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KATALIKAI 
PASAULY 

Velykos komunistinėse šalyse 
Pekinas. —Velykas atšventė 

ir tikintieji komunistų kraštuose. 
Pekino katalikų katedroje velyki
nėse Mišiose dalyvavo apie du 
šimtai tikinčiųjų, daugiausia už
sienio'diplomatų ir studentų. Po 
pamaldų kinietis katalikų kuni
gas suteikė Krikšto sakramentą 
dviem vaikam. 

Maskvoje Kristaus Prisikėlimo 
šventės pamaldos įvyko šv. Liud
viko bažnyčioje, kurioje klebono 
(pareigas eina Ketuvis kunigas St. 
Mažeika. Mišiose dalyvavo dau
giausia užsienio diplomatai. 

Užsienio spaudos agentūros 
praneša, jog Kristaus Prisikėli
mo šventė buvo ypač jautriai at
žymėta ok. Lietuvoje ir Latvijo
je, kur tikintieji labai gausiai da
lyvavo pamaldose 

Portugalijos pavojai 

Lisabona. — Oporto vyskupas 
Ferreira Gomes, atkreipė tikin
čiųjų dėmesį į pavojų, kad Portu
galijoje vykstanti revoliucija ga
linti tapti jėgos ir smurto įran
kiu. Laimingesnio žmonių gyve
nimo negalima kurti priespau
dos priemonėmis, persekiojimais 
arba žudymėnis. Vadinamoji kla
sių kova Portugalijoje gali pa
virsti į pseudo religiją, panašiai 
kait> buvo kituose kraštuose. Por
tugalų vyskupas taip pat griežtai 
pasmerkė kai kurių politinių ak
tyvistų nieku nepagrįstus puoli
mus prieš Bažnyčią ir tikinčiuo
sius. 

Vatikano ryšiai su Varšuva 
Vatikanas. —• Iš Varšuvos i 

Romą sugrįžo apaštališkasis 
nuncijus ypatingiems reikalams 
srkivyskupas Luigi Poggi. Arkiv. 
Poggi yra pavesta vadovauti A-
paštalų Sosto delegacijai, palai
kančiai nuolatinį ryšį su Lenki
jos vyriausybe. Būdamas visą mė
nesį Varšuvoje, arkivyskupas Pog
gi oficialiai pradėjo savo misiją, 
užmegzdamas kontaktus su Len
kijos užsienio reikalų ministeriu 
01szowskiu, buvo priimtas mi-
niste-io 'pirmininko Jaroševičiaus, 
pakartotinai tarėsi su užsienio rei
kalų viceministeriu Czyreku ir re
liginių reikalų skyriaus vadovu 
Kakolu, aplankė kai kurias Len
kijos vyskupijas, dalyvavo lenkų 
vyskupų konferencijos posėdyje. 

Pagalba vietnamiečiams 

Bonna. — Vietnamiečių pabė
gėlių gelbėjimo akcijoje dalyvau
ja Vakarų Vokietijos katalikai. 
Vokietijos katalikų vyskupų kon
ferencija pabėgėlių pagalbai fi-
nasuoti paskyrė vieną milijoną 
markių. Praėjusį sekmadienį, ba
landžio 13, visose Vokietijos baž
nyčiose pravesta rinkliava viet
namiečiams pabėgėliams padėti. 
Pabėgėliais taip pat rūpinasi Va
karų Vokietijos žmonių pagalbos 
Caritas organizacija, artimai 
bendradarbiaudama su kitomis 
panašiomis katalikų organi
zacijomis. Vokiečių Caritas šio
mis dienomis į Vietnamą išsiun
tė maisto, vaistų ir įvairių gėry
bių už pusę milijono vokiečių 
markių. 

Mirė kardinolas Jaeger 

Paderborn, V. Vokietija — Ba
landžio 1 Paderborne mirė kardi
nolas Lorenz Jaeger, sulaukęs 83 
m. amžiaus, daugiau kaip trisde
šimt metų vadovavęs Paderbor-
no vyskupijai.Jis ypač. daug nusi
pelnė, atstatydamas vyskupiją iš 
karo griuvėsių Kardinolų koleji-
įoja dabar vra 128 nariai 
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Kissingerio kaltinimai 
Sov. Sąjungai ir Kinijai 

Kritikavo ir kirus signatarus, kad jie atsisakė pasmerkti šiaurės Vietnamą del 
Paryžiaus sutarties laužymo 

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius Henry Kissingeris pa
sakė atvirą žodį Sovietų Sąjungai 
ir Kinijai, joms suvertė kahę dėl 
įvykių Pietų Vietname. Sovietai 
ir kinai Šiauiės Vietnamui teikia 
ginklus ir jį pastūmėjo Paryžiaus 
susitarimą sulaužyti. Kritikavo 
dar Britaniją, Prancūziją ir Ka
nadą ir kitus signatarus, kad jie 
atsisakė paremti Amerikos prašy
mą sudrausti Šiaurės Vietnamą. 

Kissingeris kalbėjo Amerikos 
laikraščių redaktorių susivieniji
me ir leido suprasti, kad Pietų 
Vietnamas nėra prarastas, Ame
rika nespaudžia Saigono, kad no-

KAMBODIJOS PREMJERU! 
NEPAVYKO PABĖGTI 

BANGKOKAS. — Kambodi-
jos premjeras Long Boret pas
kutiniuoju metu mėgino helikop
teriu pabėgti, bet buvo 3uimtas 
ir uždarytas. Kitas valdžios žmo 
gus. gen. Sak Suthsakhan, he-
likoptor a pabėgo į Utapao avia
cijos bczę Tajuje. Jis buvo gy
nybos ministeriu ir savaitę pir-
rnininkavo "bėdos komitetui". 

Prancūzų radijas pranešė a-
pie Khmer Rouge raginimą vi
siems kambcdiečiams, kas tik 
gali, pasitraukti iš Phnom Penh, 
nes miestas gali būti bombarduo 
jamas- Kas ruošiasi bombarduo
ti, nesako, greičiausiai, tai gąs
dinimas, kad patuštėtų perpildy
tas miestas, kad išvyktų pabė
gėliai. 

Diplomatai Saigone turi žinių, 

kad buvęs min. pirm. Sirik Ma-
tak ir dar kiti pabėgo j apsuptą 
Fattamhang miestą, 14S mylios Į 
j šiaurės vakarus nuo Phnom į 
Penh ir iš ten organizuos par-j 
tizaninj karą. Kitomis žiniomis, | 
miestas gal jau irgi paimtas, o 
Matak ir kiti pasitraukė į džiun
gles ir iš ten veiks. 

Bet kokie ryšiai su pasauliu į 
iš Phnom Penh nutraukti. 
Khmer Rouge vadai neigia pa
sklidusias žinias apie būsimus 
masinius žudymus ir kraujo jū
rą. Tik didieji vadai bus teisia
mi, bet bus prisilaikoma "žmo
niškumo" normų. 

