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Pabaltijo pogrindžio šauksmas 

Į laisvę mylinčių 
tautų vadus 

'Mūsų tikslas: nepriklausomybes atstatymas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 

Latvių Tautinis fondas Šve
dijoje gavo slaptai atvežtą es
tų, latvių ir lietuvių politinės 
pogrindžio organizacijos bendrą 
atsišaukimą j laisvojo pasaulio 
Pabaltiecių sąjungą, į viso pa
saulio laisvę mylinčių tautų va
dus, organizacijas ir sąjungas. 
Atsišaukimą pasirąžė dvi estų, 
trys latvių ir viena lietuvių po
litinė grupė. Tai rodo. kad vi
sose trijose okupuotose Pabal
tijo valstybėse veikia politinės 
pogrindžio organizacijos, kurių 
tikslas yra siekti laisvės ir ne
priklausomybės. 

Atsišaukimo tekstas 
Mūsų tikslas: nepriklausomy

bės atstatymas Estijoje. Latvi
joje ir Lietuvoje, žmogaus pa
grindinių teisių pripažinimas Pa
baltijo tautoms ir šio klausimo 
iškėlimas laisvę mylinčiųjų tau
tų sąjungoje — Jungtinėse Tau
tose. Norime, kad J. Tautos pa
šalintų marionetinių režimų vieš 
patavimą Pabaltijo respubliko
se. Jie negali reprezentuoti es
tų, latvių ir lietuvių tautų sie
kius ir norą. 

Šiuo laišku mes kviečiame vi
so pasaulio žmogaus teises my
linčias valstybes, organizacijas 
ir sąjungas susilaikyti bent nuo 
kompromisinių nuolaidų šiais 
klausimais su Sovietų Sąjunga. 

Mes prašome JAV Kongresą 
Ir ateityje kovoti už teisingą 
žmogaus teisių gyvendinimą 
mūsų valstybėse ir kviečiame 
JAV mokslininkus, meno dar

buotojus ir visas organizacijas, 
bendraujant su Sovietų Sąjun
ga, priminti jai, kad ji nepildo 
viso pasaulio pripažintų elemen
tarinių žmogaus teisių. 

Daugybė sovietų piliečių gali 
paliudyti ir įrodyti, kad, nežiū
rint labai išreklamuotų sovietų 
'•bendradarbiavimo ir žmogaus 
teisių" gerbimo šūkių, žiauru
mas ir nežmoniškumas sovieti
nio režimo nėra pasikeitęs. Veid
maininga yra smerkti žmogaus 
teisių pažeidimus, kur nors ki
toj pasaulio dalyje, kai neprisi
laikoma jų savo krašte. 

Pasinaudodami šia proga, mes 
prašome pasaulio bendruome
nės, laisvę mylinčių tautų ir vy
riausybių bendradarbiavimo ir 
pakartojame svarbiausius rei
kalavimus : 

1). Pripažinti estų, latvių ir 
lietuvių tautų apsisprendimo tei-
sę. 

2). Deklaruoti dabartinį oku
pacinį režimą Estijoje, Latvijo
je ir Lietuvoje neteisėtu, nes jis 
negali reprezentuoti šių tautų 
noro. 

3) . Užtikrinti, kad iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos būtų išvesta 
sovietinė kariuomenė. 

4) . Įsteigti Estijoje, Latvijo
je ir Lietuvoje laikiną J. Tautų 
vadovybę ir įvesti į mūsų res
publikas Jungtinių Tautų ka
riuomenės dalinius. 

5) . Pravesti laisvus rinkimus 
po JT kontrolės priežiūra. 

Esame įsitikinę, kad ši mūsų 
apeliacija į J. Tautas, į viso pa

saulio bendruomenes, estų, lat
vių ir lietuvių tautose susilauks 
dar žiauresnės represijos iš vy-1 
riausybės įstaigų, kaip tai buvo į 
ir pirmiau. Tačiau jos negalės 
sulaikyti mūsų kovoti dėl bend- į 
rų teisėtų žmogaus teisių ir lais
vos minties laimėjimų estų, lat
vių ir lietuvių tautose. 

Niekas negali tvirtinti, kad 
latvių, estų ir lietuvių tautos su j 
"pasitenkinimu"' yra priėmusios! 
ir susitaikiusios su 35 metų ilga, I 
jėga -brukta Sovietų okupacija.; 

Esame įgalioti painformuoti,; 
kad šis dokumentas ir viltis ga- į 
lios tol, kol svarbiausios estų, j 
latvių ir lietuvių pagrindinės tei 
sės bus atstatytos ir nuolati- į 
nis rusifikacijos pavojus paša
lintas. 

Mes prašome pasaulio visuo
menės paramos. Prašome Pa
saulio pabaltiecių sąjungos su 
mumis bendradarbiauti. Visų. 
kuriems brangi laisvė ir kurie 
nori mums padėti, prašome išį 
laišką paskelbti viešumon. 

Estijos tautinis frontas, 
Estijos demokratinis sąjūdis. 
Latvijos nepriklausomybės į 

sąjūdis, 
Latvijos krikščionys demo

kratai, 
Latvijos demokratinio jauni

mo komitetas. 
Lietuvos tautinis demokrati

nis sąjūdis. 
Talinas - Ryga - Vilnius 

1975, — 35 metų sukakties 
dieną, kai sovietinis režimas o-
kupavo Pabaltijo valstybes, t. 

FORDAS ATSISAKO DETANTE 
Washingtonas. — Prezidentas; 

Fordas nustoja vartojęs žodį Į 
j "detante". Jis mano, kad Ame
rikos - Sovietų Sąjungas santy
kiuose tas žodis daugiau netin-

Į ka. Duotame pasikalbėjime Mia-
I nū televizijos stočiai sakė: "A-
merika bendrauja su Sovietų 
Sąjunga, Kinija ir kitomis di
džiosiomis valstybėmis ir siekia 
sumažinti įtempimą, nori gyven
ti taikoje. Reikalas verčia kal
bėti apie taiką esant patiems 
stipriems. Kaip kitaip mes ga
lėtumėm su jais kalbėtis?'" 

Prezidento pareiškimas nereiš
kia, kad Amerika keičia užsie
nio politiką, sakė vėliau Baltųjų 

j rūmų oficialūs asmenys. Detan
te tik pasidarė nemaloni sąvoka 
rinkiminėj kampanijoj ir dėl to 
Fordui net atsiliepė New Hamp-
shire pirminiuose balsavimuo
se. Fordas ir jo artimieji bend
radarbiai, ypač gynybos sekre
torius Donald Rumsfeld, disku

tuodami nutarė to žodžio dau
giau nenaudoti. Rcnald Reag&n 
pasigavęs detantės terminą, 
pradėjo įrodinėti, kad iš detan
tės naudos turi tik sovietai 

Pirmieji detantės žodžio var
totojai buvo Nixonas ve jo vals
tybės sekretorius ZI* šlageris. 

Angola jau 
"vaduos" kaimynus 

Brazzavine, Kongo. — A: gc~ 
los marksistinės valdžios prezi
dentas Agostinho Neta, atvykęs 
į svečius pas kaimynus, jau kal
bėjo apie reikalą 'išvaduoti 
Rodeziją ir Namibiją (Pietų 
-Vakarų Afriką). Sakė j i s : 
"Mes nepasitenkinsime tik save 
kraštu, mūsų karinės pajėgos 
padės išvaduoti nuo rasistų Na
mibiją ir Rodeziją". 

i v O p i y ' S - -*."±S. i_*£LlZUVOS % -S. , jacLZCLr 

Vakarai stovi 
ant bedugnes, 

sako Solženicinas 

Londonas. — Per britų tele
viziją buvo duotas pasikalbėji
mas su Aleksandru Solženicinu, 
kuriame šis prieš dvejus metus 
išvytas iš Sov. Rusijos rašyto
jas labai pesimistiškai atsiliepė 
apie Vakarus. 'Vakarai stovi 
ant ribos, ir kiekvienu metu ga
li būti katastrofa. Sovietai sa
vo ūkį dar labiau pakinkė karo 
reikalams. Jei ir visi 15 politi
nio biuro narių nubalsuotų 
karo nepradėti, sprendimo jau 
negalėtų nulemti. Karas neiš
vengiamas. 

Sovietų tironijai Vakarai ne
turi noro pasipriešinti. Dar prieš 
išvykdamas iš Maskvos jis su 
kitais disidentais diskutavo, ir 
jie buvo priėję išvados, jog so
vietai, turėdami didelių vidaus 
sunkumų, bus priversti paleng
va atleisti varžtus ir evoliuci-
nuotis į garąją pusę. Dabar to 
jis negali pasakyti. Vakarai be 
pasipriešinimo atidavė daug 
kraštų sovietams: sovietai ga
lėtų paimti ir visus Vakarus 
plikom rankom — taip jie mo
raliai išsigimė ir už laisvę neno
ri kovoti. Po tokių nuolaidų ne
reikalingas nei atominis karas. 

Jis įsitikinęs, kad KGB sie
kia jį, Solženiciną, nužudyti, ki-
Uip Jo apmokės nutildyti 

Vandens ir oro 
užteršimai mažėja 

Washingtoiras. — Baltųjų rū
mų sudaryta Aplinkos apsaugos 
taryba Kongresui pateikė rapor
tą apie savo veiklą ir sako, kad 
oro ir vandens užteršimas pa
laipsniui mažėja, bet ne tokiu 
tempu, koks buvo numatytas. 
Kongreso numatytos tam reika-

I lui sumos neužteks. Kai su už
teršimais buvo pradėta kovoti 
1974. iki 1983, kada projektas 
turėtų būti įvykdytas, progra
ma, pagal dabartinius apskai
čiavimus, kainuos 217.7 bil. do
lerių. 

Raporte taip pat sakoma, kad 
nuo 60 iki 90 procentų susir
gimų vėžiu priežastimi yra už
teršta aplinka. 

Mirė Jean Martinon 
Paryžius. — Jean Martinon, 

€6 metų, 1963 — 1968 buvęs 
Chicagos simfoninio orkestro 
vadovas, mirė. Jis buvo numa
tytas ir šiais metais Lyric ope
roje diriguoti iškilmingą sezono 
atidaromąjį spektaklį, "Hofma
no pasakos". 

Apie Chicagos simfoninį or
kestrą jis buvo labai geros nuo
monės: "Tai geriausias orkest
ras, kokį aš esu dirigavęs". 

Dalias 'Times Herald" sa
ko, kad Norman Rees, apie ku
rio ntjsižudymą rašėm vakar, 
buvo sakęs laikraščiui, kad jis 
nusižudys, jei apie jį bus para
šyta, atidengta visa tiesa. Jis 
buvo dvigubas agentas, sovie
tams perdavęs Mobil Oil pramo
nines paslaptis. Dalias laikraš
tis sekmadienį parašė, ir po ke-
•:ų valandų jis rastas nusižu 
dęs. 

Kviečių kas 200 miL 
bušeliu mažiau 

Newport Beach, Cal. — Že
mės ūkio sekretorius Esrl Butz 
įsitikinęs, kad dėl sausros ketu
riose pagrindinėse valstijose 
kviečių derlius gali būti mažes
nis 10 procentų. Nėra lietaus 
vakarinėj Oklahomoj. šiauri
niam Texas, rytinėj Colcrado ir 
vakariniam Kansas. Kviečių ga
li būti mažiau apie 200 mil. bu
šelių. Buvo numatyta šiais me
tais gauti 2.2 bil. bušelių. 

Kviečių trūkumas vidaus rin
koje jokios problemos nesuda
rys, nes maistui, sėklai ir gy
vulių šėrimui sunaudojama tik 
700 mil. bušelių. 

Bostonas. — "Monitor" rašo, 
kad teistiniai laivai Baltijos 
jūroje įplaukia į Leningrado 
uostus ir trumpam laikui lei
džiama keleiviams be vizos iš
lipti į krantą. 

Laikraščiu skelbimuose apie 
tokias Baltijos jūros keliones 
minimas ii* Talinas, kur] irgi ža
dama parodyti be atskiro leidi
mo, be vizos. Dvi laivų bendro
vės, kurios turi tokias privilegi
j a s : Bore ir F.nnish. 

New York. — Transatlanti
nės lėktuvų kompanijos susitarė 
nuo gegužės 1 pakelti bilietų 
kainas. Susisir'dmas tarp Ame
rikos ir Europos vidutiniškai 
pakils 6 proc. 

Nauji vokiačių ginklai: priaatankinia "Milaa" ur tanku BU pnašlėktuvinaa pauaake.čci "Gepard" 

erikos 
įtaka mažėja 

Hartford Conn. — Buvęs JT 
ambasadorius Daniel Moynihan, 
kalbėdamas studentams pasakė: 
"Amerikos įtaka pasauly mažė
ja, ir ateinantis dešimtmetis 
reikš didėjantį izoliacionizmą 
nuo pasaulio. Vyriausybė de
tantės vardan neturi noro smar
kiau pasipriešinti komunizmui 
net ir tuo atveju, kai bus aiš
kiai matyti sovietų apsiginkla
vimo viršus. 

Ir doleriai laikomi 
slėptuvėse 

nuo A karo 
Washingtonas. — Sen. Wil-

liam Proxmire sukritikavo Fe-
deral Reserve tarybos praktiką 
Virginijos kalnuose laikyti 4 bil. 
dolerių naujų pinigų galimo ka
ro atveju. Jeigu atsitiktų, kad 
nuo atominio puolimo būtų su
naikintos visos priemonės pini
gams gaminti, išliktų gal tie 
bilijonai giliam požemy netoli 
Culpeper, Pony kalnuose. Tiems 
pinigams saugoti kasmet išlei
džiama 1.8 mil. dolerių. Saugoja 
40 gerai ginkluotų sargų. 

Senatorius sako, kad 4 bil. 
dol. sudaro tik 5 procentus A-
merikoj kursuojančių pinigų, ir 
praktiškai tai labai nedaug ką 
reikštų. Jei atsitiktų, kad po 
tokio karo ir išliktų 4 bilijonai 
dolerių, bet tik koli vieniši ra
dioaktyviais spinduliais sužaloti 
žmonės, kam tada būtų reika-

į lingi tie pinigai? 

Cararas. — Pagrobtojo ame-
| rikiečio VVilHam Niehous šeima 
į kreipėsi į grobikus, klausdama, 
ko jie nori iš šeimos, kad jis 

I būtų paleistas. Atsakymo jokio. 
Policija surado automobilį, 

j kurį naudojo grobikai: sakoma, 
j keli asmenys iš anos gaujos i-
: dentifikuoti, bet jų surasti neį
manoma. 

KOSYGINAS: SOVIETU EKONOMIJA 
\ :. W i J :A i H * \ iA \\ J; J 

Maskva. — Komunistų kon
grese, džiaugiantis laimėjimais 
Angoloje, vienbalsiai buvo nu
tarta skatinti ir remti kairiųjų 
revoliucijas užsieny. 4,998 kon
greso dalyviai 'r 103 užsienio 
delegacijos sukėlė ovacijas, kai 
buvo paminėta, kad bus remia
mos visos komunistų organiza
cijos, veikiančios viešai a r tik 
pogrindyje. Kartu pritariama 

j Brežnevo siūlymui su Vakarais 
i laikytis detantės. 
• Kosyginas kalbėjo ūkiniais 
reikalais ir, žinoma, liaupsino 

Į didelius laimėjimus. Jo žodžiais, 
per praėjusį penkmetį sovietų 

| pramonė augo kasmet viduti
niškai po 7.4 proc., kai per 15 
metų Amerikoj ir Vakaruose 
tik po 1.2 proc. Sovietai dau
giau už Ameriką pagamina plie

no, naftos gaminių, cemento, 
mineralinių trąšų, anglies, t rak
torių, medvilnės, vilnos, žemės 
ūkio bėdas prisiminė, bet kal
tas buvo tik oras. Kad Sovietų 
Rusija perka iš Amerikos, Ka
nados, Australijos i r kitų ka
pitalistinių kraštų grūdus, ne
užsiminė nei vienu žodžiu. 

Brežnevas, norėdamas sušvel
ninti pradedantį komunistų ski
limą, privačiai susitiko su italų 
komunistų vadu Enrico Berlin-
guer, kuris kongrese buvo pa
sakęs, jog jo partija nori bend
radarbiauti su kitomis partijo
mis ir pritaria Itaiijog dalyvavi
mui NATO. Po judviejų pasikal
bėjimo buvo išteistas komunika
tas ir pasakyta, jog "abi šalys 
pripažįsta viena kitos nepriklau
somybę". 

'rfT1 *w^* i į 
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Išrinktiesiems sovietų didžiūnams skirta ligoninė Maskvoje, turinti tik 
80 lovų 

Sovietų protestas 
New York. — Sovietu misija 

prie Jungtinių Tautų Amerikai 
įteikė protestą dėl jų reziden
cijos Bronxe (New Yorke) ap
šaudymo. Reikalauja surasti kai 
tininkus ir juos nubausti. Ame
rikos delegacija prie JT sovietų 
atsipražė. Penktadienį, po ap
šaudymo, į atitinkamas įstaigas 

j paskambino žydai ir pasakė, 
kad tai jie padarė. 

Lstanbnjas. — žinomas Eu
ropoje Orient Express trauki
nys netoli Istanbulo įvažiavo į 
autobusą. Žuvo 9, sužeisti 29 
turkų darbininkai. 

Montevideo. — Urugvajuje 
buvo suimtas t am tikras skai
čius jaunų karininkų. Jie kalti
nami palaikę ryšius su komu
nistais. 

KALENDORIUS 

Kovo 3 : Pelenų diena; TltJa
nas, Kunigunda. Uosis, Tulė. 

Kovo 4: Kazimieras, Alicija, 
Ginutis, Daina. 

Saulė teka 6:25, leidžias 5:42. 
ORAS 

Daugiausia debesuota, 70% 
galimybė lietaus su perkūnija, 
šilta, apie 65 laipsniai. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1976 m. kovo mėn. 3 d. 

