
D«. JONAS bALYS COKtii*' 
1105 CH1SHELL LN. 
SILVE3 SP!UMG. VD 20901 

THE: L1THUANIAN1 WORLD-W!D DAILY 

L A I S V O J O ^ A S A U U O L I E T U V I U O l E N R A S ^ I f l 

4515 Y7EST 63rd STREET CHICACO, ILLINOIS 60629 

TELEPHONE: (312) 585-9500 

VoL LXVHl Kaina 15 c PENTCTAJ3IEN1S — FRIDAY, E . JANUAEY 4, 1974 Nr. 3 

Maskvos pyktis 
prieš Solženiciną 

Maskva. — Sovietai nutarė at
siliepti apie Solženicino knygą. 
Valdžios žinių agentūra Tass au
torių ir- jo knygą pavadino "įran
kiu sukelti histeriją apie Sovietų 
Sąjungą". "Solženicinas pasiuntė 
į Vakarus šmeižtų rinkinį kaip 
Naujųjų Metų dovaną savo tėvy
nės priešams*', sakė Sergejus Ku-
lik, Tasso komentatorius. 'Toji 
knyga jam daug garbės neatneš, 
bet pasauly tos rūšies išgarsėjimas 
vadinamas Herostrato šlove". 
(Herostratas buvo graikas ir no
rėdamas pagarsėti, 356 metais 
•prieš Kristų Efeze sudegino Arte
midės šventyklą, ir nuo to laiko 
Herostrato garbe vadinamas dide
lio masto nusikaltimas, apie kurį 
paskui kalba kartų kartos, red.). 

Toliau Tass komentatorius kal
bėjo, kad Solženicinas visą laiką 
nekentė visko, ką Spalio revoliu
cija davė — idėjas, pasiekimus, 
triumfalinius laimėjimus. Vakarų 
spauda, pasigavusi tą arkliuką, 
prisideda, kad atšilimas vėl virstų 
šaltuoju karu, rado progą vėl 
šmeižti Sovietų Sąjungą, nuodyti 
atmosferą, sėti nepasitikėjimo sėk 

kaltins tik Copyright taisyklių 
sovietinio aiškinimo prasižengi
mu, kad be valdžios leidimo ne
galima nieko spausdinti užsieny. 
Jeigu to nedarys, tai kam tada 
ir taisyklės, draudimai, apie ku
riuos plačiai rašė sovietų spau
da. O jeigu baus autorių, yra 
kita rizika: prieš Maskvą sukils 
dar daugiau komunistinių parti
jų, kaip yra buvę su Čekoslova
kijos invazija. 

MIUNCHENAS. — Solženi
cino knyga "Gulag Archipela
go 1918 — 1936" visa, ištisai 
606 puslapiai, rusiškai bus tran-
sluojami per Radio Liberty. 

Išleido "liaudies 
priešų knygas" 

MASKVA. — Sovietai išlei
do nedideliu tiražu praktiškai 
negaunamas dviejų autorių kny
gas, kurie iki šiol buvo didelėj 

" Į nemalonėj ir jų kūrinių neleis-
. davo spausdinti, tai poeto Osip las, niekinti socialistinę sistemą, ,TT 7 - .*.. . * , . ' ' Mandelštamo ir beletristo bei 
dramaturgo Michail Bulgakovo. 
Osipas laikomas didžiausiu poe-

jos palitiką ir žmones. 
Tie Kūliko žodžiai parodo tik 

histerišką šauksmą nusikaltėlio, tu. 1934 buvo suimtas ir 1938 
pagauto nusikaltimo vietoj ir pyk- į nukankintas koncentracijos sto
tį tiems, kurie jį pagavo. Jokio i vykioje už nelegalią poemą, ku-
argumentc, kad visa tai, kas kny- , rioj Stalinas pavadintas žmog-
goj yra parašyta, yra neteisybė,, žudžiu ir ūkininkų smaugiku. 
tų argumentų nėra ir negali bū- i Bulgakovas, miręs 1940, pagar-
tL sėjo savo satyriniu romanu 

"Mckytojas ir Margarita", at-
MASKVA. — Vakarų diplo- į spausdintu tik 1S66. kuriame 

matai Maskvoje laukia ir spė- : vaizduoja yelrią, seirnininkau-
lioja, ką Kremlius darys su Sol- j j a I U - ; Maskvoje. Romanas buvo I aktualesni įvykiai 

Susirinkimas prie neužšalusio ožero 

GENEVOJE B JT PAŠALIMO 
LATVIU PLAKAI 

Gazolino tik po 10 
galionų 

VVASHINGTONAS. — Ener
gijos administratorius Simon sa
ko, kad gazolino paskirstymo 

I stočių saviriinkai yra pritarę 
: valdžios pasiūlymui, kad gazo-
' liną normuos jie patys, kiekvie
nam motoristui pardavinės tik 

i po 10 galionų. Po Naujųjų Me
tų gazolino stotys skysto kuro 

' gauna 20 procentų mažiau. 
Simcn nusiskundė, kad jokia 

' kita prekybos ar pramonės ša
ka nėra taip savavališkai kėlusi 
kainas ir nenorėjo pasipelnyti 
dėl prekių trūkumo, kaip tai 
daro gazolino pardavėjai. Yra 

; vietų, kur stotys už galioną pra
dė jo imti iki 2.10 dolerių fpvz. 
Chicagoj). Tokie sukčiautojai 
bus baudžiami, po kraštą važi-

. nė ja keli šimtai agentų ir kai
nas tikrina. 

VVASHINGTONAS. — Lau-
w5*į kiama, kad kitą savaitę Ameri-

[' koj pabrangs ne tik gazolinas 
kckius 6-10 centų už galioną, 

I I bet ir pienas nuo 4 iki 6 centų. 

Papildomieji čskiai 
jau siuntinėjami 
WA?KLNGTONAS. _ šią sa

vaitę jau pradėti siuntinėti pa-
p2domieji čekiai virš 3 milijo
nams, sulaukusiems 65 metus 
arba ir jaunesniems invalidams, 
kurie iš kitų šaltinių negauna 

AMERIKOS BIUDŽETAS BUS 
VIRŠ 300 BIL DOLERIU 

VVASHINGTONAS. — Biu
džeto direktorius Roy Ash sa
ko, jog 1975 metų biudžetas bus 
300 bil. dolerių ar net daugiau. 
Biudžetiniai metai prasidės lie
pos 1 dieną. Deficitas numato
mas apie 10 bilijonų, kai šių 
metų trūkumas gali būti tarp 
3 ir 4 bil. dol. Ash bandė suda
ryti projektą, kad biudžetas ne
siektų 300 bil. dol.. būtų 299.8 
bil., bet prezidentas tai pavadi
no "bargain basement budget". 
Prieš metus Nbconas norėjo, 
kad biudžetas nesiektų daugiau 
kaip 268.7 bil. dolerių, o 1971 
norėjo tik 200 bil. Prieš 10 me
tų Lyndcn Johnsonas siekė biu
džeto tik 100 bil. doL 
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kelis 

žerricinu, kekiu būdu jį baus. 
Jo pareiškimai ir anksčiau iš
leistos knygos būdavo didelė 
kančia tiems, kurie norėtų nu
slėpti ne tik kas darosi sovie
tų imperijoje dabar, bet ir kas 
buvo anksčiau, gi "Gulag Ar
chipelago 1918 — 1956" viršija 
viską. Galimas dalykas, jog jį 

Nors Genevos Saugumo ir ben šomis. Iš anksto pasikvietę 
dradarbiavimo konferenciją nus- i spaudos atstovus bei fotografus, 

Itelbė Viduriniųjų Rytų ir kiti latvių delegatai jų akivaizdoje 
ir nors ji prisegė ant sienos plakatą. Jame 

įdėtas literatūros žurnale, bet po ; spaui}os atstovų beveik visiškai buvo 
to jo raštus spausdinti buvo už-; ignoruojama, į ją trumpam lai-
drausta. Stalino laikais jis tu-, t u i b u v o atkreiptas viešosios opi-
rėjo daug vargo su cenzūra. L ^ g dėmesys. Tuo pasirūpino 

I latviai. 
Naujas meras kovos 

"Norim maisto, 
ne kalbų" 

NEW DELHI. — Nagpur mies
te, 500 mylių į pietus nuo sosti
nės, kai kalbėjo ministerė pir-
mmdnfeė Indira Gandhi, dešim
ties tūkstančių minia pradėjo 
(šaukti "Mes norime maisto, ne 
kalbų" ir pradėjo premjerę mė
tyti viskuo, kas tik buvo po ran
ka, kiti ir batus ar šliures. Gan
dhi buvo atvykusi j miestą, kai 
ten kairiųjų sukiršinti gyvento
jai dėl didėjančių kainų paskel
bė streiką ir suparalyžavo gy-
venimą. 

Kitoj Indijos vietoj. Vani mies
te, policija nušovė 6 asmenis, 
kai tie pradėjo atakuoti valdžios 
rūmus. 

su nusikaltimais 
DETROITAS. — Miestas turi 

naują merą, Coleman Young, 
pirmąj- negrą. Savo įžanginėje 
kalboje meras paminėjo, kad 
jis kovosiąs su didėjančiais nu
sikaltimais. Detroitas kai ku-

I Genevą atvažiavo laisvųjų 
latvių Pasaulinės sąjungos (Nevv 
Yorke) trys valdybos nariai: A. 
Šildė iš Miunsterio (Vak. Vokieti 
ja), I. Freimanis iš Stockholmo 
ir P. Reinhardas iš Londono. De 
legatai aplankė kelias Vakarų 
valstybių delegacijas ir įteikė jom 
memorandumus, kuriuose buvo 

i paliesti bever.-c išimtinai humani : nais didž.aisiais nusikaltimais, i' . . . , , , ... . tariniai Klausimai, pagal gvventojų skaičių, yra pir . 
' mas visoj Amerikoj, pvz. žmog- \, kuodžio 6 lamų delegatai ap 
: žudys tėmis - 100.000 gyvento- į l a ™ e buvusius Tautų Sąjungos 

tenka 44.5 užmušimai, kaį i rūmus, kūnuose dar Latvijos ne
priklausomybes laikais vienas 
kambarys išdokoruotas tautiniais 

Ju. 
sekantis po Detroito, Clevelan-
das 36.1: Detroitas pirmas 
ir moterų užpuolimų bei apiplė
šimų eilėje ir tik vagysčių ka
tegorijoj yra šeštas. 

Maskva. — 1973 metais savie-
iš savo krašto leido išemigruoti 
34,375 žydams, arba pora tūks
tančių daugiau nei 1972. Išleido 
daugiau iš provincijos, o iš Mask
vos arba Leningrado mažiau. 

motyvais Latvijos vyriausybės lė-

Konstitucija — 
kvailiams apgauti 

primokamas skirtumas. Praktiš
kai jie gaus ne 130. bet 150, nes 
pirmieji 20 dolerių pensijos ne
įskaitomi. Naujoji pregrama, 
veikianti nuo Naujųjų Metų, va
dinasi SSI (Suplemental Securi-
ty Income). Ja pasinaudos apie 
1.8 milijono pensininkų, 1.2 mil. 
visokio amžiaus invalidų, įskai
tant ir vaikus, ir apie 75,000 ak-
lujų. 

Genevoj susitarė 
GENEVA. — Egipto ir Izra

elio atstovai sako, kad jie pa
siekė pažymėtino susitarimo dėl 

Tautų Sąjungos latvių kambario' kariuomenių pasitraukimo ir 
sienoje, nes rūmų sargyba jį ne-! neutralios zonos sudarymo Sue-
trukus pašalino. Bet šis inciden! so fronte. Smulkiau apie susi-
tas buvo užfiksuotas šveicarų ir; tarimą neskelbia nei viena pū
kelių kitų šalių spaudos atstovų! sė. tyii ir Jungtinių Tautų at-
ir atkreipė viešosios opinijos dė- j stovai, kurie tarp jų tarpinin-
mesį į Maskvos savo išici Įmingu į kauja. 
pasižadėjimų nuožmų sulaužymą. Į Izraelio karinis atstovas mi-

Incidentas turįs ne tik lokali- nėjo, kad abiejuose frontuose 
nes, bet ir platesnės reikšmės, j įvyko susišaudymai, ir sirai su
neš Genevos konferencijoje sovie žeidė 8 žydų karius. Egipto fron 
tai šiokia savo dabartinių sienųl tuose susišaudymuose niekas 
'pripažinimo. (E.) nenukentėjo. 

pacituotas taikos sutarties 
su Maakva straipsnis, kuriuo So
vietų Sąjunga "visiems amžiams 
ir laisvu noru" išsižadėjo visų tei 
sių, kurių carinė Rusija turėjo į 
latvių žemes. Apatinėje plakato 
dalyje buvo įrašyta, kad Sovietų 
Rusija nuo 1949 metų yra okupa
vusi Latviją. 

Plakatas neilgai iškabojo.buv. 

KAIRAS. — Egipto užsienio 
reikalų ministeris Ismail Fahmi 

NEVV YORK. — Vakar die-
i nes "The Wall Street Journa'." 
I vedamajam rašo, kad Amerikos 

VVASHINGTONAS. - Mokės-' Konstitucija yra pagrindas val
čių rinkimo įstaiga tyrinėja p r e k y b i n i a m gyverumui, rėmai, pa-
zidento Nixono pajamas ir mo-! S^ buriuos tvarkomas! viduje, 
kesčius valstybei. pritarimas' & Sovietų Sąjungoj J™ * * P a ' 

sausio vidury vyks į Maskvą ir U m g a u t a s g p a t i e g N i x o n o ; puoša'.as kva.liams apgauti. So-
snekėsis su sovietų vadais, fe- Manoma, kad mokesčių rinkė-' v i e t u k o r * 
raelio gynimo ministeris Moshe ; j a n : s labiausiai rūpi 1970 -1972 
Dayam šiandien bus VVashingto- m e t a j , kai Nbconas pajamų tu
ne ir pirmiausia matysis su Kis-; r ė j 0 a p i e 80o,o00 dol.. o mokes-
smgeriu. 

Traitoit, N. J. — New Jersey 
valstijoj dėl energijos krizės dau
gelis mokyklų Kalėdų atostogas 

čių sumokėjo 5.969 dol. 

apie religijos laisvę, bet užda
rinėjamos visos bažnyčios, si
nagogos ar mečetės, o jei kuri 
ir neuždaryta, tai tik turistams 
parodyti ir juos suklaidinti. Tik 
teroro, baiginimu ir raudono
sios armijos pagalba rusai suge-

BEIRUTAS. — Laikraštis "Al 
Liwa" rašo, jog Palestinos te
roristai ir Siaurės Airijos TRA I ba išlaikyti savo ribose Estiją. 

. sutarė veikti išvien ir sustiprin- Latviją, Lietuvą ir Ukrainą, 
pratęsė, mokslo nepradėjo sausio, „ t e r o r i z m ą p a č i o j Britanijoj. | Kiek jų konstitucija, tiek pat 
3, kaip visada, pradės darbą sau-; Laikraštis turi artimų ryšių su i vertės ir žodis "demokratija", 
sjo 7. Mokiniai dėl to nei kiek ne- į palestiniečiais ir išgalvotų, ne- kuriuo jie prisidengia nuo visų į vvalter Schee;, vikarų Vokietijos užtemo reikalų numstens, u jo žmona 
protestuoja, 'tikrų žinių neskelbia, nedemokratiškų veiksmų. Miidred. 

Teroras Britanijoj 
tik stiprės 

LONDONAS. — Britų slap
toji policija "Seotland yard", su
ėmė 18 metų amerikietę Allison 
Tncmson iš Santa Barbara, Cal.. 
ir dar porą kitų, juos kaltin
dama, kad jie čia atvyko orga
nizuoti atentatus prieš žinomes-
nius žydus sienistus. Merginos; 

bagaže muitininkai rado paslėp
tus penkis automatinius pisto- i 
lėtus ir 150 kulkų. Policija taip 
pat turi žinių, jeg apie 30 ara
bų visą la'ką sukiojasi aplink 
Lcndono aerodromą, ir dėl to 
reikalinga dažnai tikrinti užsie
niečių pasus ir labiau įtartinų 
atvykėlių bagažus. 

Thomson, manoma, buvusi a-
rabų kurjerė, ryšių palaikytoja 
tarp veikiančiųjų teroristų. Ne
seniai vienas žymus ir turtingas 
žydas Joseph Sicff Londone bu
vo arabo sunkiai peršautas. 

BANGKOKAS. — Labai ty
liai, nieko neskelbiant, Ameri
ka iš Tajo šią savaitę atitrau
kė 4,000 karių. Ten liks tik 35, 
000 vyrų 

Bostonas. — 1973 metais Ame
rikoj nuo gaisrų nelaimės žuvo 
11,900 žmonių. Maždaug tiek pat 
aukų buvo ir 1972. 

