, Mongolijoj. 
ir už uodų naikinimą ir van
dens svarinimą. Nešvariuose 
vandenyse veisiasi kirmėlaitės 
ir jos sukelia ligas. 

Per radiją ragina, kad žmo
nės nevestų būdami jauni. Siū
loma dviejų vaikų sistema. Tre
čiajam gimus, valdžia neturė tų 
duoti jokių lengvatų tokiai šei
mai. 

mams Sinkiango 
jrengi-

provinrijoje. 

PRINCETON, N. J. 
po institutas, kuris tyrinėja vi
suomenės opiniją, tvirtina, kad 
nuo vidurio gruodžio preziden
to Nixono populiarumas Ameri-

HCNG KONG. — Raudonoji 
Galu- ' Kinija susirūpino gimimų kont

rolės propagavimu. Visa kam
panija pasidarė dalimi sveikatos 
ir higienos skatinimo tautoie. 

Kampanija taip pat prasidėjo 
tos tekstą išvemti į gyvenamojo. k o J e didėja, ir šiuo metu jam 

Teresa Marinuzzi. viena tų trijų, 
kuri buvo prisirakinusi Maskvos 
krautuvėje ir nuteista metami 
sunkiųjų darby stovykloje. 

krašto kalbą ir kuo plačiau me
morandumą p iškleisti. Tekstas! 
pasiųstas ir Li. tuvos atstovybėm 
bei konsulatam. 

ELTOS biu tenių, leidžia-

23'. pritaria &yrr, nepri taria 
ir neturi nuomonės 11 r>. 

Prezidento Johnsono populia
rumas, kai jis tiek pat laiko bu
vo išbuvęs Baltuosiuose rūmuo-

mų įvairiomis valbomis, redak-i se, vierm metu buvo 7 1 ' ' . Nixo-1 lėtą metų anksčiau ir atžymėtas 
toriams pavesta memorandumo, no populiarumas dėl gerovės j - į anas r«nkiasdešimtmilijoninis, 
tekstą paskelbti, gi radijo stotys.' statymo TCtavfaao -esumožrjo, *""* te'jar pripažįstama, kad tai 

1 turinčios programas, spinduliuo- bet priešingai, kiek padidėjo J buvusi ari tmetinį klaida. 

PARYŽIUS. — Oficialiai pa
skelbta, kad Prancūzija turi ly-
giai 50^)00,000 gyventojų. Toks 
skaičius jau buvo paskelbtas ke-

Japonai iššovė 
žemes satelitą 

TCKLJO. — Po keturių ne
pasisekimų, pagaliau ir Japoni
ja iššovė žemės satelitą. Iške
liamoji raketa buvo nedidelė, 
svėrė vos 9.4 tonas, o satel i tas 
18 colių skersmens. Iššovimo j -
rengimai yra L'chinoura vieto
vėje, pačiam pietiniam Japoni
jos smaigaly. Erdvių tyrimo pro 
gramai Japonijos biudžete nu
matyta metams 9 milijonai do
lerių, palyginti, kai Amerika, 
tam reikalui skiria 4.5 bilijonus. 

- '-'litas moksliniams reika
lams, bet kiti mano. jei japo
nams toji programa eis gerai , 
prr.dčs gaminti sateli tus ir ka-

Į nniams tikslams. 
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:-RAUGĄ: adienis, 1970 m. vasario m. 13 d 

Redaguoja J. Š O L i U N A S 
6641 So. Albany Ave. , Chicago, Illinois 60629 

S P O R T A S P A V E R G T O J L I E T U V O J 
Pasižymėję rankininkės 

Kauno Žalgirio rankininkės, 
nugalėjusios mūsų laikinojoj sosti
nėj (?) N o n egi jos meisterį 17:10, 
pateko į Europos taurės varžy
bų pusbaigme. Tikrumoj, čia di
delių staigmenų negalėjo būti, 
nes mūsiškės šaiurės atstovėms 
buvo neįkandamas riešutas. Tai 
pripažino netik norvegijos trene
ris, bet ir rungtynių teisėjas. 

Vilniškis Sportas, aprašyda
mas pirmas rungtynes ir {spū
džius iš Norvegijos pažymi, kad 
kaunietėms viskas buvo Įdomu, 
viskas lietuvaites žavėjo arba ste
bino... Taip, juk patekti iš už ge
ležinės uždangos i laisvąjį pa
saulį — kaip iš pragaro į dan
gų. Tad ir stengiasi pavergtos 
Lietuvos sportininkai laimėti 
kuo daugiausiai meisterių titulų, 
kad gautų nors keletą dienų pa
kvėpuoti laisvu oru. laisvuose va
karuose. 

Beje, vertėtų priminti, kad pir
mas rungtynes Norvegijoj mūsiš 
kės laimėjo 16:12, tad dviejų su
sitikimų pasekmė yra 33:22 Žal
girio naudai. 

Boksininkai 

Pereitą kartą esu atžymėjęs 

31). Nežiūrint to, vilniečiai pa
teko į baigme, kur jie susitiks su 
kitų grupių nugalėtojais. 

Rašydamas apie Rygos T T T 
ir Vilniaus Kibirkšties moterų 
krepšinio komandas, pamiršau 
palyginti žaidėjų ūgį, kuris krep-
šinyje vaidina didelę rolę. Tai
gi, vidurio puolėja Bareikytė y-
ra 1,88 m., tuo tarpu Rygos Sie* 
mionava yra 2,07 m., Maskolio. 
vaite 1,86 m. Vinčaitė kraštinė 
puolėja — 1,83 m. ir Rygos Bu-
dovska 1,91 m., Biksė — vidurio 
puolėja 1,91 m. 

Negalima pamiršti ir vyrų. 
Pasibaigus pirmam S S-gos krep
šinio pirmenybių ratui ir Kauno 
Žalgiriui iškovojus trečią vietą 
— liūto dalis nuopelnų priklau
so M. Paulauskui kuris pelnė 
217 taškų. Su šiuo "kraičiu" jis 
yra ketvirtoj vietoj visų S. S-gos 
žaidėjų tarpe. 

Baigiant rašyti šias eilutes, 
gautos šios paskutinės naujienos 
iš pavergtos Lietuvos: prasidėjo 
Sov. Sąjungos krepšinio 
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^rarihįos futbolo rinktinė, viena iš favoritų laimėti pa saulines futbolo pirmenybes Meksikoje 1970 metais: 

Smulkios instrukcijos yra iš
siuntinėta visiems ŠALFASS-gos 
vienetams. ŠALFASS-gos garbės 
eismas informuos apie tolimes
nę rinkimų eigą. 

ŠALFASS-gos garbės teismas 

VISUOTINIS ŠALFASS-gos 
SUVAŽIAVIMAS 

Metinis visuotinis ŠALFASS-
gos suvažiavimas šaukiamas 19-
70 m. kovo 14-15 d. Detroite, 
Mich. 

Suvažiavimas vyks Lietuvių 
Namuose, 3009 Tilman Ave., 

antro I Detroit, Mich. Pradžia — šešta-
rato pirmenybės ir Kauno Žalgi
ris jau laimėjo dvejus susitiki
mus — prieš Almą Atą 91:63 ir 
po pratęsimo prieš Maskvos Di-
namo 99:97 (41:41, 89:89). Mo-

sunkiasvorį J. Čepulį. Ir šį kartą [ « * l pirmenybėse, Vilniaus Ki- nustatytą tvarką. 

dienį, kovo 14 d., 1 vai. po p. 
Suvažiavime pilna balsavimo 

teise dalyvauja sporto klubų at
stovai, bei ŠALFASS-gos pareigu 
nai, pagal ŠALFASS-gos statute 

reikėtų šį boksininką išskirti, I 
nes rungtynėse prieš Gudiją, į 
šiauliškis laimėjo lemiamą taš
ką ir tuo pačiu rungtynes prieš 
Gudiją pasekme 6:3. Kodėl ra
šau apie Gudiją? Reikalas labai 
paprastas: prie įvairių sporto ša
kų varžybų tarp Pabaltijo val
stybių, kaip "angelas sargas" pri
skiriama Gudija, kuri geografine 
savo padėtimi nieko bendro su 
Pabaltijo valstybėm neturi. Tai
gi, Pabaltijo bokso komandinė
se varžybose, lietuviai pirmauja, 
laimėję prieš Latviją ir Gudiją. 
Estai atsisakė rungtynių su Lie
tuva. Ji yra silpna, nes Radiko, 
Linamegi ir kt. boksininkų eiles, 
dar nespėjo užimti po karo už
augintos naujos jėgos. Estai su
tiko rungtyniauti prieš Latvius, 
tačiau kova Tartu mieste baigėsi 
latvių pergale 8:3. 

Krepšinis 

Vilniaus Statyba, kurią pažįs
ta "garsioji'' Chicagos lietuvių 
krepšininkų komanda iš rung
tynių mūsų sostinėj, kovojo dėl 
teisės pereiti iš antrosios krepši
nio lygos grupės į pirmąją. Pra
džia vilniečiams buvo labai sėk
minga, iš eilės nugalėjus keturias 
komandas, kurių viena net nu
kentėjo visa "šimtine". Tai Le
ningrado Burevestnikas, kurį Sta
tyba įveikė 102:84. Deja, pa-

birkštis nugalėjo Kauno Polite- Patariamuoju balsu suvažia-
chniką 59:55 ir Kijevo Dinamo 
69:52, o kaunatės dar pralaimė- j darbuotojai, fizinio 'lavinimo mo 

IŠ PASAULINIŲ FUTBOLO 
PIRMENYBIŲ 
Vytautas A. Krikščiūnas 

(tęsinys) 

Dešimtoje gruDėje, baigus kva
lifikacines išskiriamąsias futbo
lo rungtynes, valstybės išsirikia
vo vietomis: I. Peru, 2. Bolivija, 
3. Argent ina. Šios grupės svar
besnės pasekmės: Peru-Argenti-
na 1:0 ir 2:2, Peru - Bolivija 1: 
2 ir 3:0. Pažymėtinas Bolivijos 
laimėjimas prieš Argentiną 3:1. 
Antrąsias rungtynes laimėjo Ar
gent ina prieš Boliviją 1:0. Ste
bėtinas Argentinos iškritimas 
iš tolimesnių varžybų ir atsiradi
mas trečioje vietoje savo grupė-

jo Maskvos Spartakui 46:65. 
K. Baronas 

kytojai, sporto veteranai, lietu
viškų organizacijų bei spaudos 
atstovai ir visi lietuviško sporto 

, ,.. , judėjimu besidomį asmenys. Spe-
™ į w ^ ™ ° ! S J ? , , t I ciaffis pakvietimai nereikalingi. 
TEISMO PRANEŠIMAS S a H a

P
 e j n a m ų , ų a d m i n i s * a d . 

x . T C . c c ~ t ,r , , , inių reikalų, suvažiavimo metu 
ŠALFASS-gos Centro Valdybos | § A L F A S S . g 0 S v a d o v a v i m a per. 
ir Revizijos Komisijos rinkimai 

Remiantis ŠALFAS$-gos sta-1 nustatoma pagrindinės sporti 
tutu ir ŠALFASS-gos vykdomų-' nės veiklos gairės ir nagrinėja-
jų organų rinkiminiais nuosta-jmos bei sprendžiamos įvairios 
tais, ŠALFASS-gos garbės teis- j ŠALFASS-gos gyvybinės proble
mas, susidedąs iš pirmininko Jo-1 mos 
no Gustainio bei nariu — kun. 
Pauliaus Baltakio, OFM ir Her
berto Stepaičic, skelbia naujos 
ŠALFASS-gos centro valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimus. 

ŠALFASS-gos centro valdybą 
bei revizijos komisiją renka ko-
respondenciniu būdu visi ŠALF-
ASS-je registruoti sporto klubai 
bei kiti sportiniai vienetai, pagal j Rd.. Wickliffe, Ohio 44092 
rinkiminių nuostatų numatytą 
procedūrą. 

Oficiali rinkimų paskelbimo 
data yra 1970 m. sausio 21 d. 
Kandidatų nominavimo termi
nas — 1970 m. vasario 17 d. 
(pašto antspaudo data) . 

Nominuojamų kandidatų są
rašai privalo būti pasiųsti ŠALF
ASS-gos garbės teismui, šiuo ad-

letikos. Es tams tenka prieauglio 
llengv. atletika, o lietuviams — 

nyvauti sporto f u t b o l a s i r l f a s V a r ž b ų k a_ 
lendonus bus paskelbtas greitu 
laiku. 

Federacijos vadovybę sudaro 
Vykdomasis Komitetas susidedąs 
iš 12 narių, po 4 iš kiekvienos 
tautybės, kuriuos skiria kiekvie
nos tautybės sportinės vadovy
bės. V. K-to prezidiumo kaden-

raidyin, to ?i°s l a i k f y r a 2 m e t a i - e i l ė s ^ a r 

_: ka išpuoląs kiekvienai tautybei. 
Šiuo metu vadovauja latviai ir 
federacijos pirmininku yra 2anis 
Zentinš iš Toronto . 

Lietuvių atstovais federacijos 
Smulkios informacijos ir in-1 V. K-te yra Vytautas Jokūbaitis, 

strukcijos yra išsiuntinėjamos vi; Algirdas Bielskus (abu iš Cleve-
lando) , Kostas Lukošius ir Alo 
yzas Kuolas (abu iš Toronto) . 

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 

prašymus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pere*n6 

DR. EDMUND L OIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL, GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą-: Pirmad. ir 
antrad. ir penk-

10—2 vai. 
ketv. 1—4 ir 7—9 
tad. 10—4; SeStad. 

skutinėse rungtynėse vilniečiai resu: Mr. Jonas Gustainis, 179 
suklupo prieš Maskvos Spartaką, j Cassandra Blvd., Don Mills, 
pralaimėdami jam 65:66 (41: Ont. 

šiems ŠALFASS-gos vienetams. 
Visi kiti, nori gauti papildomų 
informacijų apie suvažiavimą, 
prašomi kreiptis i artimiausią 
sporto klubą arba tiesiai į Cent
ro valdybą, šiuo adresu: Mr. 
Algirdas Bielskus, 30207 Regent 

PABALTIECIŲ SPORTO 
FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Federacijos būstinė šiuo metu y-
ra Toronte . 

Cent ro Valdyba 

SPORTINĖS ĮVAIRENYBĖS 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
— Bostono tarpMubinėse Har- — Olandijos tarptautinį tur-

vardo universitetas įveikė Lie- nyrą laimėjo M. Taim-anovas 12 
tuvių I. vasario 6 d., santykiu t., čekas Hort 10!'o, jugoslavas 
ZV-2'^'2. Tašką laimėjo K. Mer- B Ivkov 10 t. Moterų grupėj nu-
kis ir pustaškį Kęstutis Makai- galėjo tbilisietė N. Aleksandrija. 
t is . Pirmojo rato rungtynės su —Kaunie t i s A. Butnorim da-Į 
Harvardu buvo sužaistos lygio- ly vau ja. Sovietų S-gos studentų I 
mis. Lentelė pasikeitė. Pirmauja pirmenybėse Dubnoje. Jis įveikė į 
Boylston, M. I. T.. Harvard, Li- Leningrado čempioną V. Faibi- į 
thuanian. toliau abi Cambridge sovičių: lygiomis sužaidė su tbi-j 
komandos. lisiečiu Bokučovu ir daugkarti- j 

Lietuvių II pralaimėjo Har- niu Baltarusijos čempionu A 
vardo klubui 1:4. I rato rungty- Kapengutu. 

Metinis Š. Amerikos Pabaltie-
čių sporto federacijos suvažiavi
mas įvyko 1970 m. sausio 17 d. 
Toronte, O n t , kur buvo aptarta 
sportinės veiklos gairės bei ad
ministraciniai federacijos reika
lai. 

Tiek varžybinėje, tiek ir admi
nistracinėje sistemoje jokių esmi
nių pakeitimu nebuvo padaryta. 
Šiais metais daugumą pagrindi
nių varžybų išpuola rengti lat
viams, būtent: krepšinio ir tink
linio, stalo teniso, lauko teniso, 
plaukymo ir suaugusių lengv. at 

— Vienas prancūzas apskai
čiavo, kad V. Brumelis, pakarto
jęs rekordišką šuolį — 2,28 m. 
mėnulyje į aukštį iššoktų 7,68 
m., Matsonas rutuli turėtų nu
stumti 127 m., o garsusis negras 
Birmonas į tolį nušoktų ne t 53 
m. 

— Apskaičiuojami taip pat pa
saulio rekordai, kurie galės būti 
atsiekti dar iki 2000 metų: vy
rų rutulys — 2« m. , ietis — 100 
m., dešimtkovė — 9,000 tšk., dis 
kas — 78 m. Moterų pasekmės: 
i tolį — 7,10 m., šuolis į aukš
tį — 2 m., rutulys — 22 m. 

— Pirmasis pašto ženklas spor 
to tematika išleistas 1924 m. U-
rugvajuje. 

K. B. 

je. Tai buvo didžiausia sensaci
ja ne tik Pietų Amerikoje, bet ir 
kituose kontinentuose. 

Peru futbolo rinktinė kvalifi-
kavosi antrą kartą. 1930 m. peru-
viečiai vyko į Montevideo, Ura-
gvajų, (tada dar nebuvo kvali
fikacinių futbolo rungtynių ( ir 
ten pralaimėjo Uragvajaus fut
bolo rinktinei 0:1 ir Rumunijai 
1:3. 1936 m. Peru nusiuntė savo 
vienuolikę j Berlyno olimpinius 
žaidimus. Tada įvyko skandalas 
ketvirčio baigminėse rungtynėse 
prieš Austriją. Peru laimėjo 1:0, 
bet rungtynės buvo paskelbtos 
neteisėtomis ir jos turėjo būti pa
kartotos. Dėl šios priežasties vi
sa Peru delegacija apleido olim
pinius žaidimus. 

Dar niekada Peru valstybėje 
nebuvo tokio didelio futbolui en 
tuziazmo. kaip šiuo metu. Ant
rą kartą šis kraštas dalyvaus 
baigminėse rungtynėse dėl Julės 
-Rimet pasaulinės taurės. Entu
ziastingai peruviečiai griebiasi 
"juodosios magikos" — indėnų 
primityvus gydytojas magikas tu i ofs. PO 7-6000 
ri išgydyti Perų futbolo rinkti
nės vartininką L Rubinos. Po 
to, kai L. Rubinos ir jo rinktinė 
laimėjo dešimtos grupės kvalifi
kacines rungtynes, daktarai at
rado, kad jam būtina dešinės ko
jos operacija. Garsusis sportinin
kas skrido pirmu lėktuvu į Trujil 
lo (560 km į šiaurę nuo Limos), 
kad atsiduotų savo privataus "gy 
dytojo" gydymui."Gydytojas" 
prižadėjo vartininkui L. Rubi
nos, kad jis per dvi savaites bus 
išgydytas. 

fNukelta į 6 psl.) 

Ofs. 735-4477. Rez. PK 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

LR SPECIALYBE — NERVŲ 
EMOCEVfiS IJGOS 

CRAWPOR© MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandoj pagal susitarto* 

Rez. TeL GI 8-0873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6182 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. .Tel ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Pirm. ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

Ir 4 — S p. p. žežtad. 9 v. r. iki 12 d. 

Ofiso tel. P R 8-2220 
Namu-rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K g A 

V A I K U L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai, vak. SeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960 
DR. L JATULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 West 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
fiešt nuo 9 Iki 12 vaL: arba susita
rus. 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviška? 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrins akis. Pritaiko akinius i i 

"contact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trei 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS UGOS 
TeL Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7693 

5159 South Damen Avenoe 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2660 

D R. L RINGUS 
RENTGENOLOGAS, 

9760 South Kedzie Avenne 
Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. 
penktad. 8 v r. iki 9 T V. Treč. 
šestad. 8 v. r. iki 3 v. popiet. 

Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4' p.p. ir t 
iki 8 vai. Trečiad. ir Seštad. uždaryta 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Rei. telef. WAlbrook 5-5076 

Ofiso ir boto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coort, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
ir šestad. tik susitarus. 

l^t ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS U G O S 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
lakstą, Pūslės ir Prastato -

Chirurgija 
Ofisas 2454" W. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2 - 5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro. 

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

nėse Lietuvių II buvo jveikusi 
Harvardo klubą 3%:1*4-

— T. Pefrosianas. buv. pašau 
lio čempionas. laimėjo Sovietų 
S-gos p-bes, įveikęs lemiamame 
mače L. Polugajevskį 3 % : 1 % . 

— Vilniaus šachmatininkai 
įveikė pajėgią Kaliningrado sri
ties komandą 14:10 (7:5 7:5) . 
Abu taškus laimėjo tik Lietuvos 

— Klaipėdos p-bes ir šiais me
tais laimėjo R. Barstaitis 10:2, 
M. Jefimovas ir E. Paleckis po 9, 
B. Rumiancevas 9*fc. Šie keturi 
dalyvaus Lietuvos pusbaigminė-
se. 

Vilniaus p-bėse pirmauja P. 
Rubinas ir V. Normantas. 

— Maskvoje leidžiamas "Šach 

R E C 
J. & J. PHARMACY 

2557 W. 69fh Street 
Telef. PR 6-4363 

P R I S T A T Y M A S 

P T A I 
STEEPLES PHARMACY 

2434 W. 7lst Street 
Tel. 737-1112; jei už
daryta, tel. 776-4363. 

N E M O K A M A I 
Važiuojamos kėdes, rementai ir kt. įrankiai pirkti ar nuomoti. Impor
tuoti odekolonai. Kvepalai, Tobler ir Fannie May saldainiai. 

Nemokamai supakuojame dovanas. 

f 

čempionė M. Kartonaitė. D. La- matnyj Biuleten" įdėjo Lenin-
pienis ir X. Kasimovas po VU grade žaistą Suetino — Mikėno 
taško, Vistaneckis 1, Vladas Mi- partiją, 
kėnas t ik U taško. ' Kazys Merkis 

BRUNO KEPYKLOJE KEPA 
LIETUVIŠKĄ DUONĄ 

: ^ 

HEALTH BREAD — Skaldytu 
rugio. Pyragaičius be druskos ir 

cukraus. 
Kas valgo Bruno duoną. 
Visad žydi kaip aguona! 

^ : 
3339 S, Lituanica Av., Chicago, III, 60608, CL 4-6378 

Besdd. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA EB MOTERTJ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHXRtTRGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LT7 5-6446 
Priima lig-onius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-8012 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IPv VIDAUS LIGCS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-&OG Ir Californla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

VIDAUS U G U t B KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai. 

Tel. — REUanee 5-1811 

DR. VtfALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRTJRGAS 

(Lietuvis erdytolas) 
3925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., $ - % 
vai. vak., Šestad. 1 2 - 2 vai p. p.. 
trečiad. uždaryta. 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkste ir šlapumo Takų 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Roote 25, Elgin, Illinois 

TeL ofiso H E 4-5849. rez. S88-S23S 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIPvURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5. treč. ir šešt. tik 
susitarus. 

=^i 

Ofiso tel. HE 4-5758 

DR. M. BUDRYS 
ALEPvGUA 

2751 West 51 st Street 
Valandos: antradieniais, penktadle-

oiats 2—9 v.. Šeštadieniais 10—] p.p. 
LJgonlai prilipami pajraJ ausitarims. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
KtDLKlU IR VAIKU JJBTJ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDINO 

7156 Sontb Westen> Avenoe 
Pirmad., antrad., ketvirt Ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., iefttad. 
11 vai. ryto lkl 3 vai. p.p. 

Ofiso telef. R E 7-1168 
Res. teL 23P-2P19) 

Tel. ofiso tr bato OLympic 2-4159 

DR, P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. loth Street, Ckero 
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTtTS 

15542 So. Cicero, Oak Forest, DJ. 
Kabineto teL 687-2020 

Namu teL 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL REHance 5-4410 
Rez. GRovelhUI 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p. 
ir vakaraia pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chlrnrsrlla 
Ofisas 2750 W. 71 st Street 

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. SeStad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

RezkL teL WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA TR MOTERŲ 
LIGOS 

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
TeL PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. fr 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. Šestad. 2—4 vai. popiet Ir kito 
laiku pagal susitarimą. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso tr rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą 

Of. TeL HE 4-2123. Namo GI 8-6195 

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

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 j . p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir SeStad. uždaryta 

TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHLRURGfi 
6648 Sonth Albany Avenoe 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt ir SeStad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą 

Ofiso teL PR 8-7771. Res. PR 6-47S2 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 West 63rd Street 

Valandai: pirmad., ketv. g—8 
antrad. Ir penkt. l—4 vai. 
Valandos pagal susitarime 

vaL, 

SKELBKTTES "DRAUGE". 

TeL ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S107 West 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir SeStad. pagal susitarimą 

Ofiso teL 767-2141 Namo 636-4856 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 Sonth Pmaski Boad 
Vai.: pirmad.. antrad., penktad. 1-4 
Ir 6-8 v. v., ketvirt 6-8 v. vakaro. 
Šeštadieniais l i - l vaL popiet 



Tautinių grupių I 
KULTŪRINIŲ STUDIJŲ 

CENTRAI 
; Vasario 16 išvakarėse mūsų 
mintys daugiau koncentruoja
si prie lietuviškųjų reikalų. 
Šiuo klausimu ateina džiugi ži
nia iš Washingtono: atstovų 
rūmuose įneštu projektu (H. 
R. 14910) siekiama jau šiemet 
gauti 10 milijonų dolerių tau
tinių kultūrų ugdymui JAV-se. 

Įs ta tymo pasiūlymą pasira
šė atstovai: Pucinski, Dent, 
Hawkins. Hathaway, PoweU, 
Priee, Murphy, Anderson, Con-
yers, Derwinski, Farbstein, 
Heckler, Matsunga, Roybal 
Tas įstatymo pasiūlymas įteik
tas atstovų rūmų Švietimo i r 
darbo komitetui. 

* 
Tame įstatymo projekte sa

koma, jog norima pagerinti 
sąlygas pradžios ir vidurinių 
mokyklų moksleiviams studi
juoti etninių grupių kultūrinį 
paveldėjimą. Ta prasme j 1965 
m, priimtą Pradžios ir viduri
nio švietimo aktą būtų fneša-
mi papildomi nuostatai, kuriais 
pažymima, kad JAV visuome
nė susideda iš daugelio etninių 
grupių ir didesnis suprat imas 
savo etnines grupės įnašo į J A 
Valstybių gyvenimą bei geres
nis pažinimas savo etninės 
grupės piliečių gali prisidėti 
prie harmoningesnio, patriotiš-
kesnio ir labiau šiam kraštui 
atsidavusio pilietinio gyveni
mo. Norima sudaryti sąlygas 
moksleiviams daugiau pažinti 
savo tautybės kultūrinį įnašą, 
dėl t o norima padėti įvairių 
tautybių moksleiviams studi
juoti savo tautos, savo etni
nės grupės kultūrinį paveldė
jimą. 

m 
Įs ta tymo projekte numato

ma, kad švietimo vadovybei 
būtų suteikta teisė duoti pa
šalpas valdinėms ir privačioms 
švietimo įstaigoms ir organi
zacijoms steigimui ir išlaiky
mui tokių etninių grupių kul
tūrinio paveldėjimo centrų. 
Čia turimos galvoj etninės gru
pės, kurios gyvena JAV-se. 
Kiekvienas toksai centras bū
tų skir tas atskiros kultūros 
ar regioninės grupės kultūros 
studijoms. 

Toksai centras sudarytų 
mokslo planą pradžios ir vidu
rinių mokyklų studijoms atski
rų etninių grupių istorijos, ge
ografijos, visuomenės mokslo, 
ekonomijos, literatūros, muzi
kos, dramos, kalbos ir apskri
tai, kultūros tos grupės, ku
riai sudarytasis centras atsto
vaus; taip p a t būtų studijuo
jamas tos etninės grupės įna
šas į Amerikos gyvenimą. Tie 
centrai ruoštų medžiagą, kur i 
būtų panaudojama visose J A V 
atitinkamoms etninės grupės 
studijoms, o taip pa t tie cent
rai paruoštų mokytojus minė
toms studijoms. 

Tolimesniuose projektuoja
mo js ta tymo nuostatuose nu
matoma, kad švietimo vado
vybe šiam tMtslui siekti panau

dos kolegijų ir universitetų 
tyrimų centrus ir personalą, 
pabaudos at i t inkamų etninių 
grupių atstovus jau gyvenan
čius JAV-se ir atvykusius iš 
užsienio studijų pagilinti, pa
galiau panaudos at i t inkamų 
pradžios ir vidurinių mokyklų 
mokytojų patyrimą. 

Šios programos vykdymui 
sudarytomis lėšomis būtų ap
mokamas minėtų centrų stei
gimas, įrengimas, išlaikymas, 
tyrimo medžiagos i r išlaidos, 
akademiniai konsultantai i r p a 
ruošimas š tabo šiai programai 
pravesti. Sudarytiej i fondai 
galėtų būti panaudoti ir s t i 
pendijoms studentų, lankančių 
tuos etninės kul tūros centrus. 

Į s ta tymo projekte siūloma 
t am iš fed^r iždo skirti 10 mi
lijonų dolerių pirmais iždo me
tais, kurie b a i k i s birželio 30 
d., ir skirti 20 mil. dol. sekan
čiais iždo metais, kurie baigsis 
1971 m. birželio 30 d. 

Šis įs tatymo projektas mums 
įdomus. Visų pirma jis m u m s 
pasako, kad is+alvmų leklimo 
sluoksniuose "Washingtone y-
ra žmonių, kurie aukš ta i ver
tina etninių, tautinių grupių 
kultūrines ver tybes ir jų įnašą 
i J A V gyvenimą. Antra , kad 
nesiekiama viską suniveliuoti, 
ištirpinti Amerikos vadinamam 
"melting pot" , bet kad nor ima 
įvairių etninių grupių paveldė
jimą išryškinti, ugdyt i ir pa
čią Ameriką daryt i ne pilku 
tau tų lydiniu, bet įvairių t au 
tų mozaika, įnešant kiekvie
nos tautos kultūrinio spindėji
mo spalvas. 

Šį įs tatymo projektą pasiū
lydami minėtieji a ts tovų r ū m ų 
nariai, gal būt , pirmoje vieto
je turėjo mintyje nerimstan
čias, kunkuliuojančias etnines 
grupes, bet tą į s ta tymą priė
mus jis būtų naudingas ir ki
toms tautinėms grupėms, ga
lėtų būti pa rama mūsų li tuanis 
tikos kursui pradžios mokyk
lose, o ta ip pat lituanistinių 
dalykų mokymuisi šeštadieni
nėse, aukštesniosiose mokyk
lose ir net Pedagoginiame li
tuanistikos institute. Etninių, 
tautinių kultūrų studijų cent
rai, gaudami pašalpą a r išlai
kymą iš valdžios, bū tų šiek 
tiek palenkti vyriausybės kon t 
rolei, bet v a ^ y b i š k o nusista
tymo lietuviams t a i visiškai 
nebaisu, o jeigu tu rė tų budrią 
akį ant tų etninių grupių, ku
rios savo maišt ingose nuotai
kose suka į lankas, ta i juk ne
būtų ir blogai. Todėl šį įs ta ty
mo projektą la ikytume remti
nu ir t a p rasme reikia kongre
so nariams, ypač t iems inicia
tor iams atstovų rūmuose, reik 
Šti pri tarimą ir paskatinimą. 
Tų atstovų ryžtingos pas tan
gos šį įs ta tymo projektą p ra 
vesti bus įrodymas, kad t a s 
jų užmojis nebuvo t ik prieš
rinkiminis propagandinis ma
nevras. J- J*1"-

Sovietai stiprinasi Tolimuose Rytuose 
Kurdami strateginius centrus tikisi nugalėti atstumus 

Sovietų Sąjungos- k'munisti-Į 
nės Kinijos konfliktas vis la-j. 

BRONIUS KVIKLYS 

biau domina pasaulį ir pasauli
nė spauda vis dažniai- pateikia 
tuo reikalu įdomesnes medžią 
gos. atskleidžia nemsž 
lisių. 

Visi komentatoriai teis;:'-:, kad 
tie santykiai blogėja nebe nuo 
Ussur io salos incidento laikų — 
jau Stalino laikais buvęs nema
ža tamsių dėmių. Tač ia j santy
kiai ypač ėmę blogėti po Stali
no mirties (1953 m.) , kuri ir 
kinai laikę pasaulio komunistų 
vadu. 

Nesutar imai ėmę daugiau rys 
keti 1954 m. rudenį, kai Niki
t a Chruščiovas buvo nuvykęs i 
Pekiną. Tuo laiku įdomių atsi
minimų yra paskelbęs Harrison 
E. Salisbury "Der Spiegei" žur
nalo š. m. nr. 7. Pasak jo. tada 
rusai stengęsi su kiniečiais su
gyventi . Maskvos anksčiau ki
n a m s primesta Sovietų - kinų 
akcinė bendrovė buvusi panai
kinta . Rusai buvę priversti t rak 
tuoti Kiniią jau nebe kair> So
vietu koloniią. Jie turė ie ati
t r auk t i savo karines pajėeas 
iš Ma^džiūriįos. grąžinti Kini-
iai P o r t Artūro ir Daireno uos
tus Nikita Chruščiovas paža-
dėies oas ta tvt i ir įruošti Kinijai 
dav°vbe fabrikų. 

Medaus mėnuo baigiasi 

1955 m. pasirašyta sutartimi 
rusa i pažadėję kinams pastaty
ti atominį reaktorių "taikiems 
reikalams". Kai 1956 m. Niki
t a Chruščiovas pasakė garsiąją 
pr ieš Staliną nukreiptą kalbą, 
vadžių atleidimui pr i taręs ir Ki
nijos Mao, sakydamas : "Leis
ki te šimtui gėlių žydėti, leiski
te šimtui nuomonių reikštis". 
Tiesa, buvę nuomonių skirtu
mų, be t jie nebuvę griežti. Kai 
1957 m. Maskvoje buvo su
š a u k t a 65 komunistinių partijų 

konferencija, Mat; akcentavo, 
kad komunizmo viršūnėje turin-

i ti stovėti Soviete Sąjunga. Ta-
7.3 U2.;u- č i a u a b i e j u kraštu santykiai y-

pač pairę 1958 - 195^ m. 
Minėtas H. Et Sa'isbury, ku

riam teko dalyvaiti Mongolijos 
respublikos tautu. ,- šventės ; š -
kilmėse jos sostinėje Ulan Ba
tore 1959 m. liep<;- mėnesį, pa
žymi, k a d ten buvusios suvažia
vusios gausios rusų įr kinu de
legacijos, tačiau jų nariai v'eni 
su kitais nesikalbėję ir laikęsi 
atskirai. Jau tada buvę visiškai 
aišku, kad rusai ateityie su ki
nais kariausią. Kiekvienas jo 
sutiktas rusų generolas to fak
to neslėpęs i r reiškęs pageida
vimą, kad tokio karo atveju 

! rusų. Ateik vis rytais j mūsų 
j pasiuntinybę, ir mes tave iš

mokysime kiniškai". 

Atstumai ir Nogi keliai 

Rusai gera : ž :no. kad karas | 
neiš engiamas ir jam nebe mio 
dabar ruošiasi. D i l i aus ia m-
sų silpnybė — atstumai ir blogi 
ke'iai. Ti*sliau pasakius, kel'ų 
kaip ir nėra Dar cariniais lai
kais pravestas vie»intelis gele
žinkelis ėio per Kinijai priklau
sančią Mandž'ūrrią. Taigi ra
sai j ' "patikslino", išvesdami 
savo pusėje. Tačiau prie dabar
tinės karinės technikos jis gali 
būti lengvai pažeidžiamas ar. 
net visiškai nutrauktas . Grieb
tasi naujos takt ikos: sukurti 
Aziioje savarankiškai veikian
čia, nuo europinės Rusrios la-

A - , r , k , neturėtu kariauti Ki-1 tei m e n k a i tepriklausančią Si-
| biro sriti ir karo apygardą. At-m.ios pusėje. 

Rusai turi mokytis kiniškai 

Atsiminimų autorius rašo ne
galįs pamiršt i vienos scenos, 
kuri vykusi Maskvoje. Tuome
tinis Kinijos užsienio rtikalų 
ministeris Chou En - iai. gr rda-
mas iš konferen ijos Ženevoje 
Indokiniios reika'ais, buvo su
stojęs Maskvoje. Iškilmingame 
priėmime, ku r ir amerikiečiams 
teko dalyvauti , aukštas kinie
tis svečias su Sovietų vadais 
ir politinio biuro nariais nekal
bėjęs kitaip kai !< tik ang'iš-
kai, nors jis gerai mokėjęs ir 
rusiškai. Priėjęs prie Mikojano. 
nakėlęs tostą ir ta proga pasa
kęs kalbą angliškai. Mikojanas 
io paklausęs: "Kodėl t u nekal
bi rusiškai, nors tu mūsų kalbą 
labai gerai moki'' ' - Chou E n -
lai jam atsakęs arkliškai: "Klau 
syk. Mikojanai, ate?o laikas, kai 
tu turi mokytis kiniškai. Aš jau 
mokiausi rusų kalbos ' . Miko-
ianas : "Kinų kalba y r a Ubai 
sunki'. Chou: "Nesunkesnė k?i" 

rodo, kad šios srities centru pa
rinktas Čitos miestas, kuriame 
dabar yra Transbaikalo apygar
dos karinis centras. 

Vadinama savarankiška Mon
golijos respublika po Ussurio 
konflikto buvo paversta rusų 
koloniią ir rusų karinių sandėliu 
vieta. Jos teritorijoj įruošiami 
aerodromai, raketų bazės naf
tos sandėliai, statomos karei
vinės, jruošiamos karinės ba
zės ir statomi kariniai miestai. 
Šios nauiog vietovės nėra mon
goliškos, bet *usiškos. Du nau-
i kariniai rusų miestai dygsta 
Mongolijos sostinės Ulan Ba
toro aoyli^kėse. šiuos miestus 
ir karinius įrengimus stato ne 
vietiniai mongolai ar rusų dar
bininkai, bet rusų kariniai inži
nieriai, specialistai ir kareiviai. 
Visur pabrėžiamas "tikslus pla
no ivvkdymas". 

Pirmasis atominis karas? 

Visu Kinijos pasieniu baigia
mas tiesti rusų radarų tink-

JAV kariai stcvj Duc Hoa bazėje Vietname medicinine pagalba ap
rūpina ir civilius Vietnamo gyventojus 

iftjf A 

las. Daugelis vietų uždarytos — 
jose vyksta cementinių bunke
rių statyba. Iš Rusijos į Toli
muosius Rytus nuolat siunčiami 
rusų sunkieji ginklai; tankai, 
artilerija, lėktuvai, sunkveži
miai, raketiniai įrengimai. 

Nei rusai, nei kinai neabejo
ja, kad būsimasis karas bus a-
tominis. Pirmasis atominis ka
r a s pasaulyje. Tačiau Kinija a-
tominio karo nebijo. Jos gyny
bos ministeris Lin Piao pasakė: 
"Jeigu kiltų karas, mes laikysi
mės vieningai ir ligi galo kovo
sime". Panašiai kalba ir rusai. 
Vienas įžymus rusų mokslinin
kas pereitais metais savo kole
gai amerikiečiui išsi tarė: "Kai 
mes pradėsime karą, mes neka
riausime tik mažuoju piršteliu, 
ka ip daro amerikiečiai. Mes ka
riausime ligi mirties". 