MUTYBES 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja sktn. Irena Regiene, 2S52 W. 65th S t , Chicago, Illinois, 606.'J9 
Telefonas 47b-7089 
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ŠVENTASIS KAZIMIERAS 
Skaistus šešėlis tiesiasi bažnyčios šonu, 
Nušviesdamas nišas malda tylia. 
Prie durų klūpo jaunikaitis apsiaustu raudonu... 
Ir nejučiomis suklumpi šalia. 

Kad Dievo karalystė mums ateitų... 
Jo valią skelbtų slėniai ir kalnai... 
Kad neužgultų debesys tėvynės vartų, 
Iš dulkių keltųsi naujieji milžinai. 

Iš ašarų vainiko perlai Izrinia... 
Užlieja miestą rimtimi vėsos banga. 
Kazimiero karūnoj naujas rytas švinta, 
Mes einam pasitikti jo su sprogstančia verba. 

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė 

'T 

atsakingi už savo draugoves. J 
Mujė yra skaitoma ka 'p resru-
l'ari sucisra. Tvarkingos unifor-
mos, gera nuotaika, skautiškas : 

' d~-.rbrtu™.~5 ; " prs1au?r ,r"'as mū-
j sų šūkis r-n.eės metu. 

Tie broliai, kurie pamiršo da r 
j apnešti laimėiimus mūsų loteri

jai, atneša šeštadienį, kovo 6 i . 
>ki 2 vai. p. p Jaunimo Centre 
didžiojoj salėj. Lituaraeos pa-
vilione. 

Kviečiame visus tėvelius ir 
visus Chi'.agos l ie tuves dalv-
vautį mugėje. Mes esarv- ??.s:-
ruoše jus sutikti, pavaišinti ir 
n a r o d / i . ką mes nuvei 'ėme 
Iki pasimatymo sekrr!adi?r.i mu
gėje. Lituanieos tuntas 

RUOŠKIMĖS SUVAŽIAVIMUI 

PAMINĖKIME ŠVENTĄJĮ 
GLOBĖJĄ 

Kovo 4-toji Šv. Kazimiero, 
Lietuvos bei lieluvių skautų ir 
skaučių globėjo diena. Artimiau
sią šiai dienai sueigą skirkime 
šventajam savo globėjui paminėti. 
Jei nėra galimybės visiems orga
nizuotai dalyvauti pamaldose ir 
suruošti iškilmingos sueigos, pa
darykime tai savo vieneto sueigo
je. Rimties valandėle, istorine te
ma pašnekesiu ir trumpa atitin
kama programėle sustiprinkime 

mos vėliavos, nuskamba Lituani-
cos tunto daina. 

Pradedamas "Laužas". Lauža-
vedys s. v. v.sl. Vainis Aleksa. Pa
sirodo šūkiais, dainomis ir pasi-

taras P lačas . 

Vyr. skaučių, gint ariu. sk. 
vyčių ir jūrų budžių sąskrydis. 
sąskrydis jvyks Memorial Day 
savaitgalj, gegužės 2 8 - 3 1 d. 
1976 m. Beaumont Moys Scont 
Camp, Beaumont, Ohio. Sąskry
di ruošia ir juo rūpinasi Cleve-
lando vyr. skautės ir skautai R o c k f o r d , I I I . 
vyčiai. Sąskrydžio vardas — 

rHt UIHCANIAM WORU> VVI1* D \ l l > 
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-n.wt ruan Postaae ca^d at CMeago, Dlinois. PubUshed dafry, 
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P Elsewhere in U.S.A. $26.00. Canada $28.00. Foreign 

Countries — $29.00. 
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ratas nesiimdami. Ant DRAUGO pne kiekvieno skaitytojo adreso. 
gavus iš jo mokestį atžymima iki kada skaitytojas yra užsi 
mokėjęs ^ 

"Draugo" preenumerata mokama iš anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. 1 mėn. 

Chicago, Cook, 111. $28.00 $15.00 $10.00 $4.00 
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LSB Ąžuolo vadovu lavinimo mokyklą baigusiems s. v. v. si. E. And-
i\uš:ui ir s. v. v. si. D Ramanauskui at i t inkamus ženklus Lituanicos 
tunto <--je,2(/e prisega tunto skautų lavinimo skyriaus vedėjas s. Gin-

Nuotr. Jono Tamulaičio 

M Ū S Ų K O L O N I J O S E 

"Aušros Spinduliai". 

PAUKŠTYČIŲ 
VASARIO 16 MlNfcJTMAS 

Vasario 15 d. "Kernavės" tun-

GRA2IAI PAMINĖTA 
VASARIO 16-TOJI 

Šiais metais Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo dieną minėjo-

to "Dubysos' ' draugovės paukš- ™e vasario 22 dieną. Šv. Mišias 

rodymais draugovės: Puntuko j r u o § t a s me]ia 

vai. Įdomiai nuskamba Dr. V., 
Krėvės draugovės daina. 

Ir vėl jungiamės bendrame ra
te, skamba "Ateina naktis", spau
džiame kairę, iki pasimatymo ki
toje sueigoje. 

už žuvusius atnašavo ir tai die 
nai pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. A. TamoSa :: ;s. Pamaldose 

savo tautinius ir religinius jaus
mus, pagerbsime savo globėją, i NERIJOS T U N T O DĖMESIUI 
vienintelį iki šiol pripažintą m ū 
sų tautos šventąjį. 

VISI LAUKIAMI KAZIUKO 
MUGĖJE 

Visu laukiama Chicagos skau-
tij-čių. Kaziuko mugė įvyks sek
madienį, kovo 7 d., Jaunimo cent
r e Atidarymas 10 vai. ryto. Ati
darymui šiemet vadovaus aka
demikai, o pačią mugę atidarys 
generalinė Lietuvos konsule ps. 
Juzė Daužvardienė. Visuomenė 
malaniai kviečiama gausiai atsi
lankyti į š:ą metinę skautų-čių 
šventę. Atsilankydami ir įsigy 
ctami meniškų rankdarbių, bei pa
sisvečiuodami valgyklose ir kavi
nėse paremsite šios aukų nepra-
rančios, bet savo darbo pastango
mis savo veiklai lėšas pasirūpi
nančios lietuviškos jaunimo orga
nizacijos naudingą jaunimo auk
lėjimo darbą. Sekmadienį te ne ! 

vienas lietuvis nelieka 'neatsilan
kęs Kaziuko mugėje. Jus maloniai 
kviečia ir nuoširdžiai laukia vis' 
Chicagos skautai ir skau'ės. 

LITUANICOS T U N T O SKAU
T Ų DRAUGOVIŲ BENDRA 

SUEIGA 
* 

Tradicinė tunto skautų sueiga 
įvyko vasario 22 d. Jaunimo Cen
tro mažojoje salėje. Mišių metu, 
vasario 16 d. proga, kaip žodinę 
auką perskaitė si. Radutis Oren-
tąs. Tunto kapeliono s. Tėvo 
A. Kezio pamokslas priminė 
mums mūsų skautiškas pareigas. 

Iškilminga sueigos dalis vėlia
vų įnešimas, Himnas, raportai, 
L. S S., L. S. B. ir tunto įsaky
mai. Apdovanoti ir pakelti laips
nyje buvo: Ordenu už nuopelnus 
su rėmėjų kaspinu Izabelė Kulie
šienė. Vėliavos žymeniu s. v. v. 
si. Petras Šalčiūnas. Pažangumo 
žymeniu psl. Ričardas Kuprėnas. 
I vyresniškumo laipsnį pakelti se
kantys broliai: I vyresnio skilti-
ninko si. Vytautas Butikas, į skil-
tininko psl. Radutis Orentas, į pa
skaitininko sk. juris Germanas. 
Pirmo patyrimo laipsnį išlaikė: 
Algimantas Graužinis, Andrius 
Kubilius, Vidas Matusevičius. Ap
dovanotus ir pakeltuosius laips
nyje pasveikino vidurio rajono 
Vadeiva v. s. Aleksas Karaliūnas. 

Oro skautų įžodį davė sk. Vy
tenis Kirvelaitis. Jūrų jaunio įžo
dį davė sk. Andrius Padleckas. 

Sueigos komendantas s. v. v. si. 
Donatas Ramanauskas. 

Nuskamba tunto sūkis, išneša-

tytėms buvo ypatinga diena 
Jų sueigų kambaryje buvo pa-
nio*įfc255 fiiHplic lietu vi slkjL s ts i -

draugovė. Oro skautai, Perkūno t i e s e „ 3 ^ ^ ' g . a l a s m t kurio i dalyvavo nemaž:.- ra ič ius rock-
draugove, pik. Šarausko draugove, | k } e k v i e n a d ė j o i š n a m ų a t s i n e š - ' fbrdiečių ir Chicagos šauliai su 

• i n o s k a u t ų l a l - ' t ą daiktelį, primenantį Lietuvą į vėliavomis. 
Vienoj pusėj kambario sėdėjo! Po pamaldų visi žygiavo į Lie-
sveerai, tėveliai, kitoj — vieš- j tuvių klubo salę ii a'lmingam mi
nios, kitų draugovių paukštytės. į nėjimui. Minėjimą atidarė Tary-

Iškilminga Vasario 16 sueiga j bos skyriaus pirm. P. Šernas, o 
pradedama raportais ir draug. -programai pravesti pakvietė G. 
vyr. sk. D. Puodžiūnienė prime- Špokaitę. Šauliams įnešus vėlia-
na visoms apie Lietuvą, ka ip ! v a s > viešnios dainininkės, prita-

. . ją negeri ponai y r a d a b a r ' riant dalyviams, pianinu palydint 
S : m ž T ! n i L i °1?JJ:'J1T} « * t o ? i r k a i P žmonėms yra t e - V. Jurkšaičiui, sugiedojo Ameri-

nai sunku. Sesė Dana paaiškina, I kos ir Lietuvos himnus. Prasmin-
kad kiekviena paukštytė gali ga invokaciją, pr.-.šydamas Dievo 
jai padėti gražiai kalbėdama • palaimos šiam minėjimui ir lie 

. "Lietuvos ąžuolai", vieno veiksmo 
vaizdelis iš okupuotos Lietuvos 
gyvenimo, kuris žiūrovams pati
ko. Šalia jau mums pažįstamų pa
tyrusių aktorių, pasirodė ir jauni
mo talentai. Iš jų ryškiausia bu
vo jaunuolė, dukrelės rolėje. 

Tėviškės parapijos moterų dai
nos vienetas su savo solistais pas ^ ^ f J \ m ° ' ! r p 1 f* 

. . . c Gln.'kolojrln? Chirurgija 
mus pasirodė ^pirm^-cartą. Savo j ̂ ^ ^ j ^ y R o a d ( C r a w f o r d 

Medieal Building) TeL LD 5-6446 
Priima ligonius pagal *usitarima 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Kanadoje 
Kitur 
Užsienyje 
Savaitinis 

$28.00 S 15.00 $10.00 
$26.00 $15.00 $10.00 
$29.00 $17.00 $11.00 
$18.00 $10.00 — 

$4.00 

• Redakcija dirba kasdien 
Įfc30 — 4:3C, šeštadieniais 
4:30 - 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00 

• Redakcija straipsniui taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų Kai 
nos prisiunčiamos gavus prašymą 

Tel PR 8-8229 

OR. ANNA BALIUNAS 
2858 West 63rd Street 

AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 

TeL ofiso Ir boto O^ntpk 3-41» 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
1443 So. 50tb A vau Cfcero 

Kasdien 1-3 vai. 
Išskyrus 

Šeštadieniais 

tr 6-8 
trečiadienius 

12 ir 4 vai. 

sueigų, visos dalyvaujame Kaziu 
ko mugėje. Dalyvavimas priva
lomas. Jaunimo Centran renka
mės 9:30 vai. ryto. Udrytės ri- - r n e p a m i r š d a m a l i e tuviškai i r ; tuvių gyvenimui, sukalbėjo kun 
uuojasi salėje pnes Nenjos tunto b a n d y d a m a k u o d a u g i a u s u ž i . " | A. Tamošaitis. Ži.-.-usieji už laisvę 

i'5 mamyčių pagerbti susikaupimo minute. Pa-
ir močiučių. Sesės Daugvilaitė į gerbti ir sava noriai kūrėjai, ku-
ir Budelskytė eilėraščiu išreiš-į Tlxi dar turime Rockforde tris — 
kė skautės troškimą Lietuvai. \ V. Keršį, B. Daukšį ir B. Nėkro-

paviljoną, j . skautes ir gmtares - , n Q t i - fe u 
joms iš anksto praneštoje vietoje. 
Visos dėvime pilnomis ir tvarkin
gomis uniformomis. Maloniai 
prašome tėvelių seses sueigon at
gabenti nesivėluoiant. 

maloniomis dainomis ir jaunat 
višku entuziazmu .paliko malo-1 
nius prisiminimus. Simbolinė ge
lių puokštė ir lietuviškas ačiū te
būna atpildas už pas'angas. Su
aukotos aukos Lietuvos laisvini
mui rodo, kad dar esame gyvi sa
vo tautai. Padėka priklauso Chi
cagos šaulių rinktinei, kuri net 
dviem autobusais atvyko padėti 
mūsų mažai kolonijai šią brangią 
šventį atšvęsti. Rockfordietis 

Hartford Conn. 

KAZIUKO MUGĖ 

Hartfordo skautai ir skau'ės 
ruošia tradicinę Kaziuko mugę. 
J i įvyks kovo 28 d. Švč. Trejy
bės bažnyčios svetainėje Atida
rymas po 9 vai. lietuviškų Mi-

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ ER VIDAUS LIGOS 

.\Iarquette Medical Center 
Bi:?2 So. Kedzie A ve. 

Vai pirmad.. antrad. ir ketvtrtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 

SeStad nuo 1 iki 3 va) 
Pagal susi tarimą 

Offteo telef. WA 5-2670 
Rezid. UL WAIbrook 5-3048 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 

TeL REUanee 5-1811 

DR. WALTER J. 9CSRST9H 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59tb Street 
Vai pirmad.. antrad.. ketvtrtad Ir 
penktad. nuo 12-4 vai popiet Ir «-• 
vai. vak. šeStad. 12-2 vai poptet o 
trečiadieniais uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGf 
KCDIKIV IR VAIKC LiGOS 

SPECIALISTfi 
MFDICAU BllLX>llfO 

7156 Soittb Westen> Aveaoe 
Valandos: Kasdien nuo tO ral py*' 
•kl 1 vai. nopiet 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 2»»-2»lt 

Vai. pirm. ketv. 
antrad.. penkta 1-6, 
susitarus. 

1 iki 6 popiet 
treč ir šešt tik 

Draugovės būrelių vadovės 
uždega simbolines žvakutes, o 
visos paukštytės garsiai pasiža-

šių. V. Keršys perskaitė Lietuvos šių. 
Nepriklausomybės paskelbimo ak
tą. Svečias kalbėtojas dr. V. Dar- gytį skautų ir skaučių jvairįų 

Mugėj svečia: tu rės progą jsi-

, A ^. . . ,A. ^ gis savo zodvj? isrvs<mo m!ncj!- darhrMv lietuvišku kn'-ori ir 
;a tarnauti ir ncncjniršti D-evą. * - i ,_• ' " 

• mo ir kovos orasmę, oasmerkda 

Dr. Ant Rudoko kabinete perfmP 

OR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 We»t 51 st Street 
T>:L. GR 8-2400 

Vai pagal susitarimą: pirmad. ii 
ketv 1—4 ir 7—9: intrad ir peck 
tad 10—4. SeStad. 10-3 vai. 

Tėvyr.ę ir Artimą, Viešnios. 
Šešupės'' dr-vės ! ,d:desnės" 

paukštytės t rumpame montaže 
paaiškina, ką joms reiškia Va
sario 16 d. 

Nuskambėjus 
Grįšim, grįiirr 

plokštelių, pssigrežėt Jankausko 
mas mūsų gyv-nime pasireiškian- dailės darbais. Taip paL bus pro-
čias negeroves. g a pasivaišinti lietuviškais pie-

Dr. Y. Pliop'ys perskaitė rezo- tumis ir namuose keptais ska-
liucij*a, kuri buvo priimta. Ji bus neštais. 12 vai. ryto skautų ir 

paskutin-ams P a s i l? s ta P™7- G. Fordui, o jos skaučių Bftftmhlga sueiga. 
pidarrs kiek- n u o r a š a i kitiens valdžios carei-1 Visi Hartfordo ir apylinkių 

viena "'Dubysos" paukš* vtė p ri
dina prie sta^o, paima savo a t 
neštą daikteli ir pasakoja... Su-
"ir.om apie močiutės ?/vžt~\ 
".aut'r.iais rūbais lėlę iš Lietu

os apie gintarinę sasą nuo 
; uos-

gūna^ms. Šaulių vaidintojų grupė lietuviai yra nuoJirdžiai kviečia-
B Chicagos atvežė mums tai die-: mi apsi anky'.i š;oj Kaziul:o mu-
nai prasminsą dovanėlę. Ta : .eė.i. A. P. 

S k v ; ' i u draugovės Aušros Vartų 
t-into sueigoje. 

