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Vasario 16-sios Aktas

Kaip švyturys ir kelrodis
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto atsišaukimas

Vasario 16-sios aktas yra mūsų' 
tautos ilgų metų kovos, ištvermės 
ir vilties vaisius. Sykiu tas Lietu
vos valstybės nepriklausomybės 
atstatymo nutarimas yra tiek ji 
priėmusios Lietuvos Tarybos, 
tiek mūsų tautos visų vadovau
jančių sluoksnių vieningo nusis
tatymo išraiška.

1918 metų Lietuvos padėtis ir 
tarptautinė politika mūsų tautai 
nebuvo viltingos. Tik tautos ryž
tas ir jos vadovaujančių sluoks’ 
nių vieningumas atstatė Lietuvos 
valstybinę nepriklausomybę, o sa 
vanorių kraujo ir gyvybių aukos 
ją apgynė.nuo priešų.

Šių dienų mūsų tautos istori
nėse sutemose Lietuvos valstybi
nės nepriklausomybės atstatymo 
aktas ir faktas turi visiem lietu
viam ypatingos reikšmės ir ver
tės. kaip švyturys ir kelrodis, kaip 
palikimas ir įpareigojimas, ir 
kaip padrąsinimas bei užtikrini 
imas.

Kaip švyturys ir kelrodis jis 
veda mūsų tautą Lietuvos valsty 
bingumo keliu. Apie mūsų tau
tos šio meto rezistenciją otkupan 
tui žino visas (pasaulis. Mūsų išei
vija taip pat stengiasi Lietuvos 
valstybingumo bylą išlaikyti gy
vą.

Kaip palikimas ir įpareigojimas 
Vasario 16-sios aktas skelbia su 
poetu, kad ‘‘be aukų ir be kovos 
laisvos nebuvo Lietuvos”, ir šau
kia kiekvieną lietuvį, kur jis bėgy 
ventų, ką 'beveiktų, kokius ištek
lius beturėtų savo darbu, žinio
mis ir lėšomis dėtis i mūsų tau
tos visuotines pastangas išsiva
duoti iš svetimųjų priespaudos 
junga

Kaip padrąsinimas ir užtikri
nimas jis primena, kad visos im
perijos ir jų grobuoniškas vieš
patavimas ateina ir praeina, o 
nepraeina tik Žmogaus ir Tautos 
'laisvės siekimai.

Ir dabartinėje 'Lietuvos padė
tyje, nors šio meto pasaulio liki
mo vairuotojai, siekdami at
lydžio Rytų-Vakarų santykiuose, 
(gali 'kuriam laikui užsimerkti 
prieš sovietinio kolonializmo ne 
gandą,

Vasario Šešioliktosios aktas vi
sai mūsų tautai, o ypatingai lais
viesiems lietuviams, yra (Lietuvos 
laisvės kovos ištvermės ir laimė
jimo vilties neišsenkamas šal
tinis!

VARDAN TOS LIETUVOS 
VIENYBĖ TEŽYDI!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

te š'ir-- ... •

Jaltos konferencijai 30 metų. ‘‘Savo kraštuose Rooseveltas ir Churchil lis laikomi valstybininkais”, rašo Solženicinas, ‘‘bet mes, rusai, kalėji
me bediskutuodami priėjom išvados, kad jiedu buvo trumparegiai ir tie siog stebėtinai kvaili. Kaip jie galėjo nusileisti Stalinui ir neišrūpintį 
Rytų Europai saugumo?” Konferencija įvyko 1944 vasario 4-11, ir buvo pasirašytas vienas veidmainiškiausių susitarimų, koks istorijoj yra 
žinomas. Aplink stalą, pradedant nuo Stalino: Maisky (Sovietų ambasadorius Britanijai), Gromyko, Leahy, Stettinius, Rooseveltas, Bohlen, 
Byrnes, Harriman, Cadogan, Eden, Churchillis, vertėjas Birse, Sir Bridges, britų ambas. Kerr, Gusev, Višinskis, Molotovas

MILIJONINIAI NUOSTOLIAI 
DĖL ŠOFERIU STREIKO

KINIJOJ VĖL KULTŪRINE 
REVOLIUCIJA!

HONG KONG. — Per Peki
no ir kiltas radijo stotis pradė
ta garsinti nauja kultūrinė re
voliucija, arba ruošiamasi at
naujinti jau buvusią 1966 — 
1969 metais. “Liaudies (Dienraš
tis” tuo reikalu vasario 2 pa
skelbė vedamąjį, ir jis garsina
mas visais kanalais, šiai revo
liucijai vadovaus pats Mao Tse 
- tunigas.

Nėra pakankamai aišku, ko
kie tikslai ir (kuria kryptimi pa
suka skelbiamas judėjimas, bet 
kai kurie diplomatai, analizuo
dami paskelbtą pareiškimą, da
ro išvadas, kad Kinija vėl no
rėtų labiau užsidaryti nuo pa
saulio. Didžiausias jos “atsida
rymas" buvo pakvietimas Nixo- 
no.

Mao Tae-tung

noma, bet reikia atsiminti pas
kutiniųjų dienų kai kuriuos ryš
kesnius atsitikimus, kurie pa
iliustruoja skelbiamą revoliuci
ją. Pirmiausia, tai išvarymas 
penkių sovietų diplomatų; pas
kui užėmimas Pietų Vietnamo 
Paracel salų; nesenas pasmer
kimas Konfucijaus ir didžiųjų 
Europos kompozitorių — Šuber
to ir Beethoveno. Dėl to pasmer
kimo sulaikė numatytas gastro
les į Kiniją net Paryžiaus filhar
monijos orkestras. Paskutinis 
piktas žodis buvo prieš italų 
filmuotoją Antonioni, kad jis 
pagamino “netikusį” dokumen
tinį filmą apie Kiniją, nufilmuo
damas ne vien kas gera, bet ir 
kas .būdingai skurdu. Atskirai 
paėmus, nei vienas tų faktų nė
ra labai svarbus, bet jie yra pa
stebimi dalimi to, ką dabar ki
nai Skelbia.

WASHINGTONAS. _ Nepri
klausomųjų sunkvežimių vai
ruotojų ir valdžios atstovų de
rybos, prasidėjusios pirmadienį, 
truko veik visą naktį ,o vakar 
po piet buvo žadama jas tęsti 
toliau, šoferiai sako, kad dery
bos užkliuvo, bet vyriausybės 
sluoksniuose tvirtinama kitaip, 
'kad padaryta nemaža pažanga.

Smurto veiksmų prieš nestrei
kuojančius šoferius pastebėta 
dar daugiau. Apie užpuolimus 
ir apdaužymus ssunkvežimių 
pranešama ža Wisconsino, Mi- 
chigano, Indianos, Marylando 
ir kitų vietų. Tautinės gvardi
jos vyrai pašaukti dar keliose 
valstijose: Midhigtane, Kentu- 
cky, Connecticut ir New Hamp- 
shire. ' »

Kai kurių maisto produktų 
pradeda trūkti Chicagos ir ki
tuose vid. vakarų ir rytų mies
tuose. Labiausiai trūksta mė
sos, vaisių, daržovių. Kelios de
šimtys tūkstančių darbininkų 
buvo atleista kompanijose, ku
rios paliestos streiko. Vien ke
turios didžiosios automobilių 
kompanijos paleido 17,000 dar
bininkų, kai negauna dalių, ne
pristato jų iš fabrikų, negali 
sustatinėti automobilių. Savai
tės pabaigoje gali sustoti visi 
mėsos perdirbinio fabrikai. 
Pennsylvanijos gubernatorius 
Miflton Shapp sako, kad jo vals
tijoj atsirado 50,000 naujų be
darbių, o greitu laiku jų skai
čius gali pasiekti 400,000.

Ulinojaus valstijos policija ly
di sunkvežimius, kai jie į mies
tus vežioja pieną, mėsą, vaistus 
ar gazoliną.

WASHINGTONAJS. — Unijai 
priklausančių sunkvežimių vai
ruotojų prezidentas Frank Fitz- 
simmons pasmerkė nepriklauso

mųjų šoferių streikus, vandaliz
mą ir ragina savivaldybių ir val
stijų organus daryti viską, kad 
nesustotų sunkvežimių judėji
mas. Kitaip atsiliepė buvęs tose 
pareigose James Hoffa. Jis re
mia streikuojančius.

Amerikos ūkininkų biuro pre
zidentas WiBiam Kuhfuss strei
kuojančius vadina piratais, o 
žemės ūkio sekretorius Earl 
Butz sako, jog streikas kasdien 
duoda dešimtimis milijonų do
lerių nuostolių..

HARR1SBURG, Pa. — Penn
sylvanijos gubernatorius Shapp 
dėl šoferių streiko ir vandaliz
mo savo valstijoje paskelbė pa
vojaus padėtį.

Turės iš ko 
gamintis bombas
BELFASTAS. — iSlpėjama, 

kad tai buvo angių - protestan
tų teroristai, (kurie įsiveržė į 
chemijos fabriką, sulaikė tris 
■naktinius sargus ir išvogė pus
antros tonos medžiagos, naudo
jamos bomboms gaminti.

Nixonas lankys 
Maskvą

WASHINGTONAS. — H Bal
tųjų rūmų pranešama,kad grei
čiausiai birželio mėnesį Nixonas 
lankysis Maskvoje. Prieš tai, 
pavasarį, prezidentas numato 
(keliauti į Europą.

LONDONAS. — Britų gele
žinkeliečiai pradėjo vienos die
nos streiką atskiruose krašto 
rajonuose iš eilės, ir tokiu būdu 
padidina kralšto bėdas.

Kissingeris vėl 
lankysis 

Vid. Rytuose

WASHINGTONAS. — Sovie
tų Gromyko pirmadienį pustre
čios valandos tarėsi su Kissin- 
geriu, o paskui Baltuosiuose rū
muose kalbėjosi su Nbconu. Spė
jama, kad tarp kitų klausimų 
buvo tartasi, 'kaip sušvelninti 
Izraelio ir Sirijos nesutarimus 
ir Siriją atsikviesti į Genevos 
taikos konferenciją. Kissingeris 
ir Gromyko yra tos konferenci
jos pirmininkai.

Yra žinoma, kad dar IšĮį mėne
sį Kissingeris vyks vėl į Vid. 
Rytus, aplankys ir Siriją.

WASHINGTONAjS. — Valst. 
sekr. Henry Kissingeris dar šią 
savaitę išvyksta į Panamą, su 
kuria Amerika veda derybas ka
nalo sutarties pakeitimo reika
lu, o grįždamas trumpam sustos 
Meksikoje.

WASHfINGTONAS. — Nežiū
rint didėjančio nepasitenkinimo 
dėl vasaras laiko įvedimo ir ne
matant iš to jokios naudos, nes 
elektros energijos vistiek nesu
taupoma, įstatymas nebus at
šauktas bent iki rudens.

Bulgarija sumokėjo 
pabaudą

NEW YORK. — Bulgarijos 
laivo kapitonas sumokėjo 20,000 
dolerių pabaudą, o vyriausybė 
105,000 dol., kai jų laivas buvo 
pagautas žvejojant Amerikos te
ritoriniuose vandenyse, prie 
New Jersey krantų.

WASH®NGTONAS. — Šen. 
Edward Kennedy reikalauja, 
kad Amerika pakeistų savo po
litiką Čilės atžvilgiu, sulaiky
tų ekonominę ir karinę pagalbą 
tol, kol karinė junta laužys žmo
gaus teises, kol nėra konstituci
nės valdžios.

Laužomos žmogaus teisės Či
lėje ne vien dabar. Laužomos jos 
ir ne vien Čilėje, bet kažkodėl 
tas senatorius kitais atvejais 
apie tai nekalbėjo ir nekalba.

BROOKLYN, N. Y. — Į juo
dųjų muzulmonų mečetę Brook- 
lyne įėjo ginkluoti teroristai ir 
pradėjo šaudyti. Buvo nušautas 
mečetės minisiteris Bilai Rah- 
man ir dar vienas iš ten buvu
sių, o atsišaudant krito du įsi
veržėliai. Sakoma, kad buvo gin
čų tarp pačių muzulmonų.

ŽURNALISTIKOS PREMIJA 
VL. BUTĖNUI

Laikraščio vedamajam sako
ma, jog bus pradėta “klasių ko
va ideologiniame lauke”. Naujai 
revoliucijai ar judėjimui paaiš
kinti šaukiami visuose miestuo
se masiniai susirinkimai ir ža
dama “su šaknimis išrauti” vi
sa, kas yra svetima ir kenks
minga didžiajai (kinų tautai.

Ką visa tai reiškia, nėra ži

Trūks ar netrūks 
grūdų?

WASHTNGTONAS. — žemės 
ūkio specialistai kaltina žemės 
ūkio departamentą, kad tas bu
vo surinkęs netikslias žinias a- 
pie grūdų atsargas ir užsieniui 
pardavė daugiau negu galima. 
Miohaei Hinebaugh, Chicagos 
biržos ekspertas, Senato pako
mitečiui sakė, kad iki naujo der
liaus Amerikoj bus jaučiamas 
gan didelis grūdų trūkumas.

Priešingai atsiliepė departa
mento atstovas Don Paarberg. 
Jis sako, kad kviečių pas ūki
ninkus yra pakankamai, o šių 
metų derlius bus rekordinis, 
daug daugiau užsėta, nei pap
rastai.

IRA — šiaurės Airijos karingųjų moterų, dalinys vieno jų nario laido
tuvėse

Chicago. — Lietuvių Katalikų 
mokslų akademija (kasmet skiria 
1,000 dol. premiją žurnalistui, ak 
tyviai besireiškiančiam išeivijos 
spaudoje. Šios premijos iniciato
rius ir mecenatas yra kun. dr. J. 
Prunskis. Šiais metais premija 
paskirta žunn. Vladui Būtėnui 
(Vladui Ramojui). Jiury komisiją 
sudarė kun. J. Vaišnys, SJ, pirm., 
Nijolė Užubalienė, sekr., Vytautas 
Kasniūnas, Povilas Gaučys ir A- 
loyzas Baronas. Komisija dau
giausia dėmesį kreipė ne į redakto 
■rius, bet į laikraščių bendradar
bius.

Vladas Būtėnas anksčiau yra 
išleidęs (knygą “Lenktynės su šė
tonu”, gi vėliau poroje knygų iš 
kėlė mūsų partizanų kovas. Kenk 
rečių faktų rinkimas apie parti
zanus nėra lengvas, bet autorius 
ruošia jau ir trečią tomą. Laure
atas taip pat eilėje straipsnių yra 
rašęs apie tikinčiųjų kovas pa
vergtoje Lietuvoje. Pora vasarų 
lankėsi Pennsylvanijos valstijoje 
ir straipsniuose iškėlė to rajono 
lietuvių neužgesusį lietuviškumą 
ir apie tai jau baigia 'knygą. Be 
šių didesnių darbų, autorius nuo
lat mūsų spaudoje rašo apie vi
suomeninius ir kultūrinius įvy
kius.

Anksčiau VI. Būtėnas rašė ir 
eilėraščius ir yra paskelbęs rinki
nį “Nuėję plotai”. Be kitų slapy
vardžių, autorius daugiausia pa
sirašo VI. Ramojum. 'Premija 
bus įteikta vėliau, kai bus 'paaiš
kėję, įkas laimėjo premijas už re
liginį ir mokslo veikalus. Įteiki
mą organizuoją LKMA Chicagos 
židinys. VI. 'Būtėnas dirba Ghi- 
cagos “Sun Times” dienraščio 
rinkimų skyriuje. Su žmona, me
dicinos technike 'Dalia augina du 
sūnus, studijuojančius Chicagoįe.

Nixono sveikatos 
planas Kongrese
WASHINGTONAS. — Nixo- 

nag žadėjo šiandien Kongresui 
pristatyti sveikatos apdraudos 
planą. Būtų apdrausti visi gy
ventojai, nežiūrint, ar kas turi 
privačią apdraudą, ar ne.

Su lėktuvais 
prieš partizanus

MANILA, — Filipinų vyriau
sybė ilki šiol bandė perkalbėti 
pietinėse salose gyvenančius ka
ringuosius musulmonus ir pra
šė jų padėti ginklus, pasidavu- 
siema suteikdavo amnestiją. Bet 
toji taktika mažai padėjo, tai 
dabar pradėjo didesnio masto 
karinę akciją. Prieš sukilėlius 
naudoja artileriją ir kovos lėk
tuvus.

Muzulmonai, kurių toj valsty
bės daly yra dauguma, jaučiasi 
skriaudžiami, sudarydami visoj 
valstybėj įtik nedidelę mažumą.

Sučiupo 15 teroristų
BONNA. — V. Vokietijos po

licija suėmė 15 teroristų, pri
klausančių pogrindinei Baader 
-Meinhof gaujai, kurie veikia 
miestuose. Frankfurte ir Ham
burge suėmė septynis, aštuonis 
kitose vietose, * įskaitant vieną 
sučiuptą Olandijoje. Pas juos 
rasti ginklų sandėliai, įskaitant 
kulkosvaidžius ir ašarines du
jas bei minas.