Khmer Rouge žada Kambodi-
jos neutralumą Ir svetimų ba
zių panaikinimą. 

-

Kambodijos žemėlapis 

Didžiuliai sovietų 
laivyno manavrai 
OSLO. — Norvegų žiniomis, 

sovietai pradėjo didelio masto 
karo laivyno manevrus. Manev
ruojama netoli Norvegijos, šiau 
rės jūroje ir rytiniam Atlante. 
Suskaičiuota nuo 50 iki 60 lai
vu. Padidėjęs ir sovietų lėktu
vų judėjimas manevrų vietoje-
Manevruoja kreiseriai, naikinto
jai ir didelis skaičius povande
ninių laivų. 

Žiniomis iš VVashingtono. ma
nevrai yra patys didžiausi rusų 
laivyno istorijoj, ir dalyvauja 
200 laivų visose jūrose, ne vien 
AtHnte bet ir Ind'jos vandeny
ne ir kitur 

Nepaprastos 
konlereicijos 
informecinis 
pranešimas 

Kaip paskelbi? <ovo 21 dienos 
Vyriausio Liet»*v-s Elaisvinimo 
Komiteto at-'.'rVTU1. Chicagoje 
baiaodŽio 12 • iŠ 'dienomis buvo 
susirinkusi pagrindinių Lietuvos 
laisvinimo darbo institucijų ir 
organizacijų konferencija. Šios 
konferencijos tikslai, trumpai su
glaudus, buvo aptarti susidariu
sią padėtį, sutarti ypatinguosius 
uždavinius, priemones ir organi
zaciją šiems uždaviniams vykdy
ti per ateinančius kelis mėnesius. 

Konferencija vienbalsiai suta
rė, kad padėtis yra grėsminga Lie 
tuvos valstybingumui ir lietuvių 
tautai. 

Vlikas ir Lietuvių Bendruome
nė buvo nuomonės, kad infonna 
cijos ir ryšių reikalui steigtinas 
laikinas informacijos koordinaci
jos centras, kuriame būtų atsto
vaujamos o-kos pigrindinės lais
vinimo darbo oifcanizacijos. Al-
tos nuomone, tolia koordinacija 
vykdytina tik pej Vlika, kuriam 
pažadamas pilnai bendradarbia
vimas. 

Vlikas ir Lietupų Bendruome
nė reiškę nuomonę, kad jungti
nio ypatingojo ; fondo mintis, 

rint išsiderėti geresnes sąlygas, 
jau dabar kapituliuotų. Sekreto
rius kiek kitaip pasakė apie tą rea 
kalą, nei dieną prieš tai Fordas, 
kalbėdamas tiems ipatiems redak
toriams ir už ofenzyvą nekaltin
damas nei sovietų, nei Kinijos. 

"Mūs politika ir toliau liks 
ta pati, sieksime sumažinti įtem
pimą, bet mes neužmiršime, kas 
atvirai siuntė ginklus Šiaurės 
Vienamui ir pasijuokė iš Pary
žiaus sutarties. Negalime taip 
pat nuslėpti ir nusivylimo, kad 
nei vienas šio susitarimo signa
taras nepritarė mūsų siūlymui, 
kad nors pirštu parodytų Šiaurės 

Vienamo akiplėšišką nesilaiky
mą Paryžiaus susitarimo. Tokia 
tyla leidžia laužyti tarptautinius 
įsipareigojimus ir atsakomybę'*, 
— sakė Kissingeris. 

Kissingerio kalba buvo pati kie 
čiausia Amerikos sąjungininkam 
ir (priešam ir pasakyta tuo metu, 
kai Kissingerio politika susilaukė 
labai daug kritiškų atsiliepimų, 

Šalia jau čia minėtų valstybių, 
kurios pasirašė 1972 metais Pa
ryžiaus taikos sutarti, yra dar 
Lenkija, Vengrija ir Indonezija. 
Suprantama, pasirašė abu Viet-
namai ir Vietkongas. 

Ispanai nepirks 
amerikietiškų 

lėktuvų 
MADRIDAS. — Ispanija nu

tarė užsisakyti prancūziškuosius 
lėktuvus, ne amerikietiškus. Tik 
prieš tris savaites buvo susitar
ta pirkti 24 Amerikos Phaatora 

Xuan Loc 
komunistų rankose 

SAIGONAS. _ Amerikos 
ambasada pradėjo naikinti do
kumentus, ruošiasi evakuacijai. 

Xuan Luc miestas, dėl kurio 
buvo kaunamasi dešimt dienų. 

Connally išteisintas 
WASHTNGTONAS — Daug 

dėmesio sukėlusi John Connally 
byla jam pačiam pasibaigė lai
mingai, prisiekusieji buvusį iž
do sekretorių išteisino. Jis bu
vo kaltinamas, kad būdamas to
se pareigose priėmęs 10.000 do-

oko komunistams. Miesto ne- krių kyšį iš pieninių ir rėmęs 
F - / u ž 250 mfl. dolerių, bet nūo4fek7mas aiškinamas kaip persi- f ?»«"> P*branginhną_ Linija a 
susitarimo ispanai atsisakė. Iš 
prancūzų pirks 15 F-1C Mirage, 
mokės tik 75 mil- dol. Ameri
kietiški lėktuvai, jų manyrmj, 
jau pasenę ir per daug brangūs. 

Ispanai atsisakė tuo metu, kai 
Amerika buvo atnaujinus akci
ją, kad Ispanija būtų priimta į. 
NATO eiles, ir buvo vedamo3 
derybos dėl keturių bazių ispa
nų teritorijoj sutarties atnauji
nimo. Sutartis baigiasi šių me
tų rugsėjo mėnesį. 

Pabėgo sovietų 
laikraštininkas 

TOKUO. — Sovietų laikraš
tininkas Anatoly Davidov, 27 
metų, atsiųstas iš Maskvos ap
raišyti prekybinę parodą, pabė
go iš sovietų misijos Į Ameri
kos ambasadą ir pasiprašė azy-
lio teisių. Ambasada jo reikalą 
pavedė japonų policijai, o apie 
prašymą painformavo Wash 

kaip Vliko paskUbta anksčiau, j ingtoną ir laukia nurodymų. Da-
buvo tikslinga. , Altos siūlymu vidov dirbo sovietų žinių agen-

Libone vel šoudosi 
BEIRUTAS. — Libane susi

šaudymai atsinaujino. Mortyr4 
:r automatinių šautuvų kulkos 
ketvirtadienio vakare vėl ištuš
tino gatves. Mažiausiai 16 žmo
nių buvo užmušta. Užmuštųjų 
skaičius nuo sekmadienio, skai
čiuojama, pakilo iki 150, o su
žeistųjų iki 250. 