N'iotr. Š. Gotceito 

SKA* T I M N K Ė S VAICIŪNIE-
\ i : . i MIRTIES SUrC\KTIS 

Šiomis dienomis sukanka dve
ji metai .kaip iš mušu tarpo 
skyrė poetė ir pubHcfstė, 

Baltijos krantų, 
teię. kuri buvo 
iš broliuko kambario be jo ži-

ss:-
pedag'--

Viscms paukštvtėms susėdi's 
pu.-raču. ant pastatyto ckrar.o 
pasirodė Lietuvos va;zdai -— čia 
Gedimino pilis, čia Nemunas, čia I 
vaikuč:ai mokosi darželyje, j 
Skaidres parodė ir įdomia: pa-

gė ir buvusi LSS VvTiausia skau- j pasakojo L. Vėžienė. j 
tininkė v.s. Juoze Augustaftytė - į Vasario 16 dč sueiga pasi tai-
Vaičiūnienė. Visos sesės ragina- 'gė. Išsiskirstėm? namo. bet iš
mos savo sueigose prisiminti šią sinešėme daug įspūdžių :r pa-
kilnią mūsų tautos dukrą ir ide- simokėme. Ta-i liudija vienos 
alistę sesę, kuri išeidama pas; paukštytės prašįv-mas važiuo-
Aukšciausiąjį Vadovą paliko, jaut namo iš sueigos: "Mamy-
mums sektiną pavyzdį ir gausume, papasakok man labai daug 
spausdintos ir rankraščiuose tebe- apie Lietuvą, gi sesė Dana lie 

Ofs tel 735-4477; Re/.. PR S-«9fV 

DR. E. DECKYS 
HVI>VmiA «R CHlRlH<;f 

S{>ecial.vbė — Nervo ir 
Emocines Ligos 

•RAWFORD MEiMCAL Bril .DrNO 
«4-l9 So PtilasUi RTMMI 

Valandoj patral iusitarim<» 

Rezid. tel. — Gi 3-6873 

OR. W. M, &ISIN-EIS1NAS 
VKUSERIJA IR MOTERŲ LIGO? 
GHNEKOLOr.rNE CHIRURGIJA 

*)132 3o Redzif %ve, WA >-!670 
V«i]iin<t<>> r»"Kal -iisitiirini.i lei IK 

atriliopta skambinti: MI Z-OOOl. 

Tel. — B E 3-5«93 

DR. A. B. GLEVECKftS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagaJ sus i tarimą 

Oftso RF. 4 l«18. Rez. PR 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Stoeet 

Ti-o* tr Campbell Avew 1uum§*») 
Vol : pirmad.. antrad ketvlrt Ir 
penkt. 3 iki 7 v. p.p. Tik n u t t k K t 

TeL 778-6565 

DR. VIDAS J. NEMICKAS 
ŠIRDIES CR VIDAUS UGOS 

2454 West 7lst Streel 
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAJT* 

7051 So. \\a>htcnaw. tel. 77&-4CTM 
Pritaikomi akinia; pagal gydytojtj 

receptus. 
Didelis akinių rSmų pasirinkimą*. 

Va!.: pirm. antr., penkt. lfr-S:I» 
Ketv. 1-8 v. v. šešt. 10-4 v. ^. 

Trečiadieniais uždaryta. 

TelefT ^_W2-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

4KITJ LtOOS — C H I R I R O U * 
Ofisai t 

i i i V O WARASB %VE. . j 
4200 NO. CENTRAI. ATĖ ' 

Valandos pagal susitarimą 

Vasario 16-s . '? minėj ime dalyvavo Dar:aua-Girėno ir Don Vamas postai 
vasario 1.5 J ' . ' . r i jos a'ikšt. xokyk' .os sa^v<-- Chi'.a£T"je 

Nuotr . C. Genučio 

pe: Daljrvė 

SVEČIUOSE 
PAS AMERIKIETES 

Vasario 20 d. Mirgos drau
govė buvo pakviesta aplankyti 
Amerikos skautes Orland P a r 
ke. Nuvažiavusios radom mūsų 
belaukiant. Sustojusios ratu su
sipažinome. Palyginome savo u-
niformas ir ženklus. Radom 
daug panašų. Buvo įneštos vė
liavos. Sugiedojom "America 
the Beautiful". Po t o jo? mums 
pašoko "Virginia Reel" (ame-

tė i r ad ju ta r tė ? ^ ^ Aldona sių iškeptais pyragaičiais ir so-
Smulkaitytė buvo paruošusios da. Pasivaišinus buvo pasikeista 
mažą parodėle Sesė Dainė Ke- dovanėlėmis. Draugininke sesė 
relytė atvežė montažus apie Vii- Ramoną joms įteikė lietuvišką 
nių ir Kauną, suklijuotus iš at- vėliavėlę ir austą juostelę. Mes 

esančios poezijos lobį. Prisimini 
mu ir malda pagerbkime savo 
amžinybėn išėjusią sesę. 

LITTJANICOS TX~N*TAS 
PRANEŠA 

Chicagos skaučių ir skautų 
mugė jvyksta š. m. kovo 7 d., 
sekmadienį. Jaunimo Centre. 
Visi skautai renkasi 9:30. Jau
nesniųjų skautų draugovės 9:45 
rikiuojasi didžiojoje salėje prieš 
Lituanicos paviljoną. Vadovau
ja s. v. s. Juozas Liubinskas. 
Tunto skautai rikiuojasi Jau
nimo Centro antrame aukšte, j rikoniškas tautinis šokis). Pa -
S kautų draugovėms vadovauja {baigus šokti jos dar suvaidino 
tunto adjutantas s. v. ps. Rai-japie senovės laikus. Mūsų drau-
mundaa Strikas. Draugininkai gininkė sesė Ramoną Kavcckai^ 

viručių. Sesės Aldona ir Ramo
ną papasakojo apie juostas, gin
tarus ir taut in ius šokius. Visos 

kiekviena gavom po s'tvenyrą. 
Baigiantis vėl sustojom ratu ir 
buvo išneštos vėliavos. Atsisvei-

sesės persirengusios tautiniais kindamos sudainavom Sudiev, 
rūbais pašokom "Vėdarą". Lisa sudiev" ir sutarėm pasimatyti 
Kosmonaitė paskaitė apie Lie- į Kaziuko mugėje, 
tuvos istoriją, p o po to buvo! Mirgos draugovės sesės yra 
parodytos sl-i.-r.drės iš Lietuvos dėkingos mamytėms p. Daukio-
vaizdų. Lietuvos gamtos vaizdai į nei ir sesei Irenai Kerelicnei. 
amerikiečiam priminė Wiscon-j kurios mus nuvežė aplankyti 
sin valstybę. Baigusios progra- (amerikietes soses skautes, 
mą visos pas:vai>inom mūsų se- Į Dainė Kerelytė 

« 0 0 0 < X K X > < > 0 0 - - ^ > 0 < > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X X X ) 0 0 0 0 < X > < » 0 < X > 0 0 0 < X > ^ ^ 

FRANK'S TV and RADIO. INC. 
8840 SO. H A I > T E D STRECT TEL. — CA $-7252 

R A D U O IR 5 T E R E O A P A R A T Ų PARDAVIMAS m TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS f V A l R l A U S r V rELEVTZJJŲ APARATt, 

SPALVOTOS TE1.EVTZ1JOS APARATAI 

Ofiso telef. P E 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEV16IUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 Wesi 63rd Strfcet 

Pirmad. antrad.. ketvirtad.. Ir penkt 
nuo 12 Iki t vai. Ir nuo 5 ikt 8 ral 
vak., Se*tad nuo 1 Iki 4 vai. 

Ofs. PO 7 6000 Rez. G A S-727P 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitaj*imą 

DR. K. A. V. JUČAS 
1R9-4441 — IX) l-4«OS 
Jei neaMliepte 5«1-tO?0 

ODOS LIOOS — CHTRT.-ROIJA 
Oflsal: 1002 N. Western Ave, 

5214 N. rfestern Ave. 
Valandos pagal susitarimą 

Visi telefonai 652-1881 
DR. F. V. KAUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1497 So. 49tb Coort, Cicero 

Vai.: tuunlten tO-12 Ir 4-7 Trečia* 

DR. FRANK PLEČIAS -
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai') 

561J* W 7ls1 S t - Tel. 7I7-514I' 
l"iU r iru. akis Pritaiko «tLtota» • 

"conttact lenses" 
Vai pagal susitarimą. rždaryt» tnt 

DR. LEONAS SEIBVTtt 
INKSTŲ. POSLfiS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W . 6Srd Street 

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

Ofiso teL 776-2880: « * . 4 4 M M f 

~ D R . J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas: 425S W. 6Srd S t 
oriso telef. RE &-44I0 

Rezidenajoa X*tol. GB 4>4MI« 
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Sovietuose išaugo 

PRIVILEGIJUOTA GYVENTOJŲ KLASĖ 
Sovietų vadai, vykdydami re- darę gyventoju luomai ir klasės, 

vohuciją, skelbė ir į savo krašto tačiau niekur tarp jų nėra toks 
konstituciją iškilmingai įrašė, milžiniškas skirtumas, kaip So-
kad "Sovietuose panaikinama vietuose. Pavyzdžiui, Amerikos 
gyventojų klasės bei luomai". Ji- darbininkas, jeigu jis tiktai nori, 
kalbingi agitatoriai dar prideda- gali valgyti lygiai tokį patį mais-
vo, kad visų žmonių pilvai yra tą, kokį valgo krašto prezidentas 
panašūs, visų reikalavimai tie ar kuris nors milijonierius. Sovie-
patys, taigi nesą reikalo už dar- tuose yra visai kitaip. Čia tarp 
bą vienam daugiau, kitam ma- darbininko — valstiečio ir sovie-
ziau mokėti. Tačiau tuoj po revo- tinio aristokrato gyvenimo sąly-
liucijos Leninas aiškmo, kad kva- gų skirtumas yra milžiniškas, 
lifikuotas darbininkas turįs būti maždaug kaip tarp ugnies ir van-
geriau atlyginamas. Taigi bado dens. 
metu buvo duodamas papildo- Didžiulis bet kurių prekių tru
mas maisto davinys specialis- kūmas ir nuolatinė pinigų stoka j 
tams, mokslininkams, komunistų (menki uždarbiai) kasdieną 

UŽ NEPRAMATOMO ŠYDO 
Vakariečiai nepajėgia susigaudyti svarbiausiuose Įvykiuose 

GEDIMINAS GALVA Sujuslinta amerikiečių spauda, 
ieškanti nepaprastų žinių, besi-
griebianti skelbti net slaptus vals
tybės dokumentus, vis beskubė
dama, dažnokai prašauna. Ką jau 
bekalbėti apie spaudą, jei ir CIA, 
turinti stebėtojus užsienyje, nesu
geba numatyti įvykių, turinčių 
įtakos tarptautinės politikos rai
dai. Daugelis spėliojimų dažnai 
būna nepagrįsti ir klaidinantys. 
Taip nutiko ir su pastaraisiais 
politiniais įvykiais kom. Kinijoje. 

'"Time" 1.19 laidoje pagerbė 
naująjį Kinijos ministerį pirmi-

Mao ėmė telkti patikimuosius 
sostinėje. Taip pateko ir Hua 
Kuo-feng į pertvarkytą 'politinį 
biurą ir vyriausybę. Jis taikstėsi! nas, greičiausiai Mao paskatintas, 
įvairioms srovėms, mažai priešų įėmė pulti vadinamus biurokra 

esanti ryški Kinijai ir Vakarų 
Europai. Kairysis sparnas laukė 
tinkamos progos vėl suniekinti 
Teng. 

Kai Hua buvo paskirtas minis-
teriu pirmininku, kairysis spar-

I in Peking". Griežtasis naujas vy
ras Pekine, deja, nebuvo paskir
tas ministeriu pirmininku ir net 
aštriai pultas už nukrypimus į 
dešinę nuo partijos linijos. Ame-
rikietiškas saugumas ir spauda pa 
darė dar vieną klaidą, nes kal
bėjo apie tai, ko norima, siekia
ma, pageidaujama. Kinijos "ži
novai" pergyveno nemažesni smū 
gį už amerikiečius, besąlyginius 
taikos sambūvio šalininkus su 
Sovietais. 

Naujas ministeris pirmininkas 
Kinijos vidaus politikoje tebe-

nesutaria vidaus ir užsienio poli
tikos klausimais. "Kultūrinė" re
voliucija teberusena ir jos šali
ninkai protarpiais tebepuola nuo
saikiuosius. Tokiose sąlygose iš- į padarė daug žalos, išstūmė ge-
kilo naujas ministeris pirminin
kas Hua Kuo-feng, buvęs minis
teris saugumo reikalams. Anks
čiau jis dirbo Hunano srityje, 
tvarkė žemės ūkio reikalus. 

Lin Piao 1971 m. sukrėtė Ki
nijos biurokratiją nepavykusiu 
perversmu Mao pašalinti. Kini
jos komunistų partijos vadovas 
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partijos nariams. Pamažu ėmė at- piauna Sovietų darbininką. Xuo- ninką Teng Hsiao-ping ir įdėjo 
sirasti nauja privilegijuota gy- latinės eilės prie krautuvių be ga- ! ilg^ straipsnį "Tough new man 
ventojų klasė. |g išvargina jo šeimos narius. 
^ Ypač privilegijuotus iškėlė Sovietinė aristokratija (kartais 
Stalinas, aiškindamas, kad tie žmonių vadinama "mūsų komu-
žmonės, kurie daug gera daro nistinė bajorija") šį klausimą y-
valstybei, turi ir iš jos daugiau ra išsprendusi, savo reikalams 
gauti. Stalino įpėdiniai, kad ir susikūrusi įvairias specialias 
kartais kritikuodami jo valdymo krautuves (spectorgus), kurie ly-
būdus, dar padidino privilegijuo- gintini tik su vokiškų nacių pre-
tujų skaičių. Šiandieną niekas nė kybomis "tik vokiečiams" II pa-
nebegali apie juos kalbėti. At- saulinio karo metu. Šiose krau-
virkščiai, privilegijuotų luomas tuvėse, į kurias patekti gali tiktai 
yra pastovus, pamažu auga, įvai- komunistų elitas ar jų šeimos na-
rios privilegijos didinamos. Tai- raiai su specialiais pažymėjimais, 
gi sovietinis — komunistinis eli- žemiausiomis kainomis gali gau
tas arba jų aristokratija (aukšto- ti įvairiausių produktų ir gami-
ji bajorija) yra jau įvykęs, pašto- nių, apie kuriuos proletaras i r i v 

vus faktas. Rusijoje naujasis luo- sapnuoti negali: 'prancūziško ^ k s t a ^ ; " ~ ' ^ " 
mas pakeitė carinę aristokratiją, konjako, škotiško vvhisky, ameri-
Vadinasi, žiūrint iš apačios, ne- kietiškų cigarečių, šveicariško 
turtingų darbo žmonių požiūriu šokolado, itališkų kaklaraiščių, 
nedaug kas įvyko: vieną aristo- austriškos avalynės, angliškų vil-
kratiįą pakeitė kita, o valstietis nos dirbinių, prancūziškų kve-
— darbininkas, kaip buvo iš- palų. vokiškų radijo apratų. japo-
naudojamas caro laikarsyra ly- niškų rekordavimo bei stereo į-
giai taip, o gal daugiau išnaudo- rengimų ir panašių dalykų, ne-
jams ir dabar. kalbant jau apie maisto produk-

* tus. Reikia dar pridėti, kad so-
Sovietrnės aristokratijos luomas vietinis elitas minėtus gaminius 

Šiandieną jau pakankamai gau- perkasi labai pigia kaina, nemo-
sus. Vakarų spaudos žiniomis kėdami muito. Šiam reikalui pa-
(Der Spiegei, 11.23) jis siekiąs tarnauja speciali valiuta — "de-
daugiau kaip milijoną žmonių, vyziniai rubliai", kurių žinoma 
Toli gražu ne visa sovietinė in- niekada nemato ir apie juos nie-
teligentija (jos priskaitoma 30 ko nežino sovietinė liaudis, 
milijonų) patenka į šią klasę. * 
Vadinasi, patenka tik kas trisde- Sovietinė aristokratija yra ap
siimąs inteligentas. Šiuo metu skūpinusi ir kitais prabangos 
Sovietų Sąjungoje yra 255, 5 mil. reikmenimis: Juodosios, Baltijos 
gyventojų. Reiškia, į privilegijuo- jū r 0 s pakrantėse, Kryme, Kau
tą klasę patenka tik vienas iš 250 kaze ir kiti turi įsiruošę puikiau-
piUečių. šias vilas (dačas), garažuose lai-

Bet kas gi sudaro naują elito ko prabangiausius užsieninius 
klasę ar luomą? Kaip kiekvieno- automobilius, maudymosi basei-
|e buržuazinėje aristokratijoje, nus, atskirus erdvius (7 kambarių 
taip ir sovietinėje, bajoras bajorui j r daugiau) butus turi net keliose 
nelygus. Privilegijuotųjų sistema vietose.Kryrne ir kitur antkalnė-
yra griežtai hierarchiška ir turi se sukurti gražiausi naujosios a-
daugybę pakopų. Aukščiausioje ristokratijos butų — vilų rajonai, 
jų stovi politinio biuro nariai ir specialios policijos saugomi, į ku-
kandidatai į juos, centrinio ko- riuos gali patekti tik elito žmo-
mrteto nariai, aukščiausios tary- nės, turį specialius leidimus. 
bos delegatai. Netoli jų rikiuoiasi Maskvoje ir kituose miestuose y-
ministeriai, jiems lygių komLiįų ra specialios elito ligoninės, ma-
pirmminkai, maršalai, generolai, dų salonai skalbyklos, kirpyklos 
admirolai, žymieji išradėjai, įr kitos privilegijuotos įstaigos. 
mokslininkai, kosmonautai, "so- kurias Sovietuose vadina "so
cialistinio darbo didvyriai", žy- menklatūra", (sunkiai išverčia-
mesni rašytojai, "Pravdos" ir m u vardu). Yra įsteigta speciali j 
'Izvestijų' redaktoriai, Maskvos įstaiga privilegijuotųjų reikalams 
ir kitų didžiųjų miestų vadovai, tvarkyti. Eiliniai Sovietų piliečiai 
įžymūs dainininkai, artistai, ba- negali į privilegijuotų gyvenimą 
lerinos, didžiųjų prekybinių ba- n e t pro tvorą pažvelgti — juos 
zių vedėjai, diplomatiniai pasiun- saugo kietos sargybos. 
tiniai, aukšti KGB vadovai, Le- . * 
nino ir kitų premijų laureatai ir Pabaigai iš Sovietų Sąjungos 
jiems panašūs asmenys, aukšti atkeliavęs anekdotas apie perei-
pareigūnai. Visi jie turi būti ko- tais metais mirusią L. Brežnevo 
tnunistai, tačiau ne visi komunis- motiną. Jos sūnus Leonidas, visa
tai yra privilegijuoti. Šiuo metu galis Sovietų vadas, nusivežęs ją, 
Sovietuose yra 14,6 mil. komu- j a u seną moterėlę. į Maskvą ir 
nrstų partijos narių (prieš XXV aprodęs puikų, prabangiškai į-
partrjos suvažiavimą 700,000 ko- ruoštą erdvų butą. Motina pa-
munistų iš partijos buvo išmesti traukė pečiais ir pasijuto neįau-
karp nepakankamai aktyvūs), kžai. Tada jis nusigabeno ją į sa-
Taigi, apytikriai skaičiuojant, tik Vo dačą prie Ussovo. Motina taip 
•vienas iš keturiolikos aktyvių ko- pat ir ja nesidžiaugė. Po to Brež-
munistų priklauso sovietiniam eli- nevas įsodino motiną į helikop-
tui. Panaši elito gradacija yra terį ir nuskraidino į savo me-
ir sovietinėse respublikose, taigi džioklės rūmus prie Savidovo, 
ic-okup. Lietuvoje. parodė didžiulę banketų salę. 