HOUSTONAS. — Erdvių la
boratorijos astronautai pradėjo 
pakuoti surinktas informacijas 
— filmus, biologinius pavyz
džius, rekordavimo juostas, ki
tokią medžiagą, viso 1,718 sva
rų. Grįžta į žemę šį penktadie
nį- Erdvių laboratorijos misija 
bus baigta, tuščias erdvėlaivis 
dar ilgai skries aplink Žemę ir 
kartas nuo karto bus matomas 
nuo žemės.

CAPE TOWN. — Pietų Af
rikos nūn. pirm. John Vorster 
paskelbė rinkimus į parlamentą 
balandžio 24 dieną, 18 mėnesių 
anksčiau, nei atstovų kadenci
ja (baigiasi. Anksčiau skelbiama 
svarbiausia dėl to, kad ir P. Af
riką pradeda spausti tos pačios 
ekonominės bėdos: energijos 
krizė, kainų kilimas, infliacija. 
Valdančioji nacionalistų partija 
tikisi ir dabar rinkimus laimėti.

LONDONAS. — Britų anglia
kasiai vėl atmetė visus premje
ro Heath siūldymus ir nenori su 
vyriausybe taikos.

SAN FRANCJSCO. — Miesto 
mero Alioto žmona Angelina 
dvi savaites buvo kažkur “din
gusi”, ir vynas užaliarmavo po
liciją. Dabar ji atsiliepė, kad 
atostogauja kitoj valstybės da
ly ir ji nebuvo niekur dingusi. 
Alioto siekia demokratų nomir 
navimo į valstijos gubernato
rius, tai kilti mano, kad tokiu 
būdu jis norėjo labiau išgarsėti 
ir paskelbė apie žmonos dingi
mą ir atsiradimą.

KALENDORIUS

Vasario 6: Šv. Teofilis, šv. 
Darata, Alkis, Živilė.

Vasario 7: šv. Ričardas, šv. 
Julijona, Ramutis, (Druva.

Saulė teka 7:59, leidžias 6:11.

ORAS
Apsiniaukę, šilčiau, 70% ga

limybė lietaus ar sniego, apie 35 
laipsniai
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKTŲKŲ RAMOVE
Redaguoja pa. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IUinois 60629 

Telef. 476-7089

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
SUKAKTIES MINĖJIMO SUEIGA

Klaipėdos atvadavimo 51-mą 
sukaktį Chicagos jūrų skautės ir 
jūrų skautai paminėjo iškilmin
goje sueigoje š. m. sausio 13 d.

Įspūdinga buvo ši sueiga ne 
tiek savo turiniu ar pravedimu, 
kiek ypatingai tinkamu progai 
aplinkos paruošimu, kurio dėka 
dalyviai dalyviai pasijuto esą 
Klaipėdos uoste, o ne kuklioje 
Jaunimo centro apatinėje salėje.

Tarptautinio vėliavų kodo ir 
tinklų fone kilo didžiulis Klaipė
dos miesto herbas, prieš kurį 
realistiškai improvizuotame lai
vo denyje tvarkingoje rikiuotėje 
stovėjo pareigingumu pasižy
minčios Nerijos tunto udrytės. 
improvizuotąjį laivą iš trijų pu
sių supo Nerijos tunto jūrų skau 
čių ir Lituanicos tunto jūrų 
skautų gretos, o salės gale — 
gausus būrys tėvelių ir svečių. 
Stebint sesių eiles, ypač gražų 
būrį dailių gintarių, buvo pasi
gesta šauniųjų Lituanicos tunto 
jūrų budžių ir žvaliųjų bebriukų.

Bocmanui švilpiant švilpuku, 
denio stieban pakilo vimpilas. 
Gintarė Dalia Mačiukevičiūtė ir 
j. budys Mindaugas Mikutaitis 
jausmingai perskaitė šventę iš
ryškinančius poezijos posmus. 
Klaipėdos kovų dalyvis v. s. V. 
Tallat-Kelpša įžiebė denio rage 
įtaisyto švyturio pavidalo auku
ro liepsnelę. Susikaupimo minu
te buvo prisiminti ir pagerbti už 
laisvę žuvę kovotojai.

Laivo denyje; prie gražiai 
įruošto altoriaus šv. Mišias at
našavo kun. Gediminas Kijaus- 
kas, S. J. Mišių maldas skaitė 
gintare Kliknaitė ir j. budys

DLK Gedimino draugovės vilkiukai su savo vadovu s. vyčiu si. Kęstu
čiu Kavecku.

SKAUČIŲ BŪRELIŲ RANK
DARBIŲ KONKURSAS

Konkursas užsibaigs ir laimėto
jos bus išrinktos vyr. skaučių su
važiavime š. m. gegužės mėn. 25- 
27 d.d. Dainavoj. Šiame konkur
se vyr. skautės nedalyvauja pavie
niai, bet laimėtojomis bus tas vyr. 
Laučių būrelis, kurio didžiausia 
narių dalis pristatys gražiausiai 
pagamintus rankdarbius. Šio kon
kurso tikslas yra ne tik išrinkti ir 
parodyti sesėims geriausius ir gra
žiausius rankdarbius, bet, — kad 
kiekviena vyr. skautė pajaustų, 
kad nuo jos aktyvaus dalyvavimo 
būrelio užsimojimuose priklauso 
to būrelio veiklumas — Šiuo atve
ju, premijas laimėjimas ar pralai
mėjimas. Rankdarbiai įgali būti 
.įvairūs — nebūtinai vartojant 
“Vyr. Sk.” aprašymus — ir taip 
pat kiekviena būreljo narė gali 
pristatyti skirtingą rankdarbį. 
Konkurso dalyvės nebūtinai turi 
dalyvauti suvažiavime; rankdar
biai gaili būti prisiųsti man arba 
atvežti į suvažiavimą kitų sesių. 
Premijos bus piniginės, ir jau tu
rime mecenatų, kurie šį konkursą 
parėmė. Premijų dydį bei mece
natų pavarde* pranešime sekan
čiame “Vyr. Skautės” numeryje. 

Mindaugas Mikutaitis, prita
riant Lituanicos tunto jūrų bro
liams. Darniai skambėjo visų da
lyvių giedamos giesmės, gitarų 
skambesio palydimos. O Mišių 
auką — gintarą ir sesių austą 
juostą, vandenį ir vyną sesės ir 
broliai dėjo ant altoriaus..
Po Mišių iškilmingai sueigos da
liai į denį buvo pakviesta rajono 
vadovybė, atsilankę tuntininkai 
ir kiti svečiai.

Įnešus vėliavą, sugiedotas 
Tautas himnas ir perskaityti Ne
rijos tunto “Ventės” ir “Nidos” 
laivų įsakymai. Keturios jaunu
tės kandidatės — Vida Gaune- 
liūtė, Alytė Gražytė, Laura Jakš 
taitė ir Ramona Skirpstūnaitė 
davė udryčių įžodį ir tuntininkės 
buvo papuoštos pirmaisiais, di
džiulėje jūros kriauklėje suvilgy
tais kaklaraiščiais, kurių galuo
se susijaudinusios mamytės įri
šo gerojo darbelio, o laivo globė
ja Tėvynės ilgesio mazgelius. 
Darbščiajai udrytei Alvydai Ei- 
tutytei, išlaikiusiai visus jaun. 
skautės programos reikalavi
mus, buvo įteiktas Lakštingalos 
ženklelis, kurį prisegė LS Sese
rijos jūrų skaučių skyriaus ve
dėja.

Išnešus vėliavas ir svečiams 
nulipus nuo denio, visi įsijungė 
Į nuotaikingą lauželį. Sueiga 
baigta bendrame rate dainuojant 
“Lietuva brangi”.

Sueigą vedė j. b. Klaudijus 
Adomaitis. Lauželiui vadovavo 
g. v. v. R. Kazėnaitė ir j. budys 
A. Pakalniškis.

Nerijos undinė

Tad labai kviečiu visas vyr. skiau-
tęs šiame konkurse dalyvauti ir 
tuomi praturtinti lietuviškų rank
darbių supratimą ir žinyną.

Budžiui

v.l. iFil. Rita Penčylienė

VYR. SKAUČIŲ DĖMESIUI

Yra pageidavimų iš vyr. 
skaučių, kad planuojant progra
mą, įtrauktumėm į ją daugiau lie
tuvių liaudies meno pavyzdžių ir 
ypatingai pamokymų, kaip pavar
toti ir pritaikinti jį kasdieniniame 
'gyvenime. Jos norėtų žinoti, kaip 
galima naudoti lietuviškus raš
tus siuvant ar mezgant rūbus 'bei 
pasigaminant papuošalus. Kaip 
papuošti savo namus lietuviškais 
motyvais, vartojant įvairius ir re
tesnius rankdarbių būdus ir pan. 
Kad šis susidomėjimas yra didelis, 
parodė su pasisekimu praėjęs 
“Laumės Ratas” Jubiliejinėje sto
vykloje, kur mūsų darbščiosios 
vadovės mokė seses įvairiausių 
rankdarbių.

Norėdamos, kad ko daugiau vy
resniųjų skaučių įsijungtų į šių 
rankdarbių išmokimą bei jų var
tojimą. Seserijos Vyr. Skaučių 
Skyrius skelbia —

Gedimino jaun. skautų drau
govei Lituanicos tunte Chicago- 
je nuo 1971 metų sėkmingai va
dovauja Kęstutis Kaveckas. 
Šiais laikais vadovauti skautų 
vienetui nėra lengvas darbas. 
Mūsų jaunieji skautai retai 
kalba tarp savęs lietuviškai. 
Draugininkas K. Kaveckas dėl 
kalbos vartojimo turi aiškų ir 
tvirtą nusistatymą: kreipiasi į 
draugovės skautus lietuviškai, o 
kai šie atsiliepia ne lietuvių kal
ba, sako nesuprantąs kitaip, 
kaip lietuviškai, ir priverčia juos 
išreikšti savo mintį lietuviškai. 
Draugininko principas logiškas 
skautų vienetas yra lietuvių, 
tai ir sueigose turi būti kalbama 
lietuviškai.

Draugininkas Kęstutis Kavec
kas įstojo į jaun. skautus 1956 
metais. 1959 metais, būdamas 
19 metų amžiaus, davė skauto 
vyčio įžodį. Skautavimo metų iš
gyvenimai buvo tokie malonūs, 
kad dabar su džiaugsmu ėmėsi 
vadovauti jaun. skautų draugo
vei. Draugovėje turi 20 skautu
kų, kurie yra linkę visą laiką iš
dykauti. Draugininkas parodo 
daug sugebėjimų, išlaikydamas 
drausmę, suįdomindamas skau
tukus. Pavyzdžiui, draugininkas 
užduoda klausimą iš programos 
dalykų ir po to burtų keliu pa
renka vieną, kuris turi atsakyti. 
Kiekvienas skautukas yra pri
verstas susikaupti ir galvoti 
apie atsakymą, nes nežinia, gal 
ir jam teks atsakyti į drauginin
ko klausimą.

Jaunieji skautai nemėgsta vie
nodumo. Jiems patinka veiks
mas ir staigios naujovės. Jaunie
ji labai mėgsta iškylas. Draugi
ninkas Kaveckas dažnai daro iš
kylas, paįvairindamas jas staig
menomis. Kartą, žygiuodamas 
su draugove per miškelį prie vie
no Chicagos priemiesčio, netikė
tai priėjo gyvenvietes. Pirmoji 
prieitoji sodyba atkreipė skau
tukų dėmesį tuo, kad iš jos kie
mo sklido šviežiai kepamų deš
relių kvapas. Draugininkas įve
dė skautukus tiesiog į tos sody
bos kiemą. Pasirodo, tai buvo 
draugininko tetos sodyba. Visa 
draugovė buvo pavaišinta kvap
niomis dešrelėmis ir kitais ska
nėstais. Draugovės skautukai 
dar ir dabar prisimena šią malo
nią staigmeną.

Gedimino draugovė ir kelios 
kitos jaunesniųjų skautų drau
govės Lituanicos tunte sėkmin
gai ugdo lietuvybę mūsų jauno
joje kartoje ir yra nuolat gyvas 
šaltinis, kuris papildo skautų 
draugoves naujais kandidatais.

v. š. E. Korzonas

JŪRŲ SKAUČIŲ ĮŽODIS

Gruodžio 21 dieną įvyko la
bai įdomi Nerijos tunto sesių 

1 sueiga. Penktadienio vakare Mar 
ąuette Parke prie vandens sesė 
Dana Kuprėnaitė davė jūrų skau 
čių įžodį. Ceremonijas pravedė 
sesė Ramunė Dičienė, o Minijos 
laivo sesės, nebijančios šalčio nei 
sniego, apeigose dalyvavo su vė
liavomis ir žvakutėmis. Tunti- 
ninkė Aldona Jovarauskienė už
rišo sesei Danai naują, vandeny
je suvilgytą juodą kaklaraištį, o 
laivo vadė Rasa Kelpšaitė prise
gė gintarinę sagtį, primenančią 
tėvynės ilgesį.

Įžodžiui pasibaigus, įvyko 
linksma sueiga pas sesę Kelp
šaitę, kurioje dalyvavo Ir Algi
manto laivo broliai. Vaišes su

GABUS JAUNAS VADOVAS

Metinėje Aušros Vartų tunto paukštyčių šventėje besitariančias vadoves Ireną Ivanauskaitę ir Norą Su- 
gintaitę, stebi susidomėjusios paukštytės ir viešnios Nerijos tunto udrytės su vadove valt. Rasa Jovaraus- 
kaitė. Nuotr. Danutės Vakarės

ruošė pačios Minijos laivo sesės, 
o broliai dovanų atnešė saldainių 
dėžę. Vakaras linksmai praėjo su 
muzika ir dainomis, teikdamas 
visiems linksmą, skautišką nuo
taiką. sesė Jonė

LITUANICOS TUNTO 
JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ 

ČIUOŽIMO IŠKYLA

Šių metų vasario 10 d. ruošia
ma jaunesniųjų skautų, tėvo ir sū
naus čiuožimo iškyla į Southwest 
Ioe Arena 5505 W. 127 St. Crest- 
wood, III. (small rank). Iškyloje 
dalyvauja jaunesnysis skautas ir 
jo tėvas, motina ir suaugęs brolis 
ar sesuo. Ypatingu atveju, tėvui 
negalint dalyvauti ir jaunesniam 
skautui mokant gerai čiuožti, ga
vus drauginiiniko leidimą .skautas 
gali dalyvauti ir 'be tėvo.

Renkamės vasario 10 d. 8:45 
v.r. prie Jaunimo centro.

Autobusas išvyksta 9:00 vai.
Grįžtame 12:30.
Apsirengimas — pritaikytas 

dienos orui.
Pasiimti pačiūžas. Neturintieji 

įgalės išsinuomoti čiuožykloje. Lai
ke (iškylos bus galima išlaikyti 
čiuOžėjo specialybės egzaminus.

Jaunesniesiems skautams suei
gų vasario mėn. nebus.

Neužpdildę LSS nuo atsakomy
bės atpalaidavimo blankų, iškylo
je dalyvauti negailės.

Jauun. sk Skyr. Vadija

RUOŠKIMĖS PARODAI IR 
KONKURSUI

Šių metų gegžės pabangoje, Me- 
morial Dienos savaitgalyje, Dai
navos stovyklavietėje įvyks vyr. 
skaučių, gintarių, skautų vyčių ir 
j. budžių suvažiavimas, kurį orga- 
niznupja LS Seserijos iir ILS Broli
jos vyr. Skaučių, sik. Vyčių, jūrų 
skautų-čių skyrių vedėjos-jai.

Jau yra sudaryta suvažiavimo

EKSKURSIJOS Į LIETUVA 1974 METAIS
American Travel Service Bifiras šiais metais yra suorganizavęs 

10 grupinių kelionių 1 Lietuvą. Tai yra, kelionių bifiras, kuris pir
masis pradėjo organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrimą 
šioje srityje.
VISOS GRUPES LIETUVOJ PRALEIS 5 DIENAS (1 dieną Kaune).
EKSKURSIJŲ IŠVYKIMO DATOS YRA SEKANČIOS:

GEGUŽĖS MĖN. 20 D.

BIRŽELIO MĖN. 11 D.
BIRŽELIO MĖN. 17 D.

LIEPOS MĖN 1 D.

LIEPOS MĖN. 8 D.

LIEPOS MĖN. 14 D.

RUGPIOCIO MĖN. 4 D.

RUGPIŪČIO MĖN 15 D.
RUGSĖJO MĖN. 1 D.

SPALIO MĖN. 2 D.

— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Leningrade

— CHICAGO — 15 dienų
— CHICAGO — NEW YORK — 17 dienų — 

sustoja Helsinki
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Lisabonoje
— CHICAGO — NEW YORK — 17 dienų — 

sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Helsinki
— CHICAGO — 17 dienų — sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

aiba 20 dienų (sustojant Romoje)
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Helsinki

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — DALYVIŲ SKAIČIUS GRUPĖSE YRA 
RIBOTAS.

KELIONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lieuvos padarome reikalingus iškvietimo 
dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po visų Ame
riką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame bilietus, parūpiname vizas — 
be jokio papildomo mokesčio.

0R. VL BLAZTb
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

1801 Wem 68rd Street
Kampa. 1» Callfoml*

Plrmad., antrtuL, ketvirtad., nuo 
6 Iki 7:10 vai. vakaro 

fleėtad. nuo 2 Iki 1:10 vai 
Trečlad. ir penktad. uždaryta.

Ofiso telef. 478-4041 
Rodd. tel. WAlbrook 6-8048.

Tel.925-3388

DR. S. GEST AUTAS
Nervų, emocinės, šeimos problemos 

2624 W. 71 Street 
Valandos pagal susitarimą

vadija, programos ir registracijos 
komisijos, kurias pradėjo intensy
vų darbą, kad suvažiavimas būtų 
įdomus, naudingas ir uždegtų vi
sus dalyvius lietuviškos skautybės 
išiaikymo ir jos lygio kėlimo ryž
tu. ,

Suvažiavimo programoje taip 
kitko yra numatyta meno paroda 
ir sesių rankdarbių konkursas. Ra
giname visus iš anksto susidomėti 
ir tinkamai šiems įvykiams ruoš
tis. Smulkesnė informaci ja ir pa
rodos dalyvių) registracijos lapai 
artimu laiku bus išsiuntinėti vie
netams.

DARBŠČIOS SESĖS

Nerijos tunto sesės šaltuosius 
žiemos mėnesius, kai jų pamėgti 
vandens plotai yra apsikloję ledu, 
panaudoja teoretinėms pratyboms 
ir patyrimų laipsnių pasiruoši
mams. Žemiau išvardintos įsesės 
jau pasiruošė ir išlaikė aukštes
nius patyrimo laipsnių egzaminus. 
‘‘Ventės” laivo udrytės Renata 
Aleksiūnaitė, Giedrė Bertašiūtė, 
Alvyde Eitutytė, Lapėnaitė Jūra
tėj Vida Skirpstūnaitė, Rasa Va
laitytė, Diana Trimakaitė — I 
patyr. laiipsn. Jūratė Avižienytė, 
Neringa Tumosaitė — 11 patyr. 
lipsn. Vida Gaureliūtė, Alytė Gra
žytė, Laura Jakštaitė ir Ramona

(Nukelta į 5 pusi.)
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PR 8-8229
DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES DR 

GERKLES LIGOS
2888 West 68rd Street

Valandai pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG C. LU

Akušerija ir moterų Ilgo. 
Ginekologinė Chirurgija

6449 So. Pnlasld Road (Cravrford 
Medfcal Building) TeL LU 5-6446 

8007 W. 83 PL, Justice, H., 599-0500 
Priima ligoniu, pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TeL — 695-0633

VOK VAIJjEY medicau centeb
800 Summit Street

Route 58 — Elgln Illinois

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR, PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

VaL pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrad., penkt.. 1-6 treč. ir Mt tik 
.usitarua.
Dr. Ant Rudolko kabinėta nerSml

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: plrmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—I: antrad. ir penk
tad. 10—4, šeėtad. 10—1 vai.

Ofa. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybė — Nervų ir 

Emocinės Ligos
ClUTOJRD MEDTCAJ. BUILDING 

6448 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
Rerfd. TeL — GI 8-0873

DR. W. M. EISINEISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURBIJA 
8182 So. Kedzle Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
atsiliepla, skambinti: M.1 8-0001.

Tel — BE 8-5893
DR. A. D. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Aklų Ligos

8907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOKIA

VAIKŲ LIGOS 
2858 West 6Srd Street

Plrmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 1 vai. ir nuo 6 iki 8 

vai. vok., ėeėtad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofa. PO 7-8000 Bes. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 68rd Street

VaL: kasrien nuo 1—4 p. p. ir 
« iki 8 vai. Trečlad. ir leStad. uždaryta

DR. K. A. V. JUČAS
Board Eligible 

American Board ot Dermatology 
SPECIALYBĖ ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA
6S24 North MUwaukee Avenus 

Tat 763-3310 266-8668

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 40th Oourt, Cicero 

VaL kasrien 10.12 ir 4-T Trečlad. ir 
leėtad. tik susitarua

TeL ofiso Ir buto OLympie 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1448 So. SOth Avenne, Cicero 

Kasdien t-S vaL ir 6-8 vai. rak 
Oekyrus trečiadienius.

6e6».illentai. 11 iki 4 vai popiet

TeL REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 18-4 vai., p. p. 6-1 
vai. vok. šeėtad. 12-2 vai. p. p. o 
trečlad. uždaryta

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 So. Kedrie Avenne

Tel. WA 5-2670, neatalliepua skam
binu 4471-0225. Valandos pagal SU.4- 
tarimą.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTĄ
MEDIOAL BUILDING 

7156 South Western Avenne 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 
1 v. popiet Trečlad. ir fteėtad. nuo 

10 v. ryto iki 1 v. popiet
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rerid. telef. — 280-21II

Ofiso HE 4.1818. Re*. PR 8-MO1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEOIALYBA VIDAUS LIGOS 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Oampbell Ove. k a m pa.) 
Vai.: plrmad., antrad., ketv. ir penkt 

nuo 3 iki 7 vai. p. p.
Tik susitarus.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St — TeL 737- 5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenaee”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

Ofiso teL 776-2880; rea. 448-5546

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

Ofiso tel. RE 5-4410
Resld. GB 6-0017

Valandos: pirm, ir keta, nuo 1 vai. 
iki 8 vai. p. p. ir nuo 7 iki g v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 1-1 vai. p. p. 

ir vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoo 
Ofisas ir res. 2052 W. 5001 8L

TeL PRospect 8-1122 -
Ofiso vai: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 8 iki I 
v. v. leėtad. 2-4 vaL popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-2128. Namų GI 8-01M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 Weot 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv., ir penktad. 
2-4 ir 8-2. Treč. ir ležtad. uždaryta.

Tel. PRospect 0-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenne

Vai.: Plrmad. 6-8 p. p. antrad.
2-6 p. p. penktad. ir želtad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik .kublu reikalu, 
susitarus.

Tel. Ofiso PR 6-0440

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 Weot 71st Street
Valandos: 1—6 vaL popiet.

Treč. ir leėtad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Lietuvos sostines

650 METŲ SUKAKTI ADVENTUS
tymo klausimas, greičiausia, vi
siškai nebuvo keliamas. Išleista 
pora Vilniaus medalių, bet to
kiu mažu tiražu (greičiausia 
privačia iniciatyva), kad niekur 
negalima jų įgauti. Neteko skai
tyti korespondencijų apie Vil
niaus sukakties minėjimus mo
kyklose, provincijoje. Bet tai 
mūsų nestebina: buvo juk mi
nima Vilniaus, ne Maskvos, su
kaktis.

*
Nežiūrint menko mūsų dėme

sio Vilniumi šiapus ir anapus, 
Vilnius lieka Vilniumi vis tiek, 
ar mes jį girsime ar ignoruosi
me. '

Prisiminkime tik, kad Vilnius 
savo 650 mėtų rašytoje istori
joje buvo daugelį kartų nioko
tas, sugriautas ir kad jo gyven
tojų skaičius tik labai pamažu 
tegalėjo augti. Pridėkime dar, 
kad Vilnius, didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių įkurtas, augintas 
ir plėstas, ilgą laiką buvo sve
timųjų centras Lietuvai lenkin
ti, rusinti, gudinti. Vis dėlto 
1811 m., Napoleono žygio išva
karėse, Vilniuje gyveno 56,000 
žmonių, ir mūsų sostinė buvo 
tada trečiasis iš eilės savo didu
mu Rusijos imperijos miestas 
po Peterburgo ir Maskvos. Buvo 
dešimtmečių, kad Vilniuje labai 
nedaug lietuvių tegyveno. Tik
rieji jo šeimininkai buvo iš mies
to išstumti ar< gyveno miesto 
namų rūsiuose. Pagaliau Vil
nius, 'kitados buvęs etnografinės 
Lietuvos vakarinių sienų pakraš 
tyje, dabar yra Lietuvos žemių 
rytiniame pakraštyje.

Paskutiniais skaičiavimo duo
menimis, 1973 m. Vilniuje buvo 
jau 409,300 gyventojų. Vilniaus 
gyventojų skaičius kasmet pa
didėja daugiau kaip 10-12,000 
žmonių. Du trečdaliai Vilniaus 
prieauglio yra gyventojai, at
vykstą miestan iš Lietuvos ir 
Rusijos sričių. Vilniaus gyven
tojų augimo tempas yra didžiau
sias iš visų Pabaltijo miestų, 
pralenkęs ir Taliną, kuris dar 
1959 m. buvo didesnis už Vil
nių. Už kelių metų Vilniuje bus 
pusė milijono gyventojų. Tai op- 
timalinė Vilniaus augimo riba, 
nustatyta pačios ‘Maskvos įsa
kymais. Jau dabar ribojama 
Vilniaus pramanė, kad miestas 
nesiplėstų.

*
Šiandieninis Vilnius turi visą 

eilę problemų. Svarbiausia jų — 
Vilnius kovoja dėl savo lietuviš
kumo, tautiškumo. Kremliaus 
planais Vilnius turi būti rusiš
kas miestas, su vyraujančia ru
sų gyventojų dauguma. Sovietų 
informacijos įstaigos nuolat pa
brėžia, kad “Vilnius nuo seno 
buvo internacionalinis miestas”, 
toks turįs ir dabar būti. Tai ge
rai žino lietuviai. Jie mėgsta sa
vo senąją sostinę ir nevengia 
joje kurtis. Lenkų surašymo 
(netiksliais, klastotais) duome
nimis jų valdymo laikais lietu
vių Vilniuje buvę tiktai 0,8 proc. 
Pokario metais lietuviai ener
gingai kūrėsi Vilniuje. 1959 m. 
lietuviai jau sudarė trečdalį gy
ventojų, o 1970 m. surašymo 
duomenys parodė, kad lietuvių 
yra 43 proc., iš viso 159,100. 
Tačiau nelabai kuo atsilieka ir 
rusai: 1970 m. Vilniuje gyveno 
91,000 (apie 25 proc.) rusų tau
tybės žmonių. Iš viso slavai (ru
sai, lenkai, gudai ir ukrainie
čiai) Vilniuje sudaro daugiau 
kaip pusę visų gyventojų.

Taigi Vilniaus lietuviškumo 
problema tebėra gyva, aktuali 
net ir šiuo metu, Vilniaus 650 
metų sukaktį atšventus. Tauta 
anapus kovoja tiek dėl savo 
teisių, tiek dėl lietuviškumo. 
Mūsų visų pareiga yra tinkamo
mis progomis visomis išgalėmis 
saviesitms padėti, bent jau jiem 
ne kenkti. b. kv.

Praėjusieji 1973 metai buvo 
sukaktuviniai — Vilniaus, kaip 
Lietuvos sostinės, metai. Sukak
tį minėjo okupuotoje Lietuvoje 
ir laisvajame pasaulyje. Kadan
gi minėjimai jau praeityje, gw- 
lime juos kritiškai vertinti, pri- 
Biminti, kas padaryta ir ko ne
padaryta, o taip pat Vilniaus, 
kaip mūsų praeities, dabarties 
ir ateities miestų miesto, pro
blemas bešališkai pasvarstyti.

Ką gi Vilniaus reikalu pada
rėme laisvajame pasaulyje? Pri
siminėme Vilnių savųjų lietuvių 
tarpe. Didesnėse kolonijose su- 
ruošėme Vilniaus sukakties mi
nėjimus. Chilcagoje buvo suruoš
ta, rodos, vienintelė Vilniaus 
praeities paroda. Mūsų laikraš
čiai ir žurnalai paskelbė visą ei
lę rašinių Vilniaus klausimu. 
Vilnius buvo prisimintas mūsų 
lituanistinėse mokyklose, pobū
viuose, vakaruose, organizacijų 
sueigose. Mūsų filatelistai išlei
do specialius Vilniaus vokus, 
pereitų metų gale ar š. m. pra
džioje Detroite pasirodė nelabai 
vykusio darbo Vilniaus medalis.

Išrodo, kad bene svariausią 
indėlį Vilniui bus paskyręs poe
tas Kazys Bradūnas, parašęs 
brandų veikalą "Pokalbiai su 
karalium, anno Domini 1323 — 
1973”, ir žinomas spaustuvinin
kas Mykolas Morkūnas, išleidęs 
jį savo lėšomis bei rūpesčiu. To
kią tikrai mielą Vilniaus knygą 
malonu paimti į rankas, galima 
ir svetimtaučiui parodyti, nors 
ji tik lietuviškai parašyta.

Tai beveik ir viskas, nes dau
giau ryškesnių darbų Vilniui 
neatlikome. Neišleidome gra
žaus Vilniaus vaizdų albumo, 
nepastatėme kokio nors pamink
lo Vilniaus įkūrėjui, neprista- 
tėme mūsų ilgaamžės sostinės 
svetimiesiems ,nors tai nesun
kiai galėjome atlikti. O būtų bu
vę gerai tai padaryti. — Žiūrė
kite, kokį puikų ir gražų miestą, 
kokią nuostabią ir seną sostinę 
Lietuva turi!

♦

Dar mažiau Vilniaus reikalu 
padaryta ir dar kukliau Vilnius 
paminėtas okupuotoje Lietuvoje 
ir pačiame Vilniuje. Tiesa, oku
pacinės valdžios įsakymu buvo 
suruoštas Vilniaus sukakties 
minėjimas. Deja, jis vyko ne 
Gedimino vardo, bet Lenino 
aikštėje. Minėjimą pravedė ru
sai ar jų pakalikai rusų kalba. 
Vilniaus miesto įkūrėjas Gedi
minas nebuvo pagerbtas, pa
statant jam ryškų paminklą ar 
kitu būdu įamžinant jo atmini
mą. Išleista kiek brošiūrų apie 
Vilnių, paskelbta kiek straips
nių,, deja, jie mūsų daug ne
džiugina, nes iš jų skaitytojas 
gali tik tiek sužinoti, kad ligi 
Lenino Vilniaus kaip ir nebuvo. 
Vilnius atsirado tik tada, kai 
pro jį vieną ar du kartu Leninas 
pravažiavo... Pagaliau ir didin
gus Vilniaus mūrus išstatę ne 
senovės lietuviai, ne didieji mū
sų kunigaikščiai ir didikai, bet 
Sovietų valdžia. Apie didingas 
bažnyčias visiškai tylima, nes 
jos, puošdamos Vilnių, labai ga
dina rusų nervus. '

Kas gi dar? Maskvoje buvo 
išleistas vienas pašto ženklias 
su Vilniaus pilies bokštu su rau
dona vėliava virš jo ir gramoz
diškais pastatais, ženklas pieš
tas ne lietuvio, bet ruso daili
ninko, ne Vilniuje, bet Maskvo
je išleistas. Vienoje Vilniaus 
aikštėje Vilniaus įkūrimo su
kakčiai paminėti pastatytas gra
mozdiškas, nieko apie Vilnių ne
sakantis, akmuo su rusišku įra
šu.

Apie Vilniaus aukštutinės ir 
žemutinės pilių, savo laiku ru
sų barbariškai sugriauti}, atsta
tymą nė žodžiu nebuvo užsimin
ta. Nauja Vilniaus istorijos lai
da nebuvo išleista. Paminklo 
Vilniaus įkūrėjui Gediminui sta- g

STANDARD ATPIGINA 
GAZOLINĄ.

Standard Oil., Ind., bendro

vė, kuri daugiausia gazolino pa
rūpina Chicagai, pranešė parda
vėjams, kad sumažina gazolino 
kainą po 2 centu už galioną.

East Chicagos miesto meras Robert A. Pastrick skel bia Lietuvių dieną East Chicago vasario 16. Iš k. į d.: 
P. Indreika, P. Aukselis, meras R. A. Pastrick, K. Pocius ir Albert G. Vinick.

DRUMSTIES METAI ANGLIJOJE
Streikai pastūmėjo kraštą j ilgai užsitęsusį skurdą

Savo metu pasaulyje įtakin- 
giausio Anglijos banko valdyto
jas G. Richardsonas rūsčiai pra
bilo, kad 'kraštas turės pergy
venti kelis skurdo dešimtmečius. 
Ministeris pirmininkas R. Heath 
paryškino, kad Anglijos banko 
valdytojas tik pakartojo anks
tesnį finansų ministerio A. Bar- 
iberio pareiškimą.

Anglijos vyriausybė Ir gyven
tojai žino 'krašto liūdną padėtį. 
Daugelis gyventojų turi susi
spausti, gyventi menkai apkū
rentuose butuose, taupyti elek
tros energiją.

Geležinkeliečių protarpiais da
romi streikai sutrikdė tiekimą 
būtiniausių reikmenų. Sausio vi
duryje didžiausia geležinkelių 
stotis Europoje, Waterloo vadi
nama, buvo Lyg iššluota. Ir ki
tos Londono geležinkelių stotys 
buvo klaikiai tuščios. Geležinke
liečiai kovojo prieš vyriausybę, 
bet turėjo nukentėti sostinės ir 
'kitų didmiesčių gyventojai.