WASHTNGTONAS. — Atsto
vų rūmų Karinis komitetas at
metė kompromisinį Fordo pra
šymą Pietų Vietnamui suteikti: 
515 mil. dolerių karinės para- j 
mos, bet pasiūlė pilnačiai pri- Į 
imti 327 mil. dolerių humanita-j 
rr-irms ir c'p'ruacir.iams pla
nams 

su Europos Saugino ir bendra
darbiavimo konvencija ir šia 
ypatinga padėtimĮaplamai susiju 
šiems uždaviniais finansuoti 
Tautos Fondas tęia "ypatingojo 
fondo'' sutelkimo Reikią; Aha tei
kia tai veiklai paraVną. 

Konferencijos sfctarimų komi
sija: Jurgis Valaitfc, Juozas Sko-
rubskas, Donatas Šatas (E.) 

Cigarai negeresni 
už cigaretes 

STOCKHOLMAS. — Stock-
holmo Karolinska Institute pa
skelbė savo tyrimų rezultatus 
apie rūkymo žalą. ir randa, kad 
rūkymas cigarų ar pypkės nesu
mažina pavojaus gauti plaučių 
vėžį. Kai kuriais atvejais ciga
rai net pavojingesni už cigare
tes, bet švedai sako, kad skir
tumo nėra. Rūkantieji plaučių 
vėžiu suserga septynis kartus 
greičiau, nei nerūkantieji. 

Cigarų rūkymas širdies ligom 
įtakos Bedaro, s? ko švedų, moks
lininkai. 

tūroje "Novosti". 
NEW DELHI. — Indija mie

lai 'išklausys ir priims" į savo 
valstybę Sikkim valstybėlę, ku
ri "savanoriškai" nubalsavo at
sisakyti karaliaus ir įsijungti į 
Indiją, minėjo min, 
Indira Gandhi. 

laužimo momentas pietų vietna 
miečių nenaudai. Dabar pasi
daro atviras kelias į didelę kari
nę Bien Hoa stovyklą ir ii ten 
j Saigoną. Bien Hoa puolimas 
gali prasidėti kiekvienu metu. 
Laukiama dar sukoncentruoto 
puolimo prieš Can Tho svar
biausio karo aviacijos centro 
Mekongo upės žiotyse. Jeigu ne
teks ir tos bazės. Pietų Vietna
mui liks tik vienas aerodromas 
— Saigono Tan Son Nhut. 

Aplink Saigoną šiaurės viet
namiečiai turi nuo šešių iki aš
tuonių divizijų. 

Liudininkai apie 
žmonių šaudymus 
WASHTNGTONAS- — Oficia

lūs asmenys iš Saigono gauna 
pranešimų apie komunistų pra
dėtus keršto veiksmus prieš vie
tinius. Vienas budistų vienuolis, 
ištrūkęs iš užimtų kaimų, savo 
akim matė. kaip komunistai vi
so mieste'.io akivaizdoje sušau
dė apie 300 žmonių. Į tą katego
riją pateko visi bet kokią valsty-

jį gynė tokie žymūs žmonės, 
kaip buv. prezidento Johnsono 
žmona Lady Bird, evangelistas 
Billy Graiham, buvęs gynybos 
sekretorius Robert McNamara. 
buvęs valstybės sekretorius 
Dean Rusk. demokratų partijos 
pirmininkas Robert Straus ir 
kiti. V-si jie teigė, kad Connally 
buvo ir yra sąžiningas pareigū
nas. 

Connally anksčiau buvo de
mokratas, vėliau perėjo pas res
publikonus. 1962 jis buvo Texas 
gubernatorium ir važiavo vie
name automobily, kai buvo nu
šautas prezidentas John Kenne-
dy. Connally buvo taip pat su
žeistas. 

Nutrūks Libijos — 
Egipto santykiai 
KAIRAS. — Libija, ypač Mu-

ammar R\'ddafi. labai supyko 
dėl Egipto prezidento Sadato 
pareiškimo apie jų diktatorių 
ir grasina nutraukti diplomati
nius santykius. Dar ne taip se^ 
niai Libija labai norėjo su Egip
tu susijungti į vieną vslstybę-

binę tarnybą turėję eję parea-: ^ ^ ^ ^ į ^ 
gas. Kitas poliamnkas vel pa- k a d ^ ^ ^ ^ 
šakojo, kad Vietkongo kanai , ±_^\ mm*r

t „__ 
apsupa po! cijos stotis ir iššau-

pirmininkė j do visus, kas tuose pastatuose 
tuo metu būna. 

šiai. yra '"apsėstas piktųjų dva
sių". 

KALENDORIUS 
Balandžio 19: šv. Simonas, šv. 

Galata N'omgaila, Lazdūnė. 
Balandžio 20: šv. Marceninas, 

šv. Teonė. Goštautas, Zivilė-
Balandždo 21: šv. Anzelmas, 

šv. Oportuna. Mingedas, Argėlė. 
Saulė teka 6:06. leidžias 7:34. 

Ccii. Fredciick VVe><uid, armijos štabo viršininkas, susitikimo su Pietų 
Vietnamo prezidentu Nguyen Ihieu metu 

w^f^^>«4r*ž2#a*! 
CLOUDY 

Daugiausia apsiniaukę, vėsiau. 
50 proc galimybė lietaus, apie 

j 50 laipsnių. 
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GRĄŽINKIME VERTINGUS 
PAPROČIUS 

Vyri flai atsimena, o jau 
nesnieji turėtų sužinoti, kad Lie-

e žmogaus metinė iventė 
buvo vardadienis. Tėvai šventė 
vaikų vardadienius, o paaugę vai 
kai švęsdavo savo pačių ir savo 
tėvų bei artimųjų vardadienius. 
Sveikinome draugus ir pažįsta-į 
mus vardadienio proga, prijung-: 
darni geriausius Knkėjimus. Gi-į 
mimo datas prisimindavo, daž-. 
niausią, tėvai savo vaikų, bet tai | 
nebuvo pirmos eilės įvykio minė
jimas. Daug svarbesnė buvo šv. 
globėjo diena. Vardadienių atžy-
mėiimais sveikinimais ;r net do
vanomis yra gražus krikščioniš
kas paprotys 

Atvykę i Jungtines Amerikos 
Valstybes, radome kitą paprotį: 
žmogaus metinė šventė čia yra 
gimtadienis. Ta proga, kad jis 
sulaukė gimtadienio, sveikina
mas, apdovanojamas, vaišina
mas- Vyresnieji paskiuiaės atei
vių bangos dar -prisanena ir var
dadienius, bet jau be didelio en
tuziazmo. Mat, gimtadienius 
švenčia darbininkai fabrikuose, 
vaiką! mokyklose, tarnautojai į-
staigose ir parų Prisitaikėme prie 
šio krašto papročio ir mūsų dau
guma. Rastoji tradicija užgožė 
vardadienio Šventimą. 