* milžiniško ugnies židinio įrengi-
Visas pasaulis gerai žino, kad mus, didžiulę medžioklinių gtnk-

abudu patys žemiausieji Sovietų lų kolekciją. Bet ir čia, visa pa-
luomai — darbininkai ir valstie- mačiusi, motina tylėjo. Netekęs 
Črai — gyvena labai skurdžiai. Jų kantrybės Brežnevas sušuko: 
gyvenimo lygis yra, rodos, že- "Mama, kodėl tu nesklžiau-
roiausias iš visų komunistinių gi?" — Taip, — pareiškė ji abe-
valstybių tarpo, o ką bekalbėti jingai. Tai labai gražu. Leonidai. 
apie kaptalisitinius kraštus. Bet kas su tuo viskuo atsitiks, kai 

Žinoma, kad visuose kraštuo- sugrįš raudonieji bolševikai?" 
se,. taigi ir Amerikoje, yra susi- b. kv. 

» . . . • . . 

teturėjo ir tuo būdu staigiai bu
vo pastūmėtas į naujas pareigas. 
Žemės ūkio klausimų žinovas, 
jau pramokęs saugumą tvarky
ti, mažai ką teišmano ūkio poli
tikoje ir užsienio politikos rikia
vime. Šioms užduotims atlikti 
paliktas Teng Hsiao-ping, kuris 
ilgą laiką pavadavo sergantį Ču 
En-laj. 

Senų sąjskaitn auka 
Teng yra senas politinis vei

kėjas, buvęs partijos generalinis 
sekretorius, dirbęs įvairų politi
nį darbą, bet neturįs didelio gar
so krašte. Jis nepasižymėjo ideo
loginėje srityje ir nebuvo savis
tovus politiniame darbe. Klus
niai jis vykdė -Mao ir Ču nu
rodymus, bet praktiškoje veikloje 
stengėsi savo protu spręsti prak
tiškus reikalus. "Kultūrinės" re
voliucijos metu jis tapo antruo
ju taikiniu, nes pirmasis buvo 
Liu-Šao-či. ėjęs valstybės prezi
dento pareigas. Jie buvo kalti
nami posūkiu į kapitalizmą. Tik 
1973 m. Mao ir Ču apsižiūrė
jo, kad "kultūrinė" revoliucija 

MŪSŲ VIDAUS PASLAPTYS 
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

tus, siekiančius įvesti kapitalisti
nę santvarką Kinijoje. Pekino, 
Šanchajaus ir Vuheno universite
tuose atsirado atsišaukimai, ku
riuose smerkiami biurokratai, sie
kią ūkinės pažangos, o ne pa
saulėžiūrinio laimėjimo. "Liau
dies dienraštis" skatino nuplėšti 
kaukes tų, kurie siekia kapitalis
tinės santvarkos. 

Teng yra atvirai puolamas, nors 
jis yra ministerio pirmininko pa
vaduotojas, partijos vicepirminin
kas ir kariuomenės generalinio 
štabo viršininkas. Kinų priešta
ringas vidaus politikos išmieras 
sunku suprasti. Jos mus domina 
tik tiek, kiek jos liečia nors ir 
silpnos Kinijos užsienio politiką. 

Ču testamentas 

Žmonijoje iki šiol neprigijo siū
lymai visur matyri tik džiaugs
mą, gyvenimo įvykių tik švie
siąją pusę. Asmeniniame ir visuo
menės gyvenime yra per daug to
kių įvykių, momentų, kuriuose 
žmogus nepajėgia vien tik džiaug-
*is. Jeigu gyvenime nebūtų nieko 
skausmingo, nieko tamsaus, tai 
žmogų priverstų susimąstyti kiek
vieno laukianti šio gyvenimo už
baiga. Atrodo net keista, kad kiek 
kartų Bažnyčia kėlė įvairius ap- j k: r 
simarinimo reikalavimus, tai ne- s mei 

dicinos srityse. Net jo prikeltiems 
iš numirusių nepaliko pamokymų, 
i<aip ateityje taupyti sveikatą, kad 
ilgiau gyventų. Tiesa, kad jo pa
mokymų mintys, iš jų išvados yra 
didelės praktiškos vertės tvarkant 
net žemiškus reikalus. Krikščio
niškos socialinės, ekonominės te
orijos savo pagrindu turi Kris
taus paliktos mintys. Tačiau vis-
tiek Kristaus pamokymų tiesiogi
nis tikslas nebuvo žmonių žemiš-

reikalai. Net jo patartų artimo 
ilės darbų tikslas yra rinktis 

rus darbuotojus, praktiškus vei 
kėjus. Teng, didelis Sovietų prie
šas, bet ir JAV nedraugas, buvo 
pakviestas ministerio pirmininko 
pavaduotoju. Jau 71 m. sulaukęs 
vyras pakaltintas, kad praėjusį 
gruodžio mėn. nesugebėjo įtikin
ti G. Fordo atviron kovon sto
ti prieš Sovietus, kurių grėsmė 

Ką tik Ču En-laj mirus, Sovie
tų Tass ėmė skelbti jo paskutinę 
valią, politinį testamentą, kurį 
paliko savo žmonai. Ten pata
riama Kinijai nebendrauti su ka
pitalistiniais kraštais ir ypač su
sirūpinti savo pramonės kėlimu. 
Abu patarimai netiesiog rodo, 
kad jau atėjęs laikas glaudžiau 
bendrauti su Sovietais. 

Minėtas 

sukėlė visuomenėje to entuziaz- I nuopelnų, ruoštis pomirtinei am-
mo, kokio kai kas tikėjosi. Tiesa,; žinybei, o ne tik padėti artimui. 
kad Bažnyčia niekad nemokė pa-! Tai, ką žmogus veikia, ko sie-
sitenkinti vien tuo, kas įsakyta. į kįa gyvendamas pagal šiuos Kris-
Isakymai yra minimalinės ribcr> (taus pamokymus, vadiname dory 
žmogaus narkingam gyvenimui. 
O žmogaus gyvenimo tobulini
mui drausmingumu, ko nors at
sižadėjimo ribų nėra. Tobulumo 
siekiama, pildant ne minimali-
nius reikalavimus, o siekiant lais 
va valia kiek įmanoma didesnio 
gėrio. 

Bet kas žmogaus gyvenime yra 
gera, o kas ne? Kiek beskaitytu-
me 
votume, visada prieisime tą pačią 
išvadą, kad gera yra tai, kas ati
tinka žmogaus gyvenimo prasmę 
ir tikslą, bloga yra tai, kas to ne
atitinka ar yra net priešinga. Ta-

bėmis. Juo kuris tobuliau pildo 
tuos pamokymus, juo jis laikomas 
tobulesniu. Asmens, šeimos, vi
suomenės gyvenimą pagal tuos 
pamokymus vadiname tvarkin
gais. Verta pastebėti, kad tokį gy
venimą vadiname tvarkingu ne 
tik tikintieji, bet ir tie, kurie apie 
pomirtinį gyvenimą negalvoja, 
juo netiki. Jeigu toks gyvenimas 

kitų minčių, kielpatvs begal- " į * * tvarkingas savyje, nebūtu 
sėkmingas, tai jo niekas ir neva
dintų tvarkingu gyvenimu. Gyve
nimą, nesiderinantį su tais pata
rimais, tikintieji vadina nuodė
me. 

Kas ir kaip tuos du skirtingus 

"testamentas'' 
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ru žmogumi reikia patirti ir kan
čios. Tokia yra mūsų prigimtis ir 
gyvenimo reikalavimai, kad no
rint ko nors pasiekti, ką nors įsi
gyti, yra būtina daugiau ar ma
žiau pasistengti, kartais šio bei to 

Šiuose gražiuose rūmuose Sovietų sostinėje Maskvoje įruošta didžiulė 
speciali krautuve (spectorgas), kurioje apsirūpina prabangos prekėmis 
bolševikų a.ristokratija. Kainos labai pigios, eilėse stovėti nereikia, nes 
tai būtų "liaudies darbas".-. 

Čiau kas yra gyvenimo prasmė ir 
tikslas? Nors šis klausimas yra I gyvenimo kelius bevadintų, pa-
nuolatinis, bet pajunti tradicijos | bandykime pažvelgti į juos beša-
grožį susitelkti prie jo ypatingu S liškai. Vadinamas tvarkingasis ar 
būdu. Tokia graži tradicija yra Į religingų vadinamas doras gyve-
mūsų gavėnia. Jeigu būtų žmo- į nimas tokiu vadinamas, kad tuo 

y * gaus galioje pasirinkti vieną nors keliu pasiekiama darnumo as-
Maskvoje padirbtas. Tuo reikalu j§ dviejų, — arba amžiną gyveni- >• mens, šeimos ir visuomenės gyve-
pasirūpino KGB departamen 
klaidingai viešajai nuomonei su 
daryti. KGB jau ne kartą yra i0Sl>tuoti ir tikriausia 
r įskelbęs išgalvotus ''dokumen- m e v;sį vieno sprendimo, kuris įsidėjimo, kad būti vadinamam do-
tus" ar "žinias", nors ir trumpą t ų dviejų pasirinkimų būtų geres-
laiką tarnavusius Sovietų labui. j nJ5. Tačiau neturime net to mažo 

Sovietai padarė ir tiesioginį • vieno iš dviejų pasirinkimo. Am-
mostą ieškoti kalbos su kom. Ki- j žino gyvenimo žemėje nėra. Visi 
nija. Ilgai užtrukusios Sovietų-Ki- į turime mirti. Taigi ruoštis žemiš-
nijos derybos nesuartino kraštų, i kai amžinybei nereikia, jos nėra. 
Maskvos dažnas pasipiršimas ne- Kokį luomą, pašaukimą, profesi- j atsižadėti, kartais -r pavargti ar 
buvo išgirstas Pekine. Sovietų ją bepasirinktume, nors ir tobu- į net pakentėti, 
užsienio reikalų ministerijos To- liausiai tam pasiruoštume, tai bus į Tačiau ar tai nelaimė? Ar ne 

! limųių Rytų departamento vado- naudinga ne ilgiau, kaip kelias tuo pasiekiama didesnių dalykų 
sau asmeniškai, visuomenei, 
būsimoje amžinybėje, o Čia 
šiame gyvenime. Tie laimėjimai, 
iŠ to patiriamas visokis pasitenki
nimas toli gražu viršija pastangas, 
atsižadėjimą jų siekiant. Ką be to 
turėtume? Ką turėtume, jeigu ki
ti nesiaukotų ir už tuos, kurie ne
nori ar negali rūpintis patys sa
vimi? Kurie yra laimingesni: ar 
šie daug ko siekiantieji ar tie, ku
rie nesirūpina nei savimi, nei ki
tais, įsivaizduokime asmenį, ku
ris nieko nesiekia, niekur nerei
kia jam stengtis, aukotis, nieko at 
sižadėti, kuriam pačiam niekas ne 

(Nukelta į 4 pusi) 

ivas Michail Kapiea suteikė Ro- dešimtis metų. Po to seka mirtis ir 
! moję išeinančiam dienraščiui. vienokia ar kitokia am/.ina būklė. 
<< 

ne 
pat 

"L'Esprc.^o" pasikalbėjimą, KU-
l riame pareikšta, kad Sovietai lau- j įrodymų, jo gyvenimo žmogaus 
kia naujų vadovų Kinijoje ir pro-' kūne ir mirties tikslo, jo prisikėli-

i gos su jais tartis. | mo iš mirusių. Žmogumi jis gy-
Dabarrinės politinės varžybos veno, mirė, kėlėsi iš mirusių, kad 

Į kom. Kinijoje yra tik pasiruoši- padėtų mūsų būsimam pomirti-
j mas kitam įvykiui — Mao mir- niam gyvenimui. Vertas dėmesio 
čiai, kuri gali žymiai stipriau su- faktas, kad Kristus nepaliko 
drebinti Kinijos vidaus ir užsienio mums nė vieno gyvenimiško pa-
politrką. M. Kapica jau atvirai mokymo technikas, chemijos, me 
šneka apie galimybę tartis su Mao — 
įpėdiniu. Jei Sovietams pavyks su- tektų turėti saugią sieną su Ki-
laukti tokios progos, visame tarp- nija daryti naujoms provaržoms, 
tautinės politikos sąstate įvyks apie kurias šiandieną jie gali tik 
ryškus pakitimas. Sovietams už-1 svajoti. 

TIRONŲ NAGUOSE 
P r i s i m i n i m a i 
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Net šiandien negaliu suprasti, kodėl B. parinko 
mane, atsargos vyresnį leitenantą, vadu, nes šių asme-

i nų tarp buvo net du majorai (Baltrimas, Zabulio
nis). Pagaliau jo draugas Rymeikis atsargos majoras, 
bet jo niekas Palangoje nelaikė rimtu žmogumi. Dėl 
šios priežasties gal ir vengė B. minėtai organizaci
jai pristatyti jį vadu. 

Tokiu išdavikišku būdu B. įtraukė grupę palan
giškių, jų tarpe ir mane, į šį vorų tinklą mums neži
nant. 

Atlikęs šį didvyrišką darbą, B. iš Palangos pra
nyko. Toliau jokių žinių apie jo įkurtą "organizaci
ją" neturėjau. Aišku, Pakutinskas, iš B. žinodamas 
mano nuomonę apie jį, vengė manęs. Aš jo taip pat 
vengiau. Vengiau ir B. draugų Rymeikio ir Jankausko. 
Jei kartais netikėtai juos Palangoje sutikdavau į jo
kius pokalbius su jais neidavau. Jie manęs taip pat 
vengdavo, nes iš B. jie žinojo mano nuomonę apu juos. 

Dar keletas žodžių apie Pakutinską. Palan.eos mo
kykla prie Palangos - Kretingos kelio. Iš mokytojų 

į vau mintimis praeitin, leisdavausi į tolumas ir ateitin. i valandą kviečiu mokyklos vaikų tėvų susirinkimą iš-
i Tuo metu juk tikrai buvo apie ką svajoti, nes tai bu- į rinkti naują tėvų komitetą bei aptarti kitus mokyklos 
j vo audringo karo dienos. Svajonių ir minčių sukuriuo- j ūkiškus reikalus, o jų gana daug. Trūksta mokiniams 
se praleisdavau ištisas vakaro valandas prieblandoje! rašomos medžiagos, šiltesnių drabužių, nes artėja žie-
ar net ir visai sutemus. Tokių svajonių ir mąstymų Į ma. ypač numatomas didelis kuro trūkumas, o negali-
valandose mėgdavau būti tamsoje, todėl šviesos nedeg- i ma gauti anglių. Mokyklos centralinį šildymą reikės 
davau. kūrenti malkomis. Tai vis artėjančios bėdos, su kurio-

Apie lapkričio pabaigą (1942), o taip pat ir sau-į mis rengiuosi sekmadieni supažindinti tėvus būsima-
sio pradžioje (1943 m.) vėlyvais vakarais, dažnai net me susirinkime. 
temstant, pastebėdavau Pakutinską einantį pėsčią ar t « X * J - J U I J t . i i - i a 
. . . . .. . +r , .. cT • - Šeštadienį po darbo valandų mokykloje skambina dviračiu važiuojant Kretingos kryptimi. Susirūpinau, , . _. , ». .. * . , ._T. . _. . ,r . , J I - ., • ' daug kartų anksčiau minėtas J., prašo leisti sekmadie-nes jo šios keliones buvo dažnos ir vis vėlyvais va-i • „ . , .. , , , , , . , _ • , *_ i _ - _ - . T , . , , nj po pietų pasinaudoti mokvklos sale miesto bendrų-karais. dažnai net temstant. Kėlė manyje nerimą ir . •* 
įtarimą. Kur jis eina? Pamiršo, kad dar taip neseniai 
ištraukiau iš kalėjimo, o gal ir iš mirties, ir tik gailėda
masis jo mažų vaikų, žmonos. 

Bet eiti pas jį, įspėti, išbarti nesiryžau, nors jau
čiau, kad tos jo kelionės turi kokius nors užslėptus 
tikslus, kad jis gal vėl susitikinėja su buvusiais bol-
ševikmetyje savo draugais. 

jų ganyklų savininkų susirinkimui. Paaiškinu, kad pir
mą valandą kviečiu mokyklos tėvų susirinkimą, bet 
apie trečią valandą jį baigsiu ir tuo laiku gali kviesti 
savo numatytą susirinkimą. Susitariame, kad trečią 
valandą mokyklos salėje įvyks miesto ganyklų savi
ninkų susirinkimas. 