Scheel - būsimasis 
V. Vokietijos 
prezidentas 

BONNA. — žių metų gegu
žės mėnesį Vakarų Vokietijoje 
bus renkamas naujas valstybės 
prezidentas, kurio valdžios ga
lia yra labai maža, kai ji su
telkta kanclerio rankose. Val-
dančiosios socialdemokratų ir 
laisvųjų demokratų partijos su
tarė prezidentiniu kandidatu iš
statyti dabartinį laisvųjų de
mokratų partijos pirmininką ir 
valstybės užsienio reikalų mi-
nisterį VValter Scheel. Prieš Ka
lėdų šventes jis taisė savo svei
katą. Gotensbergo ligoninėje 
buvo operuotas. 

Atrodo, kad į prezidento pos
tą Scheel bus vienintelis kandi
datas. Krikščionių demokratų 
partija savo prezidentinio kan
didato nestatys ir balsuos už 
VValter Scheel. 2ymus opozici
nių partijų vadas Straussas jau 
pareiškė, kad 0 ; U partija pa
rems W. Scheel kandidatūrą. 
Panašų pareitkimą padarė ir 
CDU pirmininkas Stoltenberg: 
"Visi duemenys sako, kad šiais 
metais visi bendrai balsuosime 
už vieną prezidentinį kandida
tą". 

"Praktiškai tik genjius galė
tų išsiversti su 305 bilijonais 
dolerių", sako Ash, turėdamas 
galvoje infliacijos padarinius ir 
dolerio nuvertinimą. 

Tarp kitų išlaidų 1975 metų 
biudžete numatytos priemonės, 
kas reikėtų daryti, kokius dar
bus organizuoti, jei bedarbių 
atsirastų virš 6 proc., kas jau 
'aikoma nenormaliu reiškiniu. 
Nedarbas gali būti dėl energijos 
trūkumo. Toji akcija turėtų bū
ti skubi, ir nebus reikalinga at
skiro Kongreso nutarimo. 

Gynybai 73.7 bil. 
dolerių 

SAN CLEMENTE _ Prez. 
Nbconas pasirašė įstatymą, ku
riuo gynybai šių metų biudžete 
numatyta 73.7 bil. dolerių, arba 
virš 3 bil. mažiau, nei prašė, bet 

' Kongresas nubraukė. 

Generolą vilioja 
abi partijos 

Columbia, S. C. — Abi partijos 
— demokratai ir respublikonai 
nori, kad pasitraukęs iš aktyvios 
tarnybos generol. William West-
moreland būtų jų kandidatu J 
Pietų Carolinos gubernatorius. 
Tik viid bėda, kad niekas nežino 
ir jis pats nepasako, kas jis yra 
— respublikonas ar demokratas. 
Panašiai yra buvę ir su gen. Ei-
senhoweriu 1952 metais, iki jis 
pasakė kuo esąs. Gen. Wetsmo-
reland ilgus metus buvo vyr. ka
riuomenės vadu Vietname, vėliau 
armijos štabo viršininku. 

Gen. WUliam VVestmoreland 

VVASHINGTONAS. — Sunk
vežimių vairuotojų unija sako, 
kad reikės persvarstyti iš nau
jo kontraktą su darbdaviais. 
Birželio mėnesį pasirašytam su
sitarime numatyta, kad šofe
riams mokama už pravažiuotas 
mylias, ne valandas, tai grei
čio sumažinimas duoda nuosto
lių tik vairuotojams, ne prekių 
savininkams. 

KALENDORIUS 

Sausio 4: šv. Eugenijus, Sv. 
', Benedikta, Arimantas, Ardan-
:ga. 

Sausio 5: šv. Teiesforas, šv. 
j Emilija, Vytautas, Gedutė. 

Saulė teka 7:18. leidžias 4:32. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, galimas 
smulkus sniegas, temperatūra 
žymiau nepasikeis, apie 20 L 
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Redaguoja J. 60LT0NAS 
2033 N. Mohawk Ave., Chicago, LL 60614 

IŠ PASAULINIŲ FUTBOLO 
PIRMENYBIŲ 

VYTAUTAS A KRIKŠČIŪNAS 

Tęsinys (7) ma iš jų daug tikėtis ir juose su 
į blizgėdavo ankstyvoji elegancija 
ir pajėgumas. Bet šalia to jie pa
rodė nuobodžias rungtynes, ne-

Mahoje 1971 m. lapkričio 14 
<L prasidėjo serijos kvalifikacinių, 
Sskiriamųjų futbolo rungtynių, | produktyvinguimą ir aklą puoli

mą. Ypatingai griežtai smerkė 
brazilus Altafini brazilas žai-

kuriose dalyvavo beverk visos 
Pasaulio valstybių rinktinės ir 
kurios turėjo baigtis su išimtimis į džiantis Italijoje. "Brazilija be 
23 gruodžio tolimoje Afrikoje 
T a m e tarpe įvyko virš 150 vals
tybių rinktinių susitikimų, kurio
se yra išrenkama 14-ka iš i6-kos 

Pelės nebeįvaro didelės baimės ir 
neįdiegia didelio respekto jokiam 
priešui", paaiškino jis, "Ilgas 
Brazilijos rinktinės kamuolio lai-

dadyvių. baigrninėms pasaulinėms j kymas 1974 m. baigminėse pa-
fujboko pirmenybėms 1974 m. Į saulinėse pirmenybėse veiks kaip 
birželio 13- liepos 7 įvykstan- Į nuodai, baigė šis kritikas. 13-tas 
čioms šį kartą Vakarų Vokietijo- j numeris Mario Zagallo visad at-
je. Sekančios valstybės jau kva- nešdavo laimės: "Aš vedžiau 13-
lifikavosi: 1. Brazilija, 2. V. Vo- tą, mano vardadienis 13-tą ir 
kietfja, 3. Švedija, (paskutinėse kaip treneris-vadovas nešioju 13- Į 
rungtynėse prieš Maltą 2:1 ga- tą numerį. Sis skaičius iki šiol 
vusį vieną p-artį ir turėdama tiek vis man atnešdavo laimės. Ir 
pat taškų su Austrija, trečiose baigminės pasaulinės futbolo 
rungtynėse įveikė Austriją 2:1), pirmenybės prasideda 13-tą bir-
4. Italija, 5. Olandija, (Belgija, želio. Dėl to jokia nelemtis ne-
icuri nepralaimėjo nei vienų iš 6 gali mūsų ištikti" — kalbėjo M. 
kvalifikacinių rungtynių ir nega- į Zagallo. Kai Brazilija laimėjo 
vus nei vieno įvarčio turėjo už-11958 m. ir 1962 m. Pasaulio fut-
leisti vietą Olandijai, kuri tu
rėjo geresnį įvarčių santykį. Nors 
pasaulinėse futbolo pirmenybėse 

bolo meisterio vardą, titulą abu 
kartus buvo kairysis išorinis kraš 
to puolėjas M. Zagallo. 1970 m. 

įvyksta daug netikėtų dalykų, bet1 po trečio Pasaulinių pirmenybių 
tokio, kaip šis dar niekada. Taip! Brazilijos triumfo, žaidėjai išne-
pat iš P. Amerikos grupėje praįŠė Zagallo iš aikštės ant savo 
panaši nelaiminga valstybės j pečių. Tada jis jau buvo Brazili-
rintk-tinė; tad Kolumbija, kuri ne-j jos rinktinės vadovas-treneris. 
pralaimėjo nei vienų iš 4 kvali-' Kritikuojamas, kaip kėliaujan-
rikacindų rungtynių, bet turėjo ;tis treneris jis vis dar turi daug 
užleisti vietą Uragvajui, kuris | garbintojų. Ypatingai žaidėjai 
ta ip pat turėjo geresnį įvarčių! gerbia jo lėtą, ramų būdą: "Jo 
santykį) , 6-tą valstybė jau kvali-j teisingas ir draugiškas mūsų 
fikavosi — Rytų Vokietija; traktavimas yra tikriausiai jo pa-
(D.DJR.', 7. Lenkija, 8. Bulgari-įSisekimo pagrindas. M. Zagallo 
)&, 9. Ispanija, arba Jugoslavija,' yra mūsų viršininkas, bet kartu 
(neaišku turi dar įvykti trečios, ir mūsų draugas 
Ispanija—Jugoslavija rungtynės. 
Jugoslavi ]a gruodžio 19 d 
įveikė Graikiją 4:2 ir šiuo metu 

Urugvajus 

kiewicz. Ancheta tik bėdos atve* 
j * pasinaudoti. 

Argentina 

Europoje mažai žinoma apie 
Argentinos futbolo rinktinę. 
Nuo 1966 m pasaulinių futbolo 
pirmenybių Anglijoje Argentina 
dingo iš pirmųjų eilių. 1970 m. 
Meksikoje pasaulinėse baigminė
se pirmenybėse ji nedalyvavo ta
da dar kvalifikacinėse rungtynė
se, savoje grupėje, Argentina ga
vo tik paskutinę vietą po Peru ir 
Bolivijos. Šiuo metu Argentinos 
rinktinės vadovas Sivori tikėjosi 
savo rinktinės šiek tiek silpnoką 
gynybą suformuoti į stiprų gy
nybinį bloką; geriausias gynėjas 
Bargas (F. C. Nantes). Viduri
niame lauke techniškai brilijan-
tiškai blizga žaidėjai, kaip Brin-j 
dis, Alonso ir Telch viską darys, 
kad sutrukdytų stipresnės rinkti
nės žaidimo ritmą savo susilai
kančiu, delsenčiu žaidimo būdu. 
Sivori tenka sunkus uždavinys 
tai yra gynybinę defensyvinę 
žaidimo eigą San Lorenzo žaidė
jų suderinti su puolamąja jėga 
River ir Boca žaidėjų. 

Argentinos puolėjas Ponee — 
audros sūkurys 

Sivori turi slaptą ginklą. Brin-
disi ir Ponce yra labai pavojin
gi. Puolime "gauchos" vartoja 
greitus žaidėjus. Ypatingai deši
nysis kraštinis Ponce gali būti 
pavojingas; ypač kai jis tiesiai 
smarkiai puola, kaip audros sū
kurys. 

Argentinos kairiojo išorinio 
krašto problema ta: argentinie-j 
Čių Achilo kulnas. Slaptuoju Ar
gentinos ginklu be Ponce yra iš 
vidurinio lauko Brindisi, kurio 
tolimų iš 20, 25 metrų smūgių 
ypatingai bijomasi. Argentinos 
nauja žvaigždė, vidurinio lauko 
puolėjas, Alonso atrodo kenčia 
dėl milžiniškos reklamos, tech
niškai ypač stiprus, pasirodo 
kiek susilaikančiai ir trūksta jam 
aštrumo dvikovose. Neseniai Bu
enos Airėse Argentina be kitų 
rungtynių paskutinėse kvalifika
cinėse rungtynėse laimėjo prieš 
Paragvajų 3:1 (1:1) ir iš P. Ame
rikos 2 grupės kvalifikavosi baig
minėms pasaulinėms futbolo pi r- j 
menybėms 1974 m. V. Vokieti
joje. Prie 80,000 žiūrovų Boca-
Juniors stadione buvo aštriai ko-j 
vojama ir Paragvajus galėjo at-

Nanįav V .,!urni \ a kuru >port« 
Apygardos vadovas 

Centro valdybos pakviestas. 
, sutiko apygardai vadovauti Al
girdas Bielskus. Nuo šios datos 
prašome apygardos reikalais 

| kreiptis į naują V. V. Apyg. va
dovą. Adrese. 13813 Othello 
Ave. Cleveland, Ohio 44110 tel. 
216 681-9143. Centro valdyba 

Sportininkų J Europą išvykos pini
ginio vajaus komitetui baigiant dar 
bą, centro valdyba atsidėkodama 
jeikia dovaną išvykos globėjams. 
Dovr.ną įteikia geriausia tinklinio 
rinktinės žaidėja Rita Yerkes vi
suomenininke! Marijai Rudienei. 

Nuotr. Z. Degučio 

NAUJA SPORTO SĄJUNGOS 
VALDYBA 

1973 metų lapkričio mėn. 24 -
25 d.d. Chieagoje įvykusiame 
ŠALFASS-gos visuotiniame su
važiavime buvo išrinkta naujai 
kadencijai centro valdyba, revi
zijos komisija ir garbės teismas. 

Centro valdybą sudaro dr. E. 
Ringus, pirmininkas. 7305 So. 
Wasthenaw Ave. Chicago, Illi
nois 60629, tel. 312-436-2732, A. 
Lauraitis, vicepirm.. A. Liškū-
nas. vicepirm.. Z. Žiupsnys, sek
retorius 7118 So. Mozart St. 
Chicago. UI. 60629, telef. 312-
776-6412. A. Būga, kasininkas. 
ŠALFASS-gos centro valdybos 
adresas yra : 1118 S. Mozart St., 
Chicago, Illinois 60629, tel. 312 
776-6412, U. S. A. 

Revizijos komisiją sudaro kle-
velandiečiai V. Jokūbaitis, V. 
Čyvas ir K. Karalius. 

Garbės teismą sudaro Kana
dos gyventojai: 3. Krasauskas, 
P. Berneckas ir V. Bireta. 

GAMTOS APSAUGOS 
ĮSTATYMAI 

Austrijoje vieningo gamtos 
apsaugos įstatymo šaly nėra. 
Tačiau kiekviena federalinė že
mė turi savus gamtos apsaugos 
įstatymus. Ten rezervatai uži
ma 2550 kvadratinių kilometrų, 
kas sudaro Zcc visos teritorijos. 
O saugumų landšaftų rajonai 
užima 11,155 kvadratinius kilo
metrus arba 1 3 ^ viso krašto 
teritorijos. jm 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63 rd Street 
Kampas 68-čios ir Californla 

Pirmad.. antrad., ketvtrtad., nuo 
S lkl 7:80 vai. vakaro 

Soštad. nuo 2 Ik) 3:30 vai. 
Trečlad. Ir penktad. uždaryta 

Oflso telef. 47«-4042 
Fb*xtri trf. WAIbrook 5-S04K. 

Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
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Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
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6200 S. Western — Tel. GR 6-4421 
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Urugvajus, baigus kvalifikad-
stovi lygiai taškų ir įvarčių san-.nėms rungtynėms tapo P. Ame- j siekti didįjį tikslą. Nežiūrint Ar 
tykiu su Ispanija. Paskutinis le- rikos pirmos grupės laimėtoju, i gentinos laimėjimo remiantis 
maantfs jugoslavų įvartis prieš Šis kraštas turėdamas apie 3 mi-
Graikiją buvo pelnytas paskuti- lijonus gyventojų, bet jau du 
nėję 90 žaidimo minutėje), ki- kartus buvęs 1930 m. ir 1950 m. 
tos valstybės jau kvalifikavosi 10. i pasaulio futbolo meisteris už-
Škotija, 11. Čilė, (SSSR atsisakius 
žaisti Čilėje buvo diskvalifikuota, 
bet SSSR dar priešinasi ir galu
tinai paaiškės tik 5-tą sausio), 
12. Zaire, (iš Afrikos kontinento savam kraštui 24 žaidėjus 
kvalifikavosi Zaire — buvusi m. atstovauti Urugvajų V, 

ėmė 1970 m. Meksikoje pasauli
nėse pirmenybėse 4-ta vietą. 
Naujas Urugvajaus rinktinės va
dovas H. Bagnulo buvo pristatęs 

1974 
Vo-

Ayola įvarčiais vadovo Sivori rū
pesčiai prasideda tik dabar. Jis 
atsistatydino ar žada pasitrauk
ti, o jo geriausi žaidėjai vienas 
po kito iškeliauja į užsienį. 

Šiose 1974 m, pasaulinėse fut
bolo pirmenybėse aiškiu favori
tų nėra. 

Red. pastaba; nuoširdžiai dė
kojame mūsų mielam autoriui už 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI" 
Radijo Valanda jan 30 metų tarnau
ja New Jersey. Xew Tork ir Con-
necticut lietuviams. Kas šeštadieni 
nuo 4 iki 5 vai. p. p., iš WKVD Sto
ties Xew York e (133() kil.. AM Ir 
939 meg. FM). 

mrefct. — Or. Jokūbas J. Stukas. 
14U7 Foree I>r. 