Taigi nėra abejonės, kad bū-

rcarinės pramonės svarbiausias 
punktas yra prie Amūro upės 
įkurtas Komsomolsko miestas, 
svarbus plieno ir metalo punk
tas . Ir kitose vietose j rytus 
nuo Uralo, netoli transsibirimo 
Sov. Rusijos geležinkelio pas
kubomis statomi nauji ginklų 
gamybos fabrikai. Žemės ūkio 
' roduktų gamyba taip kreipia
ma, kad ji įstengtų betarpiš
kai išmaitinti gausius rusų ka
riuomenės dalinius. 

RAUPSUOTŲ DIENA 

Visame pasaulyje buvo mini 
ma raupsuotųjų diena. Raup
suotiesiems gelbėti sąjūdžio kū
rėjas Raoul Follereau Pary
žiuje paskelbtame atsišaukime 
kreipiasi į viso pasaulio viešą
ją opiniją, kviesdamas visus 
ištiesti pagalbos ranką penkio-

rusų - kinų ka ras bus Į l i k a i nuli jonų žemės gyventojų. 

Sovietų raketos vis dažniau siunčiamos komunistines Kinijos kryptimi 

simasis 
atominis, panaudojant ir van
denilio bombas, kurių ir kinai 
tur i pasigaminę. I r kimi kapitu
liacija, kam teigia rusai, turė
siantį būti besą';1, girė. 

Teigimą, kad rusų Tolimųjų 
R- u-; strategija, remiama bran
duoliniais ir raKetiniais gink
lais, paremia ir faktas, kad vy
riausiuoju tos karinės srities 
v idų pereitais metais buvo pa
sk i r tas genero'as pulkininkai 
V a f r n i r a s F. Tolubko. Sovieri 
Sąūiogos raketiniu grupių vado 
r.irraasis pavaduotoias. 

Praeities patyrimas rurus mc 
ko. kad jiems reikia Tolimuo
se Rvtucse sukurti ne tik tvar
tą f'mniją. bet ir sunkiąią gink
lavimosi pramone. Jei karinrs 
rusu centras yra Čita, tai rasų 

i kurie yra ištiktį šios, dabar jau 
lengvai pagydomos ligos. "1969-
tieji metai — rašoma Raoui 
Follereau atsišaukime — pa
saulio istorijoje 'rus vadinami 
'•mėnulio metais". Nauji laimė
jimai vainikavo žmonijos pa
stangas. Tačiau nežiūrint, kad 
jau prieš dvidešimt metų yra 
išrasti sėkmingi colfoni vais
tai raupsų ligai gydyti, milijo
nai raupsuotųjų kenčia be pa
galbos, be meilės. Tegu 1970-
tieji metai būna "žemės metais" 
— rašoma atsišau'rime — kurie 
atneštų pasaumii taiką ir ken
čiantiems paguodą. Tegu ma
žiau būna gaminama šarvuotų 
tankų, o daugiau arklų, mažiau 
bombonešių, o daugiau ligoni
nių, msžiau ginklų o daugiau 
duonos visiems. 

I 
Spaudoj h* ŲyvBiilme 

APIE VILNIAUS GATVES 
Net pirmame puslapyje "Tiesa" 

nr. 19 sausio 24 d. spausdina toki 
gyventojų skundą: 

"Mano šeima gyvena Vilniuje, 
Kreivojoje gatvėje. Jau kelinti me
tai, kaip ta gatvė remontuojama, 
bet galo remontui nesimato. Vasarą 
mes turime kęsti sūkurius dulkių, o 
pavasarį ir rudenį brendame giliau
sią purvą. 2Semą "maudomės" snie 
ge. Jau ilgą laiką visa gatvė išraus
ta grioviais. Jie kelia baimę ne tik 
vaikams, bet ir suaugusiems. Pap
rastai, gatvė pradedama tvarkyti 
žiemą. Atvažiuoja traktoriai, daužo 
sušalusią žemę, kad net langai barš
ka. O rudenį vėl viskas paliekama 
po senovei. Tik griovių padange1 

ja. 

Didžioji Kreivosios gatvės dalis, 
einanti Polocko gatvės link, yra vi
sai neapšviesta, jos niekas nevalo. 

Trys mano vaikai lanko mokyk
lą. Žiemą, papusčius, lydžiu Į mo
kyklą du mažesnius vaikus, nešda-
masi kastuvą arba šluotą. Prisieina 
valyti prieš juos kelią, kad vaikai 
pasiektų mokyklą Antakalnio gat
vėje, neprisėmę bato. 

Vilniaus miesto Lenino rajono 
vykdomojo komiteto darbuotojai, be 
abejo, mato, kokia "tvarka" yra mū 
sų Kreivojoje, Filaretų, o taip pat 
ir kitose nuošaliose Užupio gatvėse, 
bet, matyt, nelabai rūpinasi, kad jos 
greita* bunj sutvarkytus." 

1 J. Zvflb. 

Klaipėdos sukilimas tautos 
likiminės raidos šviesoje 

HERMANAS, TUMAS 

Viena giminė, 
Viena kalba, 
Viena žemė, 
Viena valdžia ir Lietuva an t visados 
Tarp palaimos ir tarp bėdų. 

Prūsijos lietuvių taryba 

Ta i s pačiais 1918 metais , lapkričio mėn. 16 d. Til
žėje buvo sušauktas patikimų M. Lietuvos veikėjų 
s l ap tas susirinkimas, kur is išrinko Prūsų lietuvių tau
t inę tarybą, ši taryba 1918 m. lapkričio mėn. 30 d, pa
s i rašė svarbų istorinį nutarimą, žinomą M. Lietuvos 
a k t o vardu. J i s skambėjo t a ip : 

reikalavo iš visų M. Lietuvos veikėjų daug drąsos, j t a kova už lietuvių tautos savarankišką ateitį ir Lie-
pasiryžimo. pasišventimo ir tautinio valstybinio su
brendimo. 

Dėl nepalankios Lietuvai lenkų veiklos ir dėl ypa
tingų politinių aplinkybių. 1919 m. sausio mėn. 20 d., 
pagal Versalio ta ikos sutartį , nuo Vokietijos buvo 
atskir ta tiktai šiaurinė M. Lietuvos sritis, Klaipėdos 

tuvos pilną nepriklausomybę, nes ekonominiu atžvil
giu tai buvo tautai gyvybinis reikalas. Be to, Klaipė
dos krašto atvadavimas lietuvių tautai turėjo ir mora
linės reikšmės, sutvirt indamas jos pasitikėjimą savi
mi ir savąja teise pilnai egzistuoti kitų tautų tarpe. 

Jei nebuvo atvaduota visa M. Lietuva, o tik Klai-
kraš tas . Dėl kitos M. Lietuvos dalies, kuri liko nuo j pėdos kraštas , tai nereiškė ir nereiškia, kad lietuvių 
Vokietijos neatskirta. Lietuvos valstybės ir Prūsų Lie- į tauta M. Lietuvos išsižadėjo. Tuo sunkiu kūrimosi 
tuvių tautinės tarybos atstovai 1919 metais įteikė metu teko nukreipti daug energijos į sostinės Vilniaus 
Versalio taikos konferencijai plačiai dokumentuotą Į gyvojo prisiminimo palaikymą lietuvio širdy. Jaunai 
memorandumą, protestuodami ir pareikšdami. kad į valstybei teko pakelti nemaža sielvartų, nusivylimų 
Lietuvos valstybė laiko savo vakarinių sienų klausi- ir išspręsti painių politinių ir diplomatinių klausimų. 
mą neišspręstu. Išjungiant iš Rytprūsių tik siaurą M. Kokia bebūtų Europos ateities sąranga ir į ko-

ventojų daugumą, reikalaujame, remdamiesi tautų 
pa t i es apsisprendimo teise, priglaudimo Mažosios 
Lietuvos prie Didžiosios Lietuvos. Visi, šitą pareiš
kimą priimantieji, pasižada savo parašu visas sa
vo jėgas už įvykdymą minėtojo siekio pašvęsti. 

Tilžėje, lapkričio mėn. 30 d. 1918 m. 
Prūsų Lietuvių Ta -yba. 

(seka parašai) 
T a s aktas Erdmono Simonaičio pastangomis \m-

W pr i s ta ty tas Versalio taikos konferencijai ir Prancū
zijos ministrui pirmininkui Clemenceau. š i a k c i a pa-

Lietuvos juostą, ne t iktai kad nerealizuojama lietu- j kius rėmus Lietuva bepatektų, lietuvių tautinė parei
ga yra kovoti už lietuviškas žemes. Didelė galia glū
di tautos ir jos žemių apjungime. Tai padeda tautai 
ne tik išlikti, bet ir iškilti. 

Man atrodo, jog mūsų visa tauta, jos išblašky
tosios po pasaulį dalys ir jos ateisiančios kartos, jei 
jos jaus dar lietuvišką ir savitą gyvenimo sampratą 
bei atsakomvbc prieš tuos, kurie už ją kovojo, arba 

vių tautos vienybė, bet ji dar sužalojama ir suskaldo
ma. 

1923 m. sukilimo reikšmė 

Vienok Klaipėdos kraš tas , nors Versalio sutar t imi 
i r prijungtas prie Lietuvos valstvbės, tuojau, d a r prieš 

Atsižvelgiant į ta i , kad viskas, kas yra. turi j l 9 2 3 m e t u g p a s i d a r ė Prancūzijos, Lenkijos ir vietinių 
teisę gyventi, ir į ta i , kad mes lietuviai, čion a; Prū
sų Lietuvoj gyvenantieji, sudarome ši to krašto gy-

Klaipėdos krašto vokiečių politinių varžybų objektu.į turės valstybingumo supratimą, privalo ir privalės 
Tuo. žinoma, buvo pažeistos Lietuvos valstybės teisės, tęsti kovą dėl sentėvių žemių atvadavimo ir jų su-
Suprantama. Lietuva tegalėjo savo formalias preten- grąžinimo prie Lietuvos. 
zijas remti tik Versalio taikos sutart ies nutar imu. Klaipėdos krašto atvadavimas yra istorinis įvy-
Prieš tai Lietuva nebuvo šios srities valdžiusi, ir nie- kis. kuris jungiasi su visa mūsų tautos likimine rai
kąs jokiu teisiniu aktu jai nebuvo jos perleidęs. Vie-; da. Nauji, besikeičią istorinės tėkmės posūkiai gali 
nok Lietuvos valstybė, remdamosi savo istorinėmis. į mums sukurti panašias palankias progas tautiškai 
politinėmis, ekonominėmis ir etnografinėmis na tūra- , vystytis ir geriau, kūrybingiau gyventi. Ne svetimo 
linėmis teisėmis ir Prūsų lietuvių tautinės t a rybos ak-' tu r to ieškome, tik savąjį atgauti tenorime. Vienok, tik 
tu , sukilimo jėga - - faktu išvadavo Klaipėdos kraštą būdami budrūs ir sąmoningi galėsime politines progas 
ir įjungė jį į Lietuvos valstybės teritoriją. 

Naujai atkurtos Lietuvos valstybes gyvenime tai 
buvo nepaprastai didelis laimėjimas. Tuo būdu laimė-

išnaudoti ir jas palenkti savo tautos suvienijimui ir 
gerovei ats tatyt i . 

(Pabaiga) 



ŠAUKŠTAS CUKRAUS AR 
SACHARINO KRUOPELYTĖ 

• 

Operos choras grumsis su "Likimo galia" 
—... Dabar ką tik pasibaigr i įuojant kokias nors frazes, iš

malda, taigi belieka sėstis pri< 
stalo... Būtų gerai, kad kiekvie 
nas atsineštu sau po medinį blh 
dūką... Padarykim nuo pat pra 
ežios, visi bendrai... .Kauliukų lo
šėjai negali pas i t raukt i iš save 
vietos, negali užsižiopsoti, kac 
kas nors kauliukų nepavogtų, — 
aiškina režisierius Pe t ras Maže
lis. 

Balio Pakštot-'salėje penktadie
nio vakarais ir ^sekmadienio po 
pietėmis Chieagos Lietuvių ope 
ros choras narsiai grumiasi su 
"Likimo galia", keturių veiks
mų G. Verdi opera., lietuviškoje 
scenoje dar iš viso nematyta. 

— Neesu tas . kur is ši veikalą 
parinko, bet juo toliau, juo la
biau j is man patinka. — aną va 
karą operos dirigentas Vytau-

.tas Marijošius. Hartfordo muzi
kos mokyklos profesorius, kal
bėjo lietuvių spaudos ir radijo 
atstovams. 

— Man pa t i sk i ir šios operos 
libretas. Tai ne tiek individua
lios dramos vefcfalas. o epiniai 
paveikslai. Xieka<|a neesu šios 
opercs dirigavęs, todėl ir į šį 

**•• ' : : : * * i : . i : : : " ; ; ? ' ' ^ 

eiškiančias meilę, pyktį, kan-
ią ar baimę, kada žodžiai yra 
tęs iami , su jais turi būti išlai-
y tas ir judesys. 

Kodėl pasirinkta "Likimo ga
lą"? Kodėl itališkom operom 
Statyti choras išmeta daugiau 
jinigų. negu jų suaukojama Al
ui ar Mikui? Kuo ši Vei-di ope 
•a skiriasi nuo kitų, jo parašy-
ų? Kiek. operos pastatyme yra 
varbi dirigento rolė? — Tai 

ouvo klausimai, spaudos atsto
vų stalyti dirigentui Vytautui 
Marijošiui. režisieriui P. Maže
liui ir vaidybos pirmininkui Ka
ziui Skaisgirui. Jie rado atsaky 
mus: logiškus, aiškius. įtikinan
čius. Tų atsakymų kai kurios 
frazės iškilo atminty, besekant 
šią repeticiją... Lietuviai turi 
patraukimą operai... Gal todėl 
ir šis vienetas taip pavyzdin
gai laikosi po tiek daug metų. 
Vis dar užsispyręs ir patvarus. 
Savų gerų operų mažai tė ra (V. 
Klovos "Pilėnų kunigaikštis" 
dirigentui padaręs gerą įspūdį), 
o jų išvedimas scenon kainuoja 
keleriopai daugiau. 

— Reikia kelių sėkmingų 

rijos globos komiteto pirm. kun. J. Borevičius. 
basi su Galerijos direkcijos pirm. skulpt. Petru Aleksa. 
Čiurlionio ga! 

uždavinį žiūriuį kaip į savotis- j 
ką iššaukimą. Toks iššūkis su- į lengviau prieinamų ir įkanda-
sigrumti ir nugaSėįi kiekvienam | m-ų operų pastatymų, kad susi-
menininkui yrą, reikšmingas ir i darytų pakankamai lėšų liet 
reikalingas. 

Savotiška kovos dvasia jau
čias ir choristė nūnioje. pusračiu 
apstojusioje režisorių: 

Gerai, kad atvykai, nakvynė 
čia gera. 

Taurelė ir draugai atnaujins 
t au jėgas. 

Libreto vertimas Izos Motekai 
tienės. Vartau storoką choro par 
tijos sąsiuvini." 

— Kokia daina tau labiausiai 
.pa t inka? Norėčiau reportažan 
' įrašyti kokį skambų, pagaunantį 
posmelį. — kalbuosi su choro 
vaidybos vicepirmininku Gedi
minu .Kazėnu. .". . . . . . 

ČIURLIONIO GALERIJA KELSIS 
Į NAUJAS PATALPAS 

Jungtines lietuvių dailininkų parodos proga 

viškos operos pastatymui. — 
kalbėjo tada Skaisgirys. — Ope 
ros choras savųjų muzikų kū
rybos neužmiršo ir neužmirš... 
Pastatėm dvi lietuviškas ope
ras, galvojam ir daugiau jų pa
statyti... Jeigu visiem keturiem 
"Likimo galios spektakliams 
Marijos Aukštesniosios mokyk
los salėje bilietai bus išparduoti 
— jausimės gana stipriai atsi
stoję ant kojų. Šiais metais cho 
ras labiau negu bet kada pasi
juto vedąs aštrią kovą su inflia
cija. Jeigu bilietų kainos vis 
dar liko tos pačios, kaip ir per
nai, didelė padėka priklauso ir 
mūsų mecenatams, kurie dar vis 
nepavargsta. Jų paramą ypatin 
gai vertiname. 

premijas rašytojams, poetams, 
o dailininkų pastangos iki šiol 
d a r nebuvo užtektinai įjungtos 
į premijuojamų kultūrinių ver
tybių skalę. 

— Kuo charakteringa bus ši 
jungtinė paroda?, — klausiu 
skulpt. P. Aleksą. 

— Šalia vyresniųjų meisterių 
dalyvaus visa eilė jaunųjų. Da
lyvavimas patyrusiųjų meiste
rių kūrybinėje bendruomenėje 
jauniesiems yra didelis paskati
nimas. Įdomu, kad šioje jung
tinėje parodoje matysim nema
žai kūrinių tų dailininkų, kurių 
nesam niekada matę ir apie ku
riuos nesame net girdėję. 

— O kokia Jūsų nuomonė a-
pie .jaunuosius dailininkus? 

P . A!ek«a: — Jaunimas da
lyvauja visur, kur tik būna pa
kviestas. 

Kun. J. Borevičius: — Malo
nu konstatuoti, kad Čiurlionio 

| lerijos direkciją daugumoje su
daro jaunesniosios ka r to s me
nininkai. Kodėl? 

Kun. J . Borevičius: — Po ilgo 
ir sėkmingo veteranų vadova
vimo buvo norėta duoti galimy
bę ir jaunesniesiems pasireikš
ti. I r jie dirba puikiai. 

— Kaip ver t inate lietuvių iė-
zuitų p a š ą Čiurlionio galerijos 

I egzistenciioie? 
Skulpt. P. Aleksa: — Jėzui

tai sudaro Čiurlionio galerijai 
būtmas sąVgas egzistuoti ir 
veikti. Negaliu įsivaizduoti a r 
toki?i galeri-ia bū+u egzistavusi, 
neturint Jaunimo centro. Jei tek 
tu samdyti pa ta lpas ir mokėti 
už priežiūrą, kainuotų tūks tan
čius do'eriu. o rezultatai. . . 

— Kuo charakter inga Čiurlio
nio galerijos egzistencija mū
sų bendruomenei? 

— Skulpt. P . Aleksa : — Svar 
brausią, kad tur im ką svečiams 
iš Lietuvos a r k i tur atvyki" -
siems parodyti. O ji kiekvienam 
kultūringam svečiui palieka gra 
žiausius prisiminimus. A n t r a : 
ji pakelia mūsų visuomenės me
ninį skonį. Ne visi lietuviai tur i 
progos lankyti pa rodas Chiea
gos meno inst i tute a r žinomo
se vidurmiesčio galerijose. Net 
po kurio laiko mūsų jaunesnieji 
kūrėjai su tomis moderniomis 
idėjomis sugrįžta į Čiurlionio 
galeriją ir mūsų visuomenei y-
ra proga pamatyt i naujausias 
šių dienų meno apra iškas . 

— Matant Čiurlionio galeri
jos aktyvumą meno gyvenime, 

VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Rochester, N. Y. 

Vasario 16 d. minėjimas Ro-
chesteryje įvyks vasario mėn. 
22 d. specialia radio (WCMF) 
programa 9 vai. r., kurios lie
tuvišką dalį praves O. Adomai
tienė, o anglišką — R. Kirštei-
nas. 11 vai. bus iškilmingos mi-
š ;os, kurių metu giedos vietos 
I H-nės choras. Vargonuos R. 
ObaUs. Solo partiją atliks sol. 
B. Čyoienė. Pamokslą pasakys 
kun. L. Januška. Į bažnyčią y-
ra kviečiamos visos organizaci
jos dalyvauti su vėliavomis or
ganizuotai. 