Blogi ženklai

1968 - 70 metais Anglijoje bu
vęs nedarbas kėlė rūpestį, o 
šiuo metu staigus bedarbių skai
čiaus padidėjimas jau atnešė 
nerimą. Sausio mėn. bedarbių 
skaičius siekė 2,3 mil. Daugelis 
įmonių uždarė vartus.

Ir dirbantieji yra pusiau be
darbiai. Trys darbo dienos per 
savaitę, pamainų panaikinimas 
atsiliepė į krašto ūkio gamybą 
ir dirbančiųjų pajamas. Prekių 
kainos ėmė sparčiau kilti, inflia
cija šienauti. Gerai organizuotų

Svetimuose kraštuose
l

Kolumbijos lietuvių įsikūrimo 25-rių metų 
sukakčiai

VACLOVAS PRŪSAS

14
Žinoma, tai tik pokštai, bet šiandien galvoju: jei

gu lietuviai būtų tokie išradingi, kad ir juokais, ki
tose srityse, tai mūsų lietuvių fondas ne tik milijoną, 
bet ir kelis milijonus būtų jau seniai pralenkęs.

Grįžtant dar prie lietuviškojo radijo pusvalan
džio, reikia pastebėti, kad šiam pusvalandžiui vado
vavo tuo laiku buvęs Bolivariano universiteto (Uni- 
versilad Pontificia Bolivariana) studentas, dabar jau 
inžinierius Kazys Totoraitis,, advokato Jono Totorai
čio ir dantų gydytojos dr. Leimonaitės-Totoraitienės 
sūnus.

Totoraičių šeima yra tvirtai susipratusi lietuviš
ka ir katalikiška, darbšti ir, kruopšti. Jie sūnų ir duk
terį sugebėjo išleisti į aukštuosius mokslus, ir, kas 
svarbiausia, mokėjo jiems įskiepyti tvirtą lietuvišku
mo dvasią, kas, gyvenant svetimuose kraštuose, ne 
taip jau lengvai pasiekiama. Jie yra pasistatę dviaukš
čius Medelline mūro namus, kuriuose visus lankyto
jus vaišingai priima. Ji verčiasi dantų gydymo prakti
ka, o jis dantų technika.

Jie yra tvirti patriotai, patys darbuojasi lietuvy
bei ir kitus ragina, judina. Jie yra vaišingi ir malonūs 
žmonės, tačiau, anot Leono Krajausko, kai Jonas pa
stato savo apatinę lūpą, tai tuomet saugokis — tuo

GEDIMINAS GALVA

darbininkų sąjungos, ypač an
gliakasiai, ėmė reikalauti dides
nio atlyginimo. Jau nuo lapkri
čio mėn. jie atsisakė dirbti ant- 
valandžius. Jų šūkis: mes rei
kalaujame didesnio atllyginimo, 
nes patriotizmu negalime sąs
kaitų apmokėti.

Tuo pat metu pramonės įmo
nių gamyba žymiai sumažėjo. Iš
vežimas krito. Praėjusio gruo
džio mėn. įvežimas prašoko 5,2 
bil. dolerių išvežimą. Tai didžiau 
sias užsienio prekybos nepritek
lius Anglijos istorijoje. O kas 
toliau?

1974 m. vien už naftos gami
nius turės mbkėti 4.5 bil. dole>- 
rių daugiau, kaip praėjusiais 
metais. Jei angliakasiai ilgiau 
streikuos, sužlugdys ne tik kraš
to ūkį, bet sukels ir socialinę 
trintį bei aštrią politinę kovą.

Angliakasių streikas

Anglija yrą Europos ligonis, 
kuris neberanda jėgos ligoms 
nugalėti. Jis pateko į ratą, iš 
kurio nepajėgia išsprūsti. Kai
noms kylant, darbininkai strei
kuoja reikalaudami didesnio at
lyginimo, 'kuris savo keliu ver
čia kelti kalnias, branginti pra
gyvenimą ir savaime mažinti iš
vežimą, nes pabrangusių grami
nių negali parduoti užsienio rin
koje.

Jau nuo lapkričio mėn. 247, 
000 dąrbininkų atsisakė dirbti 
antvalandžius gana apleistose 
ir pasenusių įrengimų anglies 

kasyklose. Angliakasiai reika
lavo pakelti 30% darbo atlygi
nimą. Tai padarius, savaime iš- 
sispręsiąs ir antvalandžių reika
las.

Darbininkams atsisakius ant
valandžius dirbti ir tuo būdu 
30% sumažinus anglies gamy
bą, vyriausybė buvo priversta 
siaurinti pramonės gamybą. An
gliakasiai nedarė nuolaidų ir at
metė vyriausybės siūlymą pakel
ti jų atlyginimą 16%, nors 1972 
m. sausio mėn. ministeris pir
mininkas žadėjo angliakasių at
lyginimą padidinti tik 8%. Jis 
pateko tarp kūjo ir priekalo. 
Angliakasiams pakėlus atlygi
nimą, ir kitos darbininkų są
jungos, kurioms priklauso 10 
mil. darbininkų, reikalaus tokio 
pat algų padidinimo .Tai pada
rius būtų sugriauta vadinamo 
UI tarpsnio vyriausybės politi
ka ir kraštas patektų pavojin- 
gesnėn infliacijos srovėn.

Komunistų bandymai

Angliakasių darbininkų są
jungos nutarė sausio mėn. pa
baigoje ir vasario tnėn. pradžio
je atsiklausti vi'sų narių dėl vi
suotinio streiko. Jei 55% an
gliakasių pritars streikui, jis 
bus pradėtas dar šį mėnesį. Ko
munistai tapo didžiausiais strei
ko šalininkais. Škotijos ir Vali- 
jos angliakasiai žymia dalimi 
pritaria komunistams, kurie sie
kia pertvarkyti visuomeninę ir 
politinę santvarką.

Ministeris pirm. E. Heath pa
reiškė Briuselyje Ūkinės bendri-

met jis yra advokatiškai nusiteikęs ir gali tave ap
gauti. žinoma, tai tik nemaloni pastaba, nes Jonas nie
kad nieko nėra apgavęs.

Kartą J. Totoraičio rūpesčiu, sumetus krūvon šio
kį tokį kapitalą, buvo įsteigta įvairių prekių krautu
vė. Dalyviai buvo adv. Jonas Totoraitis, gen. Pijus 
Grigaliūnas-Glovackis, vėter. gyd. dr. Kamauskas, inž. 
V. Čypas, chemikas dr. Grigaliūnas-Glovackis, Vac
lovas Prūsas ir, berods, dar kai kas. Krautuvė, išgyve
nusi kelerius metus, turėjo užsidaryti. Priežastis — 
neturėjimas sąžiningo ir judraus patyrusio krautu
vės vedėjo. Žinoma, jeigu kooperatyviniais pagrindais 
krautuvė būtų buvusi steigiama, gal būtų ir išsilaikiu
si. '

Kalbant apie vienus, reikėtų ir kitus aptarti.
Dailininkas Eugenijus Kulvietis-Kulva, buvęs Uk

mergės valdžios gimnazijos paišybos mokytojas, savo 
kilme paeinąs iš kunigaikščių Kulvų, miręs Medelline 
sulaukęs 76 m. amžiaus, palaidotas vietos katalikų 
kapinėse. Kolumbijon yra atvykęs 1950 m. Apsigyve
nęs Bogotoje, vertėsi dailininko amatu ir mokytojau
damas kolegijose. Bogotoje, mirus jo pirmajai žmo
nai dantų gydytojai, vedė kolumbietę Pepa Talero 
Guzman. Po to apsigyveno Medelline, kur pasistatė 
puikius namukus ir įsiveisė gražų, skoningą vaisinių 
medelių sodą. Medelline , Kulviečiam® gimė sūnus 
kurį pakrikštijo Enriąue Eugenio vardu.

Eugenijus Kulvietis jau Lietuvoje buvo žymus 
dailininkas, naturmortų specialistas, laimėjęs savo dar
bais kelias premijas, dailės parodose diplomus. Kolum
bijoje begyvendamas taip pat pagarsėjo savo darbais, 
savo daile. Jo namuko kambarių sienos buvo nukabi
nėtos jo darbo paveikslais.

Prisimenu tokį anekdotinį nuotykį. Kartą atvy

KANKINIMU STOVYKLOJE SU 50LŽENICINU
Vieno buvusio kalinio prisiminimai

J. VAIČELICNAS
Pasirodžius A. Solženicino kny

gai “Gulag of Archipilago 1918 
— 1956”, kurioje plačiai aprašo
mas sovietų vykdomas teroras, 
kaskart atsiranda daugiau žmo
nių, kurie patys tuos žiaurumus 
yra pergyvenę ir juos paskelbia 
spaudoje. Vienas jų yra buvęs 
stovykloje kartu su A. Solženi- 
cinu. Taj Michael Posin, 45 me
tų amžiaus filmų gamintojas. 
Dabar jis įgyvena Kanadoj, To- 

' ronto mieste. Savo pergyveni- 
: mų dalį jis aprašo spaudoje (T. 
13. 1974.1.26, A. 3 p.).

‘Kai su šeima gyvenu laisva
jame pasaulyje, rašo M. Posin, 
mano gyvenimo praeitis atrodo 
tolima ir netikra. Gerai prisi
menu, kai du enkavedistai ma
ne areštavo Maskvoje, man ei
nant gatve, ir atgabeno į Liub- 
jankos kalėjimą. Tai buvo 1951 
m. balandžio 1 d., apgaulės die-

jos vadovybei, kad komunistai 
yra pati didžioji šio meto jėga 
angliakasių sąjungose trukdyti 
jų susitarimui su vyriausybe. 
Komunistas B. Ramelsonas gi
riasi didele įtaka darbininkų są
jungose. Jo pasigyrimas gali 
būti perdėtas. 1970 m. Anglijos 
parlamento rinkimuose komu
nistų partija tesurinko tik 0,2% 
balsų ir negavo nė vieno atsto
vo.

Demokratiškoje angliakasių 
sąjungos vadovybėje iš 27 na
rių 6 komunistai, o 7 jiems da
linai pritaria. Kitose darbinin
kų sąjungose tik 41 komunis
tas iš 335 vadovybės narių. Ta
čiau jų įtaka didėja. Dalis dar
bininkų pritaria komunistams 
dėl jų ryžto ir aštrios kovos 
pagerinti darbininkų 'buičiai. 
Net dešiniojo sparno vadovas 
E. Powell ėmė remti angliaka
sius derybose su vyriausybe.

Angliakasių atsiklausime pra
džioje škotai ir valai ryškia per
svara 80 - 90% pasisakė už vi
suotinį streiką, taigi stiprų ū- 
kinėg veiklos stabdymą. Visuo
tinio streiko pasėkas galima nu
matyti. Ligonis sulauks naujo 
sukrėtimo.

Šios krizės metu darbo par
tijos H. Wilsonas atsiribojo nuo 
komunistų, nepritarė angliaka
sių visuotiniam streikui ir parė
mė konservatorių vyriausybę 
didelio sunkmečio metu. Jam 
nebuvo‘lengva šį žygį padaryti, 
savo partiją ir jai priklausan
čias darbininkų sąjungas skal
dyti.
Jei visuotinis angliakasių strei

kas bus paskelbtas, Anglija tu
rės pergyventi sunkų ir pavo
jingą bandymą, kuris galį, pa
liesti ir Vakarų Europos dabar
tinę pusiausvyrą. 

ko iš Cali miesto į Medelliną agronomas Balsys ir, kad 
jam kelią nurodytų, pasikvietęs K. Klastauską, nuva
žiavo pas dailininką paveikslų pirkti. Esą, agronomas 
apžiūrėjęs paveikslus, patyręs, kad jų kainos tesiekia 
vos kelis šimtus pesų, atsisakė juos pirkti. Važiuo
jant atgal agronomas teisinasi:

— Kaip aš galiu pirkti tokius pigius paveikslus. 
Būčiau pirkęs, jei jie būtų kelių tūkstančių pesų ver
tės. Pas mane gi lankosi visa Cali miesto’inteligentija 
ir net pats gubernatorius. Kaip jie mane vertins, kai 
aš išpuošiu savo vilą pigiais Kulviečio paveikslais?

Dailininkas Eugenijus Kulvietis buvo ne tik žy
mus dailininkas, tikintis katalikas, bet ir didis patrio
tas, lietuvis. Jis buvo įsitikinęs, kad kiekvienas žmo
gus turi savo likimą: kaip likimo lemta, taip ir įvyks.

Kartą, būdamas mano namuose su antrąja žmona 
Pepa Talero Guzman, ėmė pasakoti šį bei tą iš savo 
gyvenimo. “Prieš pirmąjį pasaulinį karą esu buvęs 
JA Valstybėse, Clevelando mieste. Verčiausi fotografo 
amatu, nors buvau baigęs Petrapilio meno akademiją. 
Paveikius tapydamas vargu būčiau išgyvenęs. Foto
grafu būdamas uždirbdavau neblogai. Lietuviai visada 
mane kvietė vestuvių, krikštynų ar laidotuvių proga. 
Visada buvau užsiėmęs ir pinigų netrūko.

Kartą, nieko negalvodamas, nusipirkau šalia 
miesto žemės plotą dėl viso ko. Netrukus, matyti, taip 
likimas norėjo, grįžau Lietuvon, tuomet caro valdo
mom Ir, va, iškilo pirmasis pasaulinis karas, ir aš bu
vau įtrauktas Rusijos caro armijon eiliniu kareiviu. 
Dalyvavau mūšiuose. Kartais būdavau ir labai pavo
jingoje padėtyje, bet likimas skyrė, kad, iškilus revo
liucijai, galėjau grįžti sveikas ir gyvas jau laisvojon 
Lietuvon. Lietuvoje, kaip žinote, tapydavau paveiks
lus, buvau Ukmergės valdžios gimnazijoje mokytojas.

(Bus daugiau).

ną. Maniau, kad ir mano areš
tavimas yra tik apgaulė. Deja, 
tai buvo ne apgaulė, o žiauri 
tikrovė. Teko pergyventi sovie
tinius žiaurumus, kurie tame 
krašte niekuomet nepasibaigia, 

Liubjanka buvo viešbutis ca
rų laikais. Sovietai jame įkūrė 
saugumo įstaigą. Liubjankos 
antrą bloką pastatė vokiečiai 
belaisviai po antrojo pasaulinio 
karo. Jame įsikūrė Sovietų Są
jungos sunkiųjų darbų stovyk
lų administracijos centras.

Terorų kambariai

Kai įėjome pro vartus, aš pa
tekau į pastatą, kur yra tero
rų kambariai, pro kuriuos yra 
praėję ne tik milijonai nekaltų 
žmonių, bet nemažai ir komu
nistų partijos vadų, generolų, 
intelektualų, mokslininkų, stu
dentų. Čia patekusių yra palau
žiama sveikata ir valia, čia yra 
išreikalaujami "prisipažinimai”. 
Iškankinti kaliniai pergabenami 
į kurią nors stovyklą, kurių So
vietų Sąjungoje yra. tūkstan
čiai

Viename prieškambaryje ma
no palydovai perdavė mane ki
tiems enkavedistams. Tie man 
įsakė nuogai nusirengti ir už
darė į siaurą spintą, kurioje aš 
vos galėjau tilpti stačias. Turė
jau būti troškinančioje patalpo
je, nežinodamas už ką ir kaip 
ilgai.

Pagaliau buvau atvestas į pa
talpą, kurioje švietė 500 vatų 
-lempa, čia man su mašinėle nu
kirpo plaukus ir pagrindinai ap
žiūrėjo gydytoja. Po tos proce
dūros liepė užsivilkti drabužius, 
užvedė į penktą aukštą ir už
darė vienutėje, kurios langai bu
vo užkalti metaliniais virbais ir 
lentomis, kad neįeitų dienos švie 
sa. Toje vienutėje išbuvau aš
tuonis mėnesius. Per mėnesį 
kartą išleisdavo į kiemą pasi
vaikščioti.

Prasidėjo tardymai, kurie bū
davo vykdomi naktimis. Į tar
dymų programą įėjo ir nuolati
niai mušimai, kad aš prisipažin
čiau taip, kaip nori enkavedis
tai. Tardydavo keturi pareigū
nai. Pradėdavo saugumo pulki
ninkas Ovsenkov, paskui pik. 
Itn. Alekseyev, mjr. Kazakov ir 
itin. Lovtsov. Žiauriausias buvo 
pastarasis. Jis ne tik mušdavo, 
spardydavo, bet kartais rašali
ne draždavo į veidą.