Mountaia-ide N. J. 07092 
TeL 2S2-M4B (code 201) 

Kviečiame taip pat klausytis 
Lietuvišku Kultūrinio Valandų ang
lu kalba, i* Stton Hali Universiteto 
radijo stoties. <N*ew Jersey WSOU) 
(89.5 meg. FM) Pirmad. 8:05-9:00 
v. v. (Vadovauja prof J. Stukas). 
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Belgu Kongas). Po lemiančių 
pirmųjų rungtynių prieš Maroka 
3:0 aors dar lakus 23 gruodžio 
žaisti dar vienoms rungtynėms 
Zaire žmonės šoko iš džiaugsmo 
savo sostinės Kinshasa gatvėse ir 
verkė sužinoję, kad jie tarp ge
riausių pasaulyje iš tolimo Afri
kos kontinento), toliau jau kvali
fikavusi valstybė 13. Uragvajus, 
14. Argentina. 15. Greičiausiai 
Hai t i ,(Meksikos rinktinė buvo 
išjungta be kitų rungtynių po 
tr»giŠko pralaimėjimo 0:4 prieš 
Trinidadą. 16 jau kvaLšfikavusi 
valstybė Australija. 

kietijoje. Iš senųjų žaidėjų buvo!tokią išsamią artėjančių pasau-

Brazilija 

Dabartinis 1970 m. devintasis 
pasaulio futbolo meisteris Brazi
lija, neturėdama kvalifikacinių 
rungtynių, sužaidė 9 paruošia-

likę dk 5, kaip H. Santos, L. 
Ubinas, L. Cubilla ir kiti. Vie
nuolika žaidėjų visiškai dar nebu
vo turėję tarpvalstybinių rungty
nių patirties, kaip L. Aguirre, W. 
Olivera, F. Morena ir kiti. Iš jų 
nei vienas negali šiuo metu žais
ti užsienyje. Vadovas—treneris 
H. Bagnulo žada Brazilijoje žai
džiančiais žaidėjais, kaip Mazur-

linių futbolo pirmenybių apžval
ga 

Chicagos universiteto šach
matininkai Pan American žai
dynėse an t rus metus i š eilės 
laimėjo pirmą vietą. Rungtynės 
buvo ta rp universitetinių ko
mandų. 

R E C E P T A I 

ŠACHMATŲ 2LNIOS 

J. & j . PKARMACY 

2557 W. 69th Street 

Telef. PR 6-43B3 
P R I 8 T A T T M A 8 N E M O K A M A I 

Važiuojamo? kM8s. rementai ir kt. įrankiai pirkti ar nuomoti. Impor
tuoti od©kolon%i. Kvepalai ir Fanny May saldainiai. 
Apsirūpinki^- vitaminais: apsisaugoti nuo persišaldymų Ir sirdiM sustip
rinimui Vitaminą E. ir kt. Turime ir gydomų žolių. 

Nemokamai supakuojame doram* 
ANGELĄ tr VYTENIS DIRKIAI, sarta. 

STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 7lst Street 

Tel. 737-1112; įei ui« 
daryta, tei. 776-4363. 

— Pasaulio pretendentai sau- I — JAV didmeistris, katalikų 
sio mėnesį pradeda kovas dėl pa- kunigas William Lombardy, už 
tekimo j pusbaigmines varžy- deimantinę partiją Philipinų tur-
bas. Amerikietis Robert Eyrne . nyre prieš argentinietj Quinte-
sausio 14 San Juane (Puerto Ri- . ros gavo S1000 premiją 
co) susitinka su pasaulio eks- — Ignas Žalys 1968 Golden 
čempionu Borisu Spaskiu; sausio i Knights korespondenciniame tu r 

mąsias tarpvalstybines rungty- , 1$ Avguste Brazilijos žvaigždė nyre lyderių tarpe. Chess Life & 
nes S. Afrikos ir Europos kraš- Meckings rungsis su Korčnoju- Review gruodžio nr. įvardina 2a-
t w » e , iš kurių 6 kartus laimėjo, i nū; sausio 17 Maskvoje Karpo- \\į septintuoju su 41.75 tš. , o F. 
kartą sužaidė lygiomis ir du k a r - į v a s kovos su Polugajevskiu. o Undžių 22-ju (38.6). Ignas 2alys 
tus pralaimėjo (Italijai ir Švedi- gausio 18 Paima de Ma! jorkoje j yra du ka r tus laimėjęs Golden 
} » ) . Brazilijos rirfttifiės vadcf.as kovas pradės Petrosianas su ! Knight«s turnyrus , surinkęs mak-
M. Zagallos savo rinktine, nors j vmgnl portišiu. Laimėtojai ba- simumą taškų (46.2). 
ir be Pele, Tostao ir Gerson bu 
vo patemkinta-s. Šios rįnktinės žai-
diminiatn pajėgumui yra keletas 
linkėtinų dalykų. Pelei, kaip jau 
anksčiau buvo pastebėta, ni^ra 
pakaitalo. Ta ip pat trūkumas 
Gerson ir Tostao labai neigia
mai veikė laidiminę padėt}. Va
dovo M. Zagallo naujai suior-

landžio mėn. turės išaiškinti fi
nalistus, o pastarieji rugsėjo Boston Sunday Herald gruo 

u , , . , „-__ . ; džio 30 įtalpino nuotrauką sių men. leis žinoti, kas 19<o metais | . , . 
' eilučių autoriaus, bemeškeno-bus Fischerio varžovu. Tarpzo-

ninių varžybų nugalėtojas brazi
las Meckingas teigia, kad Fische 
rio varžovu bus jaunieji did-
meistrai (jis arba Karpovas), o 
čekų didmeistris Hort pasisako 

muota rinktinė parodė, kad jįaii-1 už PetroeianĄ. 

jančio Bostono pakrantėse, drau 
go su jo šunim Kudlium. Kita 
panaši nuotrauka su Kudlium ir 
meškere tilpo to pat dienraščio 
pirmame puslapy lapkričio 29 d. 
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DR. FANG C. LU 
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Ginekologine Chirurgija 
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Sovietų darbininkai vos ginasi nuo bado 
Diktatūrine prievarta If 

PARTIJOS ATSKYRIMAS NUO VALSTYBĖS 
Naujieji metai pradėti su Moczar pripažįsta, kad Katyne 

daugeliu netikrumų. Ne tik už- bolševikai išžudė keturis su vir-
sienio politikoje, kaip Artimuo- sum tūkstančių lenkų karinin-
siuose Rytuose ir Indokinijoje, kų. 
ateitis pasilieka nemaža mįslė, * 
bet ir pačiame Washingtone y ra Tas buvęs vertėjas komunis- kategorijos be jokios išimties j šo? Neatrodo, rrufanovo leidi-
nemažai netikrumo, net ir k a s tų viršūnių pokalbiuose dabar Įgautų pragyvenimo bent m i n i - i n y s p a r e m t a s ypač analize dar-
liečia paties prezidento asmenį, liudija, kad komunistai naudo- i mumą". Paprastais žodžiais ta- Į bininkų gyve: mo sąlygų Le-

Kad ir kaip nemieli balsai a- ja melą, šmeižtus ir provokaci- j riant, didelė dalis Sov. Sąjungos | n ingrade , taig: labiausiai išsi-
pie prezidento pakaltinimą ar jas savo tikslų siekdami. Jie j gyventojų, uždirba tik tiek, kad ; vysčiusiame i <-. yra smul-
net pastangas jį nušalinti, vis Lenkijoje net naudojo sufalsi-i galėtų apsiginti nuo bado. j kiai dokumentuota mizerija, ku-
dėlto vienas dalykas visiems fikuotą vyskupų laiško tekstą. į Sovietinė tikrovė ' f * 8 9 B g y v e n a ^ūelė dalis sovieti-
daro gilų įspūdį: gaiimumas ieš- puldami vyskupus dėl ta r iamo' I nių darbininki įr tai jx> penkių 
koti teisingumo net ir pačiose bendravimo su Vokietijos vys-j Nemanykite, kad taip sako I dešimčių metu nuo revoliucijos. 

"Sovietų Sąjungoje dar yra Į diniai. t a ip skirtingi nuo va ;-
darbininkų kategorijos blogdi, d isko jo t r ium! :zmo ir propa-
atlyginamos. Reikia pabrėžti, j gandos šūkių. [< ka paslaptis, 
kad dabartinis gamybinių jėgų , Nejaugi tai tft r.zūros nebud-

1 išvystymas iki šiol neleido pa- j r ū m a s ? O gal i manevras ko-
siekti to. kad visų darbininkų Į kio nor s politir: o Brežnevo prie-
Irta tc\crr\r*i i r \ c 1*ui •i/"fclri/\t7 io im+icus? on-v *} V ^ o t y / v l n '"*»i»Ko v^^^r^ 1 M * 3 ; 

rodskogo naselenija .SSSR" 
(Miestiečių ir kasdieninio gy
venimo problemos Sov. Sąjun-

144 pusi., autorius yra Ivan 

centrinėse įstaigose, kai k ra š t a s kupais. kviečiant juos į krikš-
demokratiškai t va rkos i Pilie- čionybės įvedimo 1,000 metų su-
čiai a r jų rinktieji a ts tovai gali kakties minėjimą. Vertėjas VVeit 
pareikalauti atskaitomybės pa- tame raudonųjų falsifikuotame 
cių aukščiausių kraš to viršūnių vyskupų laiške rado 201 iškrei-
ir ati t inkamai nuspręsti apie jų pimą. Tas pabėgėlis liudija, kad 
t inkamumą toms pareigoms tęs- rusai tyli, kai arabus treniruoti 
t i yra nuvykę kai kurie buvusieji 

* naciai 
Tokios galimybės visiškai nė- * 

ra diktatūriniuose kraštuose. Komunistinių viršūnių mora-
kaip Sov. Rusijoj, kom. Kinijoj lę atskleidžia slaptas pasikalbė-
a r kituose panašiuose. Gia tik jimas Varšuvoje. Kai Gomulka j Pavlovič Trufanov, apie kurį ne
gali atsirasti heroiškos asmeny- nusiskundė, kad jam nepatin-! turime smulkesnių žinių, kas jis 
bės, kurios, nepaisydamos savo ka prie Lenkijos prijungtose že- \ *°ks >Ta- Bet tikriausiai vienas 
gyvybei pavojaus, ryžtasi kelti mėse pasilikusieji vokiečių tau- ' ^ valdžios apara to vadinamų 
balsą prieš kruvinas neteisybės tybės likučiai Lenkiją vizitavęs j specialistų, žinovų socialinių 
kr barbariškumo apra iškas mū- rytų Vokietijos raudonasis vai- \ kausimų Sov. Sąjungoje, š is 
sų pažangos amžiuje. Visame dovas Ulbriehtas jam pasiūlė to- ' židinėlis tikriausiai neskirtas 
pasaulyje padarė ypatingai di- kį sprendimą: "Areštuokite į užsieniui ir yra gana retas so
delį ir stiprų įspūdį Solženicy- juos". "VVeit atskleidžia, kaip | vietinis leidinys, kuriame pa-
no šauksmas prieš Kremliaus Rytų Vokietijoje naciai užima j vaizduota tikrovė gana ar t ima 
priespaudą Stalino laikais su ne- atsakingas pareigas administ- '•• r e a iybei . J i s parodo rusų tautos 
mažomis užuominomis dabar- racijoje, tuo tarpu komunistai j ̂ k ^ J i veidą, ^ kuris pagal pro-
čiai. N e t ir amerikiečių laikraš- plačia gerkle šaukia, kad Vaka- į pagandinę klišę y ra toks raus-
čiai, kurie iki šiol buvo atsar- ruose nepakankamai gaudomi i v a s , laomingas, bevedąs į komu-
gūs ir nuosaikūs kaltindami So- nacių kriminalistai. Pagaliau l u z m o galutinę pergalę ir lai-
vietų Rusiją, dabar Solženicyno tas buvęs komunistų viršūnių 
pareiškimus dėjo į pirmuosius pasikalbėjimų vertėjas pasako-
puslapius su stambiausiomis ja, kaip j a m savo akimis teko 
antraštėmis. Pasaulis plačiau matyt i Lenkijoje raudoniesiems 
sužinojo, kas lietuviams buvo buržujams paruoštų vilų ra jo- I 
jau nuo seniau žinoma ir savu nus. žvėrimis gausius jų me-
kailiu pergyventa. džioklei ir žuklavimui drausti-

* nius (rezervatus). 

koks nors Maskvos ' 'disiden-į kur i kaip t ik darbininkams pa
tas", kandidatas į Sibirą ar pa- žadėjo "rojų' 
mišėlių ligoninę. Visai ne. Aukš-

Dvi darbininku rūšvs 
ciau pacituotus žodžius skaito- • 
me oficialiame laikraštyje, išė- į Trufanov o leidinyje yra len-
jusiame Leningrado universite- i teles, kuriose smulkiai parody-
te, vardu "Problemy bytje go- į t a darbininku atlyginimai Lė

lių (tačiau trečdalis jų gauna i 
t ik 6 0 - 8 0 rub.) . Kiek aukštes-j 
nėję pakopoje algos atžvilgiu 
y ra "nekvalifikuoti darbinin-1 
kai '^ kurie vidutiniškai gauna 
mėnesiui 106 rublius (bet kr jų 
ta rpe yra tokių, kurie faktinai 
gauna t ik 80 rub.). Taigi, kaip 
beskaičiuosime, aišku, kad al
gos y ra žemos, daug mažesnės, 
negu Vakarų valstybėse. Skai
t a n t Amerikos valiuta, žemiau
sias atlyginimas yra apie 100 
dolerių ir aukščiausias apie 220 
dolerių mėnesiui. 

Pragyvenimo lygis nutylimas 

Trufanovo apskaičiavimuose 
y ra didelis plyšys — nepaduoda, 
kiek kainuoja pragyvenimas. 
Autorius pateikia tik lenteles, 
kur parodoma, kad maisto pro-

Ed Sloane, ''Manchester Union Leader", New Hempshire. bendradarbis, 
aip vaizduoja Sov. Rusiją, I ai kančią aarve pavergtas siutas. 

n ingrado metalmt-chaniškoje pra i dūktų sunaudojimas asmeniui y-
monėje. Autorius darbininkus į r a pakilęs, palyginus su prieš-
dal ina į dvi Kategorijas pagal i revoliuciniais laikais, bet iš to 

goję). Brošiūros, turinčios viso | j ų da rbo pobūdį ir nurodo jų • nematyti , kiek kainuoja maisto 

minga ry to jų 
Kodėl spausdinami tokie ir 

panašūs (tiesa, gana reti) lei-

g a u n a m ą atlyginimą: mažiau
s ias 60 rub. mėnesiui, aukščiau
s ias — 250 rub. 

Bet kokia yra faktinai rublio 
pe rkamoj i gai:a ? Oficialiu kur
s u rublis y ra lygus 90 ameri
kiet iškų centų. Bet laisvoje rin
koje už rublį niekas nenori mo
kė t i ne t 50 centų. 

produktai dabar. Tačiau kiti 
šaltiniai iš 1367 metų sako, kad 
Maskvoje keturių asmenų šeima 
mėnesiui maistui išleidžia 124 
rub. 56 kapeikas (145 dol.), kai 
tokia pa t šeima 1967 m. New 
Yorke išleisdavo t ik 73 dol. 

Vienoje savo knygos dalyje 
Trufanovas pastebi: "Medžiagi-

KIPRO SALOS ARCHEOLOGINĖS IŠKASENOS 
Žemėje randama daug graikų meniškų daiktų 

B. JABLONSKIS 

Kipro sala užima 3,572 kv. my-1 gyti. Jau labai sunkiai gaunamos 
lias. Joje gyvena 600,000 žmo- į dvigubu kaklu, raštuotos ir 
nių, kurie sudaro šias tautybes:; blizgančios vazos. Nežlūrint,kad 
80 proc graikų, 18 — turkų, 2 
— armėnu, maronitų ir kitų. 

Sala patraukli turistams ir ieš
kantiems senovinių meno daiktų 
Lankytinos vietos yra Troodos ir 
Olympo kalnai, Selimiye mečetė, 
tautinis muziejus Nicosijoje, Ky-
renia ir Kolosai pilys, §v. Barna
bo vienuolynas Famaguste, Sv. 
Lazarus kapas Lamakoje ir Cu-

j nės gerovės lygis labai apspren-
P a g a i Trufar.ovo lenteles men- ] d ž i a m a s l i a u d i e s butų klausimo", 

k iauš ia i atlyginama Leningrado į J i s s t e ng įa s i įrodyti, kad pasku- rium netoli Paphos. 
me ta lmechanuų įmonėje darbi- j t i n i a i s m e t a i s y r a p ^ a ^ d i . A t o s t o g a t t t o j u s h keliautojus 
n inku kategorija yra tae, kurie j d d ė p a ž a n g a butų statyboje: labiausiai traukia senovinės gka-
soviet ine terminologija tar iant | n u o l 9 6 3 m e t u U 1 9 7 0 metųjsenos. Krautuvės pripildytos ... 
a t l ieka -viduimes kvalifikacijos ; S o v S ą j i m g o j e pastatyta 518 Į dviašių, plonais kaklais ąsočių ir I kas paiso to draudimo, 
r ankų darbą Tai smulkieji į- į mll ^ ^ ^ p l o t o > i ^ n u o a- i dažytų stiklinių indų, kurie paga- tai, pagaminti prieš 

juodžemio sluogsnis maždaug aš
tuonių centimetrų storumo, kuris 
užaugina viską, kuo žmogus minta, 
ir žoię. kuria minta avys. raguočiai 
ir daug kitų gyvulių, kasmet plonė-

Tai vis neteisybės, prieš ku- j a a r b a d ė l cheminės taršos yra ne
vaisingas. Ir nuostabu, kad šias 
taip gyvybines problemas pradėti 
giliai studijuoti paskatino Saudi 
Arabijos karalius Faisalas. uždary
damas savo naftos šaltinių vamz
džius. Jau dabar nustatytomis ži
niomis pagrindiniai žemės alyvos 
rezervai yra skaičiuojami 558 bili
jonais statinių. Metinis alyvos su
naudojimas yra 18,5 bilijono stati
nių ir kasmet kyla. Jeigu nauji ener 
gijos šaltiniai greitai nebus surasti. 