Lietuvoje kataliku didžiausioji 
metinė šventė, kurią juto visas 
•kraštas, ir net nekatalikai, buvo 
Velykos. Kairiomis pasirengimo 
formomis išjudindavo visus gy
ventojus, pradedant vaikais ir 
baigiant karšinčiais. Visus gra
žiai nuteikdavo ir visi pajusdavo 
garbingą Kristaus Prisikėlimą. 
Džiaug-mo ašaras ištraukdavo 
einanti procesija tris kartus ap
link bažnyčią, palydima trium
fuojančios giesmės "Kėlės Kris
tus, mirtis krito". Tos Prisikėli
mo šventės vienas neatskiriamų 
veiksmų buvo rašymas sveikini
mo kortelių giminėms, bičiu
liams ir kitiems, su kuriais pa-

larkomi artimesni ryšiai. 
Sugužėję į šį kraštą, atradome 

kitą paprotį — švęsti iškilmin
giausiai Kalėdų šventę. Si šventė 
čia, kaip Lietuvoje Velykos, pasie
kė net ir kitų tikybų žmones. Ta i 
šventei pradedama ruoštis labai 
anksti. Puošiami namai, jų lan
gai- Visur skamba kalėdinės gies 
mės. Net žydų parduotuvių lan
guose jrengiamos Kristaus gimi
mo prakartėlės. Tos šventės pro
ga siunčiamos sveikinimo korte
lės giminėms, bičiuliams ir ki
tiems, taip kaip būdavo daroma 
Velykų proga Lietuvoje. 

Kadangi šiame krašte eilinio 
žmogaus metinė didžiausia šven 
tė yra jo gimtadienis, tai šio kraš 
to žmogui suprantama, kad ir di
džioji bažnytinė metinė šventė 
jam pasidarytų Kristaus gimimo 
šventė — Kalėdos. Tačiau mums, 
kurie Lietuvoje didžiąja švente 
švente laikėme žmogaus varda
dienį, o ne gimtadienį, buvo di
džiausia metinė bažnytinė šven
tė Velykos. T a šventė turėtų likti 
ir toliau didžiąja švente. Švęski
me Kristaus Gimtadienį (Kalė
das), tačiau pirmenybę duokime 
Kristaus Prisikėlimui (Velykoms) 

Ateitininkai, kurių tikslas visa 
atnaujinti Kristuje, atgaivinkime 
(atnaujinkime) vardadienio ir 
Velykų.šventės prasmę. Juk mums 
kiekvienam aišku, kad Kristaus 
svarbiausias mokslo momentas 
yra Prisikėlimas. Jei Prisikėlimo 
nebūtų buvę, Kristaus gimimas 
būtų buvęs panašios vertės, kaip 
pranašų arba šiaip didelių asme
nų gimimas. 

Tą klausimą pasvarstykime su
sirinkimuose ir apsispręskime grą
žinti gražius ir prasmingus Lietu
vos papročius. Naudokime savo 
tarpe ir kitus pratinkime prie tik
rų krikščioniškų papročių. Tuo 
parodysime, kad ateitininkai ga
li ir prieš srovę eiti. 

M. ir V. 
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Pr. DieUninkaicio moksleivių ateitininkų kuopos nariai margučių ritinėjimo varžybų metu 
Nuotr. P. Kubiliaus 

vių vardu Daina Buivytė. .organizuojant plačiais pagrin-
Po trumpos pertraukėlės sekėjdais veiklos bazę, įtraukiant į šį 

meninė dalis, kur studentė Ra-j darbą kitas organizacijas ir išei-
munė Buivytė paskaitė feljetoną: vijos iškiliuosius veikėjus. P i rmo-
apie moksleivį, studentą ir sen-ije eilėje įsipareigota paruošti 
draugį ateitininką, parodydama Kronikos angliškojo vertimo san 

. daug aktorės sugebėjimo ir priva- :rauką bei rodyklę ir visą tuo 
lumo. | reikalu medžiagą išsiuntinėti a-

Eglė Mildažytė gražiai pašo-.merikiečių spaudai, įstatymų lei-
ko, pritariant muzikai, solo šoki, j dėjams ir Bažnyčios dignito-
kur irgi tikrai daug įsijautė į rit-\ riams. Šį darbą vykdyti, palaikant 

BRLTIMORES ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTE 
Federacijos vadas mūsų tarpe 

Šventė buvo pradėta pamaldo-1 to ji Baltimorės ateitininkų valdy 
mis balandžio 6 d., 8:30 va!. 
Moksleiviai ateitininkai dalyva
vo su savo vėliava. Šv. Mišias au
kojo prelatas Liudvikas J. Men-
delis. Ta proga jis pasakė labai 
gražų pamokslą, kuriame prisi
minė persekiojamus dėl tikėjimo 
Lietuvoje ir kitur už geležinės 
•uždangos. 

Po pamaldų ateitininkai ir sve
čiai dalyvavo bendruose pusry
čiuose — agapėje. Cezaris Surdo
kas paprašė kun. K. Pugevičių su 
kalbėti maldą. 

Paryčiuose dalyvavo Ateiti
ninku federac:|os vadas dr. Pet
ras Kisielius iš Chicagos. J is 
iš vakaro lankė Vvashingtono 
D.C. ateitininkus ir ten dalyva
vo su^'r'nkime pas Genę ir Kazi
mierą Vasaičius. Kiek pasistipri
nus, moksleiviai ateitininkai įne
šė vėliavą, o susirinkusieji sugie
dojo ateitininkų himną. 

C. Surdokas paprast'- Liną Sur-
doką paskaityti Egzaminų komi
sijos pranešimą, kur -akoma, kad 
visi laikiusieji yra pakankamai; 
susipažinę su moksleiviui ateiti
ninkui skirta programa ir yra 
verti pakėlimo į vyresnius moks
leivius ateitininkus. Pasižadėjimo 
apeigas pravedė kun. K. Pugevi-
čius. Juosteles ant moksleivių a-
teitininkų krūtinių uždėjo pats 
federacijos vadas dr. Petras Kisie 
Mus, o M. Noreikienė, ką tik grį
žusi iš Lietuvos, perdavė linkėji
mus iš Vilniaus ir iš Kauno, be 

bos vardu įteikė kiekvienam pasi
žadėjimą davusiam ir į vyresnius 
moksleivius pakeltam po Kara
liaus Mindaugo medalį, kurį iš
leido Lietuvių Fondas. 

Cezaris Surdokas, prieš prašy
damas kalbėti federacijos vadą, 
pats ryškiai apibūdino jo nu
veiktus darbus. Jis priminė, kad 
dabartinis federacijos vadas yra 
ne filosofas ar svajotojas — užsi
daręs savyje, bet gana gyvenimiš
kas, atviras ir aktyvus žmogus, 
neužsLsklendęs savo gydytojo ka
binete, bet atsidavęs visai lietu
vių visuomenei, o ypač ateitinin-
kijai- Dėl to čia jį matome savo 
tarpe, nepabūgusi šaltų vėjų ir 
audrų. 