Sekmadienis. Artėj?. pirma valanda. Tėvai gausiai 
renkasi į susirinkimą. Jie gerai jaučia mokyklos ra-

Tiek šiuo metu apie tuos du asmenis — B. ir pėsčius ir bėdas. Mokyklos rūpesčiai — tėvų rūpes
čiai, ypač šiuo metu, kada siaučia karas ir visur tokie 
nepritekliai. Tėvai skuba į šį susirinkimą, nori padėti 
savo vaikų mokytojams patarimais, patarnavimais, ko
vojant su visokiais nepritekliais ir trūkumais. Susirin
kime dalyvauja ir visi mokyklos mokytojai. 

Pakutinską. Vėlesniuose prisiminimuose teks dar daug 
kartų apie juos užsiminti, nes jie mano gyvenimo 
pinklėse yra atlikę klastingus, tiesiog niekšingus vaid
menis. Tik jų dėka patekau rudųjų nacių pragaran. 

Vėl mokslo metų pradžia 
Pradedame darbą mokykloje nustatytu laiku. Mo- Pirmą valandą pradedame susirinkimą. Jis sklan-

kambario ar savo buto laisvomis valandomis stebėda-! kykloje tvarkomės nepriklausomos Lietuvos švietimo džiai vyksta. Isrenkame naują mokyklos tėvų komi-
vau judėjimą šiame kelyje. Ypač tai mėgdavau da
ryti vakaro prieblandoje, vienumoje. Labiausia: mano 
mėgiama vienuma būdavo mokytojų kambaryje, čia 

ministerijos priimtais pradžios mokykloms darbo ir tetą ir tariamės kitais mokyklos reikalais, rūpesčiais 
tvarkos nuostatais. Mokslo metams prasidėjus, dvie- i ir vargais, 
jų mėnesių laikotarpy turėjo būti perrinktas mokyk-

niekieno netrukdomas, ištisas valandas pro langą! los tėvų komitetas. 
žvelgdavau i gatvę, stebėdavau judėjimą, skrjudyda-j Rodos, spalio pabaigoje sekmadieni apie pirmą (Bu* daufiaa) 
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LB POLITINIU-VISUOMEOIU STUDIJŲ 
SAVAITGALIS PHILADELPHIJOJE 

Šiais laikais, kai lietuviškas vi-, lietuviškai visuomenei mažiau 
suomeninės veiklos problemas e- pa?jstamas etniškame JAV sajū-
same dažniausia linkę spręsti dyie energingai besireiškiąs tre-
j jas žvelgdami pro partinio ar.eiosios kartos lietuvis, politinių 
organizacinio priklausomumo Į mokslų profesorius dr. Ričardas 
prizmę, tenka sveikinti JAV LB 
krašto valdybos pastangas visoje 
eilėje vietovių ruošti popietes ar 
net studijų savaitgalius politi
niais — visuomeniniais klausi
mais. Juose pajėgiama suburti ir 
skirtingoms pažiūroms atstovau
jantieji, klausimai gvildenami a-
kademiniu lygiu, padarytos išva
dos bandomos taikyti LB veikloje. 

Š. m. sausio 31 —vasario 1 die
nomis Philadelphijoje vykęs sri
tinis LB politinių — visuomeni
nių studijų savaitgalis buvo švie
sus pragiedrulis skaičiumi negau
sioje Philadelphijos kolonijoje. 
Registracijos duomenimis studijų 
dienomis dėmesį parodė 141 as
muo. Tai ne toks jau kuklus skai
čius, atsižvelgiant, kad akademi
nio lygio renginiai dažnai pa
traukia ribotą besidominčiųjų 
grupę. Šeštadienio posėdžiai vy
ko miesto centre esančiam Shera-
ton viešbutyje, sekmadienio prog
ramą perkeliant į Šv. Andriejaus 
parapiją. 
Lietuvos reikalai VVashingtone 

Studijų dienos pradėtos JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininko inž. Alg. Gečio 
atidaromuoju žodžiu. Pirmas 
programos punktas buvo Algi
manto Gurecko, JAV LB ryšinin
ko prie Valstybės departamento, 
paskaita "Valstybės departamen
to nuotaikos Lietuvos atžvilgiu". 
Prelegentas palietė nuo 1940 m. 
okupacijos dienų JAV politikos 
Lietuvos atžvilgiu raidą, iškelda-į 
mas būdingesnes tos politikos 
silpnėjimo žymes, buvusius pasi
keitimus vykusiai suderindamas 
su šaltojo karo, JAV ir komunis
tinės Kinijos santykių-gerinimu, 
detantės ir po YVatergato politi
kos laikotarpiu. A. Gurecko nuo
mone, Helsinkio konferencijos 
padariniai mums galėję būti žy
miai nenaudingesni, jei ne mūsų 
visuomenės stipriai išvystytas 
spaudimas į JAV kongresą ir pa
čią JAV vyriausybę. Iki to laiko, 
siekiant gerinti santykius su Sov. 
Sąjunga, Lietuvos įjungimo į Sov 
Sąjungą nepripažinimas buvo pa 
sidaręs pusiau slaptas, viešai pa
minėti vengiamas dalykas. Ta
čiau tūkstančiai laiškų ir teleg-

Nelengvos simpoziu
mo pirmininko pareigos atiteko 
Alg. Gyčiui. 

Savo kalboje dr. A. Budreckis, 
vykusiai suklasifikavęs lietuvišką 
emigraciją pagal atvykimo laiką 
ir emigraciją iššaukusias priežas 
tis, palietė tas problemas, kurios 
emigrantus laukė, anlizavo nu-
trupėjimo nuo tautinio kamieno 
priežastis ir kai kurių sugebėjimą 
išlikti lietuviais. Suglaustai dr. 
Budreckis palietė Lietuvos istori
ją, lietuvių tautos kilmę, lietuvių 
emigracijos turėtus konfliktus, į-
našą į šio krašto vystymąsi. Tai 
buvo istoriko taiklus žvilgsnis i 
lietuvišką emigraciją. Šiais 200 
JAV nepriklausomybės metais dr. 
A. Budreckis kviestinas šia tema 
ir angliškai visuomenei kalbėti. 

Etninių grupių atgimimas 
Dr.. R. Krickus kritikavo Ame

riką, kurios švietimo sistema ne
kreipusi dėmesio į tautybes ir sie
kusi jas skubiai ištirpdyti tirpdi-
nimo katile. Kaip sukurtą mitą, 
jis paneigė teigimus, kad Ameri
ka išskėstomis rankomis priėmu 
si naujuosius emigrantus. Emi-

VLIKo, ALTos įr P L J atsiradi
mą, prelegentas detaliai anaUza-
vo šių veiksnių demokratiškumą. 
Jo teigimu, "VLIKo demokratiš
kumas remiasi ne rinkimais, ku
rių dabartinėmis Lietuvoje esa
momis sąlygomis negali būti, bet 
savo laiku tautos parodytu pripa
žinimu, o dabar pripažinimu ir ; 

'išeivių tautos' ... . nfJTos suda
rymo būdas jos suorganizavimo 
laiku buvo demokratinis, nes iki 
jos sudarymo Amerikos lietuvių 
politinė mintis reiškėsi paskirų 
organizaciją pasisakymais. AL
Tos demokratiškumas tada rėmė
si ne klasišku demokratijos rin- | 
kimų metodu, bet grupių susita
rimu ir plačiu, beveik visuotiniu 
lietuvių išeivijos pripažinimu . 
Tačiau, kai VLIKo įsteigta PLB ta 
po realybe ir kai JAV LB pasiekė") 
impozantiško aktyvių dalyvių 
skaičiaus, ALTa demokratišku
mo nustojo", teigė B. Bieliukas. 

Amerikos lietuviai gyvena ne 

VIDAUS FĄ&LAPTY& 

(Atkelta i i 3 pusL) 

rūpi, viaką turi iš .<;ių. Galime 
praeiti klausimo visai nesvarstę, 

kas ištiktų tokį, feigu ir kiti juo 
nesirūpintų. Svarstykime tokį, o 
jų yra, kuriuo kas n >rs rūpinasi. 
Ar tokio asmens gyvenimas įdo
mus, malonus, lengvas? Jis pa
kenčiamas .tik. vaiku:, bet ir tas 
juo auga, juo vis labiau nerims
ta ir ieško, kuo užimti savo laiką, 
dėmesį, jėgas. Neturįs ką veikti, 

j kuo rūpintis asmuo .'> nuobodu
lio ir kartais iš depr >:.ios padaro 
tokių neišmintingų .'cingsnių, ko
kių niekad nepadarau gyvenimu 
rimtai besirūpinąs asmuo. O to-
kis užaugęs, kuris nie^o neveikia 
ir nieko nepasigenda, teisingai 
yra laikomas psichiniai nenorma
liu. 

Pažvelkime ir į kitą kelią: su 
siekimais, su nuovargiu, kartais 

okupuotame, bet laisvame krašte. »et ir kančia, tik ne :ais vadina-
Jie dabar jau gali išsirinkti savo, m a i s tvarkingais keliais, apie ko-
vadovybę. Ir išsirenka". j k i u s ** ką kalbėta. Bent trumpai 

sustokime prie tokių, kurie, nepai 
vybę. 

Prisiminęs 1975 m. 
nesėkmingą 

pradžioje 
laisvinimo"! sydami pomirtinio likimo, elgiasi 

į dėme. Iš-tokių kas nors be reikalo 
., . , r ?. ~, . . taip, ką rehgminkai vadina nuo-veiksnių konferenciją Chicagoje,' 

B. Bieliukas kėlė reikalą suras
ti patenkinamą sprendimą išly
ginti ALTos ir JAV LB santy
kiams. Konflikto šaltinį siūlė pa
naikinti tokiu būdu: "Kadangi 
JAV lietuviai negali atsisakyti sa
vo teisės sudaryti vadovybę rinki
mų būdu, tai ALTa turėtų JAV 
lietuviams šią teisę pripažinti. 
Amerikos LB turi Švietimo tary-

gįrtų#i, kad jų g ^ g p i m a s — tai 
žemiškas rojus, džiaugsmo, malo
numų gyvenimas. Vienas kitas 
trumpą laiką gal ir patiria kokio 
kūniško malonumo, bet, paėmus 
visą jo gyvenimą kartu, jis ir že
miškai yra nelaimingesnis už tuos, 
kuriuos vadiname tvarkingab. O 
priminkime jiems visai nesuprari'-
tamą dalyką, kad jie nepatiria 
nieko iš tos srities, ką dažnai iš
gyvena sieloje tvarkingieji. Šiuos 
teigimus nėra ko ilgai įrodinėti, 
nes gyvename visi kartu, vieni ki
tus matome ir žinome. Jų gyveni
mas toks, kad išlavinto sko»icr ir 
atsargus žodžiuose kardinolas Ro
berto Bellarmini savo veikale 
"Septyni žodžiai" juos pavadino 
velnio kankiniais. Jeigu iš viso 

yra žemėje kankinių, tai jų yra ir 
šių netvarkingųjų tarpe, tik jų 
kankinystė lįeka beprasmė, o vi
suomenė tokius laiko ir vadina' 
visuomenės kenkėjais.Ar šie žmo
nės džiaugiasi ar kenčia, jų ; ties dienų, vizitą Libane, sugrį-

PADĖKA LIBANIEČIAM 

Popiežiškosios "Cor Unum" 
tarybos sekretorius kun. de 
Riedmatten. užbaigęs deširo-

' žo atgaj j Romą, Kunigas de 
Riedmatten, būdamas Libane, 
aptarė su vietos katalikų Baž
nyčios atstovais katalikiškųjų 
organizacijų pagalbos teikime 
programą nuo crviMnio karo na-
kentėjusiem Libano gyvento
jam padėti. Daugiau negu šinv 
tas tūkstančių Libano gyvento
jų dėl karo įvykių buvo privers-

čiais apie tai pagalvoti. Gavėnios į t i palikti savo gyvenamąsias 
laiko tradicinės nuotaikos t a m į vietas ir laikinai prisiglausti pa 
labai t inka. ' bėgėlių stovykloje. :*;•;• t$ 

1 

džiaugsmas ir kančia yra bepraS' 
miiici. Galvojant apie mirų, apie 
rotnąirtini likimą jiems lieka tik 
klaįki nežinomybėm N e vienas iš 
tokių prisiverčia save. ne protu, o 
įsrkaibinėjimu tikėti, kad po 
mirties nėra jokio kito gyvenimo. 
Svarbiausia todėl, kad jiems yra 
baisu apie jį galvoti. O vistik 
kiekvienam verta nors retkar-

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

grantai buvę ne kas kita, kaip'bą, Kultūros tarybą, Visuomeni-
kraštui reikalinga nauja darbo Įnių reikalų tarybą. Atrodo, kad 
jėga, pakeičianti sustabdytą Af
rikos vergų prekybą. Ankstyvieji 
emigrantai daug atidavė Ameri
koje gyvenimui susikurti. Emi
grantų nutautimą AT. Krickus aiš
kina, kaip bandymą nusikratyti 
su tautinėmis grupėmis praeityje 
identifikuojamo neturto, mažo iš
silavinimo ir iš to išplaukusio 
socialinio atstūmimo. Tačiau 
"tirpdinimo katilas" visiško lai
mėjimo nepasiekė. Po beveik 200 
metų matome iškylančius sąjū
džius, raginančius išlaikyti emi
grantų atsivežtą kalbą, kultūrą, 
tradicijas, girdime pasisakymus 
už daugiakultūrinę visuomenę. 
Mes turime skatinti etnines stu
dijas, ryškinti tautinius skirtu
mus, nes tai tik stiprins Ameri-
ką. 

Dr. E. Vaišnienė iškėlė emi
grantų turimą jausminį prisiriši
mą prie tėvynės. Tas prisirišimas 
perduodamas iš kartos į kartą, net 
ir atitolusioms generacijoms ieš
kant savo tėvų kšhnės šaknų. Jis 

ramų, laiškai amerikiečių laikraš 0 ^ k u s emigrantui ir dabar, ne 
čių redakcijoms, straipsniai pa
lenkė kongresą pabaltiečių nau
dai. Valstybės departamento pa
reigūnai nustebo ir žengė žings
nį atgal. Šiuo metu galima džiaug 
tis, jog amerikietiški politiniai 
sluoksniai žino, kad pabaltiečiai 
yra sąmoningos, stiprios ir poli
tiškai aktyvios grupės. Jei pajėg
sime būti budrūs, savo jėgą de
monstruosime tik svarbiam reika
lui iškilus ir laisvinimo darbe da
lyvausime visi. o ne tik saujelė, 
susibūrusi veiksniuose, didįjį "ste
buklą" — nepripažinimo išsau
gojimą net po 35 okupacijos me
tų — išsaugosime dar ilgai. Ta
čiau, jei įvyktų, ir pripažinimas, 
laisvinimo veiklą, kaip ir ukrai
niečiai, turėsime nenuilstančiai 
tęsti. 

Naujas bandymas 
Naujoviškas eksperimentas bu 

vo į studijų dienų darbotvar
kę įtrauktas anglų kalba vy
kęs simpoziumas "Antrieji pili
grimai — lietuviai Amerikoje". Jį 
rengiant, finansuojant federali
nės valdžios Nation-aJ Endow-
ment for Humanities įstaigai, 
siekta plačiau pažvelgti į lietuvis 
kos išeivijos Amerikoje augimą, 
jos prisitaikymą prie krašto są
lygų, ryšius su tėvyne. Visa sim
poziumo eiga minėtos amerikie
čių įstaigos lėšomis buvo filmuo
jama, kad galėtų ją panaudoti 
"T?reat fssues" serijoje per moks-
flnės televizijos tinklą. Simpo
ziumo dalyviai buvo jauni lie
tuviai akademikai — visuomeni
ninkas ir publicistas dr. Algirdas 

žiūrint okupanto varžymų, sie
kiant vienokių ar kitokių ryšių su 
tauta. Suprantama, šie ryšiai 
lengviau užmezgami kalbančių
jų lietuviškai. Mūsų pareiga yra 
skirti dėmesį ir lietuviškai nekal
bantiems jiems padėti surasti ke
lią, juos priartinanti prie tėvų 
žemės. Dr. Vaišnienės nuomo
ne, žmogiškųjų reikalavimų iš
šaukiamas ryšių su kraštu ieš
kojimas turėtų būti paliktas pri
vačiam individo apsisprendimui, 
pasitikint jo tautiniu sąmonin
gumu. 

Tikinčiųjų persekiojimas 
Dr. Vyt. Vygantas kalbėjo te

ma "Kas darytina tikėjimo per
sekiojimo pavergtoje Lietuvoje 
klausimu". Kėlė svarbą nesiten
kinti vien tik "LKB Kronikų" ats
pausdinimu ir jų paleidimu sve
timtaučių tarpe. Kronikų tiesiogi
nė, kasdieniška kalba Vakarų pa
saulio atstovo pramiklintą protą 
sunkiai paveikia ir sunkiai išju
dina kovai už žmogiškąsias teises. 
Kroniką turime pristatyti efek 
tingiau, moksliniu būdu patei
kiant aprašomųjų įvykių analize. 
Ypač turime skatinu, kad ''LK-B 
Kronikos" būtų naudojamos 
moksliniams darbams. Dr. Vy
gantas reiškė mintį, kad, šalia u-
žuojautos ir paramos Kronikose 
aprašomiesiems, paieškotume bū
dų pabudinti užkietėjusias perse
kiotojų sąžines. 

Veikmių nuomonė 
VLIKo valdybos narys Bronius 

Bieliukas kalbėjo tema "Laisvi
nimo veiksnių sąrangoj ir jų su-: 

Amerikos LB nebūtų sunku savo 
Visuom. reik. tarybą pavadinti 
Amerikos Lietuvių Taryba, įtrau
kus į ją ir tuos verkėjus, kurie 
dabar vadovauja ALTai. Dvilypu 
mas būtų užbaigtas. Ietys sude^-j 
gintos". • 

B. Bieliukas neturi vilčių, kad' 
ALTa pakeistų savo nusistatymą 
palankia Amerikos LB kryptimi 
artimiausiu laiku. "Atrodo, kad 

! per tiesioginius ALB ir ALTos 
kontaktus tokio susitarimo ne
galima būtų pasiekti. Vietoj to 
reiktų šia prasme dažniau ir iš
samiau pasisakyti. Kartu reiktų 
kalbėtis su ALTos valdyba, su jos 
nariais, taip pat su įtankingar-
siais nariais tų organizacijų, ku
rios turi atstovus ALToj. Reiktų į 
tikinėti ALTos organizacijas, y-
pač jos politines grupes, kad tei
singa ir būtina pripažinti Ameri
kos lietuviams vadovybės išsirin
kimo teisę ir kad jų nariai ne tik 
nesišalintų nuo ALB 
bet aktyviai juose dalyvautų 
kandidatuotų ir balsuotų". 