3 vai. p . p. iškilmingas minė
jimas į w k s Šv. Jurgio liet. par. 
salėje (555 Hudson Ave.). Pa
grindinę kalbą pasakys Lietu
ves Respublikos gen. konsulas 
Anicetas Simutis, svečias iš N . 
Yorko. Minėjimą anglų kalba 
praves prof. dr. A. Klimas, o lie
tuvių kalba — dr. VI. Lelis. 
Į minėjimą yra pakviesti Wash-
ingtono ir vietos valdžios parei-1 jimas įvyksta sekmadienį, v a s a 
gūnai bei pavergtų tautų atsto- j rio 15 d. fcr« 

kietą mūsų liaudies dainų ir 
operų arijų. Jam akompanuos 
muz. G. Young. Pr . Puidokas 
padeklamuos N. Narutės "Jau
nosioms kartoms". 

Minėjimo metu bus renkamos 
aikos Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Po programos apatinė
je salėje veiks bufetas. Minėji
mą rengia vietos Alto skyrius. 

J . J . 

Waterbury, Conn. 
Kasmet vasario 16 dieną Wa-

terburyje Danutė Venclauskaitė 
suruošia jaukų pobūvį ir pa t i 
dalyvius pavaišina užkandžiais, 
bet visi dalyvių sudėti pinigai 
perduodami Balfui Vasario 16 
d. gimnazijai Vokietijoje remti . 

Tradicinis pobūvis įvyks 48 
Green St . lietuvių khibo patal
pose, vasario 16 d. 6 vai. vak., 
visi maloniai kviečiami daly
vauti. 

ALTo ruoišdamas H. 16 minė-

kyla klausimas ypat ingai tur in t 
galvoje šią jungt inę dailininkų 
parodą, a r negalvojama apie pla 
tesnes patalpas šiai meno šven
tovei ? 

Kun. J . Borevičius: — Taip, 
visų džiaugsmui galiu painfor
muoti, kad Jaunimo centro nau
jajam pastate prania tomos pa
talpos galerijai, kur : os žada ati
tikti visus modernios meno ga
lerijos reikalavimus. Ypatingi 
planai ruošiami specialiam ga
lerijos afj3****>-i!'*4i>. eksponavi
mui. Bus SBecnEos. iaukios pa
talpos ir parodu Ifnkvtojams. 

į Kalbant apie ga1e»-;>-^ sėkmingą 

— Pati skambiausia choro 
daina yra "Rataplan", dainuo
jama paskutiniame veiksme. Jos 
pavadinimas ir išsemia visą teks - Tai bus mano pirmas pasi 
t ą . _ paaiškina jis. I r iš tiku;-1 rodymas Chicagoje nuo to laiko, 
jų matau ištisus puslapius, iš- kada amžinos atminties Anta-
margintus tuo vienu žodžiu: Ra- no Olio buvau pakviestas "Mar-
taplan. ratapian... gučio" koncerte _ diriguoti_ simfo 

O ir prie baro keletas daininin niniam orkestrui. — kalbėjo ta
kų "taiso bals-**' karšta arbata, da šios operos naujasis maestro. 
pagardinta d?alšįcu vyšnių vy- Su Oliu Chicagai buvo miręs ir 
nu? Pagal -garsai šeimininko Ba- Marijošius... Per dvidešimtį me 
lio Pakšto recepte. Čia sukinė- tų buvau atsidavęs veik išimti-
ja?i choro veteranai. Pažįstu nai akademiniam darbui... Šį 
Olį. Moelrai t į jpj įblėną. Iš sa-j kartą aplinkybės taip susidėstė, 
lės su g n{J8 -pažastim išei- j kad pats universitetas siunčia 
na ir Vytautas -Juodka. l mane metams Europon susipa-

— Tai šitairy*J&8 brangias re- j žmti su tenykščiu muzikiniu 
peticijos valandas" leidžiate! — gyvenimu. Dalį to laiko i rskir-

galerijoie savo darbų parodo- darbą, tenka m-?lo r»i pastebė-

užpuolu juos. •"" 
— Mūsų ten jŠaĮj&r nereikia. 

Mes priklausorri.piligrimų cho
rui, kuris pirmoje scenoje ne
dalyvauja. — paaiškina Kazė
nas. — 

— Visi mes *lrf;s žemės pili
grimai. - - fiio*ws«škai nušneka 
patsai Balys Pakštas, vyną šin-
kuodamas. ^_> 

O yra ir n>ofcėru piligrimių. 
Žodžiu persimetame su Regina 
Vaitkevičiene, Vaigale Kavaliū
naite iš ehormeisterės Alicijos 
Stephens vadovaujamo "Aidu-
eių" choro ir dar keliomis. 

O salėje darbymečiui atvan
gos nėra. 

— Partr.eriavimas! Visur ir 
visada privalomas partneriavi-
mas! Jei dėl kurios nors prie
žasties negalite žiūrėti partne
riui tiesiai akis. tai žiūrėkit 
nors į kaktą, ar j smakrą, bet 
privalot sa jrfn komunikuot:. 
Šiandien, po metu. vėl norėčiau 
į jus apeliuoti: nedarykite trum 
pų judesių. Čia nėra, drama, o 
opera. Dainuodami jūs privalo-
te atlikti savotišką išraiškos šo
kį, — vis aiškina Maželis. 

Turėjau progos su režisie
rium t a pačia tema atsišnekėti 
skrisdamas If'ktuvu iš Clevelan-
do. 

Kiekvienas ojperos solistas 
ar choristas tjp&ftj pasimokyti 
nors kiek išraiškos šokio. Dai-

siu "Likimo galios" pastatymui. 
— Kodėl "Likimo galia"? Vie

nam patinka mamytė, kitam — 
dukrytė... Pačios charakterin
giausios Verdi operos, žinoma, 
lieka "Aida", "Otelio" ir "Falsta 
fas". Jomis jis beveik viską es
minio ir pasako. Tačiau ir "Li
kimo galioje" Verdi genijus ne
mažiau atsispindi... Verdi savo 
operose ypatingai iškėlė žmo
gaus balsą — patį brangiausią 
instrumentą pasaulyje... Chiea
gos lietuviai yra laimingi šito 
instrumento savo tarpe nestoko
dami... 

— Dirigentas operoje y ra pri
muš inter pares (pirmas t a rp ly
giųjų). Jo rankose turi plakti vi
sų pastatymo dalyvių pulsas. 
Nuo jo priklauso, kur bus duotas 
šaukštas cukraus, o kur kruope
lytė sacharino... Reikia neužmirš 
ti. kad žymiai daugiau prirašyta 
t a rp gaidų, negu pačiose gaido
se... Kaip sakoma, reikia mokėti 
t3rp eilučių skaityti. 

Salėje režisieriui talkininkau
ja chormeisteriai. B. Prapuole
nis akompanuoja pianinu A. Va
laičiui diriguojant. Rato vidu-
rin žengia Bronius Mačiukevi
čius, galingu baritonu visus 
kviesdamas: "Prie stalo pra
šau". Ir choras džiaugsmingai 
nuaidi: "prie stalo, prie stalo, 
prie stalo!" 

— — Vvrai, t a "<> iia, o !ia" 

Kaip žinome, jėzuitams pas
tačius dabartinį Jaunimo cent
rą, čia tuojau įsikūrė ir Čiur
lionio galerija. Joje nuolatos 
vyko ir vyksta lietuvių dailinin
kų parodos, o atrinkti kūriniai 
saugojami būsimajai nepriklau
somai Lietuvai. Šiuo metu gale
riją tvarko globos komitetas 
ir galerijos direkcija. Globos 
komitetą sudaro Lietuvos gen. 
konsulas Chicagoje dr. P. Dauž 
vardis, kun. J. Borevičius, JAV 
LV cv atstovas rašyt. A. Kai
rys, dail. V. Balukienė ir dail. 
P. Kaupas, o direk:iią: pirm. 
skulpt. P . Aleksa, dail. Žumba-
kienė, dail. J. Daugvila, dail. 
A. Trinkūnas ir maj. P. Šešta
kauskas. Šie žmonės, kurių tar
pe gausu jaunesnės kartos at
stovų, šiuo metu ir rūpinasi mū
sų meno įstaigos egzistencija. 

Vieną vakarą kai sibirinis šal 
tis sukaustė Chicagą, stabtelė
jau pustuščiam Jaunimo centre. 
Laimingu sutapimu suradau čia 
Čiurlionio ga'eriios direkcijos 
pirm. skulpt. Petrą Aleksą ir 
galerijos globos k-to pirm. kun. 
J. Borevičių. O jie abu rnėgę pa
sitarti apie artėjančią jungtine 
lietuvių dailininkų parodą, kuri 
įvyks galeriioie Lietuvos Ne
priklausomybės šventės proga 
vasario 1 4 - 2 2 dienomis: joje 
savo kūrinius išstatys 48 dai
lininkai, gyveną šiaurės Ame
rikos žemyne. 

— Jungtinė paroda, kurioje 
dalyvauja 48 dailininkai, savo 
skaitlingumu bus naujas įvykis, 
— pasakoja č . G. globos k-to 
pirm. kun. J. Borevičius. — Į-
domu ir tai. kad globos k-to 

' ir galerijos direkcijos pastan- Į 
gomis įsteigtos trys premijos 
už geriausius šios parodos kū
rinius/ I premiją paskyrė Lie
tuvių fondas, II — JAV L B cv. 
c III — pačios galerijos vadovv 
bės. Preemijų orasmingumas iš- Chieagos Lietuvių operos spaudos konferencijoje sausio 24 d. Healthy 
kvla tu r in t gaivoje, kad įvai-1 Food — Bičiūnienes restorane su dideliu dėmesiu klausosi prof. Vy
rios institucijos dažnai skiria I t a u t o Marijošiaus pranešimo iš kairės j dešinę: dirigento asistentas 

vai. Susirinkime bus pateikta 
priimti rezoliuciją Lietuvos lais 
vinimo reikalu. 

Meninę programos dab" atliks 
LB choras, vad. muz. J. Ado
maičio. Akompanuos K. Sala-
džms. sol. L B ' l tn i s T t ' ^ r i ' ^ 

Reiškiu giliausią 
P A D Ė K Ą 

Dr. V. Tumasoniui už BU 
ypatingu atsidėjimu bei kom-
pententingumu padariusiam 
man labai sudėtingą operaciją 
ir tolesnį gydymą. 

Dr. O. Mironaited, mano bi-

siau aplankyti jungtinę lietuvių 
dailininkų parodą, ruošiai:.ą Lie 
tuvos Nepriklausomybės šven
tės proga, norisi prim'nti kun <čiulei, už nuolatinę globą sunr 
J . Borevičiaus žodžius: "Čiur-1 kioje ligoje, 
lionio galerijos globos k-to už- Medicinos slaugių mokytojai 
davinys y r a globoti Č G. veik
lą, direkcijos — vadovauti, o 
sugestijos ir planai laukiami iš 
visų lietuvių dailininkų. Gi visa 
veikla bazuojasi galerijos kūrė
jų deklaruota mintimi, kuri y r a 
rjakartotinai išreikšta ir esama
me Č. G. s ta tute" . 

Atrodo, kad Čiurlionio galeri- j lankymą ligoninėje, už maldas, 
ia yra vairuojama taikos, ramv- užuojautos laiatoelus, gėles bei 

Jūratei Abromaitytei - ŠaikaJae-
nei R.N., M.S., 16 valandų 
ibe pertraukos mane slaugušaai 
sprendžiamame po operaciniame 
laike. 

Visiems giminėms, draugams, 
bičiuliams ir pažįstamiems už 
ilgas slaugymo valandas, už 

mis lygiai nuoširdžiai dalyvau 
ja mūsų vyresnioji ir jaunesnio
ji karta, tradicinio meno atsto
vai ir modernaus. 

— Matau, kad dabartinę ga-

ti, kad parodų ruošinio galimy
be jau yra išsemta ir 1970 — 
1?71 metų sezone. 

Užbaigiant ši rx>kalbi. kuris, 
tikiu, daugelį paskat ino kuo g a j 

bės ir pozityvios kūrybos keliu. 
O tai t ik džiaugsmas stovint 
Lietuvos Nepriklausomvbės 
šventės šviesoje. VL Rm.js 

dovanėles. 
Dėkinga 

P A D E K A 
A. A JUOZUI BERNOTUI, 

buvusiam BALFo 6 skyriaus 
sekretoriui, staigiai mirus, jo 
draugai ir bendradarbiai vieton 
gėlių prie karsto sudėjo aukas 
BALFui. Aukojo: 15 dol. A. J . 
Puleikiai; po 10 dol. A. Reivy-
tis, J. Fabijonas, V. Artmonas; 
po 5 dol. P . Kaušas, J. Kerna
gis, P. Janulis , J . Mikūnas ir 
3 dol. A. Bušikus. Iš darbovie
tės bendradarbiai per Jurgį 
Stankūną suaukojo $56.00. Vi
so šalpos reikalams a. a. Juo
zo Bernoto vardu paaukota 
5124.00. BALFo valdyba dė
kinga visiems aukotojams. 

Marija Sinrtytfe 

Viena ii daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės 

POPULAR LITHUAMAN 
REGIPIES 

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200. 
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims. 
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 p r o c 
mokesčiams. 

Alvydas Vasaitis ir dail: Jurgis Daugvila. Xuotr. G. Bičiūnaitės 

d?ini;okit švelniau. įspėja Vasai- j stebi, o pas mus, ' A n t r o kaimo" 
tis. — Dar kartą prašau. : repeticijoj, vieno nepasirody-

— Ir bandykit šypsotis. Ban- | mas beveik sugriauna visą re-
dykit ne taip rūsčiai... Jeigu bal- i peticiją. 
sai gerai skamba, kada nėra ; Sveikinu senį bičiulį Kazį Sla-
šypsenps. pati daina pasidaro | vinską. operos chore, su maža 
niūresnė. — įsiterpia ir režisie- Į pertrauka dainuojantį nuo pat 
rius. Per pertrauką jis džiaugia- į įsikūrimo. Paklausiu, kokį "per

sona gratissima" jis bevaidi-
nąs. 

— Esu, berods, asilų varovas. 
Taigi pažemino mane su visam. 
Visada būdavau grafas, ar mar
kizas, ar baronas ar kitoks kil

si: 
— Šiandien norime išdirbti tik 

pirmą veiksmą, kuris vyksta 
smuklėje, tai ir yra patsai gy
viausias veiksmas... Dabar jau 
daug geriau eina. Vis dėlto iš 
pernykščių metų darbo daug kas j mingasis. o dabar — mužikėlį 
užsiliko. Visi choristai kažkaip \ tur iu vaidinti. 
ši'tai ir intensyviai iš pat karto 
viską priima. 

— Čia tau ne "Antras kai
mas", metu žodį "Antro kaimo" 
vaidintojui Vytui Marciukaičiui, 
operos chore dainuojančiam bo
su. 

— Čia disciplina, žinoma, žy
miai aukščiau stovi. Bet iš kitos 
pasės jeigu vienas ar kitas cho
ristas į repeticiją neateina — nė
ra skandalo. Veik niekas nepa-

Tos pačios pirmo veiksmo dai 
nos žodžiais kalbant, gerai, kad 
atvykau. Xakvynei pas Bali 
Pakštą žinoma, nepasilikau 
(neabejoju, kad ji būtų buvusi 
.gera), bet kaušas alaus, susiti
kimai su senais draugais iš tik
rųjų atnaujino jėgas. Pasijutau, 
kad ir man. menkam šios žemės 
piligrimui, bus lengviau grum
tis su likim-, galia. 

kvr. 

9 M R 

TAUTOS PRAEITIS 
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą. 

Pirmo t rmo išleistos keturios 
knygos, 1 urių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00. 

Antro tomo kn. 1 ir kn. 2., 
kiekviena po 5.00 dol.; kn. 3 ir 
ir kn. 4, surištos į vieną tomą, 
kainuoja 10.00 dol. 

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie-
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti t rūkstamu knygų 
norint sudaryti pilną rinkinį. 

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc mokesčiams. 

LITHUANIAN 
B A K E R Y 

Telef. HEmlock 4-7434 
2450 West 59th Street 

CHICAGO. ILLINOIS 60629 
KEPA ĮVAIRIA BCŠIŲ KEPINIUS 

Priima tortę ir kirų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Kliento patogumai, 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė. 

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. ryto iki 6 v. vak. 
Uždaryta sekmadieni ir pirmadienį. 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Ueponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R N 1 T U R E C E N T E R, I N C 

i. LIEPOMS 

Manfuetfe Pk„ 6211 So. Westera PR 8-5875 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk. 
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FRANK'S TV and RADIO, INC 
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 



VASARIO 16-sios MINĖJIMAS vai 
CLEVELANDE 

P-

šį sekmadienį, vasario 15 d. 

p. WHK auditorijoje. 
5000 Euclid Ave. Bilietų reika
lu prašoma kreiptis j Sagius ar
ba Grandinėlės šokėjus. ReMa 

ClevelandoUetuviai vėl prisimins i pasidžiaugti, kad bilietų plati-
Lietuvos nepriklausomybės pa 
skaEbirno dieną. Tos dienos mi

nimas vyksta labai sėkmingai. 
Šio koncerto pelnas skiria-

nėjimas mus nukelia ne t ik i ! mas Grandinėlės išvykai j Vene 
netolimos praeities mūsų tėvy
nės laimingas laisvės dienas, 
bet priverčia kar tu susimąstyti, 
pagalvoti i r perkratyt i savo są
žines, a r mes viską padarome, 
kaip geri tautos sūnūs ir dukros 
tu rė tumėm padaryti ir, a r mū
sų auka tėvynės laisvinimui nė
ra juokingas ir ubagiškas skati
kas, numestas praeinančiam ne
pažįs tamam? 

Mūsų nepriklausomybės mi
nėjimas y r a mūsų visų taut inė j r o Heneo Osario reprezentuoja 
Šventė, mūsų solidarumo, susi-, visame Pietų Amerikos konti-
klausimo, susikaupimo ir aukos n e n t e vieną didžiųjų U. S. A. 
šventė. Vien gražių žodžių, di-, prekybos milžinų _ TRW. 

zuelą ir Kolumbiją paremti. 
V. R. 

ARTŪRO HENEO OSARIO 
DOMISI GRANDINĖLĖS 
IŠVYKA Į P . AMERIKA 

Kolumbijos aristokratų šei
ma Heneo Osario yra pažįsta
ma visuose čio kraišto aukštuo
siuose sluoksniuose ir tur i dide
lės įtakos net prezidento rū
muose, šios šeimos galva Artu-

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Bridgeport, Corui. 

Lpvoland. Ohio. paš to viršininkas Brewer šypsosi prie paštu siuntos, kurios jų paštas labai daug gauna, nes per šį 
paštą Valentino dienos proga persiunčiama labai daug s\e:k;nimu. kad uždėtų Loveland (Meilės žemes) pašto 
antspaudą-

dėlių kalbų, svajonių ir pažadų j 
nepakanka dirbant Lietuvos! 

Šios bendrovės eksporto sky
riaus pareigūnas ir Grandinėlėj 

MALONIA! VALGYSI 
RŪPESTINGAI TAUPYSI, 

Santaupų investavimo reikalu 
J. Bertašius 

Mūsų spaudoje daug rašoma, pakitęs ir 

laisvinimo baruose. Tikrasis Išvykos į Pietų Ameriką iždi-
naMisirdumas ir tikroji Tėvynės j nčnkas Vytautas ^taškus suda-
meilė pažįs tama iš aukos ir pa
siaukojimo laipsnio. 