I r Solženicynas y r a ne vie
nintelis tos rūšies liudininkas, rias pavergtieji už geležinės už-
Stai, šiomis dienomis iš spaudos dangos gyventojai neturi gali-
išėjo rusų mokslininko Z. Med- mybių protestuoti, išskyrus to-
vedevo knyga "The Years after kius herojiškus ryžtinguosius, 
the Dav of Ivan Denisovich", kaip Solženicynas, kurio tarp-
kur atskleidžia rusų inteiektua- tautinis garsas (Nobelio laure-
lų tragediją diktatūrinėje ko- a tas) jį nors iš dalies apsaugo 
munistų prievartos valstybėje, nuo Kremliaus tironų savivalia-
Nemažą susidomėjimą sukelia ir vimo. 
neseniai pasirodęs veikalas "At * 
the Red Summit". J o autorius Visos tos neteisybės už gele-
Erwin Weit, net 12 metų buvęs žinės uždangos vyksta dėl to, 
vertėjas Lenkijos naujiems vai- kad komunistų partija yra su-
dovams susitinkant su Brežne- jungta su valstybe. Komunistai I rikos'valstybėsTturėda^ios didžiau 
vu. Ulbrichtų ir kitais komunis- garsinasi siekią valstybės beša-; sius akmens anglies išteklius, mir-
tą kontroliuojamų kraš tų vado- liškumo, atskirdami valstybę į tinai jų dūmais užterš atmosferą, 
vais. J is pabėgo į Vaka rus ir nuo Bažnyčios. O kodėl gi par- i n e s visoks mechaninis variklis, įs-
dabar atskleidžia visą eilę pa- tija nėra atskir ta nuo valsty 
slapčių. Jis skelbia, kad buvęs bės? Kodėl komunistiniuose! 
Lenkijos prezidentas ir komu- kraštuose partija, viena vienin-
nistų partijos pirmasis sekre- tele palikta, yra suplakta su 
torius Boleslovas Bierut Mask- valstybe ir savo partinių tikslų 
voje mirė ne širdies smūgio iš- siekia panaudodama valstybės 
t iktas, kaip oficialiai skelbta, o iždą, policiją, spaudos cenzūrą, 
nusižudė. VVeit atskleidžia, kaip mokslo įstaigų kontrolę, m o 
didelį pavergtų kraš tų išnaudo- kyklų pavergimą, visas tas in-
jimą vykdo Maskva. J i s pabrė- stitucijas versdama tarnauti 
žia, kad komunistiniuose kraš- parti jai? Kada gi komunistų 
tuose darbininkų unijos ne dar- kraštuose įvyks tai. kas jau nuo 
bininkų interesus gina, o vie- seniai y ra kultūringuose Vaka-
nintelio darbdavio — komunisti- ruose: partijos atskyrimas nuo 
nės valstybės. VVeit liudija, kad valstybės? Valstybė y r a visų pi-
už geležinės uždangos yra nema- liečiu laisvo apsisprendimo rei-
žai nacių, kurie dabar jaučiasi kalas, o ne partijos pareigūnų 
gana saugūs į traukti komunis- tarnai tė ir pastumdėlė. Parti-
tų tarnybon. Knygoje atžymi, jos atskyrimas nuo valstybės 
jog net Lenkijos komunistų pa- yra teisingumo ir politinės lais-
s t a ty tas saugumo viršininkas vės būtinybė. J . Pr. 

monės ta rnauto ja i Jų vidurinis į p , a 5 5 r j U j o n ( i g y ^ n t o j : p a -
mėnesio atlyginimas y ra 90 rub- | g e r i n o b u t u problemą. Lenin

grade tuo pat iaiku beveik 246, 
C00 šeimų gavo naujus butus. 
Bet nepaisant visos tos "pa

noje savo kalboje pažymėjo, kad ! 
JAV. turedam „s tik 7 procentus vi
so pasaulio gvventojų, sunaudoja . 
per metus 301roeeukų viso pasaulio įžangos", antrame Sov. &ąjun-
al\-vos. g°je savo didumu mieste žmo-

1973 m. yra apytikriai apskai-1 nės gyvena kaip silkės bačkoje, 
čiuoti. imant pagrindu didžiausią | 
naftos gamint ją. pasaulio alyvos I Mokymo pakilimas 
ištekliai: Sa ;di Arabija 137 bilijo
nai statinių. Kuwait 74 bil. statinių, 
Iranas 62 bii statinių. Sovietų Ru
sija 42 bil. matinių. JAV 36.6 bil. 
statinių. Kiekvienoje statinėje yra 
42 galionai alyvos. I r 

Kitas mitas, kuris sugriauna 
visus Trufanovo įrodinėjimus, 
yra iabai •"pakilęs mokymas". 
Bet Trufanovo lentelėse maty-

tik vienos į ti, kad didesnė darbininkų dalis 
JAV-bės per metus sunaudoja j vis3il n e s i s tengia pakelti savo 
6.205.00a00f. statinių alyvos, kas į ^ ^ ^ ^ - n d a n k o j o k i ^ 
sudaro 262 unijonų galionų per me- , . . , . . , . . 
tus. .Amerika ir Kanada drauge iš- į f e s i m o ^vinimo vakarinių mo

tai po 30 metų alyvos ištekliai bus į traukia iš žemės per metus 176 bil. j M * l a r kursų Tokių skaičius 
sunaudoti, fabrikų krosnys užges. | 400 milijonų galionų alyvos. Pmduk i kasmet vis auga. 1965 m. Le-
laivai. lėktuvai ir automobiliai pa- j c i ja yra milžiniška/bet viena Ame- { ningrado metalmechanikų 90% 
virs geležies laužu. Jungtinės Ame- r i k a dar turi įsivežti 76 bilijonus ! d a r b i n m k ų nelankė jokios mo-

jos atstovauja heleniškų laikų me 
ną ir grožį, vazas galima pirkti 
už maždaug 60 dolerių. 

Krautuvės prikrautos šim
tais ąsočių, puodų, statulėlių, mi-
singio dirbinių, auksinių papuosa 
lų ir kitų meniškų daiktų, tu
rinčių net 5000 ar daugiau metų 
senumo. Daugumas iš jų yra tik
rai meniški ir nepaprastai gra
žūs, prilygsta Kipro salos meno 
muziejaus rinktiniams daiktams. 

Iš tikrųjų, senienų išvežimas iŠ 
salos yra draudžiamas, bet mažai 

Visi daik 
1850 m e t , 

minti heleniškais laikais, dar 700 pardavinėjami ir už salos ribų. 
metų prieš Kristaus gimimą. , Prekyba vyksta daugiau šimto 

Helenistinis amžius prasidė- metų ir vargiai kada bus sustab-
jo su Aleksandro Didžiojo užka- dyta. 
n H M M Artimuose Rytuose. Jis Senienų kontrabanda ir parda 
pasibaigė po 300 metų, bet grai- vinėjimas išplitęs isą pašau 
kų kalba ir kultūra paliko užka
riautuose kraštuose. Graikų kal
bą ir idėjas bei civilizaciją ypač 
priėmė žydai iš Diasporo. 

Jei kas turi pa linkimą j anksty
vojo amžiaus misinginius išdirbi
nius, turinčius 4000 metų se
numo, gali juos Kipro saloje įsi-

kaitant ir atominius generatorius, 
reikalingi alyvos. Arklys gali trauk 

Į ti paėdęs žolės, bet vežimas, j kurį 
jis pakink\-tas. nesisuks be tepalų. 

Apskaičiuojama, kad 90 procentų 
vis pasaulio galybės ir turtų yra 
sukaupta šiauriniame Atlanto re
gione. Tačiau iš antros pusės 90 

džiama tik 32 dol Bet tai pa
tentuotas melas. 1971-72 m. 
Jungt. Amerikos Valstybėse 
tiek viešųjų, tiek privačių mo-
kyk'ų mokiniai valstybei kaina
vo 85.1 milijardo dolerių, taigi 
kiekvienam mokiniui išleista 410 
dolerių 

Kaip ten beaiškintų kaip be
skaičiuotų, padėtis nėra džiu-

galionų alyvos iš kitų kraštų, mo- •TCVĮC'O-
kėdami už tai auksu. Imant visą i 
statistinį paveikslą dėmesin, grei- i Trufanovas. matydamas, kad 
čio mažinimas keliuose, šviesų pri-; surinktieji duomenys gali suda-
gesinimas ir termostato nusukimasį rytį labai neigiamą įspūdį, grie-j ginanti ir viskas neina pagal 
žemyn keletu laipsnių yra niekis į b i ^ j tioiškai komunistinės pro-1 iš anksto numatytus ir prama-;; 

• l _ Z _ « L ^ r - « ^ L * w rvi*™- M * ™„v t i Įjunus vykdytų t.k mokslininkai, 
tai Kipro salos muziejus dar 

]į, labiausiai Turkijoje, Irane, dau 
gelyje Afrikos. Pietų Amerikos 
ir Azijos valstybių. Valdžios au
toritetai nemėgina jos sustabdyti. 

Archeologai tvirtina, kad se
nienos dažnai klastojamos ir pa
dirbinėjamos, nežiūrint, jog salo
je ir kitur galima lengvai įsigyti 
vertingų autentišku daiktų 

Daugiausia senienų krautuvių 
yra turkų valdomoje salos daly
je. Graikų policija neturi teisės 
kištis į turkų valdomą salos da
lį, todėl turkai prekiauja nesivar
žydami ir išgabena daug senienų 
į Turkiją. 

Nors labai daug buvo iškasta 
ar atrasta daiktų, bet vis randa
ma tūkstančiai vertingų me
no dalykų. Žinoma, jei kasinė-

prieš proKemos visumą. Ir jeigu į d o S - t i e s i o g m e l o . J i s „&> \ m u s planus. Reikia manyti, 
pagal O. Spenglen mušu generama \ * & . ' Z . . ,t^. i , , , - — - • . : STi^BSrSS'^^lSSS - jei "ov- Sąjur^oje ^^ :^^^ i s t e ^ j

s i s t e m o s " 8 -- r i f ? , • j A -,-•!« daugiau praturtėtu naujomis ir , tai n daug blogės-• galavtmų nepagydys nė milzi- . . &. .K . . , u -e & ... , . ^ „ ^ . . !idom:omis senienomir,. jos bu-smukimo. tai jis neabejotinai rėmė- ! nėra gera 
si ir devvnioliktoio amžiaus vokie-1 nė kapitalistiniuose kraštuose, niska Vakarų pagalba. Ligos 

. , . , _ . . , _̂ , ,. , , 1 . . . . . . , . , tų apsaugoujs nuo .voii^raDaiiui-
cių rasyto.io bei filosofo F. Nietz- j Savo teigimus bando remti neva gydomos ne dolerių miujjardais ; 7 r 

procentų visos žemės gyventojų, gy į sches knygos: "Ecce Homo" (štai | statistikomis pagal kurias Sov. i ar kvieičių maišais. Sovietinės į n i " . ų ' . . , , 
venančių į rytus nuo minėto regi- j žmogus) mintimis, kurioje jis rašė: I ą , ^ ^ kasmet išleidžiama į sistemos ligoniui reikia ko kito l , V i e m s archeologas pasa.<e, 0 0 
jono. kol kas gyvena tik iš dešim-1 "Mūsų europinė kultūra žlugs, j i , J ^ , . . , - . » . T |T - ~*TZ~^ ^„.v^tiTr,^ * •« nepaprastai turtuiga įSucase-

Spaudoj ir gyvenime 

jono, kol kas gyvena tik iš dešim- j "Mūsų europinė kultūra 
ties procentų naudojamų pasaulio pati save susinaikins", 
turtų. Prezidentas R. Nixonas vie- I J . V. 

113 dol. kiekvieno mokinio švie- — pačios sistemos pakeitimo. 
Sūduvas i timui, kai tuo tarpu JAV išlei-i i. V. (Nukelta į 4 pusi.) 

SUGRĮŽIMAS I BROOKSA 
ALFONSAS N A K A S 

40 

po vidurmiestį, nes netoli jo buvo Chrysler-Plymouth 
garažas. Tuomet mane sužavėjo žmonės. Jie buvo la
bai gerai apsirengę, šalti, bet mandagūs. Priminė man 
Europos miestų žmones. Prieškarinės Europos. Dabar 
VVinnipegas tokio įspūdžio nebedarė. Vėl sustojome ne
toli vidurmiesčio, o paskui ir vidurmiestyje. Mano mo
terys bandė apsipirkti. Sį tą ir nusipirko. Rūbų Aš 
ieškojau prieš aštuonerius metus matytų žmonių Jų Nuo kelio traukėsi prerija. P r i e kelio nedrąsiai ėmė 

rinktis medžiai. Iš kar to kokie nuskurėliai berželiai j neberadau. Dabar ir čia buvo plaukai, barzdos, blue 
ar skroblai, a r kokios žilvičių rūšys . Mažomis grupė-! jeans. Buvo apskretėlių ir hipių. Šalčiausias, pagal 
mis ir didesniais miškeliais. Vietomis plikos. ?mulkaus! klimatą. Kanados miestas nelikęs šaltas naujiems lai-

n / n i i A i i ! i ! i A į f i i / i r M i r i m i / i i i A i * i i i i # . i * * f t s m ė l i o ^ P 0 5 5 {N a n k s č i a u čia nepas tebė jau) . Dar visai! kams. Tai pastebėjo ir mano moterys. Aš buvau Wln-
L K O N O M I N I O V A K A R Ų j M U K I m O IŠVAKARES i ^ 1 "* k v i e č ^ d i r v o s - I r nežinau kokių javų gelton-jnipego publiką taip išgyręs, kad negalėjo joms nekrist 

į žiedžiai plotai. Ai, poroje vietų m a t ė m e didelius plo- | i akis priešingybė, 
rinėja grynai ekonomines Amerikos) tus mėlynai žydinčio javo. Kas t e n ? Gal lietuviškieji! Buvau manęs VVinnipege praleisti dieną ir naktį, 
smukimo priežastis. Jo išvedžiojimui linai? Negalėtų būti. Tik nieko raudono . Nieko raudo- A r tikrai tu nori čia likti? Ką mes šiame mieste da-

Pirmojo pasaulinio karo vokiečių 
kultūrinės istorijos filosofijos at
stovas prof. Oswald Spengler para
šė knygą "Der Untergang des 
Abendlandes" (Vakarų žlugimas), 
kurioje įis vaizdžiai išpranašavo 
artėjantį Vakarų kultūros ir civili
zacijos neišvengiamą žlugimą. Anot 
Spenglerio. kultūros epocha, kaip 
gyvas organizmas, išsivysto, bujoja 
h", pasiekusi savo aukščiausią civi
lizacijos laipsnį, sunyksta ir miršta, 
užleisdama vietą naujoms kultūros 
formoms. Kaip pavyzdžius jis duo
da senovės Egipto, antikinės Grai
kijos. Romos ir kitų kultūrų kilimą 
ir žlugimą. 

Pasinaudodamas Spenglerio min
timis amerikietis žurnalistas Jim 
Bishop savo straipsnyje "Economic 
doomsday on the way" plačiai nag-

mintys mums. gyvenantiems šiame 
krašte, yra gana įdomios. 