! vykusių buvo trijų LB apygardų 
pirmininkai (K. Cesonis, K. Jan
kūnas ir A. Vakselis), LB tarybos 
politinės komisijos pirm. dr. P. 
Vileišis, VLiKo valdybos narys 
A. Vedeckas, kun. K. Pugevičius, 
V. Rastenis, P. Pur mas, dr. R. 
Vaišnys ir kt. 

Studijų dienas organizavo JAV 
LB Visuomeninių reilcalų tarybos 
nariai R. (Sesonis, A Gečys ir Aus 
ra Mačiulaitytė — Zerr, talki
nant ir keliems LB .<rašto valdy
bos nariams. Studijų dienos už
baigtos krašto valdybos vicepir. 
B. Raugo žodžiu. 

Ant. Vaidievutis 

R E A L E Š T A T E 

Puiki rezidencija 
ApyL 55-os ir Troy St. savininkas 

parduoda gražią 10 kamb. rezidenciją. 
5 or 6 mieg. kamb. Langų stogeliai. 
Užuolaidos. Visur kilimai. Gazu-karš-
tu vand. apšild. 2emį mokesčiai. Gara
žas. Arti bažn. ir mokyki 

Skambinti 737-8916 

PAIEŠKOJIMAS 

First Offeriirg 
Immaculate 5 room brick bu&ga-
low. 2 car garage. Low taaes. — 
$23.900.00 Call today. 

McKEY & POAGUE 
10340 S. Western — Tet 238-8425 

IR GYVENKIME ČIA 
Arti 73 ir Califomia. 20 metų pai

kus 6 kamb. 2 aukštų mūras. 2 au
to mūro garažas. Patrauktas "gyventi 
$23,300. 

Savistoviam profesionalui ar kiek
vienam žmogui galima gerai pirkti 2 
aukštų mūro namą, liuksus 6 kamb. 
butas ir modernus biznis. Namas sta
tytas prieš 18 metu. Beveik prieš pat 
Marąuette Pk. $38.000. 

2 batu paikas mūras ir t auta ga-
Pke. Arti mūsų. 

1*JL* 
E E A L E S T Ą T E 

Parduodamas 5 kamb. (2 mieg.) 
mūro namas. Gazo šilima. 2emi mo
kesčiai. Nebrangus. Apyi. 72 ir Mapie-
wood. Skambinti 737-8161 

M1SCELLANEOUS 

10% — 20% — S©% pigiaa mok&sit 
o i apdrandą nuo ugnies Ir Mtomo-
bUlo pas 

F R A N K ZA P O L I S 
S208 % West »5U> Street 

CUlcago, TiUnoia 
Te. GA 4-6654 

BELP WANTED — VYRAI 
• • • • - • • • - I M I — n — n i . , 1 . 1 • • . » 

MAILING SERVICE TRATNEE 
IX LOOP AKEA 

Excellent opportunity to start a3 
an inserting machine trainęe. Goed 
Btarting salary with possible bo
nus earnings. Apply 9 am. to 
4 p.m. a t : * <* 
CALMARK MAILING SERVICE 
1401 W. 43rd St , Chicago, Ulmoš 

Ieškomas JUOZAS STANKEVI 
CIUSJ.6ŪBU8 Jurgio, -.ilęs i š Meištųj ražas. Marąuette 
kaimo,, 6akių apskr Jis pa t s arba į $ 2 , , 9 0 ^ i m r e . , i ^ p 
jo giminės prašom: at3iliepti arba į «<ran<!li". 2 virtuves, 2 voni 
apie jį turintieji žiaių pranešt i šiuo i karpetal Arti Brtghta* VFk 

j • jri. r~- u - , . v o r—i-- C4 greit užimti. $S8.5&v. 
adr.:~C^ FiaMiag, 10 S. Julian bt.. 6 ^ t , , ifkflaa» grožio mūras. 4 au-
NapėfvUto, ffl. 60540. TeleL 312, to mūro garažas. Patiks ir jums Mar-
or i - iani i " Į ąoette pke. $66,060. •-- - •'-'• 

-nauja* Uafasės 
ios. Nauji 

*>ko. OalHe 

iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Įvairių prekių pasirinkimas, ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PABCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
2S01 W . 6Stb St- Chicago, rtL 00629. 
So33 So. HaLsted Chicago, 111. 60608. 

TeL WA 5-2737, 254-8320. 
V. Vatantinas 

tll l l l l l l l l l l l lIIIIIIIIIIIIIIIIiMIIIIHiil i lI lIHI! 

HELP WANTED MOTERYS 

MARIJA VOKTIKTENfi 
VYTATTIAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
T^tbai pageidaujamos geros rUSies 

prekes. Maistas 13 Europos sandelių 
2608 W. 66tb St., Chicago, 11L 60626. 

TEL. — WA 5-2787 

O000j3<>00000<>00<>0<>00<><>0<>000 

"LIFTOYOS ITSIMtNtMftS'' 
Radijo Valanda jan 35 nv. tarnauja 
Ne^ Jersey. New York ir Connecti-
cut -Jlfttrvlams? Kas sestadien} nuo 4 
tki B 'vai. popiet, » W..VX> Stotiem 
Neir Torli^ t iJ>0 ktt., AM Ir 87.9 
meg. FM). 

^%>^i««, I WnUL — Dr. ^okūha# 4. nrrkimtj,! I } 6 7 F o r , v r ^ ^ 
«»oantaineį<ie. S. J. 67066 
TeL «2-&5«5 (eode 201) 

Modernus 4 buto maras, t auto 
mūro garažas. Atefliiri nauji šildymai. 
Centr. air oonditicafeg: -*Artl Mana 
Hign. $4*,«©e. 

2 hutų inijdt.»iiujJ"lBfirw hama# 6u 
garažu. Atskiri šildymai. Rami graži 
gatve Maraoette Pke. 936,606. 

Kvie«aran -taip pat klausytis — 
Studijų dienos sutraukė daly-J pętuyiikų kultūrinių .yįfndų angig 

. v ' . . - . „ , kalba: i* Seton HaH Universiteto ra-

- V l a t v. vak. (Vadovauja prof. J. atukas) 
vių iš Xe\v Jersey, Nevr Yorka 
Delaware, Connec 
rylando valstybių- Iš toliau at- i CK>OO<K>OO<>OO<XX>OOO<>OO<K>OOOO 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71st S t į teL RT! 7-T !©•"» 

M O V ! N G 
SERftNAS perkraosto baldos {r U-
tm daiktuA. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pšimi ipdraoda. 

TELEF, — WA 5-8063 

Reikalingos moterys 
VALYTI BUTUS IR NAMUS 
Uždirbsite iki S3.00 į valandą 

REDDI-MAID SERVICE "* 
TeL — ST 2-9316 

HIŠxrO!uWAHA~"irF0R RENT 

Išiuomojamas gražus didelis kamb. 
su virtuvės privilegijomis dirbančiam 
asmeniui. 7138 S. Talman Ave. 

Skambint 776-8042 

i!i?Hi»tf!!ttiin»!ntitmimttmtttmwitiiu 
BVT\ MX»MAVTMA« 

^'an.i pirkiman — Pardavimas — 
VaMjTOas 

r » T i T i a j 

N.-»T.-ir=: 

A D O M U I M A S Č I U ! m i r u s , 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Karolina ir 
sūnų Viktore su šeima, 

Stella ir Augustas Paškoniai 

R E A L T Y 
1. B A T E V I C I L ^ 

m<nM!!!Mi:iMiiMiiimiiiiiMiiiiiiumttiu« 

RFAL F^TATF. JfOTARY PUBLIC 
rvCOMF. TAJf. 5KRTTCK 

LV& a. Map»ewood t«L 2->4-745ft 
Ta.lp pat daromi VKRTTMAI, 

QTMXSriTJ ZBK.VU&TT3CAJ. Dildomi 
PTXJETTBfiS PRAdTMAI Ir 

k: t o k i ^UaJcM 
| U O V O O O O < > 0 0 0 0 0 < > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

<XXXX>OOOOOOOOOftOOQOOOOOOOC 
10 butų mūras į vak. nuo Cicero 

Ave. Virt $19,000 pajamų. 2emi mo
kesčiai. Puikus investavimą.** 

Gerai išlaikytas 4 puo& butų mūr. 
i Geros pajamos. Savininkas finansuoja. 

Naujesnis mūr. baagatew. 4 kamb, 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuj. 
Mūr. garažas. Į vak. nuo Kedzie. 

S I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income T a x 

2951 W. 6Srd S t 436-7878 
oooooooooooooeoooooooooooo 

A. + A. 
M A R I J A I V A I T K I E N E I m i r u s , 

jos SŪNUI, mūsų mielam prietelrai ANDRIUI h jo 
seimai reiškiame giliausią DŽrroiauta ir kartu liū
dime. 

Or, Antanas ir Ona $erškai 

iitHiimiuifiiiiiiiifiinmimuiMmuumiii 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PfiRDŪOSIT -

NUOMOSIT 
[VAIROS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Ave,, 254-5551 

Apsimoka skelbtis diea. DRAUGE, 
am j i s plačiausiai skaitomas lie
tuvį^ d.ctira5*-». Gi skelbimų kai-
•os visiems prieinamos. 

D Ė M E S I O ! 

Puiki dovana — bet kuria 
Projęa ! 

Popuiar Lithuanian 
Recipes 

PATIKSIJNTA IR PAGKAMNTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Jaozapina Daažvardleiie 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido šeštąją laidą šios populia
rios virimo knygos J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais pauošimais. 

Tai geriausia dovana naujom 
žmonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindinti 
juos su liteuvisku maistu ir viri
mu. Ši knyga yra sukėlusi daug 
pasisekimo lietuvių ir kitataučių 
darbo vietose ir organizacijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
spalvotomis iliustracijomis. Labai 
patogi vartojimui. 

Užsisakykite paštu: 
DRAUGAS, Knygų skyrius 

4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina $3.50. Pridėkite 30 centų 
pašto išlaidoms Illinois gyventojai 
pridėkite 50 centų mokesčiams ir 
paštui) 

M I S C E L L A N E D C S 

^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o t 
HEATDia CONTRACPOB :•-• 

ĮreB£riu mieste ir užmiesty caujna 
Ir perstatau senus *iaų rosiu namo 
apšildymui pečius, air coiįditioiiiaį 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit, «%• 
fcnlngai Ir garantuotai. 

DOMAS ŽtTEArSKAS 
4444 So, Westero Ave. 

Cbicago. Tu. 6OS0« 
TeL VI 7-3447. 

3<XX>CKX>CS>O<X>O<X>OOOOOOC*C-OOO< 
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TELEVIZ IJOS 
• M I G L I H A S TV 

Budreckis ir dr. Elona-Vaišnienė, | siklausymo siekiant". Apžvelgęs i 

Lemoate, lS5tb * Areber Ave 

(UlllllilIlIlIlIlIlUIIIUMIUlIlIUUIUIMIIIIUl '• 

Spalvotos Ir paprastos' 
Radijai 

Stereo h* oro vėsintuvai 
Pardavbnas fr taisymas 

M I S i l N A S TV 
2846 W. 69tb St. — TeL 776-1486 
HiiiiiiiiiniiiiKiiiHiftfiiiiiiiMiiiiimiiiiiiit 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
ir kitos kraštas 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava, 
Chicago, OI. 60632, teL 927-5980 

oooooooooc-oooooooooooodoott 
V A L O M E 

KILIMUS IR SALDUS 
Plauname tr vaškuojams 

vtsų rO îų rriiKiią. 
I. BUBNTS — Tet. K 7-6168 
X>C-0OCKX>OOC«0<X>OO<X5OOC-QOi>oa 

, _—»_ 

įiminMiimnuniitiminHutunmtnmm 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Taisau «eDu« Ir Įdedu nadjan pe
čius. PietaJ išvalao taipgi alyrinina 
tr perdirbn del duja. (deda Tandent 
aiytnTus. Kreipti* — 

A. BANYS — 4474806 
muiiimmiiiiiiiuttiiuiimttiHiitiHitiiiu* 

. i . i M l i -

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

Apdraustas perkraustynMs 
Kairio a ts tamę 

823 WEST S4th PLACE 
Tel. — FRontier 6-1882 

Perskaitę "Draugą", duo 
kitę kitiems pasiskaityti. 

Perskaitę "Draugą", duokite 

£ kitiems pasiskaityti ." 
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I Šeštadienį, kovo irin. 13 d. 
| 8-tą valandą vakare 

— ir 
\ \ / / 

U d. | Sekmadienį, kovo rr.en. 
I 3-čią valandą pop'et 

| Msria High Schoo! Auditorijoj [ 

CHICAGOS L I E T U V I Ų CHORAS P I R M Y N STATO 
Franz Leharo Trijų Veiksmu Operetę 

GRAFAS LIUKSEMBURGAS 
D a l y v a u j a : A. BRAZIS, KRISTINA MILERIŪTE, Y LIORENTAS, ELEANORA ZAPOLIENE, A. SNARSKIS, 

ALVINA GIEDRAITIENE, R. STAKAUSKAS, A. KOVERA, J. PANKĄ. I. VIERAITIS ir kiti. 
NARIŲ SIMFONINIS ORKESTRAS * Režisorius-Dirigentas Muz. STEPHENS-SEPCNAVIČIUS 

Bilietai gaunami: 
MARGINIUOSE 

2511 West 69th Street 

Bilietų kaina: 
Parteris: 8, 7, 6, 4 dol. 
Balkonas: 8, 6, 4 doL 

i i : i i i i i t ; iii u; iininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii iiî i 

neigti ir griauti, kas yra pastovu 
ir gražu. Prelegentė net paskai
tė vieną to!c:ų moterų atsišauki
mą. To atsišaukimo 'urinys toks 

MIŠIOS U 2 MOCKAUS SIELĄ tu įvairi savo eksponatais ir sėk
minga. 

Už pedagogo, laik. raštininko. Maloniai kviečiame Bostono ir 
visuomenininko Kazio Mockaus apylinkių visuomenę atsilankyti į 

pat, koks yra visuose komunistų sielą šv. Mišios bus atnašaujamos mugę, apžiūrėti ką mūsų jauni-

Dalis JAV LB krašto valdybos suruoštose politinių-visaomeninių stu
dijų dienose Philadelpbijoje saus. 31 — vas. 1 d. (2iūr. aprašymą 4 p.) 

BOSTONO ŽINIOS 
VASILIŪNIENĖS PASKAITA 
APIE MOTERŲ JUDĖJIMĄ 

Kultūrinis subatvakaris įvyko 
vasario 21 d. vakare, Tautinės są
jungos namuose So Eostone. Jį 
pradėjo pirm. inž. Edmundas Ci 
bas, pristatydamas vakaro prele
gentą Eleną Vasyliūnienę. Vasy-
liūnienė 5 metus lankiusi Kauno 
konservatoriją, studijavusi Vytau 
to Didžiojo universitete Kaune hu 
manitarinius mokslus. Baigusi 
universitetą, dirbo laborante psi-
chotechnikos institute lektoria-
vo vaikų darželių vedėjų ir Mon 

terš išlaisvinimą. Tų moterų or
ganizacijų, kilusių iš universite
tų radikalaus judėjimo esą daug. 
Tos studentų moterų judėjimo 
vadovės nebaigusios net univer
sitetų. Dauguma jų ir neištekėję. 
Kaip kovoje dėl juodųjų, taip ly
giai ir dėl moterų, esąs skundas, 
būk jos skriaudžiamos. Jos boiko
tuoją šeimą, kuri sukūrusi pašau 
lio kultūrą. Juk kultūra yra su
kurta per šeimą ir per Dešimt 
Dievo įsakymų. 

Šis moterų 
dėjimas esąs 

''išsilaisvinimo" ju-
tik -*• 

tessori kursuose. Karo metu pasi- h t a s vyksta tik todėl, 
traukė i Vokietiia mnkvrr>iavrv didelė laisvė ir motery: 

eksperimentas, 
kad yra 

traukė Vokietiją mokytojavo' didele laisvė rr moterys ją turi. 
Dillingeno stovykloje. Iš ten iš- Moterys tuo savo judėjimu griau-
vyko į Kolumbiją, o iš ten atvy- na gražų šeimos lizdą. Lietuvės 
ko į Ameriką, Cambridge išleidu- moters dvasiai toks judėjimas sve 
si lietuvių parapijos istoriją. Ra-jthnas. Tiesa, darbininkijoj ir čia 
šo lietuviškuose laikraščiuose mu tas judėjimas neturįs jokių šaknų 
zikos ir kitais klausimais. Harvar
do universitete yra gavusi baka
lauro laipsnį. 

Prelegentė Vasyliūnienė pra
dėjo pabrėždama, jog moterys j 
yra davusios pasauliui labai! 
daug. Kai Kolumbas ieškojęs fi-1 

nansinės paramos savo numaty
tai kelionei į Indiją, visi Europos 
metų amžiaus Ispanijos karalienė 
metų amžiaus Ispanijos karalie
nė Elzbieta, užstatė net savo 
brangenybes, kad Kolumbas gau
tų reikalingus kelionės laivus. Su 
tais laivais jis atradęs Ameriką. 
Anglijos karaliai nesidomėję nau
jai atrasiu kontinentu. Tik kara
lienė Elzbieta I-ji tą padariusi. 