Mes esame prašomi nuolatos 
aukoti vienam a r ki tam geram 
tikslui. Tol, kol esam gyvi, ši
to išvengti nepajėgsime. I r tu
rė tumėm džiaugtis, kad salime 

įvairiuose susirinkimuose plačiai čiai auga ir plečiasi, o tuo pačiu 
diskutuojama, sieloįamasi įvai- nepaprastai padidėjo kriminali-
riais su lietuviškuoju gyvenimu niai nusikaltimai, augą po 10-15 
n n r i c t ^ T c i r l a u a v n ^ i c + o » « ««•«- .*- *-^»-^A. I ro C *v>Anoci I Q I i r > i m r \ p i i H g -

rė sąlygas grupės vadovui Liu- j m Q s u Tėvynės laisvinimo proble- j imas pasiekė tokio laipsnio, kad 
dui Sagiui susitikti su šiuo svar j m ų galimybėmis, tačiau labai ri- prie mokyklų, pamokų metu, bu-

botai spaudoje liečiami klausi- di policija, saugojanti, kad moki
niai surišti su mūsų ekonominiu niai nesimuštų, o neretai, kad 
įsitvirtinimu šiame krašte, palie- ir mokytojai negautų pylos, 
kant tuos klausimus spręsti lyg Integracijos klausimas verčia 
ir kiekvienam individualiai. gyventojus keltis iš kai kurių gy-

kurti, bet akrais, kuriuos vėliau, 
ten gyvendami, skirsto į sklypus 
ir parduoda, pelnydami 3-5 kar
tus. Parduodant lengvomis išsimo-
kėjimo sąlygomis, pelnas auga 
keleriopai. 

Teko nugirsti, kad ir Chica-
T^. • goję tąja krvptimi daromi kai ku- ; 

toliau vis h n t a . D i d m i e s ; ^ ž y g i a J ; ^ ^ ^ b u r i a s i į k o r . 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Nepriklausomos Lietuvos at-
kūr'mo šventės iškilmingas pa
minėjimas, rengiamas jungtinių 
Bridgr-orto organizacijų, įvyks 
vasario 22 dieną. 

vimu. Jie ištisas dienas studi
juoja akcijų biuletenius, braižo 
diagramas ir darosi nervingais 
vergais, negalėdami apsispręsti: 
ar laikas pirkti, ar turimas par
duoti. 

Priešingai, investavimas į že
mę, nesukelia jokių abejonių ir 
žmogus gali sau ramiausiai švil
paudamas, laukti to laiko, kada 
bus jau reikalas tą žemę parduo
ti ir užtikrintai pelnyti. 

Tąja proga galima priminti, 
kad ir Amerikos prezidentas A. 
Lineolnas anksčiau yra pasakęs: 
"Land i s the most stable safest 
investment" (žemė yra saugiau
sias investavimas). 

11 vai. ryto šv. Jurgi parapi
jos bažnyčioje iškilmingas šv. 
Mišias Lietuvos ir.u-ne:ja aukos 
ir tai progai pri taik.ntą pamoks
ią pasakys klebonas kun. P. 
Pranokus. 

4 vai. p. p. parapijos salėje. 
443 Park Ave. t e s a m a s iškilmm 
gas Nepriklausomybės šventes 
minėjimas. 

Pagrindinę kalbą sakys žymu
sis Lietuvos Vyčių veikėjas kun. 
Jonas Jutkevičius, Šv. Kazimie
ro parapijos. Worcester Mass.. 
klebonas. Meninę nvnėjimo pro
gramą atliks Worcesterio skau
tų tautinių šokių grupė. 

Tikimasi, kad į minėjimą atsi
lankys valdžios ir miesto atsto
vai. 

Vietos ir apylinkės lietuviai 
prašomi atsilankyti į šį iškilmin
gą nepriklausomos Lietuvos at
kūrimo šventės minėjimą. 

Komitetas 

Nieko neėmė Achmedas, 
nes jam nedavė Memedas. 

T u r k e patarlė. 

biu žmogumi. 
Jis buvo supažindintas su 

Grandinėlės kelionės tikslu ir 
atliekama programa. J o nuo
mone, tokio pobūdžio kultūrinė 

prisidėti prie įvairių projektų grupė sukeltų Kolumbijoje dide- ! Atvykus i šį laisvės kraštą ir venamųjų rajonų į saugesnes vie-
i priemiesčius, 

sunkiu 
įgyvendinimo, paremti savo už- j lį dėmesį, būtų įdomi visiems j pasiryžus keliauti tais tremties tas, dažniausiai 
dirbtu centu darbus, kurie taip | gyventojų sluoksniams ir užtik- gyvenimo takais, reiktų giliau pa- pusvelčiui parduodant 
svarbūs mūsų Tėvynei ir Tau- rintai laimėtų Lietuvos kraštui i žinti ir išstudijuoti visus būdus prakaitu uždirbtais ir sutaupytais 
tai daug naujų draugų. "Turėtumė-

Vasar io 16-tosios proga e s a - t e pradėti savo gastroles ope- li savo P ^ a s ateičiai, o tai gali
ma padaryti tik stipriau atsisto-

pirmą koncertą turėtų būti pa- Jus ekonominiai, 
k v i n t a s preziden,tas ir kiti " 

Ji | aukšti krašto pareigūnai." 
Jis pažadėjo susitikti su ten. 

Tamošiūnu, išvykos iniciatoriu-
finansinį Į mi, ir padėti surasti Kolumbijo-

j je Įtakingus asmenis, kurie pa-
nepriklausomybės Į dėtų jam įvykdyti šį gražų su-

mftjfėrjkną pradėsime vėliavos; manymą. 

' RELIGINĖS ŠALPOS VAJUS 

me prašomi paremti Lietuves I ros rūmuose Bogotoje. Į jūsų 
laisvinimo darbus. Čia kiekvie
nas lietuvis turėtų tą auką ati
duoti "šiam didingam tikslui. 
y ra mūsų metinė duoklė laisvės | 
reikalui, tad ir savo dydžiu tu
rėtų .a ta t ikt i .,,-mūsų 

' /pa jėgumą. 
Lietuvos 

ir galimybes, kaip stipriau įmin- pinigais, anksčiau įsigytą turtą 
Vėlai vakarais ar naktį ir dides

niam reikalui esant, ne visai sau
gu rodytis gatvėje. 

Teisėjai yra skrupulingai susi-
ir prie didesnių turto vertės svy- rūpinę, kaip konstitucijos para-
ravimų ir didesni nuostoliai yra grafais pasirėmus, nusikaltėliams 
lengviau pakeliami, bet mes lie- pritaikius lengviausias bausmes, 
tuviai, jau iš seno pripratę gi- o pačių bylų sprendimas tęsiasi 

pakėlimu prie naujosios para
pijos- bažnyčios, dalyvaujant or 
ganizacijoms, 10 vai. ryto. Pa
maldos abiejose liet. katalikų 
bažnyčiose: naujoje parapijoje 
10 vai. i r šv. Jurgio — 10:30 
vai. 

Iškilmingas minėjimas 4 vai. 
p. p . naujosios parapijos salėje. 
Pagrindinę kalbą pasakys Lie
tuvių fondo valdybos pirm. dr. 
Antanas Razma. Ohio seimo 
ats tovas George Voinovich kal
bės angliškai. Meninę dalį iš
pildys Čiurlionio ansamblis, va
dovaujamas muz. Alfonso Mi
kulskio ir kanklių orkestras, 
paruoš tas Onos Mikulskienės, 

lietuviai prašomi daly
vauti visoje minėjimo progra
moje. 

Visi 

Religinės šalpos vajus Cleve-
iande ir apylinkėse pradedamas 
vasario 16 d. (po Vasario 16 mi 
nėjimo) ir bus vykdomas gavė
nios metu. Religinė šalpa sten
giasi padėti persekiojamai Baž 
nyčiai ir varge atsidūrusiam 
žmogui Lietuvoje. 

Centro duomenimis, Clevelan-
do lietuvių kolonija y r a pirmoje 
vietoje. 1968 m. surinkta apie 
S2.600, pernai $2,500. Kad Reli
ginė šalpa galėtų savo darbą 
vykdyti. Clevelande reikėtų su
telkti 3,000 dol. 

Kiek aukoti? Religinė šalpa 
nuoširdžiai prašo visus tautie
čius pagal pajėgumą skirti savo i tautiečių duris 

liau žvelgti į savo ir vaikų atei
tį ir netolimoje praeityje patyrę 
labai skaudžių material inių nuos
tolių į reikalą žiūrime kitaip to
dėl mes ir i savo tur imų kuklių 
santaupų apsaugos reikalą turi
me žvelgti atsargiai, nes ir lietu
viškasis priežodis sako: su rūpes
čiu dirbsi ir taupysi, su malonu
mu ir valgysi. 

Visiems aišku, kad n u o to lai
ko, kai mes atvykome į šią šalį, 
Amerikos gyvenimas yra stipriai 

Lyndnurst. Ohio 44124 a rba kun. 
K. Žemaitis. 6527 Superior Ave., 
Cleveiand. Ohio. 44103. 

2. šv. Jurgio parapi jo j kovo 11 gus pirmąją savo gyvenimo pusę 

metais. 
Pragyvenimas brangsta ne me

tais, bet mėnesiais. Dolerio vertė 
mažėja ir niekas nėra tikras dėl 
infliacijos grėsmės. Didmiesčių o-
ras pasidarė tiek užterštas, kad 
jau steigiama speciali institucija 
ieškoti priemonėms, kaip tą svei
katingumo pavojų sustabdyti, ar 
sumažinti. 

Todėl žmogus, savo darbingu
mo metus praleidęs didmiesčiuo
se, norom nenorom į senatvę ieš
ko ramesnės vietos, sveikesnio o-
ro, savo gyvenimo saulėleidžiui 
praleisti. 

Išmintis mums sako, kad žmo-

poracijas ir savo santaupas uz- m 
tikrintai investuoja į žemę. 

Manau, kad dar nevėlus laikas, A 
savo santaupas užtikrintai inves- f 
tuoti į žemę, nes kuomet, dėl į- U 
vairių netikėtumų, liksime netur- | 
tėliais, pasirinkimo nebebus ir, h 
kaip lietuviškas priežodis sako, 1 
visi šaukštai bus po pietų. 

Investavimas, akcijos f 

Tiesa, nereikia išleisti iš akių | 
ir kitų aplinkybių, tai yra inves- I 
tavimo į įvairių korparacijų akci- I 
jas (šėrus). I 

Patirtis tačiau rodo, kad turint I 
daugiau kapitalo, ir perkant ke- I 
lių ar keliolikos korporacijų akci- f 

! jas vienoms krintant, kitom ky- I 
' lant, kartais galima ir neblogai | 
pelnyti. j 

Tačiau gaila tokių žmonių, y- | 
pač senesnio amžiaus, kurie kas-
dien serga tų akcijų (šėrų) svyra- I 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
Lietuves Nepriklausomybes atstatymo 52 mėty 

sukakties minėjimas Clevelande įvyks 

V A S A R I O MEN. 15 d. 
M I N Ė J I M O P R O G R A M A 

Iškilmingas minėjimas 4 v. p. p. Naujosios parapijos salėje. 
Vasario 15 d. 9:45. Iškilmingas vėliavos pakėlimas Naujo

je parapijoje. 
10:00. Panelės Švč. Nesiliaujančios Pagalbos 

bažnyčioje, šv. Mišios. 
10:30 Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Meninę programą išpildys 
ČIURLIONIO ansamblis, vadovaujamas muz. Alf. Mikulskio 

ir 
Kanklių orkestras vadovaujamas O. Mikulskienės. 

Kalbės: Dr. Antanas Razma — Lietuvių Fondo Vald. Pirm. 
Veiks bufetas i r baras. 

Visus lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti . 

AMERIKOS LIETUVTŲ TARYBOS 
CLEVELANDO SKYRIUS J 

d. (sekmadienį) Rel 'ginei šalpai 
bažnytines r inkliavos metu . 

3. Aukų r ink imas po namus 
bus vykdomas po kovo 1 d., pa-
sibeldžiant i d a r neatsiliepusių 

GRANDINĖLĖS 
KONCERTAS 

Mūsų iškilieji šokėjai, 
vykdami koncertuoti 

prieš 
New 

Yorke (bal. 4 d.) ir besirengda
mi pirmajai kelionei į užsienį 
— Pietų Ameriką, duoda kon
certą Clevelando miestui. J is į-
vyks kovo 1 d., sekmadienį, 3 

metinę duoklę pagalbai Lietuvai, 
vadovaujantis principu "Kam 
daugiau duota, iš to daugiau ir 
reikalaujama". Iš vidutinių pa-
-'amų šeimos tikimasi bent 10 
dol. 

Kada. kur ir kaip aukas ati
duoti ? 

1. Paštu aukas (čekius, adre-

Darbo palengvinimui nuošir
džiai pr^šeme visus Clevelando 
ir apylinkių l ietuvius savo auką 
atiduoti galimai greičiau, ypač 
paštu a r kovo 1 d. bažn. rinklia
vos metu. 

L. K. Rclurinės Šalpos komite
tas Clevelande: kim. K. Žemaitis, 
0. Žilinskienė, I. Sušinskienė, 

suotus Lith. Cath. Religious j H. Stasas. Z. Obelenis, L. Keže-
Aid) prašoma siųsti: Mrs. O. 
Žilinsžas. 1840 Caronia Dr.. 

nius, A. Garka. 
A. G 

^JH-^lag^PĮ jjBSTSgm 

Lėktuvų linijos TWA tarnautojos sveikina pirmąjį didžiulį TWA 747 lėktuvą, pasiruorusį skristi iš JAV 
i Frankfurtą .Vokietiją, 

praleidžia savo sveikatą begriau 
damas, o antrąją pusę begydyda
mas ir šiaip taip jąją palaikyda
mas. 

Žemės pirkimo reikalu 

Ta t atsižvelgiant į visas šias, 
paties gyvenimo diktuojamas są
lygas, daugerui iškyla klausi
mas: kur investuoti savo santau
pas, kad jos u/tikrintų jam saugų 
ir ramų gyvenimo saulėlydį, nes 
santaupų laikymas banke neap
saugoja jų nuo valiutos svyravi
mų. 

Mano suHnkti ir patikrinti 
duomenys rodo, kad visi investa
vimai į žeme paskutiniųjų 3-5 
metų bėgyje oadidėjo 2-3 kartus 
ir toliau pastoviai didėja ir nesi
jaučia didesnių svyravimų. 

Pavyzdžiui, imkime, kad ir prie 
Chicagos arčiau esantį priemies
tį - Aurorą, kur 1965 -66 metais 
galima buvo pirkti akrą žemės už 
2000.00 dol. Šiandien parduoda
ma trigubai ir dar brangiau. 

Amerikoje yra keistas reiškinys, 
kad kur oras sveikesnis ir geres
nis, ten žemė yra žymiai piges
nė. Todėl šiandien senesnio am
žiaus žmonės, yra pasišovę keltis 
gyventi į pietų -vakarines valsty
bes, kaip Ari/ona, New Mexico 
ir Texas. kur žemės kaina yra 
daug kartų pigesnė. Neteko girdė
ti, kad kas būtų gailėjęsis taip 
padaręs, bet priešingai - visi 
džiaugiasi. 

ApsukresmVi ten nuvykę per-
i ka žemę ne skl^gais, sodybai į-

Even the seveBth, or eigfcth, 
<>r nintk Saviags Bond wifi 
be as vdeciK as the firtt. 
'A'hich is one reaaoa wky 
'hey make m pretty nke gilt. 
Especially forą weddaų. 
And in a few years, • J 
roaple wifl opės op tkat 
bottoa drxwer to cash i 
iheir weddin* Bonds. 
Matnred aad filled ' 
interese 
ItH be likę tunai i 
Wn«t'» mere, at a §ew j 
there — ĮJM ot a ooupia 
ofkids. 
A few • » « M M 
Wke erer faeard o< •oaae 
found naoney aot beaag pat 
to good ase? 
So yon see, e*ea if yaar 
Bond is the mnpteenth oaa 
they get, they, 
CSB ase it. 
A lot better 
thsTt tnree 
chafing 
dishes. 

jį^ "'* 2sžž» 
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Take stode m America 
BorUS.SvikpBa>* 

Did you ever hear of 
returning a Savings Bond 
because you got 
too many? 
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V a s a r i o mėnesio įjele Chicagos parku distriktas p.irinko azalijas, su ku-
nomis čia matyt i Joyce Suggs. 

S P O R T O A P Ž V A L G A 
(Atkelta iš 2 pusi.) futbolo pirmenybių pirmenybė-

Peru futbolo rinktinės vado
vas brazilietis Didi tapo visko vir Dvyliktoje grupėje P. Ameri-
Šininkas. Jo 22 futbolo rinktinės kos valstybės išsirikiavo: 1. Ura-
žaidėjai jau puse metų yra atos- gvajus, 2. Chile ir 3. Ekvado-
togose iš jų klubų. Didi padarė ras. Šios grupės laimėtoju tapo 
iš Perų futbolo rinktinės žaidė- Uragvajus, buvęs pasaulio futbo 
jus - kovotojus. Šios rinktinės žai- lo meisteris 1930 m. ir 1950 m., 
dimo būdas net yra įgavęs kon- ir kvalifikavos rungtynėms Mek 
tinentalinį (europiejirų) charak- sikoje. Svarbesnės dvyliktos fut

bolo grupės pasekmės: Uragva
jus - Chile 0:0 ir 2:0, Uragvajus ' 
— Ekvadoras 2:0 ir 1:0, Chile— 
Ekvadoras 4:1 ir 1:1. 
(tęsinys sekančiame sporto sky
riaus numeryje) 

terį. 
Vienuoliktoje grupėje, baigus 

kvalifikacines rungtynes, valsty
bės pasiskirstė vietomis: 1. Bra
zilija, 2. Paragvajus, 3. Kolum
bija ir 4. Venezuela. Šios grupės 
laimėtoju tapo Brazilija ir kva 
lifikavos rungtynėms Meksikoje. 
Svarbesnės pasekmės: Brazilija-
Paragvajus 3:0 ir 1:0, Braziiija-
Kolumbija 2:0 ir 6:2, Brazilija-
Venezuela 5:0 ir 6:0, Paragva-
jus-Kolumbija 1:0 ir 2:1. 

Brazilijos futbolo rinktinė, 19-
58 m. u 1962 m. buvęs pasaulio 
futbolo meisteris jau 12 metų 
kaip neturėjo kvalifikacinių iš
skiriamųjų fuhbolo 

C O N I B A C T O R S 

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781 

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros. Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn-
os ir Turėklai 

NAMŲ TAISYMO DARBAI 
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — laba? 
prieinama kaina. 

SKAMBINTI RE 7-9615 

LAIŠKAI "DRAUGUI JGUTĮ 

Genocido parodos reikalu 

Spaudoje jau kelintą kartą 
pranešama, kad Lietuvių geno
cido paroda paruošta ir net už
baigta 1969 metų birželio mė-

rungtymų. n e s į QJ g j u o m e į u jį e san t i A-
Brazilija, kaip titulo nešiotoja m e r : k o s Lietuvių tarybos žinio-
1962 m. ir 1966 m. automatiškai ^ i r n u o s a v y b ė j e . X a , 0 toliau 
pateko baigminėms rungtynėms. ^ i r s t o v i s U s t i n g i n i o ^ k e . 

JOSEPH VENCKAUSKAS 
Remodeling Contractor 

Atlieka visus namu taisymo darbus 
2622 W. 69th St., 434-0626 

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

B A N G A 
TV, Badio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 6Srd St., Tel. 434-042! 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Badenas K Šimulis 

Pasaulinės fuhbolo pirmenybės 
Anglijoje 1966 ww-brazilams bai
gėsi dideliu nusivylimu dėl sen
stelėjusių žaidėju, kurių vadovy
bė nepakeitė laiku jaunesniais 
talentais. Atsakomi n giems as
menims padarius savo išvadas. 

neskaitant parodos ruošimo ko
miteto pranešimų spaudoje a-
pie baigimą ir perdavimą Altui. 