Ekonominis kelias mūsų krašte 
eina žemyn. Prašau nelaikyti mane 
blogu pranašu, bet realistu, rašo 
Jim Bishop. Niekas negali sugriau
ti pagrindinės aritmetikos taisyk
lės, kad vienas minus vienas lygu 

no. sakau, ant žemes. O raudonų s togų ir rauconų tvar - i rysime? Kuo jis ypatingas? Ir nieko negalėjau joms 
tų sienų pasitaikė. j atsakyti . Gerai. Galime kelionę diena sutrumpinti, 

Net ar t i VVinnipego ūkių t robesių reta. Reiškia, { man vis tiek. Gerai. VVinnipege nepasiliksime. Kad 
ūkiai čia dideli, kaip ir prerijose. Matėme ir arimų. Į neišvažiavus visai tuščiomis, tik nuėjome į Manito-
Matėme atverstos juodos žemės. ' bos seimelio (ar kaip ten savo legislatūrą jie vadina) 

Jau už Portage la Prairie. J a u greitkelis. Aplink jį rūmus. Gražus architektūrinis pastatas, su granito 
gausėja gyvenamieji namai. Palei vieškelį Nr 1. palei kolonom ir granito laiptais. Kai aplink važinėdami ne-

nuliui. Prieš penkiolika metų a š už-j i t k e ų i r •• k i r s d a m i i a k s t o automobiliai ir maži radome vietos automobiliui pastatyti , tai į vidų įsipra-
klausiau Jungtinių Tautų ekonomi
nės komisijos suteikti man žinių 
apie mūsų žemės energijos ir žalia
vų šaltiniu*, kiek kur yra alyvos, didmiesčio artumoje nepastebėja^ tiek žvyruotų ke 

liukų ir tiek dulkinančių automobilių. Rūksta, rūks ta , 
rūksta — visomis kryptimis, visais šonais. 

natūralių .egamųjų dujų. vario, ge
ležies, nikelio, sidabro ir aukso. Po 
ilgo susirašinėjimo Jungtinių Tau
tų atstovai atsakė, kad jie apie tai 
neturj žinių. Taip pat jie nežinoto. 
kad pats viršutinis mūsų žemės 

ūkininkų sunkvežimėliai. J ie l aks to labai greitai. J i e ! šė uniformuotas rūmų sargas, kar tu su mumis ieškojo, 
kelia didžiausius dulkių debesis. Jokio kito Kanados o legalios neradus, leido pastatyti nelegalioj vietoj ir 

kitam savo kolegai įspėjo dėl to nedaryti triukšmo. 
Tai buvo mums labai gražus VVinnipego atstovo ges
tas . Viduje radom būrelį turistų ir jauną gidę-stu-

Kai anuomet su sūnumis grįžau iš Brcv>kso, su- ldentę , jiems aiškinančią, kur kas y r a Prisijungėm 
gedo mano radiatorius. VVinnipege mes šust ..jom gal prie tos grupelės ir kartu apžiūrėjome. Deja, jokių 
trim valandom, taisėm. Tuomet pėsti pavaikščiojome j stebuklų ten neradome ir skaitytojui neturiu ko papa

sakot i 
Antras geras dalykas VVinnipege, tai gazolino 

kainų karas. Jau pas mus tokie karai, atrodo, bai
gėsi dešimčiai metų. Ir Kanadoje niekur kitur nesutiko
me. Pasinaudojome. Prisipylėme tanką po 49.9 cento 
už galioną (kokia 10-13 centų pigiau, negu visur ki
t u r ) . 

Vargiai ar tris valandas VVinnipege užtrukę, iš
važiavome į rytus. Gamtovaizdis iš pat kar to daug 
šaunesnis. Kur ūkiai, tai puikūs ūkiai. Žali ir geltoni 
pasėliai Gerai išdirbtos, tamsios dirvos. O kai miškai, 
ta i jau miškai. Pirma lapuočiai, paskui maišyti, paskui 
išlakios, linksmos eglės. Tarp miškų-ežerėlių vanduo. 
Baltom viršūnėm bangos, nes vėjas stiprus. Trans -
kanadinis kelias, ir vėl greitkelis, kelias dešimtis my
lių. Iki Ontario rubežiaus jis dar Nr. 1. Į Ontario įva
žiavus — jau Nr. 17. 

Pakeliui buvo vietovė, pavadinta Prawda. Įdomu, 
koks juokdarys tokį vardą davė? Kai sąvoka ta ip 
bolševiku sumauta, kad lieka paniekos ver ta an t am
žių amžinųjų. 

Kenora — kurortinis miestukas su dešimčia tūks 
tančių gyventojų Motelių moteliai. Pasirinkome Bec-
kett 's motelį, visiškai prie 17-to kelio. Nebuvo iš pačių 
geriausių, bet pakenčiamas. Išėjome pasivaikščioti. 
Miestelyje slankiojo būreliai girtų indėnų. Vyrai, d a r 
nieko, bet girtos, senos moterys atrodė pasigailėjimo 
vertos. Jos buvo tylios, negyvom akim žiūrėjo prieš 
save, eidamos svirduliavo. Pavalgę nei pietus nei va
karienę (nes apie 6 valandą) pėsčiomis grįžome mo
telio link 
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DRAUGAS, penktadienis. 1974 m. sausio mėn. 4 d. 

SUKOMPLEKTUOKIME LIETUVIŠKĄ 
BIBLIOTEKĄ 

Pasaulio Lietuvių Archyvas, i tų senumo paveikslėli su lietu-
kuris renka ne tik archyvinę visku užrašu, tai kodėl nepasi-
medžaag-ą. kaip ją suprantame, rūpinti, kad toks leidinėlis išlik-
bet nori sunnkti ir lietuvišką tų ateičiai, tiems, kurie bus po 
spausdintą žocb. Daug yra su- mūsų. 
kaupta laikraščių ir žurnalų n i , . . . T . . . 

U4rt ^ M 1 Pil J veikia. Ir kiekvie-
komp eJctų, p ų u" nep ų - n a g i c u r į s n o r i j u o pasinaudoti, 
nesm yra po H pasaulinio karo ^ ^ e n i a i s nuo 10 iki 2 vai. 
išleistų leidimų, o prieškarinių 
yra tik vienas kitas numeris. 

Su lietuviškomis knygomis 
yra' kiek blogiau. Iki 1966 metų, 
kol buvo gyvas A. Ružancovas. 
Bibliografinės tarnybos vado
vas, visas knygas, leidėjų at-

MŪSŲ KOLONIJOSE 

!p. p. ras jo duris atdaras. Ar
chyvo adresas: 5620 S. Clare-
mont. Chicago, 111. 60636 (Jau
nimo centras). č. G. 

siųstas įtraukti į "Knygų Len
tyną", perduodamo PLA. Po jo 
mirties padėtis pablogėjo, ir 
nuo to meto knygų PLA veik 
nėra gavęs, negauna ir dabar. 
Išimtis yra tik Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas, ku
ris siunčia po kelis egzemplio-

KIPRO IŠKASENOS 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

• namis. Spėjama, kad čia kadai-
;se gyveno aukštos kultūros, tur-
' tingi žmonės, kurie mėgo meniš
kus daiktus. Sakoma, kad ir da
bar, tik pajudinus žemę kastuvu, 
galima atrasti kokį gražu ir ver-

rius, siuntinėja dar Lietuvių ka- ; t i f t g ą d a i k t ą S t a t v b i n i n k a U p r a . 
talikų mokslo akademija, Atei- j ^ ^ ž e m ę H j - k o n ^^tBo 
t ies leidykla, dar vienas kitas, ; s t a t v b a i ^ , i s i S c a i sunaikino vieną 
bet toli sražu ne visi. j g didžiausių ir. gal būt, senrau-

Chicagoje, pasaulio lietuvių; siu anų laikų kapinių. 
sostinėje, turi būti ir lietuvis-: Turkai, kurie pasižymi gobšu-
koji biblioteka, kur būtų su- m u > i k i s u s ž e m ė s plotus varto su 
"koncentruota visa laisvajam žemėmis. kad tik greičiau ir dau-
pasauly išeinanti spauda, todėl ? j a u į&asenų surastų. Okinin-
PLA ir prašo visų leidėjų siun-Ujį (graikai ii turkai), norėdami 
tinėti savo leidžiamas ar išleis- papįldyti savo kuklias pajamas, 
tas knygas, brošiūras, laikraš- j rastus savo laukuose daiktus par-
čius ar žurnalus, kitokią spaus- davinėja už labai pigią kainą, 
dintą medžiagą, mažus, smul- Salos gyventojai yra mažo iš-
Idus spausdinius, kaip kvieti- Į silavinimo ir neturi jokio supra
tusi, plakatai, programos ir kt. \ tbno apie tokius meniškus ir se-
Juk labai įdomu, kai dar kur i nus istorinius daiktus. Jiems ne
užtinkame 50 ar daugiau me-,rūpi nei jų apsauga, nei praeMs. 

Omaha, Nebraska 
PERSIORGANIZAVO 
SKAUTŲ RfiMt^AI 

Neries tunto skautės ir Vin
co Kudirkos vietininkijos skau
tai iki šiol turėjo atskirus tėvų 
rėmėjų būrelius, kurie sėkmin
gai talkininkavo tik savo tunto 
ar vietininkijos vadovybei ir fi
nansavo tik savo padalinio vyk
domas programas. Praeitą va
sarą pasikeitė tunto, o kiek vė-
l i a u — įr vietininkijos vadovy
bė. Ryšium su tuo ir tėvų rėmė
jų abiejų būrelių valdybos skai
tėsi savo darbą užbaigusios ir 
atsistatydino. 

Gruodžio 9 d. skaučių tunti-
ninkė Irena Lileikienė ir skautų 
vietininkas Jonas šarka sukvie
tė abiejų būrelių bendrą susi
rinkimą. Jame buvo nutarta su
sijungti į vieną tėvų rėmėjų bū
relį ir sudaryti vieną valdybą, 
nes tikslai yra tie patys. Be to, 
ir veiklos aplinkybės neleidžia 
skirstytis, nes yra šeimų, kurių 
mergaitės priklauso tuntui, o 
berniukai — vietinnikijai. Į nau
jai sudarytą būrelio valdybą bu
vo išrinkti Algimantas Totilas, 
Genė Gaidelienė, Birutė Reške-
vičiūtė - Lake, Regina Jonušai
tė - Skubisz. 

Susirinkime skautų ir skau
čių vadovybės plačiai nušvietė 
darbo sąlygas bei užplanuotas 
programas ir prašė tėvų rėmė
jų talkos. Artimoje ateityje bus 
ruošiamasi Kaziuko mugei, o 
vasarą bus organizuojama sto
vykla. Skautės, kaip ir kasmet, 
suruoš Motinos dienos minėj i-

1 mą visai kolonijai. Nesant vie
toje Lituanistinės mokyklos. Vai
dilučių draugovės jaunesniųjų 
skaučių kiekvienoje sueigoje 
bus skiriama po pusę valandos 

! lietuvių kalbos mokymui. Va
dovėlius tėvai užsakys per Gra
žiną Reške\TČienę. 

Skautės ruošiasi Kaziuko mugei 

Kad sutelkus iėšų Kaziuko mu
gės suruošimui, Neries tunto 
Živilės draugovės skautės gruo
džio 16 d. savo būkle, esančia
me senosios mokyklos klasėje, 
suorganizavo visai kolonijai pa-
sivaišinimą kava ir skanumy
nais, o taip pat pyragų ir me
niškai pagamintų žvakių išpar
davimą. Po kiekvienų šv. Mišių 
pasimeidusieji galėjo apsilanky
ti ir pabendrauti skautiškoje 
nuotaikoje. Svečius priiminėjo 
draugininke Teresė Gaidelytė 
ir kitos septynios tos draugo
vės narės. Dalyvių apsiianky-
mas buvo gausus ir parengimo 
pasisekimas didelis. Dabar jau 
bus lėšų Kaziuko mugės suren
gimui J. D. 

GAMTOS PASLAPTYS 
Žinovai tvirtina, kad gamtoje 

nėra jokio šalčio, o tėra tik ši
luma. O dar tiksliau sakant, 
kad gamtoje nėra jokios tem
peratūros, nei šalčio nei šilu-

; mos, o yra tik medžiagos, sun-
: kiai įsivaizduojamo mažumo da
lelyčių — molekulių judėjimas. 
Juo molekulės greičiau juda, 
juo žmogus jaučia aukštesnę 
temperatūrą. Priešingai juo mo-

jlekulės juda lėčiau, vyksta že
mesnė temperatūra. Makos 

lf s alway$ Standard savings time at Standard Federcri 
Savings. And ifs been that way since 1909. We 
believe that anything can be yours if you save for H. 

• YVith our Six Savings Plans, you r money wi)I grow 
į with the highest tnteresi rates w» can offor. 

VVhofs more, ther*'s a certoin satisfacHon to saving 
. a satisfaction yoirll feel even after yoor goal h met. 

7W 
TIACLT n 
rwtr » • * « 

camncATE ACCOUNTS* 
K 900 (V M n 4 VNT mmlw*i 
nCLD IMCUASES TO 7.90% 

C£rrr«CATf ACCOUNTS-
$! .080 > MOT* 4 T m Msftnr/ 
V I O * MOtfASR TJD 7.15% 

6%% ccrnrrcATt *ccou>iTr 
$:j000 Or M M 30 M m * k i M M f 
YMU> INCIIASO TO 7 01% 

5%% CTRTtFICATE ACCOONTS* 
J! .000 Or M « , 90 D«T MW. i l , 
YIUO IMCtf AUS TO 60Wv 

H r t fr. TCA«LT • • •»^twft •ccwwwetc4 I 

«W? 
TTAMJT 

CERTIFICATE ACCOUNTV 
.000 Or M n 1 T««r M—»H«T 

VlttD INC U AUS TO S I ' - - 5Wo 
rtmtr 

PASSBOOK SAVINGS 
torrmt *—i t» »*• O * * •» 
r * L 0 INCMAStS TO $ 19% 

f * * A substontial lirt»revt penolty b requir«d for «orly withdrawol. 

A 
AtHtt « v ' $t95jOOO/900 00 

S/\\/lNGS 
4192 Archer Avenue (at Socromento 
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C L A S S I F I ED G U I D E 
• • A L S S T A T E B E A L E S T A T E 

Čia Namai Geri 
2 butu mūra.-* >larqueue pte . Mo

derni virtuve. įrenjrtus beismentas. 
naujas <?azu MW>-m&R. alumin. langai, 
geležine tvora, garažas. JSO.'SOU. 

MArąneOe Parke 7 kamb. 1̂ 4 
ankSto najnaa «u gamin. 10 p. lotam, 
a Tosto*. G*xu ttldyma*. J19.600. 

Aitl mftsa Tisą — Modernu* 12 
metu mflra*. ĮrMtgtaa belamentaa. 
Garažas Kan>etal. $21,700. 

MarqtMtte Parke 1 V» ankSto na. 
maa. Vienas modernus butas su i 
rodė*, b* kitas aukštai tinka vienai 
didelei arba dviem artimom Stirnom 
gydanti. $21,600. 

4 bota, gražus mūras, arti vienuo
lyno, naujas gaao Šildymas, alum. 
langai, karpetat 3 auto muro gara-
čaa $42.000. 

IMrtH apai'UnenlliilH mūras arti 
Kedzle. pora blokų nuo parko, nau
jas gazo 511dvmas. Svariai nudažytas. 
tlf.Ofln pajamti. Kaina $69.0<M>. 

Platns vertingas lotas. Marguette 
pke, prie mokyklų. Kaina $9.900. 

VALDIS REAL ESTATE 
7951 S. Wa*hteaaw Av. H E 7-7200 

Marquette Parko rajone. — Labai 
švarus 2-jų butų po 5 kamb. mūr. na
mas. Modernizuotas. Našlė turi parduo
ti. Duokite pasiūlymą. L — 135. 

WOLSKI REALTY 
58C-0340 

Nepaprastas pirkinys. Modemus 
bungalow tinka bet kuriai šeimai. 
Geriausia vieta Marauette pke. Tuo
jau galima kraustytis. Sumažinta 
kaina visu ketvirčiu jo vertes, ka
dangi reikia skubiai parduot. Nedela-
Ktte, 

Insurance — Ineome Tai 
Xotary PubUc 

tIMAITIS REAL ESTATE 
« 5 1 W. 63rd St., 436-7878 

DKArDEttAI — I N S O I J L N C E 
Varnu, masinu, sveikatos ir gyvyb&a 

Xamu pirkimas bei pardavimą**. 

Butą nuomavimas. 

BUD'S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4869 S. Areher Avtara. 
TcL2S4-S551 

BtTTŲ NTDMAV1MAS 
Namų valdymas — Ineome Tax — 

Notariatas — Vertimai 
APDRAUDŲ AGENTCBA 

BELL REALTY 
I. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedae Ave^ PB 8-223S 

5 botai ir maisto krantnvė — 
6 kamb. butas, 3 po 4 kamb. ir 3 
kamb. butas. Apyl. 33-čios ir Litu-
anica. Kreiptis tel. YA 7-0087 

By ornier. Vicinity 83rd & Kedae. 
Lovely 2 bedrm. Formai dining rm., 
2 baths. centrai air-cond., panelled 
b&mt., many extras. 