Dr. Petras Kisielius savo pa
skaitoje priminė, ką reiškia būti 
lietuviu, išlikti savo tautai ir pa
silikti religingu visam gyveni
mui. Ragino jaunimą pasilikti 
prie idealų, nepalūžti vien ma
terialiniam gyvenime, o visur 
kilti į aukštumas. Ypač ragino 
davusius pasižadėjimą: Dainą 
Buivytę, Daną Diljonaitę, Aldo
ną Glemžaitę, Kęstutį Karalių. 
Saulių Kučiauską, Eglę Mildažv-
tę ir Ramūną Noreiką neužmiršti 
šios dienos, bet atsiminti ją visą 
gyvenimą ir gyventi su ateitiniš-
kais principais. Jo kalba buvo 
priimta su dideliu entuziazmu. 

Washingioao moksleiviu var
au Baltimorės moksleivius ateiti
ninkus sveikino Saulius Gureo 
kas, o visiems padėkojo mokslei 

liepos 27 — rugpiūčio 3 dieno
mis. Kita sendraugių stovykla 
rengiama Kennebunkporte pas 
tėvus pranciškonus rugpiūčio 17 
— 24 dienomis. 

Tą pačią dieną fed. vadas dr. 
Kisielius dalyvavo Washingtono 
ateitininkų susirinkime, tarė žodį 
ir pasisakė dalyvių iškeltais klau
simais, (v. j . ) 

mą ir visą šokio prasme. 
Visos davusios pasižadėjimą 

mergaitės dar padainavo 3 dai
nas: "Xorėčiau aš keliaut", 
"Siuntė mane motinėlė" ir vieną 
dainą, veik be žodžių, o su tokiu 
paniūnavimu ar pa ūkavimu. 

Buvo ir montažas iš Lietuvos 
Bažnyčios Kronikos, kur skaitė 
• B pasižadėjimą davusieji moks
leiviai. Montažas užbaigtas, jau 
visiems sustojus, malda ui tėvy
nę. 

Pamaldose ir agapėje buvo sve
čių ir iš Washingtono D.C: Vi-
tėnai, Vasaičiai. Baltakis ir Vait
kus, mums atvežęs Ateitininkų 
federacijos vadą-

Prie apagės pasisekimo prisi
dėjo vyresniųjų moksleivių atei
tininkų tėveliai ir vyresnieji atei
tininkai su Surdokais, kurie prisi-

ryšį su Katalikų tarnyba ir Atei
tininkų sendraugių centro valdy
ba- Sudarius delegaciją, apsilan
kyti tuo reikalu pas Los Angeles 
kardinolą. 

Po to ateitininkų sendraugių 
skyr. pirmininkas A. Polikaitis 
kalbėjo apie šio skyriaus praėju
sių metų veiklą, kuri buvusi la
bai efektinga. Sukerta nemaža pi 
rugų jaun. ateitininkų stovyk
loms, kuriąs vedė be vietinių ir 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik is ank>-
LO nusitarus. Redakcija už skelbi
mu turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

• Redakcija dirba kasdien 
nuo &:30 iki 4:30, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

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

GIEDRININKIU 
REKOLEKCIJOS 

E This publieation is avaiiable in microfilm from: «~ 
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= 300 Zeeb Koad, Ann Arbor, Mich. 48106 | 
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DETROITO MOKSLEIVIU Mindaugo moksleivių at-kų kuo-
SUSIRLNKIMAS jpos narių susirinkimas. Pradėjo-

Balandžio 12 d. Kaspučių m - ; m e Virgiaus Kaspučio malda. Da
niuose Įvyko Detroito Karaliaus! (Nukelta į 5 pusi.) 

Jau 24 metai giedrininkės ruo
šia rekolekcijas moterims. Jos 5 
vyksta Jaunimo centre, Chicago-! 5 
re, ir susilaukia didelio pasiseki- | 5 
mo. Šiemet jas pravesti pakvietė- į = 
m e kun. J. Prunskį. S 

Rekolekcijos tęsėsi tris vakarus, j 5 
Kiekvieną kartą išklausėme š v . j -
Mišias, dejomės i širdį rekolekci
jų vadovo žodžius. Kiekvieną va 

3tMiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiHiiiii i iiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiKMHHtiiii;.-

Į SOLEMN NOVENA 
I to I 

i 
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3 

pakviesti iš kitur prityrę jaunimo j k a r ž* P r i e š S v č - A r i j o s paveikslo, B 
vadovai. Ateitininkai suruošė šei | atsiųsto į laisvąjį pasaulį iš Sibi- "= 

ro (nežinomo dailininko darbas) 
buvo karštai melstasi už paverg
tą Lietuvą, skaitant maldas iš Si- • s 

mos šventę, agapę, M. Motekai-
čio rečitalį, keletą susirinkimų, 
kurių viename paskutiniųjų buvo 
svečio 

dėjo gal daugiausia, o gi didžiau
sia agapės našta krito ant po- j pasiųsta 160 dol. Ižde yra 
nios Radžiuvienės pečių. Gai
la, kad Baltimorės ateitininkų 
sendraugių pirm. Aleksandras 
Radžius staiga susirgo ir negalė
jo šioje šventėje dalyvauti. J.B. 

iš Clevelando St. Barzdų- i b i r o lietuvaitės maldaknygės. 
ko. PLB garbės pirmininko, pa
skaita. Apie skyriaus iždo stovį 
kalbėjo P. Grušas. Xario mokės 
tį už 1973 —^ metu s yra sumokė
ję 50 sendraugių. Centro valdvbai 

likę 

ATEITININKU ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Chicagos ateitininkuos šeimos 

avome namo ginai susi
mąsčiusios apie gyvenimą ir jo 
prasmę. 

Verbų sekmadienio rytą visos 
ėjome Šv. Komunijos, o po Mišių 
— bendri pusryčiai. Čia jaučia- į E 

143 dol. 52 et- Kontrolės komisi- ma giedri ir pavasariška nuotai- į s 
jos vardu kalbėjo dr. G. Valan- ka . o A. Kižienės pasakyti g r a - 1 1 
£.;us> i žūs žodžiai "Didžiausias Jsaky-' 

Atsižvelgiant, kad pr. m e t ų | m a s — Meilė*' tepasilieka mūsų 
valdyba labai veikliai reiškėsi ir širdyse per visą gyvenimą. Susi

mąsčiusios išklausėme 2 . Xum-
gaudaitės nuotaikai pritaikintus 
meniškai paskaitytus B. Brazdžio 
nio tris eilėraščius. Skirstėmės 

švenė ruošiama gegužės 4 d-, icką, J. Jodelę, P. Grušą, J. Motiejū- linksmos ir pasiruošusios sutikti 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. |ną ir J.A. Raulinaitį. I kontrolės Kristaus Prisikėlimo šventę. 
Šventę ruošia ateitininkai send- į komisiją išrinkti: J. Jodelienė, dr. { Giedrininkė 
raugiai, o dalyvauja visi: jaunu- V. Juodeika ir L Medžiukas. Su-Į 
čiai, moksleiviai, studentai ir sirinkime dalyvavo svečiai iš S a n ' 
sendraugiai. Pamaldomis rūpina Diego — I. Skirgaudas ir P. Aleš-
si sendraugių dvasios vadas kun. kaitis. 
J. Borevičius, pusryčių paruoši-1 Susirinkimui pasibaigus, jo da-
mui vaodvaus Alicija Rūgytė, o j lyviai buvo pakviesti malonių j 
meninę programą atliks ateiti-j šeimininkų vaišėms ir turėjo pro j 
ninkiško jaunimo vienetą:. j gos tęsti asmeiiškus pasikalbėji- | W g n g e d į į į į į į į Screen-

Šv. Mišios prasidės 9 vai. Į mus bei pasidrimti įspūdžiais ir j p l a y s > TV-Scripts and Ideas, Short-
(punktualiai). A. E. aktualijom. i&ylanČiom išeivi- gtones. Poetry, Biographies. No-

jos gyvenime. Ig. M. i vels, Pop-Music ind Lyties. 