Kolumbijoj, kur Vasyliūnai gy| 
venę, turtingieji laiką net po pen 
kias tarnaites. Ten esą pilna ne
teisėtų vaikų ir jie turį motinos j 
pavardę. Ten esąs reikalingas mo 
terš išlaisvinimas. Pasaulio kul
tūrą kūrę šeimos ne tik nuo ro
mėnų laikų, bet nuo biblinių. 
Tais laikais moters pareiga būvu 
vusi šeimoje. Su industrilizacija 
atėjęs ir moters išsilaisvinimas. 
Žinoma, balsavimo teisė ne iš kar 
to buvusi suteikta moterim. Po 
1918 m. atsikūrusioj Lietuvoj mo
terys turėjusios lygias teises su vy
rais ir balsavusios. Kituos kraštuos 
tas atėję daug vėliau, net ir to
kioj Prancūzijoj. T a s pat buvę ir 
Amerikoj. Amerikos sufražiščių 
judėjimas bmes reikalingas ir ge
ras. Jos išsikovoję moterim teisę 
balsuoti. Pirmoji moteris advo
katė Amerikoje turėjusi kreiptis 
net į prezidentą, kad jai būtų pri
pažintos lygios teisės. Dabartinis 
moterų judėjimas prasidėjęs ne 
nuo 1969 metų moters Freeman 
parašytos knygos. Toji knyga e-
santi daugiau apie moters mis
tiką. Moterys į daug kur nesi-
veržusios, nes jas traukusi šeima 
ir noras ištekėti. Tik kai universi 
tetuose atsiradęs radikalus stu
dentų judėjimas, iš to judėjimo 
išsivystęs ir "Womens Liberation" 
judėjimas. Tos radikalios orga
nizacijos kovojusios už juodukų 
iftaisrimmą, o tuo pačiu metu 
atsiradęs ir šis judėjimas u i mo-

ir nesąs .prigijęs. 
Kaip daug radikalių organiza

cijų, taip ir šis moterų judėjimas1 175 į0\ 0 j ^ y L 
turįs centrą Maskvoje. Esą viską 50 dol. 

atsišaukimuose, įrodinėjant žmo 
nių vargą ir nelaisvę, o tuo pačiu 
ir rodant komunistų norą jas iš
laisvinti. 

Po paskaitos buvo gyvos disku 
sijos. Jei kas vykdamas abejojo, 
tai atvykęs pamatė, kad čia buvo 
kalbama apie tikrą moterį ir jos 
paskirtį. Buvo klausimas, ar mo
teris būtinai turi ištekėti ir pri
sirišti prie šeimos, atsisakydama 
savo karjeros. Prelegentė atsakė, 
jog klausėjas išaugęs toj naujo
joj dvasioj, todėl jis taip ir galvo-
jąs. 

Paskaita buvo tikrai gera. T ik 
kaip pati prelegentė sakė, dėl jai 
duoto riboto laiko, ji kai kurių 
klausimų negalėjusi liesti ir na 
grinėti, nors buvusi pasiruošusi. 

Sutinkame su prelegente, kad 
Šis moterų judėjimas yra kieno tai 
išmislas. Tačiau moteris dirbda
ma tokį patį darbą kaip vyras, 
privalo būti atlyginama lygiai 
taip pat. Tačiau yra daug ko ne
gali atlikti vyrai. Po oficialios da
lies vyko kavutė ir laisvi pašne
kesiai. 

P . Žičkus 

AUKOS VASARIO 16-SIOS 
PROGA 

Vasario 16 d. Nepriklausomy
bės šventės minėjimo proga aukų 
Bostone buvo surinkta 3,842.50 
dol. Didžiausia šios sumos dalis 
atiteko Altai. Senųjų ateivių J a d 
vyga Tumavičienė su dukterimis 
Altui paaukojo net 150 dol. Per 
dr. Petrą Kaladę fondui surinkta 

Bendruomenei 

Šv. Petro lietuvių parapijos baž- mas sugeba pagaminti ir paremti 
nyčioje So. Bostone kovo 14 d. I jį ir maloniai praleisti popietę 
10 vai. ryte. Mišias užprašė velio-; skautų tarpe, 

nės žmona Marija Mockienė. 

ALEKSAITĖS REČITALIS 

Birutės Onos Aleksaitės konser-

VILIJOS KVARTETAS MINKU 
PARENGIME 

"Vilijos" kvartetas iš Ne\v Jer-
vatorijos baigimo rečitalis įvyks sey, kurio vadovas yra Liudas Stu-
kovo 14 d. Naujosios Anglijos 
konservatorjos Rečitalių salėje. 
Aleksaitė pažįstama iš jos turėtų 
koncertų. 

KAZIUKO MUGĖ 

Bostono Baltijos ir Žalgirio 
tuntų tradicinė Kaziuko mugė 
įvyks kovo 7 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėse. Mugės 
atidarymas 11:30 vai. r.; pie
tūs—12:30 vai. vaidinimas 3 vai. 

mas radijas, kuris lietuvių kalba 
skelbia žinias visoj Naujojoj Ang
lijoj jau 42 metus. Radijas yra 
įdomus. Kas jo klausosi žino, kad 
nėra lengva tiek metų jį išlaikyti, 
nes radijo š-uminiricai niekad ne-
pr?šo aukų ir naštą neša tyliai. 
Jie daro paier.gimjs ir vienas jų 
bus kovo 28 d. Lietuvių Piliečių 
klube So. Bostone. Visi kviečiami 
atsilankyti, paremti Minkų gražų 
darbą ir pirmą kartą išgirsti 
lijos" moterų kvartetą. 

NUSIKALTIMAI NEW YORKE 

P e r praėjusius 20 metų New 
Yorko policijos pajėgos išaugo 
iki 30 tūkstančių žmonių, tačiau 
nusikalstamumas didėja dar 
greičiau. Pavyzdžiui, 1974 m. 
Nevv Yorke kasdien įvykdavo 4 
nužudymai, 428 ginkluoti užpuo
limai, 209 butų ir administraci-

Vi- • nių pastatų apiplėšimai, 202 au
tomobilių vagystės. i m 

kas, atvyksta į So. Bostoną kovo 
28 dieną atlikti programą Minkų 
radijo valandai .paremti. Kvarte
to vadovas dainininkas Liudas 
Stukas padainuos kelias dainas, 
jam akomponuos Saulius Cibas. 
Liudas Stukas yra žinomas Bosto
no visuomenei, nes jis yra daina
vęs ne vieną kartą. 'Vilijos' kvarte
tas atvyksta pirmą kartą ir kelia 
susidomėjimą. Tame kvartete yra 
buvusios ''Žibuoklės" kvarteto. 
dainininkės. Parengimą ruošia > 
visą atsakomybę ima Minkus ir 

Skautai ir skautės stengiasi, kad- j 0 žmona Minkienė, kurie išlai-j 
ši mugė, jau 21-moji iš eilės bū-: ko radiją jau 42 metus. Tai pir- į 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR Š O N U S 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7ist Si. Tel. GRov&hilI 6-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. f A. 

A D O M U I M A S Č I U I n v r u s 
jo sūnui Viktorui Masčiui su s e k s nuošir 

• 

dzią užuojatifi reiškia 
Chicagos Lietuvių Opera 

Mielam proteliui 
A. + A. 

Muz. STASIUI KALVAIČIUI mirus, 
jo žmonai MARIJAI ir GIMINĖMS reiškiame giliau
sią užuojautą. 

Tamara ir Vladas Danilevičiai 

A. t A. RAPOLUI SKIPIČIUI mirus, 
žmoną LYDIJJĮ, dukterį MARIJJį, žentą GARBA
ČIAUSKE ir posūnį GELUMBJ nuoširdžiai užjaučia-
me. 

Marija ir Justas Punkriai 

Mylimam tėveliui 

A. t A. STEPONUI NASVYČIUI mirus, 
p. ALDONAI AUGUSTINAVIČIENEI su Seimą širdin
giausia užuojauta, 

Prane AČiene 
Regina Linkiene 
Rita švapsiene 

Didžiam Visuomenininkui 
A. f A. 

STEPONUI NASVYČIUI mirus, 
jo dukteris BIRUTC SMETONIENĘ, ALDONA RUGUS-
TINAVIČIENĘ, sūnus ALGIRDE JAUNUTI ir visu jų 
šeimų narius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Danute ir Stasys Baliai 

A. t A. KONSTANTIN MARKŪNAS 
Gyveno Chicago, Minos, Town of Lake apyl. 
Mirė kovo 2 d., 1976, 3:30 vai. ryto, sulaukęs 85 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Švenčionių apskrityje, Daugėliškio para

pijoje, Pračiūnų kaime. Amerikoje išgyveno 33 m. 
Velionis buvo vyras a. a. Onos Markūnienės ir tėvas a. a* 

John Markūno. 
Paliko dideliame nuliūdime duktė Marcilla Sterbis, 2 anū

kai: John Sterbis 3u žmona. Aldona ir John Markūnas, marti 
Jean Markūnas ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas treč., 3 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 39 Street. 

Laidotuvės įvyks penktad., kovo 5 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, anūkai ir kiti giminės. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213 

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

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330-34 Souih California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

STASIUI KALVAIČIUI 
m i r u s , 

jo broliui, mielam mūsų prieteliui ANTANUI KAL
VAIČIUI ir jo artimiesiems reiškiame širdingą 
užuojautą. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių AMdadjee Nariai 

B. Baras 
St, česnavičius 
K. Eidukonis 
A. Indreika 
K, Kasakaitis 
V, Morkūnas 
J, Kašliūnas 

A. santaras 
dr. K. Šidlauskas 
A. Siliūnas 
I, Šimkus 
St. Vidmantas 
V. žirgu'evičius 

3307 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
S. I .m 'AMCA AVE. TeL TArds 7-8401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SOMOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrgima 7-6872 
2424 W. 69tr STREET Tel BEpoblie 7-1213 
11023 Sovthwe«t Blghway, Palo* 0011a, tlL TeL 974-441* 

*S48 

32S4 

S. 

S. 

PETRAS BIELIŪNAS 

CAUFORNTA AVE. TeL LAiayette 3-357? 

POVILAS J. 

HALSTED STREET 

JURGIS F. 

3319 S. LfTTJANlCA AVE, 

RIDIKAS 

TeL TArds 7-191] 

RUDMIN 

TeL TAnb 7-U38-S9 

VASAITIS - BUTKUS 

1 446 5. SOth AVL, CICERO, O I TeL OLympie 2-16U 



DRAUGAS, trečiadieni*, 1976 m, kovo mėn. 3 d. 

X "Noticiero de los Paisęs 
Balticos" — Pabaltijo tautų ži
nios, išleistos šių metų vasario 
mėnesį, pasiekė "Draugo" re
dakciją. Ispaniškai kalbantį 
pasaulį šis informacinis biule
tenis labai vykusiai supažindi
na su Pabaltijo tautų kančio
mis. Jame daug žinių duodama 
iš LKB Kronikų, kurios parodo 
tikrąjį gyvenimą komunistų pa
vergtame Pabaltijy. Leidinys 
spausdinamas Buenos Aires, 
Argentinoje. 

X Amerikos Lietuvių Tary-

X Run. Andrius Naudžiūnas, 
'• MIC, išvyko į Worcester. Mass., 
i pravesti savaitės susitelkimą I 
| Aušm* Vartų parapijoje, ku-
1 rios klebonas yra kun. Alfonsas 
A. Volungis. Prieš tai porai die 
nų užsuks į So. Bostoną aplan
kyti savo motiną ir artimuosius. 
Grįš Chicagon kovo vidury. 

X Prof. dr. Jonas Purinas,. nius 30 m. 
buvęs Pabaltijo universiteto 
rektorius, skaitys paskaitą ko
vo 20 d. Pabaltijo u-to 30 metų 
nuo įsteigimo sukakties proga 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

PLAKATŲ PARODA 

Mokslo ir pramonės muzieju
je Chicagoje nuo bal. 1 d. iki 
geg. 2 d. bus išstatyta apie 200 
plakatų, sukurtų per paskuti-

lik ŽVAIGŽDUTĖ n įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Redaguoja J. Placas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremos* Avenue, Chicago, Bluioia 60636 

MOKSLEIVTCJ DARBŲ 
PARODA 

Apie 1,000 Chicagos valdžios 
Profesorius Pabaltijo u-te dirbo! mokyklų auklėtinių savo darbus 
nuo jo įkūrimo pradžios. j iš gamtamokslio ir kitų mokslų 

x Ulinois lietuvių respnbli- srities išstatyta parodon Moks-
koriŲ metimo banketo, kuris lo ir pramonės muziejuje Chica-
buvo vasario 28 d., proga prezi- goję. Paroda vyks dviemis at-! 
dentas Gerald Ford atsiuntė vėjais: kovo 4-5 ir 11-12 dieno-
sveikinimą, kuriame iškelia-. mis. 

PAS MOČIUTĘ 

Šiandien Linkolno gimtadie
nis. Mes neturime mokykloje 
pamokų. Mamytė mane ir se- . 

I Z_*i -• * A- "" pažįstamiems įsikurti. \ r a 
sutę atveze pas mocmtę. g a » T T , , * V ICAO U 

gijos nepanaikinimas. Į paminklą Nežinomojo Karei-
Pirmieji lietuviai emigrantai į, vio kapą, surusino gatvių var-

Ameriką pasikvietė savo šeimas dus ir naikino kitus tautinius 
ir padėjo atvykusiems draugams paminklus. 

Kauno gyventojai deda di-

mas Pabaltijo tautų inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą nepri
pažinimo patvirtinimas ir pa

bos posėdis buvo vasario 27 d , brėžiama, kad Helsinkio susi-
Chicagoje posgdyje buvo p n - ; t a r i m a i n ė r a š i o nepripažinimo 
siminti senatoriai, kurie remia p a ž e i d e . rjet. respublikonai 
rezoliuciją 319, ir nutarta palai- j fiemet p ^ r b ė dr. K Bobelį, 
kyti ryšius laiškais ir asmenis- . įteikdami specialų žymenį . Jam 
kai su senatoriais ir abiejų par- į prezidentas prisiuntė specialų 
tijų kandidatais, aiškinant jiems! sveikinimą 
pavergtos Lietuvos reikalus. 

x "Pelkių Žiburėlio" muzi-

ŠJRDIES OPERACIJA 
Dvylikos metų mergaitei Sha-

ron Gaddis Chicagoje kovo 2 
d. daroma penkta širdies opera
cija. Ji gyvena Burbanke ir šei
ma jau turėjo 50.000 dol. išlai
dų dėl jos operacijos. Ši opera
cija Vaikų ligoninėje Chicago
je kainuos 8,000 dol. Jos tėvas 
dirba telefonų bendrovėje, mo
tina mokyklos autobuso šoferė. 

MILAJO-N'AS MAISTUI 
Milijonas dolerių Chicagos ka

talikų bažnyčiose 1975 m. buvo 
pasigėrėti surinktas šelpti pasaulio alks-

salėje buvo 770 publikos. Res- tančius. Už tuos pinigus buvo 
toranuose 316 užsisakė lietuvis nupirkta 5 mil. svarų maisto, 

, . . , . H • ką vakarienę. :, keli šimtai tonų trasų, 25 tonos 
New Yorko "Laisves Žiburio ^ J - • -i • • • u - J 
,. . . ... , , x Ketvirtoie JAV LB Tarv- daržovių sekių ir ir buvo įsda-
betuvių radijo valandos. nei\irwje *.-*> x^> AHXJ * "* 

: bos sesijoje, kuri jvvks 1976 m. hnta 18 salių varguomenei. 
X E. ir A. Gulbinskai praei-j b a l a n d ž i o 3 _ 4 dįeriomis. Phi-i BEDARBIAI STATYBOSE 

tą šeštadienį išvyko į Califomi- | l a d e I p h i j o ; j e < y ? a t i n g a i s ^ U n i j ų v a d a i skelbia, kad Chi-

kinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 2 — 3 
vai 
4 d 
lios fonomontažo "Moderniųjų I 
laikų spaudos draudimas" pir- \ 
moji dalis. Valandėlė gauta iš 

- p. p., 3} ketvirtadieni, kovo f. 0 0 ._ . 
• ii I i 4. WTZ Z. CM ! k e 23,490 asmenų. 
1. bus perduota v ytauto Stro L . . . . 

, . , ,.w , • • 'kalėdine programa 

x Mokslo Ir Pramonės mu
ziejaus vadovybės pranešimu 
Kalėdų sezono lietuvių dienoje, 

! gruodžio 11d. muzijų aplan1 i 
Lietuvių 

pavalgėme pusryčius ir pradė
jome ruošti pamokas. Daug bu
vo darbo ir ilgai dūbome. Par
kui buvo pertrauka. Močiutė pa-

apskaičiuota, kad nuo 1869 iki 
1898 m. į Ameriką emigravo 
252.594 žmonės. 

Po Pirmojo Pasaulinio karo 
ruošė pietus, pavalgėme ir pra- j emigracijos į Ameriką buvo ap-

"1 žmc 
į ku 

dėjome žaisti. Po to skaitėme, | r i b ° t a metinė kvota — 382 žmo 

džiausiąs pastangas išlaikyti 
savo kalbą ir kultūrą. Kaune 
dabar padidėjo gyventojų skai
čius, tur būt, kad ten priva
žiavo daug rusų. 

Audra Kontrimaitė, 
Los Angeles lit. m-los 6 sk. mo-rašėme diktantą, kalbėjome su nemis. Kitos valstybės, 

močiute visą laiką lietuviškai. rias lietuviai emigravo yra: kine "Spindulys'.' 
Mes buvome labai patenkinti, Anglija, Škotija. Brazilija, Ar-
nes ji išverda skanių dalykų ir gentina, Kanada ir Australija. 
mes daug valgome. Vakare grį' Didžiausias lietuvių skaičius 

išemigravo Antro Pasaulinio ka 
ro laikotarpyje. 
pasiekė Vokietiją, Austriją ir 
kitas vakarų valstybes. Visi 

zome namo 
rae ačiū. 

o močiutei pasakė-

Paulius Jonauskas, III sk. 
Dariaus ir Girėno mokykla. 