CalI 776-4323 

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

SIUNTINIAI Į LIETUV4 
Serų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, maistas, akordeonai 
2608 W. «9th St.. Cbicago, 111- 60629 

rr^jEi-: — W A S - 2787 

10% — 20% — 30% pigiau mokčfcU 
už apdrauda n u o ugnies ir automo
bilio pas 

FRA H K Z A P 0 L I S 
3208 J- Wert »5th Street, 

Chicago. Illinois 
TEI>- 424-8654 

Įvairių prekių pasirinkimas moto
ciklai, saidvtuvai, maistas, doleriniai 
CERTIFIKATAI FR ATJTOMOBI1.LAI 

OOSMOS PABCELS EXPK£SS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
«S01 W. 6»th St., Chicago, UJ- «06»6 
SSSS S. Halsted, Chicago, Ui. M«*)S 

TeL WA 5-2737; 254-3320 
V. Valantinas 

HELP W ANTED — VYBAI 

F 0 R E M A N 
P A I N T SPRAYER 

Expd. in supervision of paint Irne. 

TeL 722-1500 
2900 W. CaroU Ave. 

PUNCH PRESS 
SET-UP AND OPERATE 

Por plant in Carpentersville 
GLOBEK MFG. OOMPANY 

TeL — 252-0660 

BCTCHERS & TKIMMEBS 
Day work. 

Skflled or will train. 
Apply in person. 

L * L PBO\TSION 
527 West 41st St. 

E N 
FOR PERMANENT SALES POSnTON 
Established territory guaranteed salary 
and commission. Sales experience help-
ful but not neccessary as those seleeted 
will be traraed and paid while leaming. 
Good fotare for the right men. 

For Intervlew can: 312-742-1832 
or write P.O. Box 416, Ergin, PL 60120 

HELP WANTED — MOTEBYS 

MISCELLANEOUS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4665 Arctaer A ve, 
Chicago, BL, 80632, teL YA 7-5980 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
S O T A B T PCBIilC 

DfCOMF. T AX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja viaals Real 

EBtate reikalais. Be to čia veikla, 
Notariatas, daromi ir liudijimai, ver
timai, užpildomi pilietybes oarelSki-
mai it JvalrOs blankai. 
4259 S. Map!ewood—CL, 4-7450 

GENERAL. OFTTCE 
Neighborhaod giri for lite typing & 
Anawering Phones. FuU time p06ition 
9-5 $110 -week to start 

Apply or call 275-8884 
(Vic. Peterson/Calif.) 

ISVUOMOJAMA — FOB BENĮ 

IŠNUOM 2»4 kambariaL Pageidauja
ma vidutinio amž. vyras. Arti Western 
Electric. Skambint po 5:30 v.v. 

247-6308 

D Ė M E S I O 

MAŽA LJETUVISKA DOVANA 

M O V I N G 
I E B E N A S perkraiisto baldas ir ki
tas daiktas, ir iš toli nuėsto leidi
mai ir pilna apdraada. 
2047 W. 671h Piare — WA 5^8063 

NAMU APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pe

čius. Pigiai ižvalau ir alyvinius per
dirbu dėl judų. Įdedu vandens šil
dytu vos, 

A. BANVS — 447-8806 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visą 
rašia grindis 

i. BUBNYS. teL BE 7-5168 

HEATTVG CONTRACTOB 
įrengiu mieste Ir užmiesty naitfua 

tr perstatas senus visu rfl&ių namo 
apšildymui pečius, air oonditlonim? 
tr vandens boilerius. IMrbu srelt. sa-
Sfrdnjral ir irarantnotaJ. 

TK»CAR STJKATJSKAI* 
So. W«stcni Ava. 

CMcaco, m . soaot 
TeL V I 7-S447 

TELEVIZIJOS 
Pastotos Ir 

BadlJiL 
Stervo Ir oro verintnvaL 
FanlsitMas Ir taisymas 

M I G L I N A S TV 
SS46 W. 69th 81 — Tei. 776.1486 

PUIMBMG & HtATING 
24 hour semce 

PR 9-2955 
N. EVANS 

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

Apdrausta* perkranstymas 
jvairiq atstnirxrj 

823 WEST 34th PLACE 
TeL FBontter 6-1882 

Visuoee lietuviškuose namuo
se turėtų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti bet galima 
laikyti mažą vėliavukę ant rąžo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
"Draugo" administracija gali 
pristatyti tokias mažas, gražias 
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų Jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja 
po 1 doL (reikia pridėti 5 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate TJHnois 
valstybėje). Užsakymus siųski
te: •DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
Street. Cbicago, HL 60629. 
»nirwywTininiriininsTit*nr-^^ 

G e L e s 
BEVERLY HILLS GiLINYtlA 
Vestuvėms, banketam*. laidotavSm» 

tr kttolciOTns rrogoms 
244.'. W. «:trd St.. Chicago. Ilbnot* 

TET-: P R 8-OS.1S — P R 8-08S4 

I E I 6 T J J U M S R E I K I A 
GBAZTŲ VBCTTINir KORTKUŲ, 
kreipkitis į "Draugą", kuria spaus* 
dina tokrus dalykeHus grailai, grei
tai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4M5 W«*t 6trri 8<net 

CHICAGO. ILLINOIS 60609 

Platinkite "Draugę". 

iiiitimMmmiimtniimiiiiiuiimmiiiitii 

Radio programa 
Seniausia lietuvių Radio Progra

ma Naujojoj Anglijoj. Iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka. Šią programą veda Stepo
nas J. Minkąs. Biznio reikalam 
kreiptis į: Raltic Flonstn — geliu 
bei dovaaų krauta v e, 562 K. Broad -
way, So. Boston. Mass. Telefonas 
AN 8-6489. T«n pat gaimamas b* 
dienraštis Drangas. 

iiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiitHiiiiiiniiifiiiiinuif 

D f i M E S I O ! 
v.«K* &?^->c 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
3240 SO HALSTED STREET TEL. CA 5-72S2 

DIDELIS PASOUNKIMAS {VATJUAUSiy TELEVIZIJOS, RADIO 
Dl STEREO APARATL1. PARDAVIMAS Ht TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVKUOS APARATAL 

1 

Apsimoka skelbtis DRAUGEI 
aes jis plačiausiai skaitomas Ue
tuvių dienraštis. Gi skalbhnų kai 

prieinamos. 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ 

Tik dienraščio "DTaugo" knygų kataloge yra beveik visos Ame
rikoje gaunamos lietuviškos knygos. 

'"Draugo" spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lietu
viškos leidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina sa
vo knygas per dienraštį "Draugą" ir jo platintojus. 

Tuojau rašykite ir prašykite "Draugo" pasiųsti Jums katalogą 
ir dažniausia: gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pranešta. 
kur galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per "Draugą". 

Reikia lietuviškos knygos? ilmpirit*n į "Drangą." 

http://MW.il


LB EAST CHICAGOS APYLINKE! 20 METŲ 
Prasidėjus didžiajai emigraci

jai iš Vokietijos stovyklų j už
jūrio kraštus . Lietuvių Bend
ruomenės idėja paskleista po vi
sus kontinentus. 

1947-50 m. ūžterėjus dides
nei bangai naujųjų ateivių į 
East Chicago. Ind.. čia tuojau 
JK atkūrė LTD-ją. Bet greit pa
justa, kad už jos ribų liko se
nesnieji ateiviai. Mat. LTD rišo! 
daugiausia t ik tuos, kurie buvo 
išgyvenę bendrą likimą ir Lie
tuvos nepriklausomybės neteki
mą. Jie buvo drąsūs kovotojai 
prieš komunizmą, daug žiaures
nį už caristinj režimą, kuris lie-j 
tuvių tautą daugiau kaip šimtą) 
metų baisiai y ra skriaudęs. Siųj 
skriaudų pasekmėje daugumas \ 
senesniųjų ateivių atsidūrė A- j 
menkoje. 

Kovai dėl Lietuvos laisvini
mo buvo reikalinga visų lietu
vių talka ir sutartinis veikimas. 
Tiesa, senesniųjų ateivių tarpe; 
buvo ir tokių, kurie skelbė, kad 
"dypukai*' nenori grįžti į "lais- j 
vą liudies vyriausybės tvarko- j 
mą tėvynę". Aišku, jų talka !ae- i 
tuviškai veiklai liko nereikalin
ga ir net žalinga. Bet daugelis] 
iš jų dar buvo tautiniu požiūriu 
vieningi, rūpinosi savo giminių', 
Kkirmi ir Lietuvos politine pa
dėtimi. Jie giliai atjautė užjū
rio brolius dalindamiesi duonos 
kąsniu ir jungdamiesi į bendrą 
veiklą. 

1953 m. lapkričio 15 d. įvyko 
persi tvarkymas: Lietuvių trem
tinių draugija buvo perorgani
zuota į E a s t Chieagos LB apy
linkę. Ji kvietė visus lietuvius 
jungtis į pagrindinį išeivijos 

santalkos židinį — Lietuvių Ben 
druomenę. Tie. kurie suprato 
Bendruomenės tikslus, greitai 
tapo jos natūraliais nariais, kiti 
liko už jos ribų, sakydami, kad 
ir taip turime pakankamai įvai
rių organizacijų. 

Įsisteigusi LB apylinkė ir ta
pusi Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pilnateisiu nariu, pradėjo 
ve.'kti 1954 m. vasario 7 d. 

Jai pradėjus veikti, greitai 
pagyvėjo šios nausėdijos kul
tūrinis ir politinis gyvenimas. 
Buvo pasibelsta ir į amerikiečių 
visuomenės duris, norint įeiti į 
socialinį, politinį ir ekonominį 
vietos gyvenimą, suprantant , 
kad lietuvis jau nebegali likti 
vien tik žiūrovu kylančios Ame
rikos gerovės. 

Vietos LB apylinkės atstovai 
dalyvauja įvairiuose LB suva
žiavimuose, ieškodami naujų 
minčių. Išryškėja ir šio nusista
tymo padariniai; suorganizuoja
mos prieškomunistinės demon
stracijos sąryšyje su N. Chruš
čiovo vizitu JAV. Joms vado
vavo dabartinis PLB pirm. inž. 
Br. Nainys. Ruošiami įvairūs 
minėjimai, koncertai, dailiojo 
žodžio rečitaliai, scenoj prabyla 
aktoriai ir vyrų oktetas bei miš
rus choras. Jaunimas rodo savo 
talentus jiems skirtuose vaka
ruose, švenčiamos Lietuvos ne
priklausomybės aikūrimo šven
tės, kariuomenės įkūrimo die
nos, prisimenami karių nuopel
nai, savanorių ir partizanų au
kos. Nepamirštami ir giliai tau
tą įskaudinę įvykiai — baisusis 
birželis. Paskaitose keliamos o-
ktįpanto padarytos skriaudos ir 

CLEVELANDO ŽINIOS 
ŠV. KAZIMIERO MOKYKLOJE 

"Nėra laiko, nėra laiko; nieks 
nemėgsta dyko vaiko", tarė vienos 
pasakos personažas. Cl^velando 
&v. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokiniai, tai išgirdę, nedy-
kinėja Kalėdų atostogų metu. Že 
mesniosios mokyklos mokinukai 
stropiai ruošiasi vaizdeliui "Ka
lėdos miške", kurį jie suvaidins 
mokyklos Kalėdų eglutėje sekma
dienį, sausio 6 d., 4 vai. p.p. nau
josios parapijos salėje. Jie tikisi 
parodyti Kalėdų seneliui ir visai 
Clevelando lietuvių visuomenei, 
kaip gražiai jie moka lietuviškai 
vaidinti, dainuoti, šokti ir kank
liuoti. Vaizdelį, kuriame daly
vaus 72 mažieji vaidintojai, pa
ruošė ir režisuoja mok. Aman
da Muliolienė. (Kad Kalėdų se
nelis neužmirštų nė vieno vaiku
čio, tėveliai prašomi kiekvienam 
savo vaikui atnešti po dovanėlę, 
ant kurios būtų užrašyta vaiko 
vardas, pavardė ir skyrius ar am
žius. Lietuviška knygelė būtų gra
ži dovana). Eglutėn kviečiami vi
si lietuviai, dideli ir maži, ne tik 
Sv. Kazimiero mokyklos moki
n ia i 

Aukštesniosios mokyklos moki
niai, kurie eglutėje dalyvaus tik
tai kaip žiūldovai, taip pat netin
giniauja. Jie atostogų metu skai
to lietuviškas knygas ir ruošiasi 
pirmojo pusmečio pabaigos rašo
miesiems darbams. O dvylikto
kams ir baigiamieji egzaminai 
jau nebe už kalnų. Visi aukštes
niosios mokyklos mokiniai taip 

m 

St. Ilgūnas grimuoja Hamiltono 
Aukuro teat ro rež. Dauguvietytę 
Kudabienę, kuri pastatė Vyt. Alan
to komediją ' 'giapus uždangos-" ir 
joje pati vaidino. Komedija buvo 
suvaidinta Clevelande. 

pat ruošiasi Vasario 16 d. pami
nėjimui ne tik lituanistinėje mo
kykloje, bet ir visose jų lankomo
se amerikietiškose mokyklose 
Toks Lietuvos ir jos dabartinės 
padėties garsinimas Vasario 16 d. 
proga šios mokyklos mokiniams 
jau yra tapęs tradicija. 

Šv. Kazimiero Lituanistinės 
mokyklos šūkis: "Ką darai, daryk 
gerai!" Jaunimas stengiasi pažin
ti Lietuvą iš tolo ir užaugti gerais 
lietuviais. Įvertinkime jų pastan
gas. 

Iki pasimatymo Kalėdų eglutė
je V. Augulytė 

•• « 

poetų žodžiais apraudojami Si
biro tremtiniai. Per motinos die
ną ieškoma jai švelnaus žodžio, 
besidžiaugiant jos darbais tau
tai, pagarbiai primenant jos pa
reigą ir dabartyje, š ie visa ren
giniai greitai tapo kiekvienai 
vaidybai nuolatiniu programos 
punktu. 

Prie prel. Kazimiero Bičkaus
ko įkurtos parapinės mokyklos 
įkuriama lituanistinė klasė, vė
liau virtusi į lituanistinę mo
kyklą. Joje mokytojai formuo
j a jaunuolius išlikti lietuviais. 
Parapinė mokykla moko, kaip 
reiks gyvenime nešti vargo kry
žių, jo našta dalinantis su ki
tais. Lituanistinės mokykJos iš
eivijoje atlieka lietuviško žodžio 
ir raš to knygnešio pareigas ne 
t ik bendruomenei, bet ir visai 
tautai , besaugodamos lietuviš
kos, kultūros kraitį ateinančiom 
kartom. Mūsų LB apylinkė ga
lėjo didžiuotis, kad per ją per
ėjo nemažas jaunuolių būrys, 
vėliau įsigijęs profesijas ir šian
dien nevengiąs ištart i lietuvišką 
žodį. Tai buvusių mokytojų nuo
pelnas įdiegiant lietuvybės ki
birkštį į jaunas širdis. Deja, 
1966 m, apylinkė su skausmu 
palydėjo šių žiburėlių užgesini
mą. 

LB-nės veikla ir organizacinis 
gyvenimas niekada nenutoio nuo 
Šv. Pranciškaus lietuvių para-į 
pi jos, kurios pradžia siejama su 
1908 metais, čaa pirmas lietuvis 
pėdą įmynė jau 1892 m. Jį vilio
jo beauganti pramonė. Pagau
sėjus jų skaičiui, pradėta gal
voti ir apie savos parapijos stei
gimą, suprantant, kad parapija 
apima ne tik bažnytinį gyveni
mą, bet ir visą socialinę struk
tūrą. Jų sprendimą patvirtino 
gyvenimo tikrovė: da r šiandien 
lietuviška bažnyčia tebėra vie
nijantis kelias, kuriuo tebeina 
kovotojai prieš okupantus ko
munistus, š iuo keliu ėjo ir pir
mieji gimtojo kraš to gynėjai. 
Mūsų LB apylinkė visada ją rė
mė ne t ik darbu, bet ir atlieka
mu skatiku. 

Visi kultūrininkai i r valdybų 
nariai dirba aukos darbą, kad 
nepaskendus aplinkoje, rasdami 
vietą kiekvienam norinčiam pa
sišvęsti tėvynės labui. Atrodo. 
kad šis darbas turėtų rūpėti 
kiekvienam lietuviui prisidedant 
auka a r nors apsilankymu pa
rengimuose. 

Visų darbas y ra atžymėtas 
vargo antspaudu, neišskiriant 
ir valdybų narių, bet jų darbas 
nevertinamas atlyginimo mas
tu, nes posėdžiuose a r bevaly
dami salę praleidžia valandų va
landas. Tai idealistų darbas. Ta
čiau iš arčiau pasižiūrėjus, ran
dame i r tokių, kurie stengiasi 
sukelti asmeninę trintį, kar ta is 
gal neapgalvotais išsišokimais. 