ST. JUDE 
"Patron of Hopeless or Difficult Cases" 

April 261h through May 41h, 1975 
2:00 P.M. (3:00 P.M. Sunday) 
5:30 P.M. (Omitted Sunday) 
8:00 P.M. 

Reverend Milės Kouskie, O.F.M. 
Novena Speaker 

Rev. Patrick Shannon, C.M.F. 
Novena Direct<,r 

NATIONAL SHRINE OF ST. JUDE I 
C L A R E T I A H F A T H E R S ] 
3200 Eas t 9is t Street, Chicago, Ūlinoi» i 

= liUnoia Central "suatb Chicago'' train to «l>t Street and «aik s 
= a luilt block eaaU Or take t'. S. 41 to 91 vt Street and turo west. S 
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iškėlė naujų sumanymų ateities 
veiklai, susirinkimas vėl perrinko 
į skyr. valdyba tuos pačius asme
nis: A. Polikaitį, dr. F. Palubins-

DO YOU LIKĘ TO WRITE? 
ARE YOU CREATIVE? 

EKSKURSIJOS Į LIETUVA 
IŠ BOSTONO IR NEW Y0RK0 

Kaina nuo $739.00 

birželio 11 
birželio 25 
birželio 30 

rugseįo 
rugsėjo 

DAR YRA VIETŲ 
liepos 16 (Dainų Šventė) 
liepos 18 
rugpiūčio 20 

3 lapkričio 21 
19 gruodžio 19 

LIETUVOS KATALIKU 
BAŽNYČIOS KRONIKOS 

PRISTATYMAS 

Balandžio 6 d. Los Angeles a-
teitinip'.ų sendraugių susirinki
me J. ir D. Mitkų namuose P. 
Grušas supažindino susirinku
sius su Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika. Tai rinkinys doku
mentų, kuriuose iškeliamos lietu
viams daromos skriaudos dėl ti
kėjimo okupuot. Lietuvoje. Kro
nikų tikslas — paskleisti infor
maciją pirmiausia lietuvių išeivi
joje, kurios pareiga — kelti bal
są dėl daromų neteisybių, Joje iš
keliamas kunigų ir tikinčiųjų did 
vyriškas laikymasis, parodant 
valdantiesiems, kad nesilaikoma 
tarybinės konstitucijos, kurioje 
visiems piliečiams užtikrinama 
sąžinės laisve. Atskleidžiama so 
vietų kova prieš tikėjimą, gud
riai surišta su kova prieš"tautinę 
sąmonę, vykdant rusifikacijos už
mačias. Šioje sunkioje pasiprieši
nimo kovoje, ieškant teisybės, y-
ra daugelis nukentėjusių. 

Išklausius šį pranešimą, pasi-j reikalais. :>a> veista nuomonėmis 
sakyta, kad reikia imtis plačios| at-kų veiklos klausimais. Vicepir-
akcijos, iškeliant lietuviams da- mininkas Baltakis pranešė, kad 
romas skriaudas, nesiskaitant su | dauguma . / .austųjų dėl send-
sąžraės laisve. Ir tai vyksta ne į raugių stovyklos Dainavoj pasisa-
Sovicįų keikiamais feodalizmo j kė teigiamai. Todėl fed. vadui dr-
laikais, bei XX amž. antroje puse- Kisieliui pritarus, galutinai nu -

je! Nutarta imtis iniciatyvos, su- tarta rengti stovyklą Dainavoj , 

PAGEEBSIME M. 
GALDIKIENE 

Akademija M. Galdikienei pa
gerbti jvyks gegužės 3 dieną, šeš
tadieni. Jaunino Centro kavinė
je, 5620 So. Caremont Ave, C h i -
cagoje. Bus roJomas kun. A. Ke-
zio, SJ. paruoštas filmas. Bus 
muzikės Izabelės Motekaitienės 
paskaita apie M. Galdikienės as
menį ir darbus. Ateitininkių! 
Korp! Giedra vyresniosios malo
niai kviečia 'isus atsilankyti į | 
Šią akademiją ir tuo pagerbti Lie 
tuvai nusipelniusią didžią visuo
menininke M. Galdikienę — 
Draugelytę. Valdyba 

SENDRAUCIU STOVYKLA 
BUS DAINAVOJ 

Ateitininkų sendraugių centro 
valdyba balandžio 5 d. buvo su
sirinkusi specialaus posėdžio, fe
deracijos vadui dr. Kisieliuj apsi
lankius Wav, ngtone. Buvo pa
sitarta federacijos jubiliejinės ir 
sendraugiu rengiamų stovyklų 

Wake up and get with i t! Write 
and send To: 

ENTERTAINMENT CENTURY 
LTD. 

7966 Beverly Blvd. # 1«2 
Los Angeles* OsL 90048 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Kazio Barausko 
II Draugo RIMTIES VALANDĖLĖS 

parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONES 
A. a kun. Kazimieras Barauskas pa 

rase kelis šimtus pamokslų populis 
riara "DTaugo" skyriui. Jo atminimu; 
kun. P. Patlabos rnpesCiu Aloyzas Ba 
rooas atrinko aktualiuosius. V. Bag 
(Janavičius, laidojant velionį, sake. kad 
"jokio straipsnio rašymas velionio tai; 
nedomino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai susikau 
pes-

Rnygos iileidimas sutampa su jo 7(> 
m. gimimo ir 45 m. kunigystės sukak 
timi 

Kaina $4.00. Gaunama "Drangs", 
1548 W. CSrd St, Chicago, OL <0«2t 
(persiuntimas 25 centai, ir Illinois gy 
reotojai prideda 20 centu mokesCui) 

Prie šių grupių galima jungtis iŠ kitų miestų su papildomu mo
kesčiu: pav., vykstantiems is Chicagos $118JW 

Clevelando 84.00 
Detroito 74JJ© 

, . „ ... daugiau 
Patartina registruotis iš anksto — vietii skaičius ribotas. 