Sionistas

Per tardymus man būdavo 
primetamas kaltinimas, kad aš 
esąs sionistas ir remiu Izraelį. 
Atsakydavau, kad apie sionizmą 
nieko nežinau, išskyrus tik tai,

(Nukelta į 5 pusi.)
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70 METU NUO SPAUDOS 
ATGAVIMO
JONAS MIŠKINIS

Šiemet sukanka 70 metų nuo 
lietuviškos spaudos grąžinimo 
Lietuvoje. 1865 m. buvo lietu
viams uždrausta spausdinti ir tu
rėti savąją spaudą. Taip sukaus
tyta (Lietuvos gyvenimą Rusijos 
caro valdžia išlaikė 40 metų. Ko- 

. va 'buvo sunki ir kraujuota. Ta
čiau rusai lietuviškų iknygų skaity
mo nebegalėjo sustabdyti, jie 'bu
vo priversti tą uždraudimą 1904 
m. gegužės 5 d. atšaukti.

Po nelemtas unijos su lenkais 
vyko tyli, ibet atkakli kova lietu
viškos pirkelės su lenkiškuoju 
dvaru. Kai visa Lietuva buvo (pa
vergta rusų caro imperijos, rusai, 
norėdami lietuvių tautą išnaikin
ti, įvairiausiais būdais ir priemo
nėmis ją persekiodavo. Draudė 
spausdinti lietuviškas knygas ir 
laikraščius savais (lotyniškais) 
rašmenimis. Mokyklose vien tik 
rusiškai mokė, policijoje, teismuo
se. valsčiuose, paštuose sėdėjo 
rusų tarnautojai, su kuriais lietu
viškai susikalbėti nebuvo galima. 
Lietuvos karštą rusai vadino 
“Siaurės Rusijos kraštu”. Jie ma
nė, kad anksčiau ar vėliau lietu
viai pamirš savo gimtąją kalbą, 
papročius, tikėjimą ir taps rusais.

Iš viso viešajame gyvenime bu
vo uždrausta bet kokios organi
zacijos ibei susirinkimai. Uždraus
ta viskas, kas galėjo trukdyti ru
sinimo politikai. Net buvo už
drausta statyti naujas arba re
montuoti senas katalikų, 'bažny
čias; uždrausta ta ip pat spausdin
ti lietuviškas knygas lotyniškomis 
raidėmis. Prasidėjo atkakli kova 
dėl 'lietuviško rašto. Rusų val
džios nemokamai platinamų kny
gų niekas nė į rankas neėmė, o 
prievarta įbruktas, parsinešę na
mo, krosnyse degino. Dauguma 
tėvų savo vaikų neleido j rusiškas 
mokyklas, bet slaptai namuose 
motinos įmokė prie dūzgiančio ra
telio arba leido grupėmis vaikus 
mokytis pas “daraktorius”, nors 
ir už tai buvo skaudžiai baudžia
mi.

Revoliuciniai sąjūdžiai

O kad tuo metu lietuvių tauti
nis sąmoningumas buvo 'gyvas, 
tai jie priešinosi caro valdžiai — 
visuose didesniuose miesteliuose 
ir 'bažnytkaimiuose vyko revoliu
ciniai sąjūdžiai. Tokie sąjūdžiai 
buvo rusų 'malšinami žmonių 
areštais ir kazokų nagaikomis 
^(bizūnais). Areštuatojai (buvo tre
miami Sibiran.

Ajplamai, 19 amžius pasižymė
jo Rusijoje sukilimais, ‘kultūri
niais, tautiniais ir šiaip įvairiais 
revoliuciniais judėjimais. Kad ir 
plito tuo metu apšvietimas, bet 
jis reiškėsi tik turtingesniuose luo
muose: pirklių, miestiečių bei 
dvarininkų tarpe. Šiaip Rusijos 
kultūra buvo žema. Rusų liaudis 
tuo laiku buvo tamsi ir todėl tie 
švietėjai ir visokie propagandis
tai neturėjo liaudy pasisekimo. 
Nors jų, palyginant su gyvento
jų skaičiumi, nedaug tebuvę, bet 
liaudis, būdama tamsi, nereika
lavo švietėjų bei kultūrininkų pa
slaugos. Todėl minimi švietėjai, 
kultūrininkai ryžosi ieškoti geres
nių sąlygų savo veiklai plėsti. Vie
ni ėmėsi agitacijos prieš carą ir 
visą jo valdymo sistemą, kiti pra
dėjo šviesti ir skiepyti rusišką kul- 
tiką Lietuvos gyvmtqjams. "rinkimui! buvo pagerbtas daiL

Lietuvybės slopinimas

Caro (valdžia pasistengė tuos 
visus neramiuosius gaivalus iš
siuntinėti tarp svetimtaučių, t. y. 
pavergtų tautų. Tokie čionai su
sisukdavo šiltas vietas ir gauda
vo gerą duoną. Tačiau Lietuvos 
gyventojai tuos rusiškus atėjūnus 
nenoriai ir labai šaltai sutikda
vo. Tuo metu lietuviai buvo žy
miai kultūringesni už rusus, ir, 
be to, jie pakankamai turėjo sa
vų švietėjų. Tad iš ipat pradžių 
rusiški kultūrininkai buvo sutikti 
su didžiausia neapykanta.

Apsigyvenę Lietuvoje, jie lio
vėsi prieš carą ir jo despotišką 
valdžią vesti propagandą. Liovė
si todėl, kad caras, kurį jie laikė 
neapkenčiamu, dabar pasidarė 
jų gynėju ir užtarėju. Čia jie ca
rui privalėjo tinkamai tarnauti, 
toliau varyti nutautinimo darbą, 
naikinti kiekvieną lietuvių tauti
nį susipratimą ir savistovumą.

Caras anuomet (gudriai pasiel
gė. Rusijoje sumažėjo neramu
mai. Neramusis elementas sve-

tuiT ipaMdare išlikiimauLsitus caro 
tarnais. Patekusieji į Lietuvą su 
didžiausiu ryžtu slopino lietuviš
kumą. Jiems atrodė, icad, kas tik 
ne rusiška — būtinai naikinti- 
na. Jie stengdavosi išdildyti iš 
lietuvių galvosenos net menkiau
sią mintį apie sfcirtumą lietuvių 
ir “ma«dcolijos” rusų.

1827 m. rusai uždraudė vals
tiečių vaikams eiti mokslus gim
nazijose ir universitetuose. Pali
ko tik, ir tai ne visur, valsčių 
centruose pradžios mokyklas, ku
riose, ypač Vilniaus (krašte (gu
bernijoje), buvo mokoma vien 
tik rusiškai. 1832 m. uždarė Vil
niaus universitetą, o 1840 m. pa
naikino Lietuvos Statutą, jo vie
tą užėmė rusiškas “Svod zako- 
nov”. Po to įvairiais būdais ir 
priemonėmis ir nepaprastai dide
liu uolumu stabdė lietuviškos 
kultūros bei švietimo plitimą. Ne
daug buvo palikta privilegijų vie
tinei bajorijai. Tačiau visų iš kar
to negalėjo išstumti ir į Jų vietas 
prisodinti rusų.

Sukilimai
1861-64 metų sukilimui nepa

sisekus, caro valdžia ėmėsi galu
tinai išnaikinti Lietuvoje patį sa
vistovumo šešėlį. Viskas buvo 
naikinama ir ardoma iš pamatų. 
Plačiai Lietuvos durys atsidarė 
rusų neišmokslintiems ir dar la
ibiau neišauklėtiems pasaulio pe
rėjūnams. Jie, atvykę į Lietuvą, 
gavo šiltas ir gerai caro apmo
kamas vietas. Jiems Lietuva bu
vo aukso kalnai ir mana iš dan
gaus. Jie turėjo plačias teises ir 
kiekvienu metu galėjo sunaikin
ti ir į dulkes sutrinti neramų lie
tuvį ir jo kaimyną.

įsiviešpatavus Rusijoj carui 
Aleksandrui U, lenkai ėmė viltis 
įvairių laisvių. Daugeliui lenkų, 
nusikaltusių rusuų valdžiai, bu
vo sumažintos bausmės, vaidi
ninkai gerokai sušvelnėjo, apsto
jo persekiojimai ir suėmimai. To
dėl šviesesni žmonės ėmė kelti 
tautinę sąmonę ir ugdyti išsiva
davimo viltį. Ypačiai subruzdo 
miestų gyventojai ir jaunimas. 
Be to prasidėjo sukilimai. Rusų

Ilgus metus a. a. kun. Kazys 
Baras - Barauskas darbavosi 
Chicagos lietuvių tarpe, katali
kiškoj spaudoje. Jis ypač pasi
žymėjo savo rašytais pamoks
lais “Rimties Valandėlei”.

Mirties metinių proga a. a. 
kun. K. Baro bičiuliai, mokiniai 
ir dienraštig “Draugas” užsimo
jo išleisti jo geresniuosius pa
mokslus. Rašytojas Aloyzas Ba
ronas sudarė jo rašytų pamoks
lų rinkinį.

Tad kreipiamės į plačiąją lie
tuvišką visuomenę prisidėti prie 
šio paminklo šiam gerajam ku
nigui Kazimierui Barui. Visi, 
kurie prisidės prie įamžinimo jo 
atminimui, gaus atspausdintą 
knygą. Aukas šiam reikalui ga
lima siųsti “Draugo” adminis
tracijai ar įteikti kun. P. Pat- 
labai, kuris šiuo reikalu akty
viai darbuojasi.

(pr.)

valdžia sukilėliams malšinti at
siuntė gubernatoriumi tikrą bu
delį — Muravjovą, kuris už žiau
rų malšinimą buvo pramintas ko
riku.

Atėjo lietuviams sunkūs laikai. 
Prasidėjo suėmimai, trėmimai į 
tolimą Sibirą, šaudymai ir kori
mai. Tūkstančiai įbuvo ištremta 
Sibiran, tūkstančiai susodinta į 
kalėjimus ir daug šimtų sušaudy
ta ir pakarta. Muravjovas korikas 
persekiojo ir baudė visus, kas tik 
buvo jam neištikimas: bajorus, 
kunigus, miestiečius, kaimiečius 
ir darbininkus.

(Bus daugiau)

BOSTONO ŽINIOS
Viktoras Vizgirda jo 70 m. sukak 
ties proga. Kalbėjo apie jį Rašyto 
jų d-ijos pirmininkas kun. Leonai 
das Andriekus. Be to, kalbėjo In 
temational Instituto vicedirekto
rius, kuris priminė, kad Institu- 
tutas švenčia 50 metų sukaktį ir

DABARTINIO VILNIAUS 
ŠIOKIADIENIAI

Skirma Makaitytė - Kondrotie- 
nė ir Ramūnas Kondratas yra bai 
gę Harvardo universitetą ir abu 
įsigiję magistro laipsnius. Ramu _______________ _______ , _
nas Kondrotas ruošia istorijos prašė dalyvauti tame parengi- 
mokslų daktaro laipsnio d'iserta- me. 
ciją Harvardo universitete. Apie 
pusmetį jie abu ir su mažu sūne- IVANAUSKŲ ŠVENTĖ 
liu praleido Vilniuje, jo unirversi 
tete ir bibliotekose rinkdami me-1 Adolfas ir Veronika Ivanauskai, 
džiagą savo mokslo reikalui ir gi
lindami studijas. Abu jie yra .už
augę tremty ir Lietuvą pažįsta 
tik iš tėvų pasakojimo ir knygų.

Sausio 26 d. jie abu buvo pre
legentais Bostono LB Kultūros 
klubo susirinkime. Jų tema buvo: 
Dabartinio Vilniaus šiokiadie
niai. Pats Vilnius esąs gražus ir 
senas miestas. Jame dafbar įgyvena 
per 400,000 gyventojų, iš jų tik 
45 (procentai lietuvių. Mokslas VII 
niaus universitete ir jo lygis yra čių d-jos parodos atidarymas. Pa 
aukštas. Tik ten studentas dau- rodą vyksta Boston City Hali, 
giaiu laiko praleidžia universiteto Bus atdara nuo vasario 5 iki 28 
auditorijoj, klausydamas paskaitų dienos.
ir darydamas užrašus. Jam mažai — Vasario 17 d. yra Lietuvos 
laiko lieka namų darbams. Bet nepriklausomybės atstatymo pas- 
ten viskas vyksta pagal planą, kelbimo minėjimas. 10 vai. ryto 
Net ir egzaminų sistema skirtin
ga nuo Amerikos. Ten yra bilie
tų sistema. Studentas ištraukia bi 
lietą, o jame yra pora ar daugiau 
klausimų, iš ikiurių studentas ir 
turi atsakyti.

Skinmos ir Ramūno Kondratų 
paskaita buvo gerai paruošta ir 
gana įdomi.Taip pat manytume, 
kad jie apie viską kalbėjo labai 
objektyviai. Po ipaskaitos dar skai 
drėse parodė Vilniaus, Trakų ir 
Kauno vaizdus. Užsieniečiams iš 
Vilniaus lankyti (kitas vietas rei
kalingas leioiimias, kurį įgauti už
trunka apie 10 dienų. Su tokiu 
leidimu jie vieną dieną 'lankėsi 
Trakuose ir tris dienas Kaune, nes 
tiek leidime buvo leidžiama.

Prieš prasidedant klubo susi-

senosios kartos ateiviai, sausio 
27 d. šventė savo 45 metų vedy
binio gyveninio sukaktį. 10 vai. 
nyto Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone, jų inten
cija buvo atnašaujamos šv. Mi
šios. Tai buvo šeimos šventė ir 
joje dalyvao Jų vafliai ir kiti gi
minės.

PARENGIMAI

— Vasario 6 d. yra Pabaltie-

pamaldos Sv. Petro bažnyčioje, o 
2 vai. po pietų iškilmingas minė
jimas.

—Kovo 24 d. Minkų radijo va 
landos 40 metų sukakties paminė
jimas, Talentų popietė ir “Miss 
Lathuania of New Engianti” pa
gerbimo banketas. Bus ir kita 
programa.

— Balandžio 21 d. 3 vai. po 
pietų Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas. Programą atliks Var
šuvos konservatorijos graduantė, 
kuri dabar gilina dainavimo stu
dijas Naujosios Anglijos konser
vatorijoje, Onutė Aleksaitė.

—Balandžio 28 d. bus Balfo 
Vakarienė. Programą atliks akto
rius Vitalis Žukauskas.

Visi šie parengimai vyks Lietu 
■vių Piliečių draugijas auditorijoj, 

Bostone,

t >G , S'5į
2-Ooor Har.ii'oo. i

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $500 IKI $1,000.

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • VAUANT 

“U WILL LIKĘ US" 

4030 Archer —VI 7-1515

ĮSIGYKITE DABAR!

liillilllliiiiiillimiiliimtiiiiiiitliiiiiiiliiii
AR PASIDARĖTE SAVO 

TESTAMENTĄ T 

Jeigu dar ne, įsigykite šį labai 
naudingą leidinį:

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

PuuoM — 
dipL teta. Pranas Sulas

A. A. KUN. K. BARAUSKO 
ATMINIMUI

IANUOMOJAMA — FOR KENTR E A L ESTATE

WANTED

HELP WANTED — MOTERYS

2-jų miegamų mftr. bungaiow. 
Didelis Balionas, didelė kabinetų 
virtuvė. Gazu apšild. Geram stovy. 
Arti susisiekimo, krautuvių, mo
kyklų, bažnyčių. 1 blokas nuo Mar- 
ąuette Pko., apyl. 71 ir Fairfield. 
Tuoj galima užimti. $24,500. Skam- 
bint 544-9075__________________
Savininkas parduoda 2-jų aukšti) 
mūr. namą ir biznį - taverną. Pel
ningas biznis. 2 maš. garažas. 
Brighton Pke. Skambint 523-0645

38 Ir Rockvvell — 4 kamb. su skie
pu, medinis. Gazo šiluma. Tik 
$9,500.

73 ir Claremont. Tuščias 5 kamb. 
mūr. Rūsys: Nauja ^azo šiluma.
Platus lotaa Tik $15,500.

58 ir Campbell. Atremontuotas 6 
kamb., 8 miegamų mūr. namas. Gra
žiai įrengtas rūsys. Gazo šiluma. 2 
maš. garažas. $21,900.

73 ir Talman. 6 kamb. mūr. Spin
telės virtuvėje. Nuo sienos iki sie
nos kilimai. Kambarys rūsy. Nauja 
gazo šiluma. Tik $.26,500.

65 ir Troy. 4 miegamų mūras. Iš
klotas kilimais. Pilnas rūsys. 2 
garažas. $28,500.

62 ir Rocktvell. 2 butų po 8 
ganiuosius. Mūras. Nauja gazo 
ma. Garažas. $31,500.

72 ir Francisco. Naujesnis 3-jų bu
tų mūras. 1 butą galima tuoj užimti, 
savininkas išsikelta.

DRAUDIMAI — INSURANCE 
Namų, mašinų, sveikatos ir gyvybės 

Namų pirkimas bei pardavimas.
Butų nuomavimas.

BUD’S REALTY
BALYS BUDRAITIS

4369 S. Archer Avenue 
TeL 254-5551

OFFICES FOR RENT 
4800 No. Milwaukee — 2nd Floor 

AVAU* NOW. $140 TO $160.
250 TO 370 SQ. FT.