Esame negausūs, kad galėtu
me pakeisti likimo ratą, bet la
šas po lašo ir akmenį pratašo. 
Gal reikėtų keisti veiklos meto
dus, bet LB, būdama daugiau 
kultūrinė organizacija, vis dėlto 
negali negirdomis praeiti ir pro 
kitus gyvenimo iškeliamus užda-
vinms. prinand&ma v&oomenei, 
ko mes siekiame ir kodėl mee 
čia a t s i rado^" vlfloe valdy'boe 
i r mūsų visuomenė visada paro
dė jautrumą politiniams įvy
kiams, kaip S, Kudirkos išda
vimo, R. Kalantos tragiško su
sideginimo atvejais nesigailėda
mi aukų ir moralinės paramos. 

-

Džiugu primauti kad LB pa
stangomis Eas t Ch.cagoje vie-i 
na gatvė pavadint Lituanicos 
vardu ir kad j i lengvai išpildė 
Lietuvių Fondo uždėtą prievo- i 
lę, įnešdama su viršum tūkstan- i 
tį dolerių, neskaitant pavieniui 
asmenų įnašų. 

Per 20 metų ši : J3 apylinkė 
yra padariusi 33,37^.60 dol. a-
pyvartos, gausiomis aukomisĮ 
paremdama Vasario 16 gimna- j 
ziją Vokietijoje, ku tūrinius pa- • 
rengimus, sportini:.kU išvykas, : 
tautinių šokių i r dimų festiva-i 
liūs. operų pastatymus, ALTą, j 
spaudą ir t t. Tok;u būdu mū-i 
sų apylinkė neatsiliko nuo savo i 
prievolių išpildymo, neretai pra- i 
siverždama į priek. 

Nepaisant kasdieninių reika
lų, daug laiko sugaištama i r or
ganizacinei veiklai kol sudaro
mos valdybos, nes daugelis j au 
junta sunkėjančią gyvenimo 
naištą, o jaunimas kitur ieško 
gyvenimo patirties. Todėl an t 
pasilikusiųjų dažniausia i r gu
la visa darbo našta. Nežiūrint 
to, gal nevienam k via klausi
mas, kokia gi šios LB apylinkės 
ateitis. Atsakymas yra labai 
t rumpas — ta i ]riklauso nuo 
mūsų pačių. Jei kas nusistatęs 
neigiamai, t a s leis jai sunykti . 

L iks t ie . k u r i e pirmenybę ati
duoda lietuviškai santalkai — 
Bendruomenei. kaip tautinei 
jungčiai, giliai šaknis įleidusiai 
į mūsų gyvenimą, šioje vietoje 
apylinkė su giliu užuojautos 
jausmu pris imena iškeliavusiuo
sius nar ius į amžinybę. 

Vis dėlto besidžiaugdami dvi
dešimtmečio sukaktimi turėtu
me parodyt i daugiau nuoširdu
mo sol idarumo mokesčiams su
mokėti, nes t u o remiasi bend
ruomeninė veikla. Solidarumo į-
našas y r a t au t inės garbės pa
sas. Veiklos apyskai tos y ra skel 
biamos " JAV L B Eas t Chiea
gos Žiniose" ir kiekvienas gali 
pasit ikrinti , a r j i s yra jau įsigi
jęs a te inan t iems metams pasą. 

Valdyba, džiaugdamasi visuo
menės pr i tar imu, ryžtasi šį dvi
dešimtmetį a tžymėt i renginiu, 
kur is įvyks 1974 m. sausio 26 d. 
mūsų parapi jos salėje 6 vai. v., 
pradedant akademine dalimi, 
koncer tu ir vakariene, jį užbai
giant šokiais, grojant Neo - Li-
thuania orkes t ru i . Nuo mūsų 
priklausys šio renginio pasise
kimas ir viltis, kad JAV LB 
E a s t Chieagos apylinkė d a r gy
vuos daugelį metų . 

P e t r a s Indreika 

DRAUGAS. pertktadfeniB. 1974 m. sausi© m*n. 4 d. 

A. t A. MATUI MICKUI mirus, 
jo žmoną MORTĄ, dukterį ONĄ, žentą VYTAUTĄ SUO
PIUS su šeima, bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Antanina Račiūnienė 
Ona ir Zenonas Buinevičiai 
Ona ir Adomas D! t M baliai 

ir šeimos 

Brangiam tėvui 

A. t A. MATUI MICKUI 
minis, mielą draugę ONUYį ŠU0PIENC ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame 

Vladas ir Nijole 
Užu baliai 

A. + A. 
Gen. POVILUI PLECHAVIČIUI mirus, 

p RB0UUI ir SESERIMS reiškiame gilią užuojautą ir 
drauge liūdime. 

kavičiu ir Svirtinu šeimos 

A. f A. DR. JUOZUI JURKŪNUI 
iškeliavus amžinybėn, jo žmonai REGINAI, sūnui SAU
LIUI, žentui ANTANUI, maičiai VIOLETAI ir anūkei 
VANESAI reiškiame šioje sunkioje valandoje gilią už
uojautą ir dalinamės skausmu. 

Ada ir P&ns Bingeliai 

Mylimai ma.-ytei 

A. + A. Matilda5 Vasiliauskienei 
mirus, nuo? džia užuojautą reiškiame dukrai IEVU
TEI R ADVILIEKEI ir sūnums IGNUI ir JUSTINUI VA
SILIAUSKAMS ir jų šeimoms. 

Pranute ir Mečislovas Skruodžiai 
Irena ir Vaidotas Markauskai 

ONUTEI ŠUOPIENEI 
IR ŠEIMAI, 

jos tėveliui A. f A. MATUI MICKUI mirus, šioje liūde
sio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia 

Mokytojos, Tėvu Komitetas ir 
A. L B-nės Melrose Parko Apylinkė 

Pranešime draugams ir pažįstamiems, kad 1974 m. sausio 2 die
ną staiga mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas 

A. t A. Zenonas Bagdanavičius 
Gyveno 8650 White Oak Ave_ Munster, Indiana. 
Gimė Lietuvoje. Kaune. 
Amerikoje išgyveno 23 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena (Cerskaitė), dukros 
Aldona ir žentas Vytautas Urbai. Irena ir žentas Mykolas Reschan, 
anūkai Vytas ir Aras Urbai. 2 seserys Lietuvoie ir kiti gimines. 

** ~ w" 
Kūnas pašarvotas Bwms koplyčioje. 8415 Calumet Ave.. Munster, 

Indiana. Laidotuvės įvyks šestad., sausio 5 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Sv. Pranciškaus parapijos bažnyčią East Chicago, 
Indiana, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Merriville, Ind., kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, dukros, žentai ir anūkai-

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

- T Ė V A S IR S 0 N U S — 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 st St. Telef, GRovenhilI 6-2345-4 
1410 S. 5Qth Ave., Cicero T0wnhali 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Laidotuvių Direktoriai 

MSŽHH€MS 
6815 SOUTH WESTERN AVENUE 

j TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

M A Š I N O M S V I E T A 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

| E U D E I K I S 
I DOVYDAS P. GAIDAS — GERAL0AS F. DAIM1D 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a.i 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 South Califomla Avtnoe 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvį Laidotuvių Dtrcktortę Asoctarijo* Nariai 

3307 
ANTANAS M. PHILLIPS 

S. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

A. t 4. Aleksandrui Pukšeiui 
mirus is Lietuvoje, jo žmoną. JADVYGĄ, sūnus ROMĄ ir 
ALEKSĄ, seserį VERONIKĄ MAŠIOTIENE ir brolį 
PRANĄ PUKŠTĮ bei ki tus gimines nuoėiroziai užjaučia
me ir kartu liūdime 

Vytau tas ir Elena Jasuu vičiai 
Konstancija Kronienė 

STEPONAS C. LACK <LACKAWICZ) IR S0N0S 
2314 W. 23rd PLACE T«L VTrjrinia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1211 
11028 Soothwest Hi«hw»y, Psion BTHs, DL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALCPORNIA A VE. TeL LAfayette S-S572 

POVILAS L RIDIKAS 
8S54 8. HALSTED STREET TeL YArd* 7-1311 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 & UTUANICA AVE. TeL YArds 7-1138 Za 

VASAITIS — BUTKUS 
144fi i . 50th AVIL, CICERO, ILL, TeL OLfmpie 2-10OS 

K*ujt*įi CUH»1—ido i*»tw UI i n ' l i r n ; Nuotr. A. TJuThifisko Pasinaudokite Draugo "Classified" skyrium. 



DRAUGAS, penktadienis. 1974 m Bausio mAn 4 d | v Vytautas Ir AJdtna Ka- \ 
• mantai, Lemont 111., švenčių 

I proga buvo į St. Petersburgą far 
X Lietuvių slidinėtoJŲ klubo k l U s F l o n d o s v i e t a s n u v y k e , 

mėnesinis susirinkimas įvyks šj k u r s u s i t i k o s u v i e t 0 s lietuviais. 

X Dr . Kazys Bobelis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas , sveikindamas "Draugą" 
Naujųjų metų proga, rašo: 

penktadienį, sausio 4 d.. Menės 
salėje. 2515 \V. 69 S t . 8:30 v. 
vak. Bus rodomas specialus fil
mas i r informuojama apie Sun 
Valley ir Boyne Mountain ke
liones. 

X Pirmojo penktadienio va
karą, sausio 4 d . 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. Čiurlionio ga
lerijoje bus atnašaujamos šv. 

"Labai įvertindami spaudos Mišios, o po to kun. Antano 
darbą i r suprasdami sunkią Nockūno pranešimas apie cha-
ekonominę padė t į siunčiame rizmatinį sąjūdį katalikų Baž-
ALTos auką Jūsų darbus pa- nyčioje. 
remti . Mums buvo tikrai malo- X Lituanicos futbolo komanda 

(In-nu su Jumis bendradarbiauti" , pradeda vidaus futbolo v ^ - | v i s i J l k ė i o j i e m s i l g ų g, fcį 
Už auką ALTai pirinininkui doorsoccer) pirmenybes. Visos: ^ g e n i m o metų. 

nuo- rungtynes vyks penktadieniais; bH _ 

"Draugo" redakcijai jie pri
siuntė nuoširdžius sveikinimus. 

x K. Bandzevi«"ius, Los An-
[ gėles. Calif.. uolus "Draugo" , 
i skaitytojas, prisiuntė 25 dolerių 
t auką, už kurią jis užsakė Drau- j 
; gą vienam Italijoje, svetimtau-
: čių tarpe gyvenančiam lietuviui, j 
negalinčiam užsimokėti. Labai . 

. . . aciu. 
x Aldona ir Mindaugas Key- ; 

giai, gyv. Evergreen. 111,, Kalė- i 
dų dieną artimųjų ir draugų! 
tarpe atšventė savo 25 « ^ j a e velMdo sv. Kazimiero aukit. Utuanist. 

kytojais vedybinio gyvenimo sukaktį. 

dr. K. Bobeliui "Draugas 
širdžiai dėkoja. 6 : 3 0 v - v- Chicago - Armory 

x Lietuviu žurnalistu s-gos Ave. Pi rmas rungtynes Lituani-
c. vaidyba šj šeštadienį daly- ca. žaidžia šiandien sausio 4 d. 
vauia Lietuvių radijo forumo prieš ukrainiečių komandą 
n roeramoi " w m g s . Visi kviečiami dalyvauti ™™> centre. Rengia Putnumo 

x Studentų ateitininkų susi- ir bilietus įsigyti iš anksto Liths seselių rėmėjai^savo ^ c i n e s 

r ink imas įvyksta šiandien, klube . J L T o T l T d T u n i m o " centre, 
penktadienį, i v. v. Jaunimo x Liana Celevich, viena iš; 
centre. vadovaujančių ukrainiečių vei- X Aukomis po 3 dol. "Drau-

x Kęstut is šeš tokas (iš Ha- kėjų Chicagoje, "Draugo" re- < gą" parėmė: Ray Ošlapas, Mrs. 
miltono) ir Viktoras N a k a s (iš dakcijai atsiuntė švenčių svei-; M. Puišis, L. Vakselis, A. Na-
Detroi to) , vykdami iš Dainavos kinimus ir geriausius Naujų gys, B. Rožanskis: po 1 dol.— 
stovyklos, iš moKsleivių ateit i- , Naujų Metų linkėjimus. Dėko i V. Višniauskas, J. Statkevičius. 
ninku žiemos kursų, buvo su- jame. Dėkojame, 
stoję Chicagoje i r Danguolės x Aleksas Nemanius, Chica 

X Mirusio CaiL Adomo Gal
diko monografijos pristatymas 
Chicagoje ir jo meno darbų 

komanda paroda įvyks kovo 16 d. Jau-

inės mokyklos mokiniai su mo-
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

SVARBI 2INIA PENSININKAMS 
IR INVALIDAMS 

Jūsų socialinės apdraudos ofi-1 pelno, turi paskambinti telefo-
sas pradeda Naujus Metus nau- nu 23S-7000 ir pasiklausti, a r 
joje vietoje. Socialinės apdrau-j j ie gali gauti daugiau priedo 
dos ofisas, kuris pirmiau buvo 
9415 south \Vestern Ave., Chi
cago, 111. 60620. dabar persikė
lė į Evergreen Park. 

Ofisas yra penktame aukšte 
Plaza Tovver Office Building, 
9730 South Western Ave. 

Ofisas yra atidarytas žmo
nėms nuc 1974 m. sausio 2 d. 
8:45 vai. 

pagal šią naują Socialinės ap
draudos programą 

IŠARTI IR TOLI 
AUSTRALIJOJE 

— Antanas Skėrys, pusmetį 
keliavęs po pasaulį ir aplankęs 
daugelį kraštų, laimingai' sugrį-

CHICAGOS ŽINIOS 

Šis ofisas patarnaus žmo 
nėms, kurie gyvena Evergreen j žo atgal į Australiją 
Park ir Chicagos miesto pašto 
Zip Codes apimančius nume
rius: 60620, 60629, 60632, 
60636. 6063a 60643, 60652. 

J. A. VALSTYBĖSE 

NTO CIGAKETfcS 
SULIEPSNOJO PLAUKAI 

Stipriai apdegė Casandra 

GAZOLINAS BUS 60 
GALIONE 

Keiios gazolino bendrovės pa-

— Poeto Faus to Kirsos mi
nėjimą rengia Ne\v Yorke Vaiž-

Mrs. Rosa Webber, Socialinės š a n t o Kultūros klubas. Pager
bimas bus sausio 20, sekmadie
nį, 4 v. popiet Kultūros Židinio 
salėje. 

Clemons, 31 m., kai degant ei- kėie kainą ir numatoma, kad 
garetę užsidegė jos afrikietiška geresnės rūšies gazolino galio-
šukuosena. Nelaimė įvyko Proc- | n^ kainuos iki 60 centų. 

Stončiūtės lydimi aplankė m., įsirašė į "Dra"ugc dienras , Į ^ ^ , 
"Draugą". Svečiai Chicagoje čio garbės prenumeratorių są- i 
buvo sustoję porai dienų. Džiau- rašą: atnaujindamas prenume-
giasi gerai pasisekusiais moks- ratą jis prisiuntė 35 dolerius. 

x Kun. E. 

tor skelbimų įstaigoj, 111 E 
VVacker, Chicago, kur j i dirba. 
Užsidegus plaukams, j i rėkda
ma išbėgo iš savo raštinės. Sąs
kaitybos prižiūrėtojas R. Kol-

Abrumaitis, Pem- conay užgesino plaukus, jos 

U2 TA PATĮ BILIETĄ 
VALANDA VAŽIUOS 

apdraudos ofiso viršininkė, pa-
CT. UŽ aiškina, kad ši nauja ofiso vie

ta galės duoti daugiau vieto? 
Socialinės apdraudos programai 

,— Supplemental Security In-
come Program — pagelbėti žmo 
nėms, kurie gauna mažiau kaip 

'• 150 dol mėnesiui arba žemiau 
kaip 215 doL vyrui ir žmonai, 
Socialinės apdraudos mokesčiui. 

Mrs. VVebber taip pat pareiš-
Chicagoje įvedamas naujas kia> k a d žmonės 65 metų su vir-

leivių Kursais. 
x Lietuvių Prekybos rūmų 

metinis susir inkimas įvyks sau
sio 9 d., 8 vai. vak. Dariaus-
Girėno posto salėje. Bus svars
tomi įvairūs organizacijos rei
kalai ir nominuojami nauji na
riai į direktorius , kurių termi
nas j a u baigiasi. Terminas bai
giasi šių direktorių: St. Balze-
ko. Sr., A. Baliūno. A. Kerelio, 
C. Okso ir Edw. Yerkes. Po su
sirinkimo — "lietuviškas užkan
dis. 

Labai ačiū. 

Pines, Fla., 
mūsų dienraščio rėmėjas, ir 
šiais metais prisiuntė 25 dole
rių auką "Draugui" stiprinti. 
Labai ačiū. 

nuoširdus galvą apsukęs švarku. 