To viso akivaizdoje lieka klau 
simas, kodėl Lietuvių Genocido 
paroda tūno sandėly beveik me-

SIUNTINIAI j UETUVĄ 
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 69 St. Tel. WA 5-2737 
3S33 S. HaLsted Tel. 254-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Pri imam užsakymus automobiliams 
— M.oskvitch ir Zaporozee. 

E. Žukauskas 

buvo pradėta ruošti nauja Bra- tai. o nepristatoma visuomenei' 
zilijos futbolo rinktinė. Saldan-
ha, šios futbolo rinktinės vado
vas jau pasiekė savo tikslą. Bra
zilija šiuo metu neprarado še
šiuose kvalifikacinėse futbolo 
rungtynėse nė vieno taško, pel-

Įdomu kokia yra priežastis: są
lygų nėra, laikas netinkamas 
ar iš viso kam nors nepagei
dautina ? Reikia manyti, kad ją 
sudaryti ir paruošti hvvo daug 
sunkiau, nei dabar pristatyti vi-

nė 23 Įvarčius ir gavo tik du į- ;Suomenei. ypatingai amerikie-
varčius. Tai įrodymas, kadjpuo- j čiams. parodant XX amžiaus 
limas išnaudojo visas galimybes, j neįtikėtinus komunistų žiauru-
o gynimas buvo patikimas. Bra-' 
zilijos futbolo rinktinės puolikai 

mus ir Lietuvos kančias. 

su Jairzinho. Pele, Tostao ir E-
du yra pagrindinė rinktinės da
lis. Jaunas Tostao, lankstusis 
Cruzeiro klubo puolėjas, prime
na savo žaidimo būdu ir jude
siais jaunųjų dienų Pele, dėl to 
Brazilijos futbolo mėgėjai ir rė
mėjai davė jam vardą "Baltasis 
Pele". Tostao pelnė iš 23 įvar
čių 10 įvarčių. Pele taip pat pa
siekė puikią formą, daug žadan
čią Meksikoje. Pele su pranašys
tėms nesiskubinąs, tačiau jauna
sis Tostao šiuo atžvilgiu nesi
varžąs, pranašaudamas, kad visi 
labai drebėsią, kada kiti su jais 
susitiksią 1970 metu pasauliniu 

Jei Altas nepaiėeia parodą 
atidaryti ir ją pristatyti visuo
menei, tai tegul paveda tiems 
kas tą darbą galėtų tinkamai 
atlikti. Tolimesnis delsimas yra 
nesuprantamas ir meša visuo
menės tarpan bereikalingų kal
bų bei neaiškumų. i. Tijūnas 

i i i i i i i i i f i i i i i i i i i n i i t i i 

Heating Contractor 
Jrenjriu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-oonditionir.^ — 
naujus ir s enus namus. Stofju 
rinas ( su t t e r s ) , vandens šildy
mui boilerius. Tur iu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas a t l iekamas į e i t a i ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai . 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
ffKATTSG * «5HKET METAI, 
4444 S. Westen*. ChJcaeo 9. W, 

Telefonai VI 7-3441 

WASHTNGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas vakar pareiškė, 
kad iki 1973 - 75 metų nauji au
tomobiliai bus aprūpinti prie
monėmis, kurios sulaikys išme
tamus j orą nešvarumus. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
D £ af E S I O ! 

>I i S C E L L V X E O U S 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairius pataisymus. 

B E A L E S T Ą T E 

Tvancingaa u-ismgas ir greita* 
patarnavimas visais Reai Estat* 
reikalais Be to. ve»kia Notariatas 
Daromi ir liudijami vertimai Tvar 

Į S I G Y K I T E D A B A K 

PcIraUSkSS BuHderS & CO. <oaii pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kito*i Tel. — 585-5285 

APDRACDTJ AGENTŪRA 
Namu. (.yvybes, 
- K :k.i!<».-.. h i / .nki 
automobiliu. 

Patogios išsimo
kei imo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie A ve., PB S-223S 

i»a tarnavimai. 
ŠIMKUS REAL ESTATE 

NOTfiRY PUBLIC 
4259 8. Maplewood Av.. CL 4-745A 

Beveik naujas 4 moderniu butij 
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. i 
59 ir Kedzie. $75.000. 

Maisto krautuve - Brigtiton Parke, i 
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais \ 

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, ! 
an t r a s tuščias. 42 ir Rockwell. ' 
$13.500. 

Insurance — Income Tas 
N'otary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
itmiiti iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii linini 2737 W 43rd St CL 4-2390 

A. ABAUL R00FING C0. 
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogrus. Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuota* 

LA 1-6047 arba R0 2-8778 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiko. 
imimiHiimmiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiJ 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 

Sotų nuomavimas - Income Ta* 
Notariataa Vertimai 

APDBAUD^ AGKNTŪBA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

4455 8 Kedzi* k** - PB 8-2233 

!i!:!!i:. DRAUGUŽI, NESVAJOK! 

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos: 

LIETUVIŲ POEZIJOS 
ANTOLOGIJA . . $7.00 

LIETUVIU BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA I dalis $6.00 

LIETUVIU BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA U dal. $10.00 

Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 
klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i» 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu-

Šis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais. 

Knygos gaunamos "Drauge" . 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 p roc mo
kesčiams. 

i .H i i M u . N u 4 l / r o o * a i V » C E 
i » 3 4 VVest BSrd S t r e e t 

zsieitiuiu ii vietiniu au to lalaym&s. 
' a tyr- mecaanika i Kl»fctroninia mo-
•iro pa t ikr in imas Vilkikas. 

Tel. GR IJ-SIS4 arba GR 0-33A3 
Savitunicui Juorati- fJ— 1 Jurait tf 

11.. | • • H •. 4-l»;03imamMMKHJE3HWKll 

Namy Apšildymas 
įdedu VISŲ rūšių petitu*, van
dens šildytuvus ir power hu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir duju pečius. 
Alyvos pe<"ius perdirbu del du
jų. Sutaisai: blojjai veikiančias 
" s t eam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje. Chicagoje ir 
vakaru priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 

4 4 7 - 8 8 0 6 

HELP WANTED — VYBA1 

Reikalingas 
B U C E R I S 

Dirbti 3 dienas 
arba 

visą savaitę 
Tel. BI 7-9475 

D A Ž Y M A S JPrie Kord City 5 Vj kamb. , & me-
l tu modernus mūras, apie 40 pėdų 

•rigiai dažau namus iš vidaus ir i sklypas, i% auto garažas. $22,900.00. 
Liuksus 4 butų mūras a r t i i l a r i a 

Hig-h. Xaujas gazu šild., alumin. lan
gai, mūro garažas, platus sklypas. 

lauko. Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda 

J. Bodis — TeL CL 4-1050 
mmmimikammmmmmmmmmmmmmm 

$45,000. 
10 kamb. mūr., 2 vonios, 2 vtr-

i tuves, 2 auto mūr. garažas, naujas 
į gazu šildymas, puošnus, priedai, gra-
i žesnis, patogesnis už naujus namus. 
, Art i visko $28.900.00. 

htilkua 2-iM aaaa to mūras — « ir 
t kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900. 

Vertingas mūras. Naujas stogas, 
' elektra, gazo šildymas ir garažas. 
, 4 nuomos pelningų pajamų. Marque-
; t te pke. $26,950. 

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke. 

YAL0IS REAL ESTATE 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas. 

J. M I G L I N A S 
Krautuvė Marquette Parke 

2346 W. 69th SL _ Tel. 776-1486 2458 W. 69Ul S t RE 7-7200 
Samų tel. — PB 6-1063 

Maraoette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. ir bizniui a r rastinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
su 5 % % 21,900. 

Brigbton Pke du namai, t bu-tai. 
geros pajamos, 13.900. 

Marųuette Pke . Mūr. S buta i it pa 
talpa bizniui arba rastinei. Pigas 

MARIJUI SHRINES 
OF THE AMERICAS 

TITAS NARBUTAS 
Nauja knyga anglų kalba 

versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti. 

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, Čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos Marijos šven- | 
tovės. 

HELP VVANTED — tfOTEBYS 

CLERK-TYPTST 
STANDARD FEDERAL 

SAVINGS 

M I S S C 0 0 K 

Tel, — VI 7 - 1141 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visg 
HSšitj gTr<'Tldi<" 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
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VARGAS SU APŠILDYMU? 
K r e i p k i t ė s į 

A. JAMES HEMING C0. 
4552 S. Kedzie 847-4314 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių rtadio Pro- $4V,ooo 

įrama Naujoj Anglijoj, iš stoties Ktt"."^ 
>VLYN, 1360 bangos, veikia sek- . Trr^i* 
-nadieniais nuo l:0u iki 1:30 vaJ 

pietį;. perduodama: veliaush) 
-aulinių žinių santrauka ir ko 

aaentarai, muzika daines ir Mag-
dutes pasaka. Progratną veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltšo Florists — 

Marquette Pke. M 3 5 kamb . bnn-
galo-w. Naujas šildymas. Garažas 

V A I N A R E A L T Y 
3517 W. 71st S t — BE 7-9515 

15 butii. 2-jų aukštų mūr . prie 
67 ir California. $20,000 metinių 
pajamų. $127.000. Įnešus $45.000 
savininkas duos paskola 7%. 

bei dovanu k r a u t u v ė ^9 F **S ankšto, S metų mūr. 2 švarūs 
^euą oei dovanu^ Krautuve. w £ b u t a j _ 5 % i r 4 % k a r r b P r i e 63 
\N 8-0489. Ten pat gaunamas h 
dienraštis "Drangas". 

Broadway , So. Bos ton , Mass . TeL ir Austin. Virimo kepimo pė
d a i , ažuo'o medis, dvigubas mūr. 
garažas. $51,000 arba pasiūlymas. 

S kamb.. 20 metų dideli: švari 
mūr . rezidenciia prie 71 ir Califor
nia. 2 auto. garažas. Galima tuoj 
užimti. $27,500. 

5 kamb. 15 metų. 
i l iaus mūr. namas. 
; $23.000. 

9% kamb. 15 metų mūr . " ranch" 
; ant 50 p. sklypo. Prie 79 ir Rock-
wcll. 2 \-onios, centr. vėsinimas, 

į jruoštas rūsys. Garažas. Rimtas pir-
: kinys. 

11 bntų. 10 metu, 2-ju aukštų 
mūr . namas prie 71 ir CaJifornia. ; $152.000. 

Knygoje gausu iliustracijų, ku-, 
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas. 
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50. 

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50. 
Illinois S ta te gyventojai prie ka inos 

t u r i p r idė t i 5 % mokesčių. 
*::«:«:3>:j»::c»iJ»:aoK:«r»a»>::<o»:j»:»:»::*::«:>:j>r>:»:» 

C L E R K - T Y P I S T 
2 diver. positions open — each re-
ąuiring inteil., maturity, accur. & 
dependability. Good potential. 

PHON'E — 236-8806 

Dependable WOMAN* Wanted-
5 day week, go, gen'l housework. 
Steady, 4 children, 3 school age: 
14-10-7-4, top salary for right per-
son. Mušt speak some English. 
Excellent transp., Park Ridge, 111. 

Tel. 692-2854 after 6 P.M. 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 

B E A L E S T A T E 
' r anch ' ' sti-

S4 i r Kedzie. 

RETA PROGA 
ST. PETERSBURG. FLORIDA 

K t ' R DABAR LJEITVIAI 
MASr>TAl KIHEUASI 

ZVz kambar io butai, efficiencies, 
motelis — viso 34 vienetai, 204 
vistų restoranas ir lounge, plaukio
jimo baseinas, 2 shuffle boards, 2 
teniso aikštes, po stogu piknikavi. 
mo vieta su įrengimais, solarium'ai 
— visa tai ant 3 % akro kampinio 
sklypo prie vandens — Boca Ciega 
Bay. Puiki vieta laivams ir meške
riojimui, liuksusiniam St. Pe ters -
burg rajone. Metines pajamos — 
$180.000. Kaina — $362.000. Rašy
kit: J . Pet rauskas . 1700 Pa rk St 
Vorth, St. PetersbarK, F la . 33710. 

SIUNTINIAI [ LIETUVA 
ir kitas kraštas. 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A\ 
ChJcago, m. 60632. Tel. TA 7-5980 

RemMt tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje "Drauge". 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACLJA 
27S5 W. 71st S t — Tel. 925-601B 

Apartmentinis namas 
12 BUTŲ PO m KflMB. 

64-ta gatve, arti California 

Teirautis tel. GR 6-5242 

R E A L E S T A T E 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
U B O K M FRANCKITS 

Stabdžiai. Sankabos, Transmisįjos. 
Tnne-np ir Motorų Bemontas 

5759 So Western Avenue 
Kampas 58tii Street 

Tel. — PBospect 8-9533 

<in»iM(Mi*fH<llHfmill'l|||ll||IUIIMIIIHIIUIIHI!Mlli(iimiHIIHIIHIIII|IIIIIIIIIHfmi' 

SALES • MORTGASES • MANAGEMENT 

D £ M E S I O ! 
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i&poin Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingo* isigvt ; 

<nygos• 

Vl^PRIKLAUSOMĄ hlETUVĄ ŠTATAM i $5.0« 
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva 

VEPRIKLAUSOMA LIETU\ r A f7.0« 
fttjsdminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpi. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri 
klausomybės paskelbimo jubiliejų. 

B. PIESARSKO — B. SVECEVIMAUS 
Naujas Lietuviu—Anglu kalbų žodynas $5.00 

(27,000 žodžių, kietuose apdaruose) 

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios i r nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip be tarpis tų laikų įvykių liudininkas. 

K n / g o * gaunamos D R A U G E . Illinois gyventojai prie knygo* 
kainos tur i pridėti 5 proc mokesčiams 
<IHI I I I f l l imi in imi l lH l l lmiHl l l l l l l l l l l l l l l l l l l iMf lMI I I IMI IMI IH I f lMUI<! f | l ! I I I I IU I I IMI I I i 

g^x 
M O V I N G 

ŠERĖNAS perkrausto baldas h 
kitns daiktus. Ir iš toli miesto lei-
dimaJ ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67tb Place — WA 5-8063 

VVashingtone durininkas garbingai Įleidžia j Shoreham vicSbutį parodoje lai
mėjusį atžym.ejiiną bujių. sveriant; 1,125 svarus. Šiame viešbuty kaip tik 
vyksta gyvulių augintojų konferencija, taigi j ją "atsilankė" ir vienas iš au-

GARBAGE DRUMS 
WITH COVERS AND HANDLE5-

X0 and 50 gal. Fr«> delivery 
5622 So. Racine, 434-1113 

Member of M.L.S. 

ALEX S i l T f l S —REflLTOR 
Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois. TeL OL 6-2233 
Turkne šimtus namų Berwyne, Ciceroj, Biverside, La Grange Park 

ir kitnose vakarininose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstai
ga ir išsirinkti iš katalogo. 
iiMinuiiiiiHiMiiinMfiiuiifiiMiintfimiiiHiiiiHuiiiuMiiniiiiiiiiiiiitiiiiiMiiiiiiiiiti 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W. 53rd STREET TEL. 471-0321 

Yra posakis "kiekvienas medalis turi dvi puses", kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti. 

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti Jo* 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto. 

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Korvelienė, 1 dal. 
autobiografiniai atsiminimai 3.50 

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus 
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 2.00 

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai 2.50 

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai 3.00 

ŽVILGSNIS l PRAEITI K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00 

— i f^MlliniilĮmilIlIli.ĮMf!,-:"" ' - roi.r :i 

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti 
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MŪSŲ KOLONUOSE 

Waukegan, Illinois kas. 
listė 

Meninėje programoje, so- savio bendravimo ir reikia pa-
Ona Pliuškonienė padai- minėti, kad iš paskutinio tra-

NETEKOM 
BfcNBRUCMENĖS NARU) 

| nuos keletą lietuviškų dainų. Sce- dicinio derliaus vanaro pajamų 
nos dekoravimas — skulptoriaus* paskyrė: papildomą jnaSa Lie-
Petro Vaškio. Minėjimo proga, i tuvių fondui 10G Jo!.. Vasario 

Sausio 21 a., savo namuose i laisvinimo reikalams bus renka-
Liberty ville, staiga mirė dr. Vin I m o s aukos. 
ca.s Kožica. Sausio 26 d. buvo 
pa'nidotas ^ Kazimiero kapi
nėse, Chicagoje. 

L. B. šios apylinkės vaidyba 
savo mielo nario dr. Vinco Ko-
žieo atminimui, vietoje gėlių, 
paskyrė 20 dol. auką Jaunimo 
centro statybai. 

TVYKS MINĖJIMAS 

VVaukegan L. B. Apylinkės 
valdybos ruošiamas Vasario 16 
minėjimas, kaip buvo skelbta, 
įvyks vasario 22 d. Tačiau, va
sario 16 d. 8 vai. ryto prie VVau
kegan miesto rotušės bus iškel
ta Lietuvos trispalvė, kuri ple
vėsuos visą dieną. O vasario 
22 dieną, minėjimas bus pradė
tas iškilmingomis pamaldomis 
Šv. Baltramiejaus parapijos baž 
nyčioje 10:15 vai. ryto. Pamal
dų metu giedos solistė J . Šalnie-
nė. 

Antroji minėjimo da'is bus 
atliekama lietuvių auditorijoje, 
Lincoln ir 9-tos g'atvių kam
pas, 3 vai. p. p. Minėjime pa
grindiniu kalbėtoju yra pakvies 
tas profesorius Gediminas Gal
va, gi programą atliks Racir>e 
pararJiios choras, vad. muzrko 
Juozo Grimskio, moterų kvarte
tas, tautinių šokių grupės "'Bi
jūnas" ir ateitininkų kuopos 
nariai, vad. Stasio Milašiaus. 

Programai pasibaigus, mažo
joj salėj veiks užkandžių ir gėri
mų baras . Kviečiami gausiai da
lyvauti visi vietos lietuviai, o 
taip pa t mielai laukiami ir ar
timųjų kolonijų lietuviai. v\ 

Philadelphia, Pa. 

Nepriklausomybės atstatymo 
52-ją sukaktį minėsime sekma
dienį, vasario 15 d. Minėjimas 
prasidės pamaldomis, trijose 
lietuvių parapijų bažnyčiose. Šv. 
Andriejaus ir Šv. Kazimiero para
pijų bažnyčiose, specialios pa
maldos vyks 10:30 vai., o Šv. 
Jurgio parapijoje -11:30 vai. d. 
3 vai., minėjimas bus tęsiamas 
Drexel Institute of Technology, 
Student Activities Building, prie 
32 ir Chesnut gatvių. Minėjime 
pagrindines kalbas pasakys, an
gliškai - rašytojas, žurnalistas, 
"Readers Digest" politinio sky
riaus bendradarbis O. K. Arms-
trong, lietuviškai - Vytautas Vo-
lertas. Pranešėjais bus Virginija 
Mikėnienė ir adv 

Minėjimo išvakarėse, šeštadie
nį — vasario 14 d., 10:05 vai. bus 
valandėlė lietuviškos muzikos,1 

kurią perduos WFLN stotis, AM 
banga 900 ir FM 95,7. Minėji
me dalyvaukime visi. 

Papildomai gauta žinia, kad į 
minėjimą atvyks iš Washingto-
no prezidento I\Tixono . patarėjas 
James Humes. Jo kalbai minėji
me tenka skirti dideli dėmesį. Ne
tenka abejoti, kad jo kalba lies 
dabartį. 