Dėl smulkesniu informacijų kreiptis į: 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway, P.0. Box M 6 

So. Boston, Mass. 02127 
fe Tel. (617) 268-8764 
Savininkė: ALDONA ADOMONIENE 

Air fares subject to Government approvaL 

ŠAUKIASI PAGALBOS 
Pavergtoje Lietuvoje komunistai žiauriausiai perse

kioja tikėjimą i r tikinčiuosius. L . K. Religinės Šalpos Rė
mėjai jiems teikia pagalbą. Įsijunkime j LKRS rėmėjus. 
Nariai rėmėjai aukoja metams nemažiau kaip 5 doL, amži
nieji nariai — 100 dol. ir mecenatai — 1000 dol. Aukoto
jams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžiamos nuo federa-
linių mokesčių. Už aukotoju? kasdien laikomos šv. Mišios. 

įsigykite i r paimkite platinti LKRA Rėmėjo iškištą 
LKB Kronikų knygą. Jos kaina t ik 2.50 doL 

Aukos siunčiamos ir LKB Kronikų knyga užsisakoma 
šiuo adresu: L. K. Religinės šalpos Rėmėjų Vyr. Valdyba, 
6825 So. Talman Ave,, Chicago, UI. 60629. Kur veikia Rė
mėjų skyriai, aukos įteikiamos skyrių valdyboms. 

LKRS Rėmėjų Vyr. Valdyba, 

• 



Palūžo lietuvybės ąžuolas — 

L ŠIMUTI AMŽINYBĖN PALYDINT 
Amžiaus naštos ir sunkios Ii- jo įnašas y ra milžiniškas, nes 

gos prislėgtas balandžio 17 d. ir čia jis nuo 1918 metų iki pas-
iš gyvųjų išsiskyrė ilgametis kutinių dienų skleidėsi visais 
• 'Draugo" redaktorius, visuome- frontais. Jis dirbc tose pareigo-
nininkas ir lietuviškos veiklos se. kokios tik jam buvo deda-
Amerikoje vienas stipriausių šu- mos. Pirmininku y ra išbuvęs 
lų a. a. Leonardas Šimutis. Nors nuo 1934 iki 1973 m-, organiza-
jo mirtis nebuvo staigi ir neti- vęs daugelį kuopų, stiprinęs ap-
kėta. bet jo buvusius bendra- silpusius būrius- Kai 1926 m. 
darbius, bendraminčius ir arti- buvo įstatytas krikščionių de-
muosius pridengė liūdesio šy- mokratų sąrašuose kandidatu į 
das. Juk jis dar , atrodo, neuž- Lietuvos seimą ir buvo išririk-
baigė savo turiningo gyvenimo tas , grįžo Lietuvon ir dirbo po-
ir darbų, jis turė jo kaitinti ir litinį, spaudos ir visuomeninį 
toliau lietuvybės žydinį savoje darbą laisvoje tėvynėje, 
visuomenėje. Nepaprastą sumanumą jis pa-
Leonardas šimutis, augęs gau- rodė ir 1940, kai bolševikai o-

sioje šeimoje (g. 1892JCI.6) — kupavo Lietuvą. J i s suprato, 
šeši broliai ir dvi seserys, — kad. paskirai dirbdami, neturės 
nuo mažens įprato savo pastan- didesnės įtakos Amerikos politi-
gomis siekti šviesesnio gyveni- kai. Dėlto ėmėsi iniciatyvos i r 
mo. Nelengva buvo valstiečių parodė didelę drąsą, suvesda- į t ragiškam likimui. Jei daugiau 
sūnui ne: mokslo siekti, nei sa- m a s pagrindines grupes j politi- • kaip pusė milijono amerikiečių 
vo ateitimi pasitikėti. Bet jis nių tikslų vienetą — Amerikos karių su moderniškais sausu-
mokėsi — pradžioje Šilalėje, vė- Lietuvių Tarybą. Tarybai sėk- ; mos ginklais, milžinišku o ro ir 
liau Kaune ir net Maskvoj. No- mingiausiai pirmininkavo 25- į jūros laivynu nepajėgė palaužti 
rėdamas prasimušti pro netik- r ius metus ir iš to posto pasi- > Š. Vietnamo ir jo karių i š s tum 
rūmus, neramumui jau siaučiant t raukė tik amžiaus naštos sle-
Europoje, 1913 m- jis atvyko j giamas. 
Ameriką. Čia ir pradėjo savo * 
plačios apimties visuomeninį, or- Velionis L. šimutis, kaip spau-
ganizacinį, politinį ir tautinį dos žmogus, kaip puikus publi-
""arbą, kuris baigėsi tik su jo cistas, sumanus redaktorius, 
mirtimi. Jis ne t paskutiniu me- darbavosi daugiau kaip 60 me- I n a m e t e l i k o labai menka, jų ka 
tu nepraleisdavo nė vieno svar- tų. Pradėjo rašyti 1911 m. d a r j n a m s pasi traukus. Gausi viet 
besnio lietuviško subuvimo, kur Lietuvoje. Yra redagavęs "Ka-j namiečių kariuomenė, kurią ap 
jautė galįs būti naudingas tau- taliką", "Vytį", Liet. Kat. spau- į m o k e amerikiečiai kariai, dėl ei 

VIETNAMO TRACIDIJOS ATOMAZGA 
Skaudžiausia pamoka amerilie iams paliks ryškias žymes 

Prieš dvidešimtmetį amerikie
čiai a tvyko į Pietų Vietnamą 
skiepyti vakariet i ikos demokra
tijos, talkininkauti valdyti k ra š 
tą ir kariškai paruošt i gyven
tojus. JAV turė jo gerų norų, 
bet visa tai darė siekdamos aiš
kaus tikslo — vyraut i Azijos 
žemyne, kurio politinis svor is 
buvo ryškus. JAV stojo varžy
bose su Kinija ir Sovietais dėl 
įtakos didžiausiame žemyne. 

Ilgame Vietnamo kare J A V 
įrodė, kad ginklų persvara, mil
žiniška kariuomene ir nepapras
ta ūkine talka negalima politiš
kai laimėti. Po šio nelemto ban
dymo teliko t rauk t i s iš Vietna
mo, palaidoti savo planus Azi
joje, o Pietų Vietnamą palikti 

ti iš Pietų Vietnamo, amerikie
čiams pasi t raukus k raš to liki
mas j a u buvo apspręs tas . 

Pralaimėjimo t ragedi ja 
Amerikiečių į taka Pietų Viet-

tiniams reikalams. dos Metraštį, 1918-26 metais lės priežasčių pasirodė esanti 

GEDIMIN V> <. A \ A | kalas net nebuvo salių svarsty-
į tas. Užsiminta ten sudaryti ati-

Generolai pabė*c juos sekė pul- j tinkamą tarybą abiejų Vietna-
kininkai ir net »i' ūai, kurie nau 
dojosi proga pė> i ir užpuldinė
ti . Tuo m e u p sidėjo panika, 
bėgimas į r ietis, badas, ligos ir 
mirties siattėjimas. Tokia buvo 
Pietų Vietiarr.o tragedijos ato
mazga, kurios p^-oaigos dar ne
matyti . 