CONTACT MR. ROBINSON.

BALKI) & WARNER 
PHONE 273-3857

BUTAI — rinktiniams nuomininkams 
liest Agency, 2925 W. 63rrt. PR 8-6032 

Nelaukite, užsireglBtruokit dabar.
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai krelpkltBs d81 patar- 
navimo nemokamai.

IŠNUOM. 5 kamb butas Brighton 
pke. Tik suaugusiems.

Skambint LA 3-3758

RELIABLE 
PERSON

To clean Lake Shore Drive 5 room 
apartment one or 2 days per week. 
Gali for lnterview, some English 
necessary. 337'5096

maž.

mie- 
šUn-

Čia Namai Geri
9 batų tnūran Marųaetto pire. Mo

derni virtuve, jrengtan belsmentaa, 
naujos gazu šildymas, alumln. langai, 
geležine tvora, garažas. $30,500.

Marąuette Parke 7 kamb. 1M 
aukšto namas su garažu. 80 p. lotas. 
3 vonios. Gezu šildymas. $1»,000.

Arti asOsą visą — Modernus 11 
metų mūras. Įrengtas belsmontas. 
Garažas. Karpetel. fll.TO*.

Marųuette Pazfce 1H aukšto n*, 
maa. Vlenaa modernus butas su 1 
mleg. Ir kitas aukštai tinka vienai 
didelei arba dviem artimom šeimom 
gyventi. $>1,600.

4 butų, gražus mūras, arti vienuo
lyno. naujas gaao šildymas, alum, 
langai, karpetai, 8 auto mūro gara
žas. $42,000.

Tvirtas apaitmeuciniB mūras arti 
Kedsie, pora blokų nuo parko, nau
jas gazo šildymas, švariai nudažytas. 
$16.000 pajamų. Kaina $69,000.

Platus vertingas lotas. M&rųuette 
pke, prie mokyklų. Kaina $9,#oo.

VALDIS REAL ESTATE
7051 8. Washtemaw A v. RE 7-7200

iIMKUS REAL ESTATE
NOTARY FUBUC 

INOOMH TAX BERVICB 
Tvarkingai patarnauja visai* Real 

Katate reikalais. Be to čia veikla 
Notarlatas, daromi ir llūdijimai, ver
timai, užpildomi pllletybta pareUkt- 
raai ir j vairūs blankai.
4250 S. Maptavood—OL 4-7456

MI8OELLANEOUS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Serų prekių didelis paslrinkimaa Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certiflkatal, maistas, akordeonai 
2608 IV. 69111 St., Chicago, III. 60625 

TEUBF. — 1VA 5 - 2787

HEATING OONI’RACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus 

ir perstatau senus visų rūšių namo 
apėildymul pečius, alr eondltloning 
Ir vandens boilerius. D’rbu greit, są
žiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. IVestern Avė. 

Chicago, Ui. <10609 
Tel. VI 7-8447

MOVING
6ERENA8 perkrnusto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdraudė.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

■Biinimiinininmfniiiisi'iifiniiHiiiniiiiiininiiiinttmilimmiliHimiHiiiniiHfflffimnniiiiniD

NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus ir jdedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. Įdedu vandens šil
dytuvus. Kreiptis —

A. BANYS - 447-8806 
umimiMiiiimiiinuHUiM^

Įvalrlų prekių pasirinkimas moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
0ERTTFIKATA1 IR AUTOMOBILIAI

COSMOS PARCELS EXPRESS
SIUNTINIAI { LIETUVĄ

W. 69U1 Si., Chicago, HL 8OM« 
S. llalsted, Chicago, 11L 86808
TeL WA 5-2787 J 254-8820 

V. VaUmtinaa

•501 
tsss

tęs-

BUTV NUOMAVIMAS 
Naaą valdymu — Ineome Tu — 

Notariatu — Vertimai 
APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
1. B A C K V I C I U 8 

64H S. Kedtie Avė, PR 8-2283

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
8208 % Wesi 95th Rtreet, 

Chicago, llllnotM 
TEL. 424-8054

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4005 Archer Avė. 
Chicago, DL, 00632, teL TA 7-5980

Čia nuosekliai aptariamas 
tamentų reikalingumas ir jų galia, 
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV 
veikiančius įstatymus, bet ir Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

Atskiru skyriumi — “Klausimai 
Ir atsakymai” — aiškinami su tea- 
tamantu sudarymu taisyklės ir 
duoda lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, ir kaip, kodėl ir 
ko vengti.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinoi* 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
mUHHIinilllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIM

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. *u garažu. Sa

vininkas iėBikSlęa, tuoj galima, užim
ti, nebrangus.

Puikus 2-jų aukštų mūr. Garažas. 
Įrengtas skiepas. Centr. šildymas.

GAGB PARKE
Tvirtas 1H ankšto mūr. 5 ir 4 

kamb. Garažas. Didelis frontinis ir 
valgomasis.

Mūr. bungalow. Kilimai nuo sienos 
iki sienos. Garažas. Seimininkei retka 
skubiai parduoti

MARQUETTE PARKE
Puikus mūr. bungahnv. 8 mleg. su 

valgomuoju. Įrengta pastogk ir skie
pas. Thermopane langai, aražaa Sa
vininkas Išsikalęs, turime raktus. 
Paskubėkite su pasiūlymu.

2-jų butų mūr. Platus sklypas. Į- 
ruoštas skiepas. Ravtninkas turi bū
tinai parduoti. Neaukšta kaina.

Inauranoe — IncooM Taa 
Notary PubUo

ŠIMAITIS REAL ESTATE 
2951 W. 63rd St, 436-7878

TELEVIZIJOS

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dien. “Drauge”.

CAFETERIA HELP
Part-time — days. No week-ends. 
experience not necessary, apply

DOMINICK’S EMPLOYEES 
CAFETERIA

5S5 Northwest Avė., Northlake

W A N T E D
1 — OOOK OR COOK’S HELPER 

With ezpericnce
2 — RAK MAIDS

Wltl> MMue eiperience.
Good pay, oxccUent warkine condl- 
tlona. 2 blockfl EAat of Cotta«e Grove. 

Call .Hm. 10556 S. CorllHS.
821-9588 or 568-7660

Reikalingos moterys 

Bendram fabriko darbui
nuo 7 v. r. Bd 3:30’ popiet.

Bendrovės priedai. Reikalinga kal
bėt nors kiek angliškai. Kreiptis 
nuo 4 iki 5:30 popiet

YINYL-WELD, INC. 
1900 S. Western Avė.

HELP WANTED —VYRAI

KITCHEN HELPFR WANTRI) 
For Nurslrur Horne ln Skokle, IllinolB. 
Mušt renū an<l ivrite Eng-llsh.

OLD ORCHARD MANOR 
4660 Old Orchard Rd.

Tel. — 676-4800
EXPERIENCED WOODWORKĘRS 
AND BENCH SAW OPERATORS
Mušt be atole to operete a rivet 

machine. Good English a mušt. Ex- 
cellent conditions and benefits.

Please call 235 - 8222

SEMI-OWNER OPERATOR 
with late model single axle tractor. 
Local light hauling. $35.000.00 
gross guaranteed. Mušt be hard 
worker, reliable and alert.

375-3121

VYRAI IR MOTERYS

RN s and LPN s 
Nurses Aidės 

Full and part tlme openings.
Ali shifts.

CERMAK HOUSE
5825 W. Cermak Road 

Cicero, Illinols 60650

Kitchen Personnel
DISIIROOM — STOCK 

GENERAL KITCHEN HELP 
Full or part tlme openings.

CERMAK HOUSE
5825 W. Cermak Road

Cicero, IUinois 60650

D E M E S I O 
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Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos iriai am S prieinamos.
Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DĖMESIO!

DĖMESIO

Juozu K R ALi KAUS KO

romanas

TAUTVILĄ
Tai yra knyga apie žmogų, kuris sa

vo tėvynėje yra laikomas priešu.
Aplankas Ados Korsakaitės Sutku

vienės, Kaina 4 dol.

Gaunama Drauge ir pas pla
tintojus.

A VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymaa 
įvairiu atstumų

828 WE8T 84th PLAUK 
Tel. FBontier 0-1882

Platinkite “Draugę”.

SKELBKITE PARDUODAMUS 
DALYKUS DRAUGE 

PARDUODATE NAMĄ? BALDUS? AUTOMOBILI? 
Geriausia vieta skelbtis Jūsų dienraščio “Draugo” puslapiuose. Re

zultatai būna geri, kaip matote B šių liudijimų:

“Kai mano vyras mirė, aš norėjau parduoti automobili. Paskelbiau 
“Drauge”) ir atsiliepė 15 asmenų. Pirmas nupirko. Pasiūlymas buvo ge
ras“ (Mrs. S. S.).

“Mano darbininkė patarė man paduoti skelbimų | “Draugų“, kai aš 
norėjau parduoti seną, didelį, gražų stalą, kurį man paliko mano bobutė. 
Jau kitą dieną atsiliepė inteligentiškas vyras ir nupirko. Aš tik mokėjau 
$1.96 ir atsiliepė 5” (M. K.).

Tokie paliudymai labai dažni, dėlto apsimoka skelbtis dienraščio 
“Draugo“ puslapiuose.

Paskelbiau namą pardavimui, ir adresas buvo klaidingai paduotas 
be* mano kaimynė, kurios adresas buvo pažymėtas, atsiuntė pirkėjus pas 
mane ir aš pardaviau trečiam lankytojui" (Mrs. B. B.).

i



CHICAGOS ŽINIOS DRAUGAS, trečiadicniK, 1974 m. vasario mėn. G d. 5 .

“Laiškų Lietuviams” žuiinalo konkurso premijas laimėtojams įteikiant. Stovi (iš k.) redaktorius kun. J. 
Vaišnys, mecenatai — dr. L. Kriaučeliūnas, St. Rudokienė, V. Kuliešius, premijos laimėtojas V. Kuprys ir' 
vertinimų/ komisijos sekretorė Marija Eivaitė. Nuotr. A. Gulbinsko

KANKINIMŲ STOVYKLOJE SU SOLŽENICINU
(Atkelta iš 3 pusi.)

kad yra Izraelio valstybė. Bet 
tie klausimai man būdavo duo
dami šimtus kartų.

Kartą buvau nuvestas pas tos 
įstaigos vadovą gen. Goglidzę. 
Jis iš lėto priėjo prie manęs ir 
gruzinišku akcentu paklausė: 
“Kodėl nepadedi mūsų tardyto
jams? Prisipažinimas jau seniai 
padėtas ant stalo. Reikia tik pa
sirašyti”. Pasakiau, kad esu už
augęs Sovietų (Sąjungoje, nieko 
nežinau apie užsienį ir ten ne
turiu jokių giminių. Kaip aš 
galiu pasirašyti pripuolamą pri
sipažinimą, jei aš nesu padaręs 
jokio nusikaltimo”. Tada Gog- 
lidze nuo priekaištavimų perėjo 
prie grūmojimų: “Mes žinome 
kriminalistų psichologiją. Kali
nys, kuris atsisako pasirašyti 
prisipažinimą, atsistoja prieš so
vietine jėgtą. Sovietinė jėga su
naikins visus priešus, įskaitant 
ir sionistus”.

Prisipažinimas

Norėdamas nuo savęs nuimti 
politinę emblemą ir kankinimus, 
nusprendžiau prisipažinti krimi
nalistu. Sovietų Sąjungoje kri
minalistai baudžiami mažesnė
mis bausmėmis, negu politiniai 
kaliniai. Kai vėl buvau atvestas 
tardymui, pasisakiau, kad pa
dariau nusikaltimą: Rygoje pir
kau laikrodį, kurį pardaviau 
Maskvoje, uždirbdamas 44 rub
lius. Tardytojas mano prisipa
žinimu nebuvo patenkintas. Bet 
jis kai ką pataisė, ir aš tokį 
prisipažinimą pasirašiau.

Mano byla buvo persiųsta į 
Maskvos miesto teismą, čia prie 
uždarų durų ir be liudininkų tei
sėjas greitai nusprendė: 10 me
tų kalėjimo su nustojimu pilie
tinių teisių dar trejiems metams 
ir visos mano nuosavybės kon
fiskavimu.

1051 m. gruodžio mėnesį bu
vau Išvežtas į geležinkelio stotį. 
Traukiniu mus kalinius vėžė 24 
valandas. Vėliau ėjome pėsti, 
saugomi ginkluotų enkavedistų 
ir šunų. Mus atvedė įį stovyklą 
Nr. 242. Tai buvo pagrindinė 
tos apylinkės stovykla. Aplin
kui buvo 17 mažesnių stovyk
lų. Stovykloje Nr. 3 buvo 3,000 
moterų. Aš buvau (stovykloje 
Nr. 6. Čia buvo per 2,000 politi
nių 'kalinių vyrų. Ant kaktų bu
vo ištatuiruotas žodis “rab” 
(vergas). Buvo matyti užrašas: 
“Darbas išaukština žmogų”.

Mūsų darbovietė buvo už 6 
mylių, Į darbą išeidavome 6 vai. 
ryto, o grįždavome vėlai vaka
re. Valgyti gaudavome žuvies 
sriubos, o vakar dar ir aviži
nės košės šaulkštą. Kitą šaukštą 
tos košės nuvogdavo kriminalis
tai, kurie aptarnaudavo politi
nius kalinius. Kriminaliniai ka
liniai buvo vagys ir pasižymėjo 
sadizmu.

Tarp daugybės kalinių susi
pažinau su vienu aukšto ūgio 
ir ramaus būdo kaliniu. Tai bu
vo Aleksandras Solženicinas. Jis 
buvo matematikas ir dirbo są- 
raškoje. Tai buvo institucija, 
kur dirbo mokslo žmonės. Sta
linas norėjo panaudoti moksli
ninkų ne tik raumenis, bet ir jų 
smegenis. Iš Solženicino darbo 
šaraškoje išėjo jo pirmoji no
velė — “Pirmasis apskritimas”. 
Kartais vakarais jis dirbdavo 

stovyklos knygyne. Bet kaliniai, 
išvargę 12 valandų prie sunkaus 
darbo, tuo knygynu mažai nau
dojosi.

A. Solženicinas, kaip ir mes 
visi kiti, į stovyklą pateko dėl 
(Stalino žiauraus režimo. Bet ir 
tokiose žiauriose sąlygose atsi
randa nemažai asmenybių, ku
rios nenusilenkia tironams, o ko
voja dėl visų pavergtųjų lais
vės.

Amnestija

Aš buvau paleistas iš stovyk
los 1955 m. pagal amnestiją. 
Tais pinigais, kuriuos turėjau 
savo arešto metu, nusipirkau 
bilietą ir atvažiavau į Maskvą, 
čia užėjau Liubjanką atsiimti 
dokumentų. Saugumietis, kuris 
mane priėmė su šypsena, grąži
no dokumentus ir apgailestavo, 
kad mano byla buvo didelė klai
da. Jei ne amnestija, tą klaidą 
būčiau kentėjęs 10 metų. Prieš 
išeinant, man buvo paduotas pa
sirašyti raštas, kad 1951 m. šia
me pastate su manim nieko blo
go neatsitiko. Aš to rašto ne
pasirašiau ir išėjau.

Pasikeitus Maskvos valdo
vams, žuvo nemažai ir pačių 
enkavedistų; Berija, gen. Gog- 
lidze ir šimtai kitų. Daug ver
gų buvo išleista; iš Vorkutos, 
Norilsko, Magadano, Solikoms- 
ko ir šimtų kitų kankinimo sto
vyklų.

Nežiūrint amnestijos, Sovietų 
Sąjungoje teroras nepasibaigė. 
Nepasibaigė kratos, areštai, ne
užsidarė nei stovyklos. Pasku
tiniu metu daug inteligentų su
kišta į bepročių namus, kur jie 
tikrų bepročių terorizuojami, o 
kartais enkavedistai vaistais 
juos padaro tikrais bepročiais.

Nesibaigia kratos, areštai pas 
rašytojus, poetus ir kitus moks
lo žmones. Politiniam biure, kaip 
ir Stalino laikais, vėl sėdi vy
riausias enkavedistas. Vėl tęsia
si žiaurūs laikai nelaimingame 
Sovietų Sąjungos 'krašte”.

Mūsų kolonijose
Waukegan, Illinois

trumpai

— Buvęs ilgametis LB šios 
apylinkės pirmininkas areli. E- 
duardas Skališius yra pakvies
tas į Pasaulio lietuvių Bend- 
ruomtnės valdybą vicepirminin
ko pareigoms.

— šv. Baltramiejaus parapi
ja, Waukegan, UI., turi finansi
nių sunkumų, tad šių metų ba
landžio 20 d., vakare, lietuvių 
auditorijoje rengiama vakarie
nė, kurios tikslas sukelti lėšų 
parapijos pastatų pagerinimo 
fondui. Parapiečius kviečia gau
siai dalyvauti. Vakarienei (bilie
tai gaunami iš anksto kleboni
joje. vp.