K Čikotas 

East St. Louis, Illinois 

AMERIKOS LIETFVIV TAU
TINES S-GOS S K Y R I A I S 

NAUJA VALDYBA 

id-tos var io gimnaziiai 50 dol.. 
Balfui 50 dol.. "Pasaul'o Lietu
vio ' b'u'ete^nn 20 dol.. Puns
ko lietuviams paremti siunti
niais 20 c'ol., "Lituanus" žu~na-
>ui 15 dol. mokslo ir kūrybos 
simpoziumui 10 dol., BATLTNTui 
10 dol. ir Leono Macijausko pa
minklui pastatyti 75 dol., kuris 
koloniioi gyveno ir mirė, buvo 
Lietuvos savanoris - kūrėjas. 

BT 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Amerikos Lietuvių tarybos 
East St. Louis skyrius, dabar va
dovaujamas kun. J. Gasiūno, ruo 
šia Lietuvos nepriklausomybės 

DRAUGAS, penktadienis, 1970 m. vasario m. 13 d. 

pasaulio darbininkams. Ypatin
gai reikšmingą laišką Svt Tėvui 
ta proga parašė Jeruzalės armė
nų patriarkas Elisha II-sis pabrėž 
damas tą didį atgarsį, kurį Sv. 

į Tėvo taikos atsišaukimas sukėlė 
| Šventoje Žemėje. 

G Ė L £ S 
\ < ^ t i n < m - t>;nik< tarn~ |yi<!<>tii\f m» 

i r k iu4 i iouk« pruKuut.-< 

G l 2 A l S K V 
Beverk Hills Gėlinyfia 

J443 W . ».;*rtl >trt t>t . Oi icBt fo . I l l ino is 
Tol. 1*11 K-OS33 — FK S-OH34 

Liet. evang. liuteronų Tėviškės" parapijos Moterų draugija be lab
daros dai.;ų kas mer sį ruošia ir a d a t ė l e s su paskaitomis. Nuot rau
koje dalis dalyvių sausį* 31 d. arbatė les metu. Stalo gale pirm. O. 
PaulikienS. kleb. kur.. A. Trakis. dr . A. Trakienė; prieiakyje — E. 
Noreikienė. H. Greij. - n e , M. Kasplaraitienė. E . Gibišiene, B. Varia-
kojienė, (deš.) B. SrugieaS, M. Nauburiene. I. Kasparait ienė ir kitos 

Paterson, N.J. Visi Patersono ir apylinkių lie
tuviai, be pažiūrų ir amžiaus skir-

.\epriklausomybės paskelbi- Įėjimas laisvas ir nemokamas, 
mo šventės minėjirr •, šiais me- tumo, labai kviečiami dalyvauti. 
tais Patersone įvyks vasar. 22 d 

Iš ryto, 10:30 vai. bus spec. pa-
atstatymo 52-jų metų sukakties maldos už Lietuvą Šv. Kazimie-
minėiimą šių metų vasario 15 d. r o bažnyčioje, 147 Montgomery 
sekmadienį, 2 vai. p. p. lietuviu "•» Paterson, N.J. 
parapijos salėje loth ir Baugh kilmingas minė 

Šventei rengti komitetas 

SVEIKINIMAI TAIKOS DIE
NOS PROGA 

Illinois. 
ALT s-gos East St. Louis a-

pylinkfcs Skyr. l970-tierr:s me
tams išrinko naują valdybą 
pirm. V%oas TervyJis, viCep 
inž. Jonas Gumbelevičius, ypa
tingiems reikalams narys dr . m i t e t o Yadovą : 
Paulius Švarcas, ižd. Kristupas Grybinas, finansų 

Popiežiaus Pauliaus VI-jo pas-
gatvių'sankryža, East St. LouTs, į k i m a s i y y k s parapijo salėje 3 vai. kelbtos IH-sios pasaulinės Taikos 

A. f A. 
S T A N L E Y V O R A S 

Gyveno Chioago, ininoi>. 

Mirė vasario 11 d.. 1970 m.. H) vai. ryto. sulaukęs 55 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Kosnykaite J , sū
nūs: Stanley, mart i Mary Ellen. Kle, ir Vincent. dukterys Bi
rutė ir Dorina, anūkas Stanley, Lietuvoje broliai Kazimieras 
ir Viktoras, uošve Jieva Motuziene ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Sullivan koplyčioje. 2701 West 63rd 
Street (kampas Washtenaw Av'enue). Laidotuves įvyks šeš
tadienį, vasario 14 dieną iš koplyčios 8:15 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnūs, marti, anūkas, broliai 
ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Sullivan, Tei. — PR b-8300 

Organizacijų atstovų pasitari
me buvo sudaryti sekantieji ko
mitetai paskiriant kiekvieno ko-

Z. 

p.p. I minėjimą pakviesti i \ eu Dienos proga vis nauji įvairių 
Jeisey valstijos .senatorius, kon- valstybių vadų, vyriausybių at-
gresmanas ir Patersono miesto s t o V Ų ' j r tarptautinių organiza-
meras. Visi trys pareigūnai mie- • ci]ų pareiškimai pasiekė Vatika-
lai sutiko dalyvauti. n{į. Pauliaus VI-jo taikos akciją 

Pagrindinę kalbą pasakys jau- aukštai įvertino Austrijos respu-

Petraitis pakvietimu _ t S " ^ - 1 " " ^ ^ P - ^ S P l e n t a s , Argentinos 
> reikšti visuomenes eikejas, įnz. prezidentas Ongania, Jugoslavi-

Algimantas Gečys iš Philadel- j o s prezidentas maršalas Tito, 
Phijos. Prancūzi jos prez. Pompidou ir 

Meninę programos dalį išpil- daugelis kitu vyriausvbiu atsto-
feto - M. Kimutis, rezoliucijų dys solistas Stasy's Citvaras iš v u i r tarptautinės Darbo Organi-
R.JViiller .r pagarsinimų - - Br. N e w Yorko. Patersone jis pasiro- zacijos generalinis direktorius Da-

dys pirmą kartą, bet tikrai visus v i d Morse; per Vatikano stebėto-
suzavės. ją prje Jungtinių Tautų, išreiškė 

Mergaitės ir moterys, kurios g į l u pritarimą (solidarumą) po-
gali, prašomos dalyvauti pasi- piežiaus pasaulinės taikos sieki-
puošusios tautiniais rūbais. mams, kurie yra bendri ir viso 

Revizijos kcmisijon išrinkti bu- j Ju0dakis, papuošimų — A. Ga 
vo: Jonas Kiemaitis, Mėta Ki- velienė, atsigaivinimų — už

kandžių — V. Dubickienė, bu-kutienė ir Aga Tiškuvienė. 

Tiškus. 

Skyrius aktyviai pasireiškia 
vietos lietuvių gyvenime ir pa-
gai išgales remia visus lietu
viškus gerus darbus. Altui iš 
kasos paskyrė 15 dol. šios Va
sario 16 minėjimo proga ir pa
vieniai nariai irgi savo auko
mis remia kiekvieną gerą užsi-
moiimą. Nuotaikingai pravedė 
Naujųjų Metų sutikimą ponų R. 
ir I. Gintautų rezidencijoje — 
bageto studijoje ir numato va
sario 21 d. 7:30 vai. v. A. ir S . 
Goberiu rezidencijoje nravesti 
visuotmą nariu susirinkimą. ku** 
šaM? kitų klausimų bus aptar
ta ir pavasarinio vakaro - ban
keto paruošimas gegužes 9 d. 
Holiday Inn. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES SKYRIUS 

ALB Eas t St. Lcuis skyrius 
kaip ir kitos organizacijos nė
ra gausus nariais, bet jau per 
eilę metų vadovaujamas pirm. 
Z Grybino ir kitiems valdybos I g a l i būti kiekvieno pasididžiavi-1 
nariams nuoširdžiai padedant. m a s . Tik sąmoningi ir savo ver-
kaip P. O. Čerškienei, J. Juo- tę suprantą žmonės tegali būti 

^ dakiui, A. Vaitkui ir Br. Tiškui. , gerais šio krašto piliečiais - gy-
Stanley Man-1 irgi daug prisideda prie tarpu- I ventojais. 

East St. Louis Alto skyriaus 
valdybon įeina pirm. — kun. }. 
Gasiūnas, vicepirm. — Romas 
Gintautas, ižd. — Stanley Pet
raitis, sekr. — R. Miller. Ši sky
riaus valdyba maloniai kviečia 
visus vietos ir apylinkių lietuvius 
bei jų draugus atsilankyti į 52-
jį Lietuvos nepriklausomybės at
statymo sukakties minėjimą. 

Bus išpildoma programa ir šis 
minėjimas bus pravestas banketo 
-pietų stiliuje visiems sėdint prie 
stalų. Krikščionybė pabrėžia, 
kad nevalia atsisakyti savo tė
vų ir savo tėvynės bei kilmės. 
Nors mes gyvename šioje sve
čioje Amerikos šalyje, bet mūsų 
kilmė yra lietuviška — mūsų tė
vai buvo ar yra lietuviai ir mes 
būdami jų vaikai dalyvaudami 
minėjime kaip tik parodysime sa 
vo sąmoningumą ir savo vertės 
bei kilmės supratimą kas tik te-

A A 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MAROUETTE FUNERAL HOME 

L E O R A N K S 
R A N K A I S K A S 

Gyveno 1436 So. 4Sth Court. Cicero. Illinois. 

Mirė vasario 12 A, 1970 6:30 vai. ryto. sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities. Naujamiesčio 

miestelio. 
Amerikoje išgyveno 63 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime podukra Eva Kovacevich. jos 

vyras John. 3 anūkes: Geraldine. Audrey. ir Nancy. Detroite liko 
trys brolio vaikai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Šv Vardo draugijai. 
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje. M46 So. 50th 

A ve.. Cicero. 
Laidoiuvė> įvyks šeštad. vas. \Ą d. iš koplyčios 10 vai. ry to 

bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamas 
dalyvauti šiose i:idotuvėse. 

Nuliūdę: Podukra, žentas ir anūkės. 

Laidotuvių direktorius Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003. 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7! st Si. Telef. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 5Cth Ave., Cicero T0wnhai! 3-2108-69 

AffidT£ *rTOMOBILIAMS STATYTI 

PIRKITE DABAR TIESIOS NUO 
M R . N E L S 0 N 

S a v i n i n k o 

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO. 
3911 West l l l t h Street 

Didžiausias Paminklu Planą 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef, — CEdarcresf 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių 

Ghicago Sayingi 
^ tid Lou Atiociatit* 

NEW 
RATES 

r&/ rOUR SAVIMGS 

INSURED 

~-<į^^^įS*-- '*~^ 
I M R H 

PER ANNUM 

0F $5000.00 OR MORE 
0N CERTIFICATES 

2 Year Maturity 

5%% 
Sąskaitos apdraustos iki $20,000. 

i 

P E R ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F $1000,00 

One Year Mataritv 

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLĄ 

| PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY 

I 6440 S. Pulaski Road, 
i Chicago, 111. 60629 
1 ČESLOVAS VITKAUSKAS 

I District Manager 

TeJL: 585-0242: 5854)243 

») A /o PER ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 0R MORE 

6 Month Matnritv 

9A% o PER ANNUM 

ON » 0 DAY NOTTOE 

PASSB00K ACC0UNTS 
S1OO.0O M i n i m u m 

PER ANNUM 5% 
0N ALL PASSB00K 

ACC0UNTS 

E U D EI K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIuAS — GERALDAS F. DAIMID 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South Caiifornia Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir Lfl 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 1741-2 

tOTr — 20-^—30 pigiau mokf-it 
už apdrauda I\')A ngvitU ir •ulmito 
bilio pas 

F R I I I Z A P O L I S 
3 2 0 8 % VV» -t s»">l.h St r«Tt 

Chicaso. Illin<ri-
TH. GA 4-8654 ir GR 6- t:i:?!> 

MVTOENDS COMPOUNDET) DAILY. P.4ID QUARTERLY. 

Chicago Savings and Loan Assn. 
Intan Pafeel %r-. President and Chairman of th« Board 

6245 SO. WESTERN AVE. TEL GR 6 757s 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 
Apdraa.efas pf-rkran^tymas 

— įvairiu atstumą — 
823 WEST 34th P L A C E 

T*!?f — FRontier 6-1882 

STEP. C. LACK IR SONt 
f 4CKJS.W7C?. 

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-121S 
2314 W. 28rd Place Tel. \Trginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. Caiifornia Avę. TeL I^Afayette 3-3572 

ANTANAS M. PHFLUPs 
3307 So. Lituanica Ave. Tel. YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
« 5 4 S. H&bted Street TeJ. YArds 7-19U 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Litnanica \\t. Tel. YA 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. oOtfa AVP , Cicero, IU. Tel. OL 2-1003 

file:///Trginia


x Bridgeporto Šv. Jurgio i 
parapijos Liiuaiiistinė moKykla 
vasaiio 15 d. ruošia Lietuvos 
nepriiii. atkūrimo m_r:ėjuiią di
džioje salėje. I š ryto 11 vai. 
bus šv. Mi-iios, kuriose daly
vaus mokiniai su savo mokyto
jais ir tėveliais. Oficialioji mūiė 

X Kaip komunistai šaudė į jimo dalis įvyks 2 v. p.p. Svar-
vergų darbų lagerius išvežtus biausiu kalbėtoju pakviestas 
lietuvius s tudentus , rasi te pla- Šaulių s-gos c. v-bos pirm. p. 
čiai aprašyta šeštadienio "Diau- Išganaitis. Meninėje programoje 
go" priede. Informacijas slapta pasirodys lituanistinės moky.c-
į vakarus pers iuntė komunistų los mokiniai vadovaujant vedė-
kalintas Sibire gimęs rusas jai mokyt. M. Dulaitienei, A. 
Marčenko, kurio knyga "My Kirvaitytei, Vyt. Billtavičiui ir 
Testimony" neseniai išėjo iš p. Bilitavičiūtei. Visi bridgepor-
spaudos. tiečiaį kviečiami šiame minėji-

x Dr. P . Daužvardis, Lietu- me gausiai dalyvauti. 
vos gen. konsulo, ilgesni strai- x Ona Rudis, Julia Dikšas 
psnj išspausdino "Southto\vn ir Josephine Kukšaa Moterų 
Economist" Chicagoje vasario sąju-igos 49 kp. veikėjos atos-
11 d. laidoje, s t ra ipsnyje kon- togauja Miami Beacli, Fla., ir 
sulas iškelia Sov. Sąjungos dvi- grįš tik po mėnesio laiko į Chi- ; 

veidiškumą, kada komunistai cagą. ' Rochesterio Alto sk. valdyba. Jš kairės j deš. sšdi : J. Jurkus - - pirm., P. Norkeliūnas — garbės pirm. 
reikalaudami a t i t raukt i armi- X Inž. David Kamm buvo "" v Litvinas — sekr. Stovi: Br. Krokys — informacijai ir propagandai narys. Ant. Sabalis — ižd., dr, 
- . . - . v, . „+„„,1,^, : r>v,;„„~„ ;- iri t. VI. Lelis ir prof. dr. Ant. Klimas — vicepirmininkai. 
jas iš užgrobtų kraštų, patys atvykęs j Chicagą is Fort r K ^ * 
nepasitraukia iš Baltijos ir ki- Wayne, Ind., savaitgaliui pro-j " -— 
tų okupuotų valstybių. fesijos reikalais, čia susitiko I 

x Lietuvių Fronto bičiuliu kun. A. Miciūną. tėvų marijonų 
studijų ir poilsio savaitė šiais viceprovinciolą. kurio nebuvo 
metais rengiama Dainavoje rug- matęs per 15 metų, kun. J. Ku-
piūčio 9—15 dienomis. Apie zinską, taip pat susitiko su 
prelegentus ir stovyklos progra*- jaunų dienų draugu dr. Dan 
mą bus informuojama lietuvių Giržadu, kurio nebuvo matęs 
spaudoje. j nuo jaunųjų skautų dienų. Da- v v k l a ^ vadovaujama Nekal ta i 

X Korporacija Giedra, kaip i vid yra sūnus Donncs ir Auta- p a d ė t o s i o s Marijos seserų ry-
kitais metais, taip ir šiais me-1 n ° Kamm, Marquette Park pio-! tiniam-3 pakraštyje, iškeliama 

CHICAGOJE IR A P Y L I N K E S E 
IŠ RETĖJANČIŲ GRETŲ komisijos pranešimai, dėl ku-

Chicagos lietuvių kapinėse pa rių neteko daug ginčytis, nes 

laidoti savanoriai - kūrėjai veikla buvo naši, gera i r pagir
tina. Po to buvo išr inkta nauja 

A. a. Juozas Sabaliauskas skyriaus valdyba, į kurią pate-
palaidotas š. m. sausio 21 d. | ko : Gasparienė, Valauskienė, 
Šv. Kazimiero kapinėse yra 37- i Lakas, Šukelis, Vinčiūnas ir 
sis savanoris — kūrėjas užbai- Sparkis. Rev. komisija pasiliko 
gęs savo žemiškąją kelionę Chi- ta pati. Dundulis, l l tankus i r 
cagos kapinėse. Pirmasis, t a i , šukelienė. Susirinkimas buvo 
1953 m. sausio 25 d. miręs j gausus ir darbingas. Buvo 
Steponas Vengris, o antras t ų j daug ap ta r ta aktualių klausi-
pa t metų miręs kovo 11 d. An- j mų. Susirinkimui pirmininkavo 
t a n a s Grušaitis, kuriems likimo ; Stakauskas ir sekretoriavo 
buvo lemta amžinajam poilsiui j Truškūnienė. P. E . D. 
Šv. Kazimiero kapi/nės. Toliau 

ŠV. PRANCIŠKAUS S E S E R Ų 
RĖMĖJOS 

IŠ ARTI IR TOLI 
J A. VALSTYBĖSE kalbės pred. Jonas A. Kučingis, programoms išpildyti abi radijo 

Pagrindinę kalbą minėjime pa- s totys paskyrė laiką nemoka-
Šią vasarą mergaičių sto- s a k y s dr. Zigmas Kungys. mai. 

Inž. Kęstutis Miklas, 
Batuno vykdomasis pirminin
kas, padarė žygius, kad Lietu-

PRANCŪZIJOJ 

k a s met nuo 2 iki 4 savanorių 
vis šios kapinės priglaudė ir iki j 
šiol jaca. siekia 34. Tautinėse — > g v Pranciškaus seserų rė-
3 būtemt: pulk. Variakojis, | mųų i s k . Bridgeporte, Šv. 
prof. veter. gyd. Motiejūnas i r j u r g i o parapijoj, susir inkimas 
Majauskas. Abejose kapinėse i įvytkęs vasario 8 d., buvo sėk-
palaidoti sąjungos nariai k ū - ; niingas. Išrinkta valdyba: pirm. 
rėjai — savanoriai — 7 pulki- Ona Rimkienė, vieepirm. R. 
ninikai, 2 majorai, 1 kapitonas, Didžgalvis, Ona Pešulaitė, ras t . 
4 leitenantai, 13 puskarininkų j Pukefieeė, ižd. O. Mažeikie-
ir 10 eilinių, visi buvę Lietuvos | nė. Rėmėjos labai apgailestavo 
laisvės kovų dalyviai. 