KAIP AŠ 
ĮSIVAIZDUOJU LIETUVA 
Man atrodo, kad Lietuvoje 

Apie 75.000 j nėra labai daug gyventojų, ji 
nėra tankiai apgyvendinta. 
Lietuva turi daug miškų, ežerų 

šie pabėgėliai praleido po kelis ir upių. Miškuose yra daug žvė 

ją nuolatiniam apsigyvenimui. 
Apsistos laikinai pas savo duk
ros šeeimą Grakauskus, Arca-
dia mieste, netoli Los Angeles. 
A. Gulbinskas buvo nuolatinis 
"Draugo" bendradarbis, veiklus 

čia i s kviečiami dalyvauti LB cagoje ir apylinkėse įvairiose 
apylinkių pirmininkai. Jiems sta'ybos darbininką šakose be
bus suteikta teisė pateikti siū- darbių yra nuo 15 iki 65%. 
lymus ir juos diskutuoti. Į '• 

Romas Kronas, Jr., ' x Stud 
- - , , , . , , , . - . . į - .Lemonto LB apylinkės valdy-! * **• Kr*faus Bg°nmėf 

.vairių organizacijų narvs, io- , r^tinimo bus duodamas kursas, kaip įš-
tografas. Iš Chicagos i š s i k ė l ė . » narv s, spaudos patinimo c c h o l e s t e r o l i o kovo 16 
dėl sveikatom kuri reikalauia i v a ^ J8U u z ^ g e l r y1"3- dekm- vengii ccno esteroi o, KOVO 10 
g e l ė t o kUrLto ^ ^ U - v i s i e m s - 3am pagelbėju-! * ? vai. vak. septintame auks-
geresnio klimato. ; s i e m s v a i v e s t i V a j U £ ^ te. Reikia užsiregistruoti is 

X Nuoširdus skairjiojai at- k ė l a b a . ^ e r a j į
 F lanksto tel. 434 — 6700. ext. 

samtė aukų: po 5 dolerius — į _ - . _ . > -__l254. Kursams vadovaus Berni-

Baltas džiaugsmas 

Krinta sniegulėlės baltos 
Man ant rankų, man ant kojų. 
Nors vis sninga, nors ir šalta, 
Su rogutėm aš važiuoju. 
Man rogutės — mano žirgas 
Be žaboklių ir be balno 
Lekia sniegulėlėm mirgant 
Nuo kalnelio į pakalnę. 
Bėga i namus, kam salta, 
O aš Ukes čia su vėju, 
Sveikinu žiemuže baltą 
Ir rogutėm čiuožinėjo. 

Laimutis švalkus 

Povandeninis laivas Paulius Gotceitas, 3 3k. Dariaus Girėno lit. m-la 

toji diena. Mes tą šventę šven 
eiame kitaip, negu amerikiečiai. 
Amerikoje tą dieną mėto "'fire-
crackers" ir turi paradus. Lie
tuvoje anksčiau irgi turėdavo 
paradus, bet dabar rusai nelei
džia neprikausomybės šventę 
švęsti. 

Mes Amerikoje tą dieną pra
dedame švęsti su šventomis 
Mišiomis. Organizacijos proce
sijoje neša vėliavas. Gražiai 
gieia. Po pietų turime minėji
mą. Ten kalba apie Lietuvą ir 
kaip ją išlaisvinti. Aš su visais 
giedu Lietuvos himną. 

Saulius Puškorius, 
Clevelando Jaun. Ateitininkų 
II Būrelio narys. 

ARTIMO MEILĖ 
Mokytoja dėsto vaikams apie 

AŠ ESU LIETUVAITĖ 
I artimo meilę. Toliau tikrina, ar 

P. stovyklose. Kadan j relių ir įvairiausių paukščių, ku i viską suprato: 
Vincai, jei aš, matydama 

Konstancija 
T. Ciparis; 
Pundzevičius. 

x Drians Lapinsko muziko* 
šoks 

' vai.: 

metus D. 
\merik v •- g i $ nebegalėjo sugrįžti \ savojrie per dienas čiulba, linksmina j 

esulie'uvaitė \ š labai Jdidžiuo-1 g i m t i n e ' ** t a p o emigrantais, j visus. O vasarą galima rasti; vaiką mušant asilą, jį nuo to 
juos būdama lietuvaite Aš sten-1 A m e r i k a priėmė 30.000 žmonių, j daug uogų. grybų. Upių ir eže j darbo sulaikyčiau, kokią dorybę 
g'ucs neužmiršti lietuvių kultu- i K a n a d a i r Anglija — 6.000. j rų vanduo švarus ir skaidrus. į ar parodyčiau? 
ros Mano tėve'iai mane ir brolį i A u s t r a l i J a — 10.000, o kiti kraš Man atrodo, kad Lietuvoje dau į — Brolišką meilę, — atsako 

Kroruenė ir Irena 
2 dol. — Stasys - s t u d i * 1 g r o s ' v a i d i n s "" 
Labai ačiū. : s i o s ^ v a i t ė s penktadienį 

ce Sada. 
X JAV LB Tarybos IV-ji se-

30 min. vak., Jaunimo centro sija šaukiama balandžio mėn. 3 
x šių metų kovo mėnesf ne- kavinės kultūrinėje valandėlėje,'— 4 dienomis, Philadelphijoje, 

bus knygų specialaus išpardavi- pavadintoje "Karnavalams nu- ? a -
mo, nes vyksta knygų skyriaus tilus". x St. Meškauskas, Sioux Ci- j 

siunčia į dvi lietuviškas mokyk
las. Aš priklausau lietuviškai 
ateitininkų organizacijai. Namuo 

į se aš visą laiką stengiuos kalbė-
I ti lietuviškai. Mūsų namuose 
Į visa šeima laikosi lietuviškų pap 

giau yra senų žmonių negu jau- • Vincas. 

perorganizavimas. Kai persitvar v z i g m a s Dailidka ir Vladas' ty* I o w a« a n o m a s visuomenės 
kymas bus užbaigtas ir bus lais- Į S i m a l t i s k a i š ė J A V L B veikėjas, mums atsiuntė malo-
vesnio laiko, paskelbsime ypatin Į T a ^ ^ p r e z i d i u m a s a b u g "U laišką, prenumeratos mokės 
gą išpardavimą su nupigintam | ̂ V i d u r i o Vakarų apygardos, * sveikinimus ir auką. Dėko 
kainom. Prašome knygų išpar-' 
davimo palaukti. 

ročių. Kitos lietuvių šeimos be

tai po mažiau. 
Lietuviai emigrantai iš visų n i m a T e « ž m c » n ė s ^ į s 

kilų tautų emigrantų s k i r i a 8 i | n ^ . nuoširdus ir svetingi. A*. 
1 įsivaizduoju, kad Lietuvoje; L Gandras. 

:...', palieka tik per prievartą, j " a ^ a i yra maži ir žemi, bet la j ^ ~ 
• bai jaukūs ve gražūs. Lietuvoje | 

G.ILVOSCKTŲ ATSAKYMAI 

kad jie savo kraštą, gim-
i namai vra maži ir žemi, 

IBL 7, 13, 25. 211. 38, 51, 62, 
Tomas Pierce, ! y r a "ir ^ ^ ų n a m ų b e t į ^ j 4, 9, 40, 90. 19, 34, 42, 93. 

Administracija. 
X šv. Juozapo garbei šv. Mi-

lietuviškus papročius ir laikosi 
amerikietiškų. Aš dar lankau 
ansamblį. Ten kiekvieną ketvir
tadienį susirenka grupė lietuviu-

, kų ir mokosi lietuviškų dainų ir 
! tautinių šokių. Yra smagu susi-

T~A ™- - * J m e r a t ą ' P n d e 3 0 ° d TU a ^ ' tikti su drau-ais po pamokų ir 
Tradicine Chicagos skautu ka ir tuo prisidėio prie dienraš- ". , ., ° ^.f , v šių ir maldų novena prasidės -.„ K f t T i„. .n mntrik ?*,' s J7 ,.ą * ° P r i s " i e j " p i 1^ ~T _ . tuo pačiu laiku mes išmokstame t »^ , . . . . > "C-,,J Kaziuko muge įvvks š. m. ;čio išleidimo darbo S. N. Gai- . . — z .- ^ . .-

kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. U • n J f • . l l s i e i u u I l u "•d-»l~- «»• ^- «—• Ljaueiau a p ; e lietuvių kultūrą. 
! kovo men. \ d Jaunimo centre. | žūtis skelbiamas "Draugo" Gar s F -̂  * , , 

v e * jau pradeda užmiršti visus ! R o c h e s t e r i o Ut- m - l o s mokinys | kaip Amerikoje daug galima 
'"Plunksna" rasti, tai tikrai nėra. Man 

yra pakviesti į JAV LB seotin- j a m e - „T L.J.-'L. „ 
tąją Tarvbą užbaigti pasitrau-1 X S t a n N* G T ' R e n ° * , 
kusių kadenciją. Nevadoje, atnaujindamas prenu-1 

x 

^ ^ n r f ^ ^ ^ T ^ T 1 ^ ' 5 6 2 0 fc Claremont. Visa Chi- bės prenumeratorium cioje, pne Draugo . Norintieji | ̂ ^ i r a p y l i n k i ų v i s u o m e n ė 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Marian Fathera, 6336 So. Kil-
bourn Ave., Chicago, m. 60629. 

(pr) 

kviečiama atsilankyti ir parem
ti skautiško jaunimo veiklą. 
Mugės atidarymas 10 vai. ryto. 

(pr.) 
X Grandinėlės Koncertas -

... , . .Premjera Įvyk3 1976 m. kovo 
x Chicagos meras R,chard 1.^ ± ^ ^ y a k ^ 

Daley mielai sutiko būti V | m o k y k l o s auditorijoje. 6700 So. 
Liet. tautinių šokių šventes pir- j California Ave. Grandinėlė at-
mminku. Jo paskirta Chicago I ,„,,,„<.„ • --n,-.^ . . , i u- , , • 1 vyksta 1 Chicagą su nauja pro-Bicentenroal Committee abai' 
džiaugiasi, kad ši šventė bus 
didžiausias. įspūdingiausias Bi-
centennial minėjimas Chicagoje. 

(pr.) 

X š. m. kovo 12 d., 7 v. v. 

Rita Stukaitė, 
x V. A. Yucius, Lietuvos j Marąuette Parko Ut. m-los VI 

Garsų radijo programos vedė- sk. mokinė. 
jas Pittsburghe. Pa., parėmė 
mūsų spaudos darbus 7 dolerių 
auka. Dėkojame. Kalėdų ir Naujųjų Metų šven 

x Aukų atsiuntė: 5 dol. — čių metu nieko nedirbom. 
Elizabeth Rhody; po 4 dol. 

ŠVENČIŲ DOVANOS 
Mūsų trispalve žydi kaip gėlės. 

IV. Akyse piestu šoka, o už 
akių nė varlės nepaveja. 

V. Didžioji Britanija. 
GALVOSCKLU 

I (mįslė) 
Balta neskalbta (neplauta). 

(10 taškų). 
n 
žemėlapyje yra 
Naujoji Zelan-

Gvinėja, Naujoji 
Naujieji Hebridai, 

Geografijos 
vietovardžiai: 

; dija, Naujoji 
Kaledonija, 

(pr.) 
X Norman Bursteino Kailių 

gramą, kurioje bus matomi nau
ji lietuvių liaudies šokiai ir nau
ji rūbai, taipogi bus girdima 
nauja muzika. Bilietai gaunami 
Gifts International, Inc., Jono 
Vaznelio prekyboje, 2501 W. 
71st S t , Chicago. III. 60629. Tel. M K. Čiurlionio galerijoj,56201 ( 3 1 2 ) 4 7 , . U 2 4 R u o š i a 

So. Oaremont Ave., CJhicago. Į R ^ n t w 
UI. atidaroma Juozo Mieliulio 
kūrybos paroda. Paroda tęsis 
iki kovo 21 d. imtinai. Lanky- krautuvės didelis išpardavimas. 
mo valandos: savaitgaliais: 1 Atvykite, įsitikinsite. Moteriški 
v. p. p. — 9 v. v.; savaitės die- h- vyriški kailiniai, paltai, kepu-
nomis 7 v. v. — 9 v. v. ; raitės, kepurės. Išpardavimas 

(sk.) prasideda vasario 28 d. ir tęsis 
iki kovo 7 d. Nepraleiskite šią 

y Sofija Ir Normanas Burš- progą! Krautuvė atdara: šeš-
telnai, kailių parduotuvės sa- tadieniais nuo 9 v. ryto iki 5 v. 
vininkai, kurių kailiai puošia vak. Sekmadieniais nuo 10 v. 
daugelį lietuvių moterų yra di- ryto iki 4 v. p. p. Darbo dieno-
deli rėmėjai lietuviškų, kultūri- mis nuo 9 v. ryto iki 6 vai. vak. 
nių parengimų. Paaukodami Krautuvės tel. 263-5826; namų 
$100 jie įsirašė į Pirmyn choro 677-8489. 185 North Wabash 

Aleksas Spirikaitis, Vincas Gel-
gudas. Nata Rauba; 2 dol. — 
Julius Rimkūnas. Ačiū. 

x Vincas MaknaviČius, Cice
ro, ūl., atnaujindamas prenu
meratą, įteikė "Draugui" 10 
dolerių aukų, labai ačiū. 

vau dovanų traukinį. 
Vytas šuopys, 

Man patiko šventės, buvo daug; mus? Mes turime didelį namą 
sniego. Gavau dovanų kalkulia-; ir upelį, kuris teka per mūsų 

kiemą. Kai daug lietaus paly
ja, tas upelis labai pakyla. 

Mano sesutė Kristina auga 
gerai, daug kalba, bet mažai! 
galima ją suprasti. Mes turime ' 

torių. 
•Juozas Stoškus, 

Abu Melrose Parko lit. mokyk 
los mokiniai. 

Piešė Arifenytė. Marąuette N e w Y o rkas , Naujasis Orleanas. 
Parko h t m-los mokir.e T . ,. , 

Kur yra tos teritorijos (be 20-
MIELA TETA , sunku įsivaizduoti, kaip dabar d ž l 0 " ^ J o J 1 " ) M * 1 kuri*3 

Kaip tau einasi? Kaip viskas žmonės ten gyvena rusams j u o s ! b u v o pavadintos šios geografi-
Lieiuvoje? Pas mus viskas j okupavus. Aš tik žinau, kad ; 

gerai. Kada tu atvažiuosi pas \ man ten nepatiktų gyventi. 
Man labai gaila mūsų brolių ir 
sesių, kurie turi ten gyventi. 

Dainė Kerelytė, V kl. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

LIETUVIŠKOJI EMIGRACIJA , j u o d ą š u n į j ^ ^ v a r d a 3 y ^ 
Vasario Šešioliktoji yra mums 

1 labai svarbi šventė. Tūkstantis 
ly. Kiekvieną šeštadienį" aš ^ ^ ^ **** aštuonioliktais 

žinomi kaip savo krašto mvlėto-1 lankau lietuvišką mokyklą Le- | ™*ais tą dien4 L,etuva atgavo 
jai Iki devynioliktojo šimtme- į monte. Po pamokų turime skau nepnkhausomybe. Lietuva tu-
i. ' .. J J " . *_- • • T b * , tn ciipio-a rejo labai ilgai laukti, kol gavo 
čio jie didesniais bunais Lietu-1 ̂  sueigą. •, , . 
vos neapleido. Sudiev, lauksiu iš Jūsų lais- n e £?_kusomybj 

Pirmaisiais pabėgėliais buvo^ 0 -
dalyvavusieji 1831 ir 1863 me- Povilas Barauskas, 
tais sukilimuose prieš rusus. Jie Le m o n t o Ut. m-los 5 sk. moki-
turėjo bėgti iš Lietuvos, bijo- n y g > 
darni persekiojimų ir išvežimų į MIFSTAS 
Sibirą. Be: tokių buvo nedaug K A l N O l ^l» »K M , E s T - ^ 

Vasario šešioliktoji yra taip 
kaip Amerikai liepos ketvir-' pavadinimą. 

m 
Parašykite žodžių tik su il

gaisiais balsiais: ?.) tris dvi
skiemenius, b) tris triskieme-
nius žodžius. (5 taškai). 

rv 
(Žiūrėkite piešinėlį apačioje). 

Kas teisinpai ]spės šio piešinėUo 
reikšmę, gaus 5 taškus. 

V 
Washingtone (D. C.) Yra 

daug mokslo institucijų, kurių 
tarpe ir 6 universitetai. Para
šykit jų vardus. Po 2 taškus už 
kiekvieną teisingą universiteto 

Iki 1880 me? ų didesnėmis masė
mis lietuviai įeemigravo. 

Kaunas atsirado penktame 
amžiuje po Kristaus gimimo. 

Vėliau liet avių emigracija pa- Jis išaugo, kai aplink pilį ėmė Į 
didėjo. Svarbiausios tėvynės pa- burtis vis daugiau gyventojų. I 
likimo priežastys buvo rusų ^r- Nepriklausomybės laikais išau-
sekiojimas už lietuvių patriotis- go moderniški pastatai, muzie-
kus darbu.- priverstinas verti- jai, įvairios įmonės ir paminklai. Kun. A Saulaitis, trečiojo PLJ 

rėmėjus. Širdingai dėkojame, j Ave, (2nd Floor), Chicago, 111.. J ^ J J J ^ ^ S f c l S J S ^ n S ^ " ' ° ^ i ^ s m e ^ tarnauti rusų Lietuvai praradus nepriklau-
(Pr«) I (sk.) J Urugvajuje. Nuotr. A Šeštoko kariuomentje (rekrutai) ir ver-isomybę, rusai nugriovė Laisvės ^ 

file:///merik