GĖLES 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
244S W. 63rd St., Chicago, Illinois 

TEL.: PR 8-0888 — PR 8-0824

KANADOS ŽINIOS

Hamilton, Ont.
MERGAITĖS SUTELK® 

2,000 DOLERIŲ

Sausio 19-20 “Aidas” (Ha
miltono mergaičių choras) bu
dėjo, laukdamos mecenatų, ku
rie padėtų chorui sutelkti lėšas 
išvykai į Europą.

Mergaitės rinkosi 6 vai. v. Vi
sos buvo geroj nuotaikoj, nes 
reikėjo net 15 valandų su viena 
kita bendrauti. Apie 7 vai. atvy
ko choro dirigentas V. Verikai- 
tis. Buvo trijų valandų repetici
ja, net gerklės truputį' skaudė
jo.

Dvyliktą valandą įvyko ba
lius, atšventėm Loretos Ston
kutės, Brandos Beržinaitės, E- 
lainoa Norkutės ir Inos Vainaus- 
kaitės gimimo dienas. Vaišėm 
turėjom didžiausią pyragą, ka
kavos ir kt. Svečių buvo apie 70.

Mergaitės išvargo, bet kiek
viena išliko iki paskutinės mi
nutės. Mažas darbelis, bet daug 
naudos, šis budėjimas “Aidui” 
atnešė apie 2,000 dolerių išvy
kai.

Gerai, kad sekmadienį nebu
vo choro repeticijos, kaip pa
prastai, nes būtų suriku keltis 
iš lovos nuo saldžių sapnų.

Vokietijoje Miuncheno vargo mo
kyklos mokytoja Alina Grinienė ir 
mokyklos mokinė Aušrelė Skeber- 
dytė pradeda eglutės programą 
sausio 13 d.

Nuotr. E. Skeberdžio

SKAUTAS
(Atkelta iš 2 pusi.)

Skirpstūnaitė — III patyr. Ipsn.
'“Minijos” laivo sesės Teresė 

Biilitavičiūtė, Linda Dainytė, Vi
da Kupcikevičiūtė, Dana Kuprė- 
naitė, Vida Mačiukevičiūtė, Dalia 
Vindašiūtė, Dana Weinhoferytė 
įsigijo jūrų skaučių II patyr. laips
nį.
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HERMANNO SUDERMANNO

novelių rinkinys

Lietuvių apysakos
Pirmoji Šio rinkinio novelė: 

“Kelionė į Tilžę” yra mums įdo
mi ne tik savo lietuvišku kolo
ritu, bet kartu yra vienas la
biausiai intriguojančių pasako
jimų literatūroje.

“Lietuvių apysakas” išvertė 
V. Volertas, knygai aplanką 
padarė Marija Ambrazaitienė. 
Lietuvių apysakų kaina yra 
$3.00. Knyga gaunama DRAU
GE ir pas platintojus.

illllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllllll

1,079 DIPLOMAI

Lojolos universitetas vasario 
3 d. suteikė savo 1,079 studen
tams universiteto baigimo ir 
mokslo laipsnių gavimo diplo
mus. Iškilmės įvyko McCormick 
parodų rūmų teatro salėje. Kal
bėtoja buvo Mundelein kolegijos 
prezidentė sesuo Ann Ida 

l Gannon.

IŠGELBĖJO MOTERĮ

Garbės medalis buvo įteiktas 
Pauliui Chisholm, kuris, važiuo
damas automobiliu, pastebėjo 
kilusį gaisrą name 528 So. La- 
ramie, Chicagoje. Pastatęs au
tomobilį, nubėgo į vaistinę ir 
paprašė iššaukti ugniagesius, 
pats gi nubėgo į degantį namą, 
surado kambarį, kur buvo jau 
be sąmonės moteris Jacųueline 
Philllips. Prie jos priropojo ant 
kelių, nes buvo daug dūmų ir 
labai karšta, ir ją ištraukė. Vė
liau ji atsigavo ligoninėje ir 
buvo išgydyta nuo apdegimo 
žaizdų. Chisholm darbuojasi su 
Chicagos skautais.

AUTOMOBILIO NELAIMĖJ 
ŽUVO SESELĖ

Seselei Elanoral Truskows- 
ki, 55 m., išvažiuojant iš Naza
reto šv. Šeimos vienuolyno, 353 
River Rd., Dės Plaines prie
miesty, trenkė į ją kitas auto
mobilis, nubloškė jos automo
bilį į priešingą kelio pusę, kur 
susidūrė dar su kitu automobi
liu. Seselė buvo užmušta.

PERORGANIZUOS POLICIJĄ

Meras Daley pažadėjo pra
plėsti policijos tarybą, padidinti 
jos skaičių ir į ją įjungti negrų 
ir ispaniškai kalbančių atstovų 
bei į policijos tarnautojus pri
imti daugiau iš tų grupių.

CHICAGOJE MAŽĖJA 
BEDARBIŲ

Visose JAV:se bedarbių skai
čius sausio mėri. padidėjo iš 
4.8% iki 5.2%, bet Chicagoje 
jų procentas sumažėjo iš 3.6% 
į 3.4%. Oficialiai Chicagoje yra 
įregistruota 113,000 bedarbių, 
net 8,000 mažiau negu gruodžio 
mėnesį.

A. t A. BOLIUI GRIGARAVIČIUI
okupuotoje Lietuvoje mirus, jo broliui, mūsų mielam 
nariui, STASIUI GRIGARAVIČIUI su šeima nuoširdžią 
užuojautą reiškiame.

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Chicagos Skyriaus Vaidyba Ir Nariai

• ,. 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
Laidotuvių D I r e k t o r I a.l
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330 South Califomia Avelius
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

mokytojai

STASEI MAKARIENEI

liūdesio valandoje reiškiame širdingiausią padėką Prelatui Mozeriui, 
kun. Plankiui ir kun. Kireiliui už maldas koplyčioje ir gedulingas 
Mišias Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje.

Atsisveikinimui vadovavusiam šauliui Pranui Tomkui, šaulių 
rinktinės vardu kalbėjusiam šauliui Algirdui Budreckui ir Gen. Dau
kanto j. š. kuopos vardu kalbėjusiam šauliui M. Maksvyčiui. Ir vi
soms atsisveikinimo apeigoms vadovavusiam Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės pirmininkui šauliui Vladui Išganaičiui. šauliams grab- 
nešiams ir visiems šauliams ir sesėms šaulėms stovėjusiems garbės 
sargyboje ir palydėjusiems į šv. Kazimiero kapines.

Taip pat širdingai dėkojame visiems užprašiusiems šv, Mišias, 
aukojusiems Lietuvių Fondui a. a. Staselės vardu. Už gėles p. N. B. 
Abromams, p. p. Petrušienei, Macienei, Vareikienei ir p. S. Bražio- 
nienei. Pareiškusiems užuojautas žodžiu, laiškais, spaudoje, atsilan
kiusiems koplyčioje ir visiems, visiems palydėjusiems a. a. Staselę 
į amžiną poilsį.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highway, Palos Hills, III. TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CAUFOKNIA AVĖ. Tol. LAfayette 8-8572

Liūdintis vyras Antanas ir sūnus Romas

Pasinaudokite Draugo “Classified” skyriumi.

PLINTA SLOGA

: Chicagoje ir Illinois valstijo
je didėja susirgimai sloga. Pa
gausėjo tos rūšies pacientų 
Cook apskr. ligoninėje.

GERAI VEIKIA ATOMINĖS 
JĖGAINĖS

Commonwelth Edison bendro
vė džiaugiasi, kad jos atominės 
jėgainės geriau veikia negu va
romos kitu kuru.

NUO NARKOTIKŲ MIRĖ 
264 ŽMONĖS

Cook apskrity, į kurį įeina ir 
Chicaga, nuo narkotikų 1973 m. 
mirė 264 žmonės. Imamasi nau
jų priemonių kovoti su tomis 
mirtimis. Šerifas Elrod paskel
bė, kad narkotikų vartotojai 
gali palikti jų vartojamų narko
tikų pavyzdžius Little Company 
of Mary ligoninėje ir dar 3 vie
tose. Narkotikai bus išanalizuo
ti, ar juose nėra nuodų, ir tada 
tie atnešusieji pavyzdžius galės 
telefonu sužinoti analizių rezul
tatus, neišduodami savo pavar
dės, kurios nebus klausiama ir 
narkotikų pavyzdžius atnešant 
tyrimams.

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus,

' ANTANĄ ASTRAUSKĄ
IR ŠEIMĄ 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Bronė Kazėnienė
Stasė ir Zenonas Obeleniai 
Julija ir Vytautas Klimaičiai

Cleveland, Ohio
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ŠVENTOS MIŠIOS 

LIETUVIŠKAI
Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos 

vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek
vienas gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias

Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs 
šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Mi
šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis.

Taip pat rasite rinkinį dažniausiai giedamų šv. Mišių 
metu giesmių.

Užsisakykit šį naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba.
Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 25% 

nuolaida, perkant daugiau kaip 50.
Rašykite:

3

I

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 60629
Akliesiems lazdele

Aklas žmogus iki šiol sau kelią 
susirasdavo paprasta lazdele. Da
bar lazerio spinduliai aklojo “aki
ratį” gali Žymiai išplėsti. JAV fir
ma “Bionika Instrumente” Peinn- 
sylvanijoje sukonstravo lazdą ak
liesiems, kuri jau sėkmingai ban
doma praktikoje. Lazda siunčia 
lazerio spindulius trimis kryptimis. 
Siunčiamų bangų ilgis toks, kaip 
ir infraraudonųjų spindulių. Apa
ratą maitina baterijos, kurios išsi
krauna po 4 valandų naudojimo.

Iš pirmojo siųstuvo nukreipti že
myn spinduliai “užčiuopia” kelio 
kliūtis. Antrasis spindulių srautas 
nukreipiamas tiesiai į priekį ir sie
kia ik 3,6m.

Trečiasis srautas ieško kliūčių 
galvos aukštyje.

Atsimušę į kliūtį, spinduliai grįž
ta atgal ir paverčiami akustiniais 
ar mechaniniais signalais. M.

= 
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— Kai žmonės man pritaria, 
aš visada jaučiuosi, kad gal aš 

| klystu. O. Wilde

i



e DRAUGAS, trečiadienis, 1974 m. vasario mėn. 6 d. 16 ARTI IR TOLI

X Marijonu provincijos tary
ba, vadovaujama provinciolo 
kun. Juozo Dambrausko, MIC, 
nuo vasario 5 d. turi posėdžius 
priimti pereitų metų paskirų 
vienuolynų ir įstaigų metinėms 
apyskaitoms. Posėdžiuose daly
vauja visa taryba — viceprov. 
kun. Ant. Miciūnas iš Worces- 
ter, Mass., kun. D. Petraitis iš 
Thompson, Conn., kun. J. Savu
kynas ir kun. P. Garšva iš Chi
cagos, sekr. kun. A. Nockūnas, 
ekonomas kun. P. Skrodenis ir 
jo asistentas Br. J. Landis, at 
vykęs iš Thompson, Conn. Pasė
džius baigs ketvirtadieni.

X Lietuvos Vyčių choras, 
Jaunimo centro choras ir Lietu
vos Vyčių šokėjai atliks dviejų 
valandų programą Ford City 
Mali ketvirtadienį, vasario 14 
d., 6:30 vai. vak. Vasario 16 d. 
išvakarėse. Lietuvos Vyčių ir 
Jaunimo centro chorams vado
vaus muz. Faustas Strolia, šo
kėjams — Pranas Zapolis, He- 
len Pius ir Sis Matulis. Lietu
viai neturėtų praleisti progos 
bent moraliniai paremti šį lietu
vių pasirodymą kitataučių tar
pe.

X Verai Bubnienei šv. Kry
žiaus ligoninėj buvo padaryta 
operacija, kurią sėkmingai atli
ko dr. G. Balukas.

X L. V. S. “Ramovės” Chica- 
gos skyriaus išrinkta nauja val
dyba, 1974 m. sausio 13 d. pa
siskirstė pareigomis: pirm. An
drius Juškevičius, vicepirm. 
Juozas Vilutis, sekretorius Vin
cas Senda, kultūrinių reikalų 
vadovas Viktoras Diminskis, 
iždininkas Jonas Litvinas.

X Kun. Juozas Vaškas, MIC, 
misijiniams darbams išvyko į 
Bayonne, N. J. ir kitas vietas 
toje apylinkėje. Chicagon grįš 
už dviejų ar trijų savaičių.

X Vasario 16-sios proga, kai 
mūsų organizacijos teikia dova
nas amerikiečių valdžios parei
gūnams, labai vertinga ir kultū
ringa dovana yra Banaičio ope
ros “Jūratė ir Kastytis” plokš
telių albumas. Jas galima gauti 
pas visus platintojus visuose 
miestuose arba tiesiog iš Ope
ros, siunčiant 15 dol. čekį, šiuo 
adresu: Lithuanian Opera of 
Chicago, 6905 So. Artesian 
Avė., Chicago, UI. 60629. (sk.)

X “Kaukių Baliaus”, Verdi 
3 v., 5 p. operos spektakliai, į- 
vyksta kovo 23 d., 8 vai. vak., 
kovo 24 d., 3 vaL popiet ir ko
vo 31 d., 3 vai. popiet. Premje
ra ir II spektaklį diriguoja 
maestro Vytautas Marijošius, 
UI spektaklį — Alvydas Vasai- 
tis. Visi bilietai gaunami Mar
giniuose, 2511 W. 69 St., Chi
cago, Ui. 60629, tel. PR 8-4585. 
Bilietų kainos: parteryje — 
10, 9, 7 ir 5 dol., balkone — 
10, 7 ir 4 dol. Visus ir iš visur 
kviečia atsilankyti operos spek
takliuose Chicagos Lietuvių 
Opera. (pr.)

X Užgavėnių balius rengia
mas Vyresniųjų Giedrininkių į- 
vyks š. m. vasario mėn. 9 d., 
7:30 v. v. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje, 4420 
So. Fairfield. Bus meninė dalis, 
šilta vakarienė, šokiai. Progra
moje dalyvauja poetė Julia šva- 
baitė ir Valdytė Ramunė. Tei
rautis telef. LA 3-2315.

Vyr. giedr. vaidyba
(pr.)

X Važiuoju J Floridą. Galiu 
paimti keleivių. Skambint po 6 
vai. vak. 284-1739 (sk.)

X Tik $450.00 už didžiuliu 
paveikslu spalvotą TV. Puikus 
medis. Sukiojama bazė. Gra- 
dinskas, 2512 W. 47 St., Telef. 
FR 6-1998. (sk-l

X Kun. Antanas A. Karevi
čius, Westerly, R. I., parapijos 
klebonas, buvo atvykęs į savo 
dėdės a. a. Antano Matinonio 
laidotuves Cicero, 111. Šia proga 
aplankė savo gimines ir mo
kslo draugus, gyvenančius Chi- 
cagoje ir apylinkėse. Taip pat 
buvo užsukęs aplankyti “Drau
go” administratoriaus kun. P. 
Ciniko ir pasikalbėjo su redak
toriais. Kun. A. Kacevičius yra 
gimęs Amerikoje, bet studija
vęs kurį laiką Vilkaviškio kuni
gų seminarijoje, nors dabar 
dirba kitataučių parapijoje.

X LB Lemonto apylinkės val
dyba posėdžiavo B. Juodelio re
zidencijoje ir aptarė apylinkės 
ruošiamo Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimo deta
les, laisvinimo reikalams aukų 
rinkimą, nutarė šaukti metinį 
apylinkės susirinkimą kovo 24 
d., apmokėjo įvairias sąskaitas 
ir aptarė daugelį kitų apylinkės 
reikalų. Apylinkės ruoštas praė
jusių Naujų Metų sutikimas ge
rai pavyko, todėl vienbalsiai nu
tarta rengti ir ateinančių 1975 
m. sutikimą. Posėdį vedė apy
linkės pirm. Kazys Laukaitis, da 
lyvavo visi valdybos nariai: K. 
Balčiūnas, Z. Galinienė, B. Juo
delis, V. Kamantas, R. Račiūnas 
ir V. Šoliūnas.

“Laiškų Lietuviams” šventėje Jau
nimo centre, Chicagoje, konkurso 
vertinimo komisijos sekretorė Ma
rija Eivaitė skaito komisijos aktą. 

Nuotr. A. Gulbinsko

X “Pelkių Z'burėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 7-8 v. 
vak.: šį ketvirtadienį, vasario
7 d., Fausto, Kiršos eilėraščius 
skaitys aktorius Alfas Brinką.

X Inž. Bronius Nainys,, PLB 
valdybos pirmininkas, kalbės 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo šventės minėjime Le- 
monte vasario 10 d. 3 vai. p. p. 
Lemonto mokyklos salėje 410 
McCarthy Road. Minėjimą ren
gia LB Lemonto apylinkė, ku
riai pirmininkauja Kazys Lau
kaitis. Po minėjimo bus vaišės 
— kava su. pyragaičiais.

x Kun. J. Prunslds vasario 
6 d. trims dienoms išvyko į 
Washingtoną, D. C.