Civiiiniame svvenime skirstė-
netekę ilgametės pirmininkės 
a. a. E . Stanevičienės, už ku

si : buv. ministeris 1, medic.: r įo s S ; e } ą ^ U V o pasimelsta. 
gydyt . 1, veter. gydyt. 1, dailin. 
1, miškin. 1, teisin. 2, karo :'n-

Chicagos apskrities seselių 
pranciškiečių metinė vakar ienė 

vai. 2, mokytoj. 2. įvairių vaist. į ^ ^ balandžio 12 d. Br igh ton 
įstaigų tarnautojų 18, ūkininkų Parke. Nekalto P . Švč. P . Ma-

:.-- — Prancūzijos lietuvių b e n - 6 l r amatunnkų 2. J ie visi p n r i J O S parapijoj, 44 ir Fair- ield 
tais tvarkvs aukų rinkliavą Ma-1 ".erių, Kurie yra viena pirmųjų i ž Putnamo Conn i Ner inea ., , , . . - . • > . . . . . . * ^ ,klau«ė savpnrrin cn-hmo-n-; i-r %>• •• ^ u ~-;„„- I™A 

J. . . . • • ? T naraniin-? b*>ihi Hraiioiiii t*-* ^uuuuuu, UOIL^. į rMeiuig4, nepriklausomybės atkurmio druomenė kviečia visus tau t ie - ; K a u ~ e savanorių sąjungai i r a v e Rėmėjos darbuojasi , kad 
nios auditorijoje, mimnt Lie- parapijos Keuų araugijų orga- \ , f a r i G r 0 Vermont Stovvkla -«T, . v. .-. ^ . " _ „ , . . S M rini-.c v™ r>-MTntrv= iš non J • • -- - — 

;-:—•—-: - —* 52-^U metų sukaktis būtų tinka- cius, besilankančius P a r y ž i u j e , . 1 0 0 z i m " s >^ a P & x m t ° s is cen- t , 3 parengimas pasisektų. J . P . 
tuvos nepriklausomybės 
tę. 

x Kaip kasmet Vasario 16-
tą, ta ip ir šiais metais plevė
suos Lietuvos vėliava prie Lie
tuvos generalinio konsulato. 
Būtų gražu, i r reikšminga, kad I 
galimai daugiau Lietuvos vėlia 
vų pasirodytų Vasario 15 ir 16 
dienomis. 

X Aukos didelės ir mažos 
stiprina mūsų spaudą. "Drau
gą" parėmė aukomis: po 2 dol. 
— V. Staškus, V. Vasiliauskas, 
Br. Babušis. W. Kcppas, Ane
lė Puodžiūnas, K. Čeputis, A. 
Mateika. J. Totcrait is , L. Šul
cas. V. Krasauskas . J. Jurkus . 
Marija Naujalis, Ada Elvikis, 
A. Vaičiūnienė: po 1 dol. — 
V. Skrebutėnas. Patr . Bandža. 
A. Kunskas, P. Žumb:Kis, Jos. 
Platak. V. Petrovas. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame. 

šven- i nizatoriai ir veikėjai. 

ninku 

veiks keturias savaites: prasidės — * a m j ^ ė t a ^ 3 ^ ^ dalyvauti lietuvių pobūviuose t r ' ° valdyboje vedamos kartote 
^mtagos sruu.ntų aieiti- ^ ^ ^ 0 d i e n ą ^ baigsis rugpiu-

žiaus i č i o 1 ^ g ^ priimamos Uetuvai-
kos. M. K. radijo bangomis. Sekmadienį, ir susirinkimuose. Ypač a tvyks 

penktadienį, vasario 13 d., 6:30 t ė 7"'įk . ~->V vasario 15, per dvi pačias di- tantieji studijuoti a r Ugesniam I VILNIAUS KRAŠTO 
v. v. p. Nainių bute, 6804 S. džiausiąs Long Island radijo laikui pasilikti Prancūzijoje pra j LIETUVIŲ EILĖSE 
Maplevvood. _ Latvių kultūros d-ja Dau- s t o t i s b u s perduodama speciali šomi pranešti savo adresą Pran^ j 

AUTOMOBILIŲ PARODA 

CTuicagos metinė naujų auto-
mobii i u p a r cda vyksta vasar io 

imo centre 21-kovo 1 d. Internat ional am-

•"ių ir sunkvežimių. 

Kuiu B Suo-intas ra^-in^p P-ivne Vanacni «».lė-> 9^ K'pnil anglų kalba programa apie Lie- cūzijos lietuvių bendruomenei . 
B a " t už 5 m Tovo m S e w o " S ̂ ^ ^ 1 nu t u v \ % vai. ryto ją perduos ra-į - 26, rue de Navarin, P : , i s ^ k o ^ i n i s Vilnia, -auja iš uzs,emo 

{ T v ^ u J L ^ ^ Z . l ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ o ^ t i s WGBB-oIga AM ! _ 9, tel. 526. 33-24, arta \***+. *&* <^?> * , ^ ? aniattrtfli* g ™ ^ - *? 
} S. ZJfL simpoziumą, va^ano 14—10 J & Prsnriiziios lietuviu Vatniiiru n u susirir.. rimas, kuriame buvo Ss ta ty ta daugiau 500 naujų 

ziečiams S200 ir Punoio g^mn. d., kurio metu kalbės ir lietuvis l 2 4 0 ' ° 1 * * P°F i e t b u - t rans- (Prancūzi jos lietuvių katalikų • v«Mv>^« i* r~* antffmrfcK. 
20 dol. Viso 920 dol. prof. dr. R. Šilbajoris apie bal- J o j a m a per WHLI, banga misijai - 178, rue de Beileville, 

x Dr. Vydūno šalpos Fondo tų kultūrų kocperavlmą. Ten A ^ 11{>0 ir FM 98.3. Prcgra- Par is — 20, tel. 797. 33-24. 
direktorių tarvbos me t ras rx>- pa t bus ir knygų bei dailės ™os metu kalbės Lietuvos Ge- Pamaldos lietuviams Paryžiu-
s ė d s šaukiamas vasario 20 d. darbų oarodos. ° nerallnis Konsulas New Yorke j e laikomos kiekvieno mėnesio 
7 vai. vak. Jaunimo centre. A - Simutis, New Yorko LB apy- ro _ L a Motte-Picqi:et arba 

x Gražina Musteikytė atos- — L o n S Beach, Calif., lietu- gardos valdybos atstovas A. širmąjį sdkmadienį 11 vai. — 
tc^auja Martin :que sak>-< r1"'-^ v i 9 klubas rengia Vasario 16 "abalis ir K. Miklas. Lietuvišką 10, rue Violet, Par i s — 15 (met 
damasi eraž :3. gamta ir saulėtu, — minėjimą vasario 22 d., 2 muziką šiai programai p?rūpino Duplebc). 
puikiu klimatu. v a l - P- P- Morgan Hali salėje. "Laisvės Žiiturio" radijo pro-

X M. Paškevičienė ir B . 
Lintakienė laukia visų Motinų 

x Marąuptt- Pa -k tėv^j -rsa- S 3 5 Locust Ave., Long Beach, gramos direktorius Romas Ke-
rijonų bendradarbių skyriaus Cal. Šia proga invokaciją su- zy s- R e i k i a pažymėti, kad šioms 
susirinkimas įvyks šį sekmadie-
nį, vasario 15 d.. 2 vai. para- x Televizijos programoje, X V. Ramanauskas, Chica-
pijos salėje. Bus draug-lširi žai- t inklas 2, trečiadienio vakare go, III., prisiuntė 8 dol. auką. 

6 vai. buvo parodyta Balzeko Labai ačiū. 
lietuvių kultūros muziejaus laik x Marquette Parko lietuvių 
redžių paroda. par::p. bažnyčioj tautos šventės 

dimai ir po to vaišės. 

y Ramunė Kviklytė ir Aud
ronė Valaitytė vasario 14 d. 

klu:o narių a ts i lankant į Vasa- Ijemorito Maironio lituanistinei .-. , . . proga sj sekmadieni pamainos 
uauMomis n- nuosirdz.o- ^ ° *. . ' * . 

rin Ifi r1 ^•"^r'nkima minė-1 , , - . . . , . , . . . :< . , • • • uz žuvusius dtd Lietuvos iais-
no i o u. ui • • • • • •u i i mine i m o k y k . o j e oer tautinio auklėj - mis aukomis skaitytojai remia * T " „ , . _ - , . , .-
ima T^eč'oio skvriaus F " m v - ; , . T . , . J - ... „ „f. , , • ves 10-30 v. ryto. Pritaikytas 
^1114. x.ec.ojo i>Ky.xd.ub m-m v m 0 pamokas kalbės ao:e dabar- savo dienrašti. Po D dol. aukojo: ; . . -
tpc ?prin tnlk-ni-mlrmiti î nH 5i« *_..•. _ . i „ „ ^ ^ - . - ^ T - I švente; oamoksias. (jrganizaci-
tes zaaą taiK.ninKauu. Kao sis t m ė g okupuotos Lietuvos gyve- i G. P. Damas, Omaha, Nebr. 
minėjimas praeitų su pasiseid- n i m ą _ p a ve rg tų lietuvių darbus Sto. Smalinskas, Southfield 
mu. Prakt iškoj i susirinkimo da- i r s u n k u m u s . P a s k a i t u m e t u Mioh. 
lis lies klausimus; "Kas daryt i ; : i i s r o a o r n 0 s g '^ idrės iš dabar- St. K. Lukas, Brooklyn, N. Y 

x Gausiomis n* 

VOKIETIJOJ 

— Vasario 16 minėjimai į-
vyks: Muenchene — vasario 
14 d. Haus der Begenung pa
talpose. Paskaitą skaitys V. Ba
naitis, dainuos solistė M. Pan-
se. Menrmingene — vasario 15 
d. Kultūros namų salėje (Du-
nan str. 8) 16 vai. Paskaitą 
lietuviškai ir vdkiškaį skaitys 
žurnalistas Valt. Banaitis iš 
Bonos. Dainuos selistė M. Pan-

neiaimės atvejy, kelionėje, j e i ; t i n ė s Tjetuvos. 
mašina nuleidžia padangą?" 

X Mečys Šimkus, tiksliai ir 
tvarkingai užpildo F E D E R A L 
ir STATE INCOME TAX blan
kus. 1259 S. MapIewood Ave., 
d , 4-7450 arba Y A 7-2046. 

x Arūnas Vasys, dirbąs 
HDwe. B a m e s & Johnson, Inc., 
telf. 782-9600. pa ta rnau ja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. Suinte
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (sk.) 

X Albinas Knrkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. S taa ts , Inc.. 
Tel. F I 6-1234. Albinas tur i 
daug metų asmeniško patyrimo 
su akcijomis ir jums sąžiningai 
patars mvestavime vertybėse. 

( s k ) 

Alf. Jaras , Kenoslia, Wisc. 

jos pamaldose dalyvauja su 
vėliavomis. , -, .. . . _ . , . . . . „ . , , . A nis LB apylinkes nanų sus inu X Sktn. I^okadija Milukiene i . ^ ^ _.° , t t . l - . w j -
ir vvr. sktn. Pet ras Molis, nau 

se. Po mmėjimo įvyks visuoti
nis LB apylinkės narių susirin
kimas. Romuvoje (Huettenifeld) 

Ii Marianapoiio parer.a'aniosios mokyklos i viso krašto garbės sąrašus 
patekę mok rua I sąra'us patenka, jei jų mokslo vidurkis yra daugiau 
15 Sėdi (iš k. d. ;. Jos ph Groorfsfci. Robert LaRochelle, Alberto Parra iš 
Caracas. Venezuela. Sto\ i : Christopher Bazinet, Ric'nard Langlois. Paul 
Sikora ir John Adams. Mokykloje, vedamoj tėvu marijonų, yra 169 »no-

X Visi šauliai, kuriems tik 
sąlygos leidžia, dalyvauja pa
maldose Šv. Kryžiaus bažnyčio
je, minint Lietuvos nepriklauso
mybės šventę sekmadienį, va
sario 15 d., 10 v. r. 

x Linksmą vakarą rengia 
Dariaus - Girėno lit. mokykla 
vasario 14 d., 7:30 v. v., Jau- Pa . 

— vasario 21 17 vai. puies sa-„ , , , jai įsrinktieu Liet. skaučių se- . . • „ „ A. J. AIG.VSIS, Waterbury, J .. . * . . ,.. leje. Paskai tą s.caitys Bundes-ser;jos ir S Kautų brolijos vy- J - - / «._». , , . . .. . ,. . , . v. -I tago narys prof. dr. Scnacnt-riausieji skautmnkai , si savait- ° J., * , . . , , schabei iš Mamdheimo. Dai-galj iš Atianto pakraščių at- ^ ^ ^ ^ lmxtetaa i ž 
vy.reta j Cmcagą. IsKilmingas J 

Nordhein Westfalijos, Vasa-

Corm. 
V. Tamulis, Brockton, Mass. 
Karoblis, Oak Park , UI. 
St. Dem'kis, L. A., Calif. 
Fr. Prankus. Chicapo, 111. 
J. Rumbutis, Cclumbia, Ohio. 
P. Pranis, Dovvney, Calif. 
Snieguolė Jurskytė, Phila., 

CHI CAGOS ŽINIOS 
SKRD3BIAI OLANDIJON 

Civilinės aeronautikos t a r y 

tiesėjų, meolianikų nuo pirma
dienio darbuosis In ternat ional 

ruoš-pareigų perdavimas _^pe rėmi - ^ ^ ^ c h ^ g, u . | 7 7 ^ 7 ^ m 7 T a d , Amp&itheatre patalpose 
mas is ligšiolinių vadovų MJ f ^ ( b a (CAB) pa^rule Kad b . t ų ^ ^ t a ] a u t o m o b i l i ų p a ^ 
Jc«n:,kienės ir VL Vijdkio įvyks 1 — Baltų filologija Muenste-: duotas leidimas KLM Royal ^ ^ , ^ ^ j ^ ^ t y t a a p i e 

ta šj sekmadienį, vasario 15 d. \ rio universitete C. Nekvedavi- Dutch oro linijai pradėti spraus į ^ a m e r į k I e t l š k u i r ̂ g g ^ , 
11 vai. ryto Jaunimo centro di- čius iš Herfordo praneša, kad j miniais tiesioginį susisiei-umą i!s' 

Mrs. Niola 0. Ward., Birmin-
gham, Mi. 

PRANEŠIMAS 
Dygsta grybai , žydi gėlės. 
0 t a rp jų gražiausios lėlės. 
Kyla kryžiai, koplytėlės. 
Puikios lėkštės, pagalvėlės! 

(Gie. P a . ; 

Visų šių grybių rasite Chi-
cagos skautų-čių ruošiamoje 
Kaziuko Mugėje, kuri įvyks š. 
m. kovo mėn. 1 d., Jaunimo 
centre. A t ida rymas 10 vai. ry
to. Lauk iame! fĮW.) 

tai, filisteriai, tėvai, globėjai ir 
Visiems aukotojams nuošir- kiti skautų-čių organizacijos 

džiai dėkojame. artimieji ^kviečiami dalyvauti. 

džioje je salėje. Visi vadovai, i nuo 1967/68 žiemos semestro 
skautininkai, akademikai skau- \ Muensterio universitete filoso 

fijos fakultete j egzaminuoja
mus dalyikus nauja pagrindine 
šaka į t raukta baltų filologija.! 

— Bonuos - Koeino LB apy-

nimo Centre. Programoje daly
vauja humoristas Vital'-s Žu
kauskas, Chicagos Moterų trio 
ir Korp! Neo-Lithuania grupė 
su linksmu literatūriniu mon
tažu. Bilietai numeruoti ir gau
nami Marginiuose. Studentams 
ir vaikams pusę kainos, (pr.) 

x Stasys Mankus tvarkys 
vėliavų paradą Marijos a. m, 
auditorijoje, iškilmingai minint 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo šventę. (pr.) 

x Lituanus juda. Per praei
tus metus net 740 prenumerato
rių pranešė savo adresų pasi
keitimus, 530 tapo naujais skai
tytojais, o 340, dėl mirties a r 
gilios senatvės, prašyta siunti
nėjimą sulaikyti. (pr.) 

X A. Lapkus su grupe stam-
bių investorių y ra suorganizavę | A r c h ; t e k t a s m ^ s p ^ p M ^ j j - į ^ * * ~ * ^ o s 
investavimo ir statybos korpo- „ a H «t? žuvo 19-45 m. vasario mėn. per Dieafcao I m i i l — h i f Į ^ e " t e , ,BoT1T10J0-. J " * 1 0 ~ 
raciją "National Heritage Land BSrefe draugų, norėdamas atžymėti jų 25 metų tragiškos m rties' a P y » l n k e s pobūvis Koelne. o lap 
Development; Corp." Illinois sukaktuves, ju nepamiršd?-mas ir pagerbdamas jų švk sią atmintį, už įkričio 28 — Wuppertaly. Be 
corp. Ofisas at idarytas 4538 *• s i e l a s užP r ašė šv. Mi-ias. kurios bus atlaikytos tėvų jėzuitų k„ply- l to, vasario 8 įvyks Pabaltijo 

-vi .: ' . ' " " r i m o V ^ m e v a l a s VV^striove-
(prj^ 'ne , prie Koeino. 

Chicagos j Olandiją. 

EŽERAS GREIT VIRS 
NEGYVU VANDENYNU 

masmų. 

KONKURSAS 
ARCHITEKTAMS 

Michigan universiteto moks- ž adama atremontuoti ir pra-
Muensterio universiteto slavis-Uininkas E. Stoermer pranašau- plėsti Chicagos centrinės bib-

! tikos — baltistikos seminare | j a , kad už 10 metų Michigan 1 liotekos vidų prie Randoiph ir 
dabar galima 10 semestrų stu-; ežeras pavirs negyvu vandeny- • Michigan gatvių. P a s t a t a s jau 
dijuoti lietuvių, latvių ir senų- Į nu, nebent greitu laiku bus im-! 73 matų senumo. JAV-ių archi-
jų prūsų kalbas. Universitete tąs i žygių teršimo pašalinimui, j tektams ruošiamas konkursas 
y ra ge*rai įrengta tos srities Stoermer yra vandenynų bio- : tam reikalui. Braižiniai turi 
biblioteka. logistas. J i s pramato, kad ne-i būti Įteikti iki balandžio 13 d. 

bus galima ežeru naudotis re-Į Aštuoni architektai, pa tekę į 
kreacijos tikslams, ir vis b u s \ baigmines, gaus po S2.500. Lai-

• hn-kė šiais metais yra numačiu-1 s u n k i a u v a n d e n į švarinti gė- mėtojas bus išr inktas biržslio 
si eilę renginių. Sausio 31 įvyko i „- „: 

i Vasario 16 minėjimas, balan- Į 
džio 25 įvyks visuotinis apyUn TELEVIZIJOS IR MOKYKLOS 

;kės narių susirinkimas ir gegu-į T ^ ^ J O S s t o t i s \VBBM va

lo d. J i s laimės $17,500. 

ŠALTA ŽIEM.A 

nimas ruošia išvyką į Ander-; *T a .n si 
nachą. Biržeho 27 — Joninės i 

u- c*-*u c* <>,'* 1/fmm UI T«» c i°J e_ š į sek , rna<i ienJ. š. m. vasario mėn. 15 d. 10 vai. ryto 
424-2050. (sk. 1 Į girdas Motekaitis. 

.T.miikuos Pov'las Moliukas. .giaa^ pa.; 

Ši žiema Chicagoje šal tesnė 
fcfe. C\wm 3 » ayyfakės y « - | 3 a r i o 1 5 d - ) 1 0 : 3 0 vai. r y t o ' n e g u paprastai būna. Viduti-

iuos specialią programą niai, per metus Chicagoje iš-
apie Illinois valstijos paramą krenta 38 coliai sniego ir bū-

Auppertaly. Rugsėjo 26 - - a p y j n e ^ l ^ t t ] į m m o kykloms. Tė- na 7 dienos su žemiau nuUo 
Vfei, leidžią sa.vo vaikus Į pa- temperatūra. L ig šiol j au iškri-
I •£>*•-• u mokyklas, turėtų šia to 46 coliai sniego ir buvo 10 
programa susidomėti. dienos su žema tempera tūra . 

AUTOMOBILIU PARODA _. 
— Vyrai ne visada myli tą, 

A p v 10O0 elektroteennikų.' kun' ii o-.&rhiiĮ- r> moterys ger-
| dažytojų, dekoratorių, kilimų bia tik tą, kurį myli. S . Dubau 

file:///VBBM