šum, kurie akli arba negali 
galima •• dirbti dėl ligos, kurie turi mažai 
miesto 

x "Drauge" jau buvo pakar
totinai rašyta apie pavergtos 
Lietuvos mokslininkus, žuvų-
sius lėktuvo katastrofoje, žinią j J į j į " " ^ į 
"Draugas" išspausdino viena 
diena anksčiau negu "Tiesa". 
Papildomai laišku redakcijai 
vienas skaitytojas praneša: 
"Neseniai mus visus sukrėtė 
žinia, kad sudužus į Maskvą iš 
Vilniaus skridusiam lėktuvui. 

X Amerikos Lietuviu inžinie
rių ir architektų sąjungos Chi
cagos skyriaus valdyba kviečia 

susirinkimą 
penktadienį, sausio 25 d., 
v. v. Lietuvių tautinių namų sa
lėje. Susirinkimo tikslas — 
— naujos valdybos išrinkimas 
1974 metams. Penkių narių są
rašas bus dabartinės valdybos 

miesto susisiekimo planas: už
simokėjus kartą bus 
važiuoti autobusais ir 

SPROGO INDAS SU 5 GAL. j traukinėliais valandą laiko. T u o ; s " Jais elgiasi. Bedirbdami toje 
GAZOLINO būdu bus galima panaikinti 300 ligoninėje jie turi 7 apmokamus 

Netoli krosnies laikomas in- j štampavimo^mašinų^.požeminia-! ^ ^ > J ^ ^ ^ ^ veMūs U e ^ fazto * z ^ 
das su 5 galionais gazolino m e l r P 5 * ^ traukinėlių susi- togas gerus aUyymmu* ir pe : ^ ^ R a z m a ' * i r d r G B a l u , 
sprogo namuose 430 W. Nor th . dekime. Kai kuriais atvejais už . ™disk«s atlyginimo pakėlimus., k a g ^ ^ ^ ^ ^ k L i etuvių 
Ave. Chicagoje. Šeši šeimos N P a t J bilietą bus galima n u - į i s dėkingumo uz geras sąlygas | m o k s i 0 „, kūrybos simpoziume. 
nariai ir du policir_inkai buvo 

1""!? pritroškinti dujų kilus gaisrui. 

SURINKO 1,000 TONŲ 
POPIERIAUS 

važiuoti ir grįžti. 

DARBININKŲ DOVANA 
LIGONINEI 

; jie ir paaukojo po tūkstantinę. 
I 

IŠEIKVOJO DARBININKŲ 
PINIGUS 

I pristatytas susirinkimui. Kitus 
žuvo dvylika geriausių Lietuvos • k a n d i d a t u s g a l i m a s i ū l y t i rin. 

M kimų metu. Visi valdybos na
riai ir komitetų vadovai pada
rys savo metų veiklos atskaito
mybes. Inž. R. Rimkus skaitys 
praėjusiam simpoziumui paruoš 

X Sol. Aldona Stempužienė kažkokią visasąjunginę konfe-j 
dainuos šįmetiniame spaudos renciją. Jų tarpe žuvo visiems j 
baliuje, kurį raugia Lietuvių žinomos garsenybės — prof.; 
žurnalistų s-gos centro valdyba. Baublys, prof. Steponaitienė ir \ 
Viešnia iš Clevelando duos visai kiti." 
naują programą. x J o n a s p ^ ^ ^ Chicago,! 

x Nadas Rastenis kiekvie- TJL, mūsų dienraščio bendra- i 
nais metais pažįs tamus pasvei- darbis, parėmė "Draugą" pini-; 
kiną savo eilėraščiais. Šįmet I gine auka. Ačiū. 
"Draugo" redakcijai prisiųsta-

sveikinime eiliuoja: "Aš 

Chicagos miesto berniukai 
skautai surinko daugiau kaip 
1.000 tonų senų laikraščių ir 
kitokio popieriaus ir tuo būdu 
gaus per 30,000 dol. savo veiki
mui finansuoti. 

DARBAMS PARUOŠIANTIS 
CENTRAS 

Chicagos miesto kolegijos su-

Penki Masonic Center ligoni
nės darbininkai Chicagoje įtei-

Numatoma, kad teisman bus 
patraukti šeši darbininkų unijų 

kė ligoninei po 1.000 dolerių pareigūnai, kurie iš darbininkų 
aukų, pareikšdami, kad jie yra pensijų fondo buvo susimokę 
labai patenkinti, kaip vadovybė išeikvoti 1.4 mil. dolerių. 

tą bet nepaskaitytą paskaitą ^ : ^ ^ a . 
apie didmiesčių samtarmes pro-
olemas. 

me 
X Stepas Zobarskas, Wood- Liucija 

mo centrą, kuris vadinamas \V. 
L. Dawson Chicago Skili Cen-

x Aukų po 5 dolerius prisiun- ter. Jo adresas: 3901 So. State 
t ė : St. ŠĮ centrą sausio 4 d. buvo 

Matulionienė, Chica- pakviesti aplankyti š imtas Chi-
haven, N. Y., parėmė mūsų go. 

dainuočiau apie laisvę, jei ver- n i n i ^ n e a u k a D ė k o _ Jonas Kelečius. Chicago. 
govė išnyktų, i r kaimynas ant »,., r̂  *;„ -̂  m,;. 

cagos dvasininkų. 

kaimyno pasalingai nepultų." 

Šv. Kazimiero seserų rė-

; jame. 
>I. J. Urbonas, 
atnau imdamas 

D. x PreL 
Boi3, Pa., atnaujindamas pre
numerata prisiuntė "Draugui" 

ivvks 2 vai. p o pietų. .. ,7: , • • 
' - , . Y-n, u nuoširdžius sveikinimus ir rė

mėjų susir inkimas ir bunco žai
dimas 
sekmad., sausio 6 c\ švč . P. Ma
rijos Gimimo parapi jos salėje. 
Visos moterys kviečiamos. 

X PreL Vy tau ta s Balčiūnas, 
Thompson. Ct.. prisiuntė Drau
gui nuoširdžius sveikinimus ir 
linkėjimus. Šia proga, atnaujin
d a m a s prenumeratą . įsirašė į Q u t a ^ j £ 
" D r a u g o " garbės prenumerato
rius. Dėkojame. ; l i a } g bibliotekos papuošalas. 

X Uršulė Žiedonis, Chicago, i Prenumeratoriams — 2 5 ' ; nuo-
Bl., nuoširdi "Draugo" skaity-. laidos, tik atsiųskite adresą: 
toj'a, dėkodama už šventines "Krikščionis Gyvenime". 4545 
korte les , pr i s iuntė 7 dol. auką. W. 63 St.. Chicago, 111. 60629. 
Ačiū. <Pr> 

tesnių senosios Amerikos lietu
vių spaudos pavyzdžių. Dėko
jame. 

x Du didelės svarbos veika
lai neseniai išėjo iš spaudos: 
prof. A. Maceinos "Krikščionis 
pasaulyje" (7 dol.) ir dr. J. 

"Dievas šiandien" 
(6 d o l ) . Abudu kietais virše-

Aleksas Degutis. E. Chicago, 
A. Vaičiulis, Union Pier, 
Petras Gruodis, Chicago, 
Edm. Rudaitis, Pompano, 
S. cinikas, Chicago, 
A. Tamošiūnas, Chicago, 
V. Kasakaitis, Chicago. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja 
me. 

PASUKSIME VALANDA 
LAIKRODĮ PIRMYN 

Ateinantį sekmadienį 2 vai. 
nakties bus pirmyn pasuktas 
laikrodis viena valanda, grąži
nant vasarinį laiką. Numatoma, 
kad tuo būdu bus daugiau su
taupoma taip t rūks tamo kuro, 
mažiau reikės elektros. 

Nuotr. A. Gulbinsko 
— D r. Antanas Razma, Jo-

l ie t Illinois, iškilusis JAV-bių 
lietuvių darbuotojas, dalyvaus 
LFB Los Angeles sambūrio ruo 
šiamame politinių studijų sa
vaitgalyje, kur is įvyks 1974 
metų sausio mėne-io 26 ir 27 
dienomis Los Angeles mieste. 
Tame politinių studijų savait
galyje bus paliečiamos pačios 
aktualiausios ir opiausios Lietu
vos laisvinimo ir laisvojo pa
saulio lietuvių temos ir klausi
mai. Šis Californijos frontinin
kų įvykis yra t apęs jau tradici
niu, padedąs lietuviams pilniau 
susiorentuoti visiems rūpimais 
klausimais ir išjudinąs lietuvius 
našesniam Lietuves laisvinimo 
darbui. 

— New Yorko lietuvių vyrų 
choras Perkūnas rangia savo 
koncertą sausio 19 ivultūros Ži
dinio salėje. Choras, simfoninio 
orkestro palydėtas, atliks ope
rų iš t raukas iš 8 skirtingų ope
rų. Tuo bus a tžymėtas choro 
veikloč dešimtmetis . 

Pirmoji vaikų Komunija Melbourne buvo sekmadienį, gruodžio 2 d. čia j Kazvs Škirpa, 2043 36th 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CICERO LB .APYLINKĖS 

SUSLRrNKIMAS 
diskusijos dėl pranešimų ir pra
nešimų tvirtinimas. Po to pu-

įsės apylinkės valdybos narių 
L. B. Cicero apylinkės narių | rinkimai. Pasitraukia 3-trys val-

vaikai Komunijos dieną su savo kapelionu kun. Pr. Vaseriu (iš kairės): 
Dalia Savickaitė. Ramutė Steponavičiūtė. Rūta Kasperaitytė, Dalia Ta
mošaitytė, Zita Adomavičiūte, Verutė Ramanauskaitė, Valda Kemežytė. 
Berniukai iš kairės: Raimundas Vaišuus, Petras Verbyla, Dovydas Sa
dauskas. 

metinis susirinkimas įvyksta j dvbos nariai, mažiausiai balsų Chicagos universitete yra velio-
sausio 20 d. 2 v a i v. šv. Anta- įgavę per paskutinius v-bos n n - ; mo Charles Bhza jsteigtas sti-
no parapijos salėje. Dienotvar-! kimus. Atstovų į LB Vidurio | P ^ J U i o n d ^ k u n u o S3?1 P 3 : 

; Street, SE. Washington, D. C , 
; 20020, paruošė spaudai knygą 
lapie 1941 m. lietuvių sukilimą 
i prieš Sov. Rusiją. Veikalas 
"Sukilimas Lietuvos suverenu
mui a t s ta ty t i " y r a jau spaus-

; tuvėje renkamas ir bus neužil-
. . . . T, , , , . . igo išspausdintas. Knygoje bus 

Lietuvos generaline konsule Kadangi kolegijos nusistaty- ^ ^ m n e a t s k l e i s 
J. Dauzvardiene praneša, kad mas yra sudennt: nurodytų fi

nansinių reikalingumų visų stu-

STIPENDIJA LIETUVIAMS 

kėj Susirinkimo atidarymas, j Vakarų, apvg. suvažiavimą rin-
mirusių apylinkės narių pager- j kimai, klausimai ir sumanymai, X Mutual Federal Taupymo x "Spyruoklini:, Kareivėlis" 

b-vė m o k a 7 ' /2% tiž $5,000 ar dviejų veiksmų vaidinimas vai- bimas, prezidiumo sudarymas, ' susirinkimo uždarymas, 
daug iau indėlius padėtus 4 metų kams, statomas Jaunimo Centro nominacijų ir balsų skaičiavimo j 
terminui . Dėl smulkesnių t a ^ y- \ Dramos studijos sausio 12 d., komisijų sudarymas, praeito su- į 
mo sąlygų ats i lankyki te 2212 šeštad.. 5 vai. popiet ir sausio sirinkimo protokolo skaitymas, ! 
W. C e r m a k Rd. arba skambin- 13 d., sekmad., 3 vai. popiet, valdybos pirmininko praneši- | 

dentų, kuriam siūlomas įstoji
mas, studentai, kurie yra kva-

sinaudoti lietuviai studentai, j lifikuoti Charles Bliza stipendi-
studentės, baigusieji Chicagos jom taip pat turėtų įrodyti fi-
viešąsias (public) mokyklas, j nansinį reikalingumą. Mes labai 

tos medžiagos, liečiančios na
cius ir komunistus. 

• — Nuo Chicagos ligi Los An
geles y ra 1746 mylios, o ligi 

kit tel . 847-7747 (sk.) Jaunimo centro didžiojoje salė- mas, iždininko pranešimas, kon 
g. (pr.- trolės komisijos pranešimas. 

NAUJI 1974 METŲ 
KALENDORIAI 

"DRAUGO" skaitytojai gaus nau
juosius kalendorius prieš pat Nau
juosius Metus. Tie. kurie norėtų 
gauti specialiai kalendorių dova
noms, prašome paskambinti "Drau
go" administracijai, ar paprašyti 
laišku. Kaina atskirų kalendorių 
50 centų. Reikia pridėti 25 centus 
mokesčiams ir persiuntimui paštu. 
Siuskite užsakymus: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, UI. 60629 

Pridedamas laiško nuorašas nu-
l metinį apylinkės narių su- rodo nuostatus, kaip fondu pa

sirinkimą bus įleidžiami tik re- : sinaudotL 
gistruoti Cicero LB apylinkės j N o r i u a t k r e i p t i T a f t o s dė-
nariai, tie, kurie sumokėję tau- j m e s į ^ Charles B\įza Stipendijų 
tinio solidarumo įnašą už 1973 F o n d ą > Charles Bliza testamen-

rtataJ 11 ir 77 paragra- t u į s t c į g ė stipendijų programą 

» « - " < . ~ ™ . t , « -*• — *-*""* i Honolulų 4246 mylios 
jvertintume jūsų pastangas, at- * 
kreipiant lietuvių kilmės stu- [ ' 
dentų lankančių jūsų g'imnaziją 
dėmesį į šį fondą. 

fai). Registruoti apylinkės na
riai į metinį narių susirinkimą 
bus įleisti tik su apylinkės v-

Jei mes ga'ime kaip nors jum 
padėti atkreipti jūsų studen+ų 

. . dėmesį j šį reikalą, mielai tai 
^etuvm kilmes berniukams ir , T , ,., 

? . padarysime. Jei gaate mums mergaitėms, baigusie-m Chi;a-, 
& . _ . ° . , _ , i pnsiųsti vardus lietuvių kilmes 

j gos viešąsias mokyklas. Fondo \ . /* . . . . _ .į*. 
bos duotu prie įėjimo nario pa - ' ° p r i b o j i m a s tačiau nusako. k a d T 1 1 ^ J U S ų S™*****' ™5 

•' i pakviestumem juog aplankyti 
kolegijos aplinką ir pasikalbėti 
su studentais ir su įstojimų pa
tarėju. Mes taipgi pasiųstumėm 
jiem literatūros apie kolegiją ir 
įstojimo prašymą. 

žymėjimu. ; s tudentai tur i baigti gimnazijas 
Nepilnamečiai ir svečiai į apy su aukltais pažymiais, įsigiję 

įlinkės narių susirinkimą nebus aukštą mokslinį rangą ir turė-
įleidžiami. Solidarumo įnašą ga- darni gerą moralinį charakterį. 
!ima {mokėti iki 1974 m. sausio Iki pastarųjų kelerių metų ne-
13 d. šv Antano parapijos, išleistas saldo šiame fonde bu-

| mažoje salėje, šiomis dienomis: vo nedidelis, tačiau per kelerius 
, 1974 m. sausio 5 d. nuo 10-12 praeitus metus balansas padi-
val. sausio 6 d nuo 10-2 vai.,; dėjo iki tokio laipsnio, kad j is 
sausio 12 d. nuo 10-12 vai., sau- dabar yra gana didokas ir gale 

Chicagos Balio darbuotojai po pa&it&nmo. Nuotr. A Gulbio&ko 
sio 13 d. :.uo 10-2 vai. v. 

Apylinkės v-ba 
tų kasmet paremti gal 4 ar o 
studentus. 

le. 
D<ikui už dėmesį šiame reika-

Su tikra pagarba. 

(pas.) Anthony T. G. Pailett, 
istojūaų direktorius 

Naujas Lietuvos 
žemėlapis 

(mokyklai ir namams), 
paruoštas J. Andriaus, atspausdintas 
Rand McNally Co., 59" x 48" ant texo-
print plastikuoto popieriaus: 

1. sulankstytas (voke) ar susuktas 
(tūtoje) $154)0 

2. su lazdomis (pakabinamas): 
a) paklijuotas ant drobės S35.0C 
b) nepaklijuotas $20.00 

3. su metaline makštimi, paklijuo
tas (išsitraukia kaip filmo ekra
nas) $50.00 

Užsisakyti adresu: 

J.VV LB ŠVIETIMO TARYBA 
c o R. Kosmonas 
7209 So. Mozart 

Chicago, 111. 60629 
Tel. (312) 925-3344 

file:///Vestern