X Lietuvių Fondas. LF nariai savo 
įnašus padidino: a. a. Justo Strimaičio 
įnašas $100 — iki $500, padidino — 
aukojo velionio sesuo Matilda Melienė, 
Čikaga. Stasys Motuzas, V. Vokietija, 
$225 — iki $450. A. a. Jono C Rugio 
atm. in. $50 — iki $300, aukojo dr. A. 
Rugienė, Čikaga. LF adresas: 2422 W. 
Marųuete Rd., Chicago, III. 60629, tel. 
925-6897. (pr.)

X Julija Blčlūnienė, Healthy 
Food Lithuanian Restorant sa
vininkė, prel. Krupavičiaus pa
minklui paaukojo 100 dol. Aukas 
prašoma įteikti rinkėjams ar 
pasiųsti Jonui Sakui 4447 So. 
Fairfield, Chicago, UL, 60632.

(pr.)
X Aldona ir Pranas Oliai, 

kurie patys yra dainavę įvai
riuose choruose, šiemet, negalė
dami dalyvauti Operos choreį 
tapo Operos mecenatais, įteik
dami 100 dol. auką “Kaukių 
Baliaus” pastatymui. (pr.)

X “Tautinių grupių architek
tūra Amerikoje” — tokiai te
mai skirta kultūrinė vakaronė 
šį penktadienį (vasario 8 d.)
8 vai. vak. Jaunimo centro ka- 
vinėjet Chicagoj.

J. A. VALSTYBĖSE

— Prel. Leonardas Gižinskas, 
šiuo metu gyvenąs Detroite, 
Mich., gavo liūdną žinią iš ok. 
Lietuvos, kad sausio 12 d. mi- 
ė paskutinis jo šeimos narys 
— a. a. sesuo Jadvyga Gižins- 
kaitė - Žilinskienė, gyv. Nauja
miestyje, Panevėžio apskr. Lie
tuvoje liūdesyje liko jos vyras 
Baltrus Žilinskas, ilgametis 
Naujamiesčio bažnyčios vargo
nininkas ir sūnus inž. Henrikas 
Žilinskas. Iš gausios 13 vaikų 
šeimos dabar teliko tik čia gy
venąs popiežiškas garbės prela
tas Leonardas Gižinskas.

— Rimas Cesonis, JAV LB 
krašto vaidybos vicepirm. ir LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
narys, laišku kreipėsi į Oceana 
Publications, Ine., pageidauda
mas, kad ši leidykla j leidžiamų 
chronologijų apie JAV etnines 
grupes skaičių įtrauktų ir vei
kalą apie JAV lietuvius.

AUSTRALIJOJE
— A. a. Magdutė Žilinskaitė- 

Aukštikalnenė mirė sausio 18 
d. Melboume, Vincent ligoninė
je, palikdama vyrą Praną, sū
nus Rimą ir Joną — visus ge
rus lietuvius. Lietuvoje dainavo 
Kauno operetėje, Vokietijoje 
buvo įsijungusi į Čiurlionio an
samblį, Melboume aktyviai dir
bo lietuvių chore. Su velione la
bai jautriai atsisveikino visi 
choristai, Melboumo lietuvių vi
suomenė. Laidotuvių pamaldas 
atlaikė kun. Pr. Vaseris. Palai
dota sausio 22 d. Cheltenhan 
kapinėse.

— Kun. P. Butkus, Sydne- 
jaus lietuvių kapelionas, vasario 
3 d. atšventė savo 60 metų am
žiaus sukaktį.

X Daivos Kezienės ir JAV 
kongrese nario Robert Hanra- 
han pasikalbėjimas Simo Kudir
kos reikalu bus perduotas šio 
vakaro Margučio radijo progra
moj. Margutis transliuojamas 
nuo 7 iki 8 v. v.

X Aukų po 3 dol. prisiuntė: 
St. Mockus, P. Kantas, Kristi
na Eigelis, M. Vieraitis, Eug. 
Rytėnas, A. Ramanauskas, Au
na Norkeliūnas, P. Žolynas; S. 
Kašelionis, Ant. Pileckas, A. 
Kašuba, A. Sadauskas, Paul. 
Lapienė, V. Zymonas, Halina 
Dilienė, Magdalena Kasiūnas. 
Labai ačiū.

X Aukomis po 2 dol. “Drau
gą” parėmė: L. Biknevičius, J. 
Baublys, A. Maceika, D. Kriau
čiūnienė, P. Vingelis, J. Tričyš, 
J. Jakštys, J. Talalas, Vyt. 
Oniūnas. Nuoširdžiai dėkojame.

X Inž. J. A. Rasys, Cambrid- 
ge, Mass., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 10 dol. auką. 
Labai ačiū. '

X Petras Griganavfčius, Dow- 
ners Grove, UI., mūsų spaudos 
reikalams aukojo 10 dol. Nuo
širdžiai dėkojame.

X Rozalija Micevičienė, Chi
cago, UI., paskyrė 10 doL auką 
savo dienraščiui stiprinti. Dė
kui.

X K. Kavaliauskas, Cicero, 
UI., parėmė savo dienraštį 8 dol. 
auka. Ačiū.

X J. Elvikis, Cicero, UI., au
kojo “Draugui” 6 dol. Dėkoja
me.

X Aukų po 5 dol. prisiuntė: 
Antanas Bruškys, Chicago, 
Feliksas V. Kriščiūnas, Ofal- 

lon,
Juozas Petravičius, Putnam,
Mykolas Tonkūnas, Water- 

bury,
Algirdas Jonys, Delanco.
C. Gaubia, Chicago.
Visiems nuoširdžiai dėkojame.
X Bronė Tomkicnė, mūsų 

dienraščio nuoširdi skaitytoja 
iš Kirkvood, N. Y., siųsdama 
auką, mums rašo: “Aš visada 
laukiu savo mielo dienraščio, 
tik labai nuliūstu, kai paštas jo 
dažnai laiku nepristato. “Drau
gas” mane labai raminančiai 
veikia, nes jame neužtinku ap
rašymų apie žiaurius kriminali
nius nusikaltimus, kurių pilni 
kiti šio krašto dienraščiai".

PO PAMOKŲ

Grįžtant iš mokyklos su drau
ge, staiga viskas kitaip pasiro
dė! Gatvė papuošta lemputėmis, 
krautuvių langai papuošti, to
kai kuriuose languose, stovėjo 
Kalėdų senelis. Jis buvo apsi
rengęs raudonais drabužiais, su
sijuosęs juodu diržu ir ilga bal
ta barzda.

Daug žmonių pirkinėjo ir 
vaikščiojo su dideliais pakietais. 
Pašte buvo ilga eilė žmonių; ir
gi bu siuntiniais ir sveikinimų 
laiškais.

Mano draugė manęs paklau
sė: “O ko tu nori Kalėdoms?” 
Ji į mane pažiūrėjo ir vėl pa
klausė. Aš visai į ją neatkrei
piau dėmesio, nes aš galvojau 
apie Kalėdas, to* paklausiau, 
“Apie ką tu šneki?” Ji man 
paaiškino ir vėl paklausė ma
nęs: “Ar nori eiti į kavinę?” 
Aš palenkiau galvą.

Kai įėjom į kavinę, mes pa
sikalbėjom apie kalėdines dova
nas. Ką ji duos savo tėveliams, 
o ką aš duosiu savo. Ko ji nori 
Kalėdoms, ir ko aš noriu.

Mes išgėrėm savo gėrimą ir 
išėjom. Mes slampinėjom po 
brangenybių krautuvę. Man la
bai patiko afrikiniai karoliai, o 
jai — sidabrinis žiedas. Aš pa- 
sižiūrųjau į savo laikrodį ir nu
stebau, kaip greit laikas praėjo. 
Mes su drauge išsiskyrėm ir 
nuėjom namo.

Vakare, kai nuėjau miegoti, 
aš pagalvojau, kaip puiku, kad 
jau Kalėdos ateis!

Angelė, Sodeikaltė, 
Bostono lit. mok. MII skyr. m.

KAIP AŠ PRALEIDAU 
KALĖDAS?

Pereitais metais mes pralei
dome Kalėdas namuose, bet ne 
Clevelande. Tą dieną mes lau
kėme močiutės atvažiuojant 
Kai ji atvažiavo, mes pradėjom 
ruoštis Kūčioms. Visi gražiai 
apsirengė. Tada atėjo dėdė,’teta, 
pusseserės ir pusbrolis. Visi 
kartu pasimeldėme ir pasidali
nome plotkelėmis. Tada sėdom 
prie Kūčių stalo. Mes valgėme 
įvairių valgių. Kai buvome jau 
beveik baigę valgyti, išgirdom 
lauke triukšmą. Greit nubėgom 
prie gatvės pažiūrėti ir gavome 
po žaislą. Tada mes ėjome gul
ti. Įš ryto aš greit nubėgau ir 
padėjau mamai dovaną po Ka
lėdų eglute. Kai visi atsikėlė, 
mes pasidalinom dovanas. Ma
no brolis darė nuotraukas. Visi 
džiaugėmės dovanomis.

Viktoras Palūnas 
Clevelando Vysk. M. Valančiaus 

lit. mokyklos 8 sk. mokinys

DĖDĖS ŠUO

Mano dėdė turėjo labai gerą 
šunį. Jis visur jį šokiojo ir iš 
visokių nelaimių jį išgelbėjo. 
Vieną dieną dėdė su draugais 
išėjo maudytis. Visi subrido į 
upę ir ėmė visokius juokus 
krėsti.

Mano dėdė norėjo draugus 
tyčia išgąsdinti ir pradėjo šauk
ti pagalbos lyg skęsdamas. Ta
da šuo šoko į upę ir griebė dė

dę už rankos. Tuoj ėmė traukti 
iŠ upės. Visi džiaugėsi šunimi, 
tik dėdė buvo piktas, kad jo 
juokas jam nepasisekė. Šuo jį 
betraukdamas iš upės, netyčia 
perkando jo ranką. Tai įvyko, 
kai mano dėdė buvo 10 metų.

Vytenis Markevičius,
Dariaus Girėno lit. m-los 

VU sk. mok.

KŪČIOS

Kūčių dieną tėtė ir aš buvo
me namie, o mama dirbo. Kai 
mama parėjo iš darbo, ji pra
dėjo ruošti Kūčių vakarienę. 
Apie šeštą valandą mama mus 
pašaukė Kūčių vakarienės val
gyti. Stalas buvo apdengtas su 
gražia staltiese. Ant stalo buvo 
pridėta visokio maisto: silkės, 
virtos bulvės, grybų virtiniai, 
burokų sriuba, kepta žuvis, vai
sių kompotas, spanguolių kisie
lius ir įūižikai su aguonų pienu. 
Sukalbėjome maldą. Paskui lau
žėme plotkelę ir valgėme Kūčių 
vakarienę.

Andrius Sūnaitis;
Marąuette Parko, 2 sk. mok.

ŽIEMA

žiemos metu sniegas krinta 
Ant visų namelių:
Didelių, mažų, visokių, 
Krinta ant šakelių.

Vaikai stato sniego senį 
Ir papuošia jį kaip gali.
Po to čiuožia jie ratu, 
Nors pavargę, bet smagu.

Greit ateis tos šaltos dienos 
Ir daug gersim šilto pieno. 
Apsivilksime šiltai 
Ir dainuosime linksmai.

Viktutė Kučaitė, 
VI a. sk.

K. Donelaičio lit m-la.

KO AŠ NORĖJAU IŠ 
KALĖDŲ SENELIO...

... žaidimą, žuvytę, drabužių. 
(Linda Alcksiūnaitė)

... suknelių ir gražių rūbų. 
(Andrėja Breimerytė)

... “Barbie’s slip, tapė recor- 
der, record player, Barbie’B 
namą"...

(Judita Engelthaler)
... aš noriu “U Fly It”.

(Tadas Račiūnas)
... “tapė recoder”, žaidimų ir 

drabužių (Renata Vizgirdaitė) 
Lemonto lit. m-los

IV sk. mokiniai

ARKLYS

Petriukas labai mėgsta ark
lius. Jis viską nori apie juos ži
noti, todėl klausia tėvelio.

— Kaip vadinasi arklio tė
vas?

— Eržilas.
— O arklio mama?
— Kumelė, — atsako tėvas. 
Kaip vadinasi arklio vaikas? 
— Kumeliukas.
Dabar tik vieno klausimo ne

suprantu, kas yra arklys?
Kristina Nledvaraitė,

VIII sk.
Montrealio lit. m-la, Kanada

SENOVĖS LIETUVIŲ 
GYNIMOSI BŪDAI IR PILYS

Senų senovėje lietuvių gyni
mosi būdai buvo labai paprasti. 
Priešui ateinant, jie palikdavo 
savo namus ir bėgdavo į mišką 
arba slėpdavosi tarp pelkių ir 
balų. Bet priešai juos ten su
rasdavo.

Žmonės buvo priversti ieško
tis geresnių gynimosi priemo
nių. Tada jie pradėjo statyti 
pilis. Pilys daugiausia buvo 
statomos ant kalnelių arba 
dviejų upių santakoje. Kartais 
žmonės kalniukus net lygumoje 
supildavo ir ant jų pastatydavo 
pilis. Taip kilo vardas piliakal
nis.

Pilys būdavo aptvertos tvo
romis ir mūrinėmis sienomis. 
Taip pat po pilimi buvo Iškasti 
takai, kuriais naudojosi vietos 
gyventojai. Nors priešai kartais 
užtikdavo tuos takus, jiems bū
davo sunku jais naudotis, nes 
jie buvo vingiuoti ir paslap
tingi.

Nuvažiavus į Lietuvą dar ga
lima matyti griuvėsius kai ku
rių pilių. Daugiausia pilys šio 
laikotarpio. Prieš Mindaugą sta
tytos yra sugriuvę ir jų lieka
nos randamos tik muziejuose.

Asta Baškauskaitė,
Bostono lituanistinė mokykla;

11 skyrius.

MANO KELIONĖ
Praeitą vasarą aš ir mano 

šeima skridom į Lietuvą aplan-

GALVOSŪKIAI

I

Dar tėvas negimė, o jau sū
nus į karą išėjo. (Perkelta 
prasmė)

(10 taškų)

n
(Žiūrėkite brėžinį). Suraskite 

kelią pas šuniuką ir jį parsi- 
veskite namo.

(5 taškai)

HI
Nurodykite aukščiausią vie- 

tą ir giliausią įdaubą sausumoje. 
iKiek aukščiausios žemės rutu
lio viršūnės aukštis yra dides-

GINTARELI MANO

Gintarėli mano, 
Gintarėli mielas, 
Puoški mano širdį, 
Puoški mano sielą.

Baltijos putelės 
Neštas ir liūliuotas, 
Lietuvos saulelės 
Karštai išbučiuotas.

Gintarėli mano, 
Gintarėli mielas — 
Puoški mano širdį, 
Puoški mano sielą.

Ada Karvelytė, 
Iš jos eilėraščių knygos “Ne tie 
varpai”. 1972 m.

kyti senelį, kurio aš niekada ne
mačiau. Aš neįsivaizdavau, kaip 
ta Lietuva atrodys. Kai atskri- 
dom į Vilniaus aerodromą, mus 
pasitiko senelis ir kiti giminės. 
Mes nuvažiavom į viešbutį. Ten 
mes pasidėjom daiktus ir ėjom 
apžiūrėti Vilniaus miestą. Mes 
vėliau lipom į Gedimino pilį. Pi
lis stovi ant stataus kalno, į 
kurį yra sunku užlipti. Užlipus 
į, patį pilies viršų, gali matyti 
labai toli. Mes dar aplankėm 
Aušros Vartus, muziejų, Šven
tos Onos bažnyčią ir šventojo 
Petro ir Povilo bažnyčią. Man 
Lietuvoje buvo labai įdomu. 
Buvo smagu susipažinti su se
neliu ir žaisti su pusbroliais ir 
jų draugais.

Lina Saulytė, 9 m.
Madrid’as, Ispanija

nis už giliausios sausumos įdau
bos gylį.

(10 taškų)
> IV

Kurio vandenyno dalis yra 
Beaufort’o jūra, ši jūra yra 
šiaurės rytuose nuo Alaskos iš 
šiaurės vakaruose nuo Kanados.

(5 taškai)
V

Koks dalykas yra tavo? Pats 
jį retai vartoji, bet tavo drau
gai jį dažai pavartoja. Iš. T. P.

(5 taškai)

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI
II Rasa.

m Šiaurės ašigalis yra* van
denyne, o Pietų ašigalis — ledo 
šarvais apdengtos . Antarkties 
žemyno viduryje 2765 metrų 
aukštyje. Todėl Pietų ašigalyje 
vidutinė metinė oro temperatū
ra beveik dvigubai žemesnė, ne
gu Šiaurės ašigalyje.

IV Ir pelė savo urve drąsi.

V 1) Turkijoje. 2) New Jer- 
sey. 3) Pietų Afrikoje. 4) Kini
joje. 5) Missouri. 6) Pakistane. 
7) Rusijoje. 8) Rusijoje. 9) Vo
kietijoje. 10 Ukrainoje.