Polittiis pakrikimas 

Amerikiečių rastar.gos įgy
vendinti demokratinę santvarką 
Pietų Vietname buvo dar ne-
sėkmingesnjs už vietnamiečių 
karinį apmokymą. Seniai prasi
dėjusios politinės trinties nesu
gebėjo pašilinti net iki tragedi
jos pradžios. Prezidentas Thieu 
nepajėgė tragškuoju metu su

mų ginčui spręsti, bet reikalas 
paliktas atviru. Šių metų sausio 
mėn. j au 220,000 šiaurės vietna
miečių karių buvo Pietų Viet
name. Per pastaruosius t r i s mė-

Rimties valandėlei 

VELYKINE PAREIGA 
ATSINAUJINIMAS 

Velykos yra centrinis įvykis pasinaudoti atgailos sakramen-
mūsų religiniame gyvenime, pr i 
minė popiežius Paulius VL Ve
lykos mus įveda į mūsų išgany
mo paslaptį, padėdamos ją išgy
venti giliai ir asemniškai. 

Visais laikais krikščionys reng 
nesius jų skaičius pasiekė 360. davosi Velykoms su dideliu a t -
000. Į sidėjlmu. Kristaus prisikėlimas 

JAV vyriausybė net nenore- Į yra įvykis, kuris kiekvieną iš 
jo matyti šiaurės vietnamiečių: mūsų paliečia iki pačių sielos 
karių telkimo Pietų Vietnamv ir gyvenimo gelmių. Ne tik pa-
Tik pastaruoju metu Washing- liečia, bet i r įpareigoja. Dėlto 
tonas susirūpino Paryžiaus su- tur ime jį priimti giliu vidijiniu 
tarties sulaužymu ir pasiuntė atsinaujinimu. To atsinaujinimo 
raštą šiaurės Vietnamui dėl ka-;krikščionys anksčiau siekdavo 
riuomenės telkimo Pietų Vietna- griežtais pasninkais per visą ga-
me, kai jau supamas Saigonas. vėnios laikotarpį. Dabar Bažny-

_ _ . . TT TT. čios įstatvmai to grriežto pasnin-
Parvziaus sutartyje H. Kis- , ' - . b. . . . . . . , . ., KO reikalauja tiktai dvi gavėnios smgens tesirūpino dviem reika- ^ ^ ^ p r i v a k ) m M a t g a i l o B 

lais: amerikiečių belaisvių atga 
telkti J v a i r ^ k r > 1 > č i ų a t s t o v ų . J i s i ; - u 7 ; ^ ; ^ e č i ų £*££• į ^ t ^ a s dėl to nėra pasikeitęs 
tapo direktorium, kuriam pn 
metamas neteisėtas galios pasi
savinimas, s o č i a / ' s neteisingu
mas ir dorinis pakrikimas. 

Kai atėje kraštui pavojus, kai 
reikėjo tell t i jėgas kovai, pra
sidėjo aštrcs politinis nesutari-
mas. Kai kirie kariai, katalikai. 

. . ,,.. . . . Mūsų laikais lacai aktualus y r a 
nes atitraukimu. Visa kita pa- . . . . 7 . .. . _ , . _ . / . ... . , ,, ,. .,. kiti t rys atgailos budai, bū ten t likta be ryškaus sprendimo. Lz . , J b . . . . . . . , . , . ,- , 1 - • • • malda savęs atsizadej:mo bei amerikiečius belaisvius turėjo, , »_ . . . . . . . , . . . , . , . . . ; aukos dvasia ir žmonių meile* Vietnamas sumokėti didžiausią; , . 
kainą. ! 

I Turime prisiminti visuomet 

tu, išpažįstant gavo nuodėmes. 
Reikia prisiminti, kad sunki 

nuodėmė, 'nutraukdama gyvybi
nį žmogaus ryšį su Dievu, tu r i 
dar ir kitą labai skaudžią pasek
mę. Nuodėmė nutraukia socia-
linį ir dvasinį žmogaus ryšį su 
bažnytine bendruomene. Nuodė
mė yra ne t ik Er'evo įžeidimas 
ir nusidėjusio žmogaus dvasinis 
sunaikinimas. Sunki nuodėmė y-
ra skaudus smūgis visai bažny
tinei bendruomenei. Ta : ypač bu
vo jaučiama pirmaisiais krikš
čionybės amžiais, kai nusidėjė
liam nebuvo leidžiama dalyvauti 
šv. Mišiose, kol jie viešomis at
gailomis neatstatydavo vienybės 
su Dievu ir su tikinčiųjų bend
ruomene. 

Dėlto nusidėjusiam žmogui y-
ra reikalingas teisėto Bažnyčios 
atstovo — kunigo — pa ta rna
vimas, suteikiamas sakramenti
niu išrišimu- šią išrisimo galią 
yra suteikęs pats Kristus, saky
damas : "Kam nuodėmes atlei-

. . . . - , . 1 site. tam jos bus atleistos, kam 
aktualia atgailos priemonę, k u n . ., .,. •* , . . . 
. ~ m _ . .. r . r _ sula:kvs:te t a m bus sulaikytos' 

JAV parama 
Pietų Vietnamas Paryžiuje t a r tum apvainikuoja visas mū- Į (Jn 20 23). Tai labai aižkūs ir 

budistai ir įvairių partijų atsto- j buvo išprievartautas pasirašyti j sų dvasinio atsinaujinimo pas- I g ^ ~ " a 'odžia žodžiai Tai zi-
vai ėmė reikalauti kaW Thieu I minėtą sutartį, pasitenkinus ne- ' tangas. Ta priemonė yra a t g a i - i L , -_ :„L.™77„» : = TV'...„ r^fi angas. priemonė yra a tgai-
pas i t raukt i iš pareigų- Net klus I paprastais H. Kissingerio pažą-1 los sakramentas — išpažintis, 
nusis senatas linko į opozicija. * • " teikti JAV karinę ir ūki-1 š ią sakramentinę atgailos prie-
Žymi dalis senatorių buvo paša-!nę paramą Pč Vietnamui. 1973jmonę Bažnyčia saugoja kaip di-

Velionis kaio žmosrus ir kaip "Garsą" erižes iš l i e t uvos" i nedrausminga; nežinanti, dėl ko ! linta. Įtampai mažinti sudaryta Į m. JAV suteikė 3.8 WL dol. pa-į de l ę brangenybę. Tai liudija i r 
VeaorLs kaip žmogus ir kaip Garsą grįžęs is Lietuvos, k a r i a u i a

&
i r n e D a i ė C T , s i n a i ,5 r a u i a vvriausvbė kai Sai-one i ramos, o iš jos 3.3 biL dol. gink- •. šmolaikme bturginė reforma, 

vnsucmemnmkas, buvo visų ger- 1927 — 1968 redagavo dienras- i * Kariauja, ir nepajėgusi pasi- r.auja v> naubv ue, xai oaieuue 1 J , 
biamas. Jo žemaitiškas būdas tį "Draugą", kol, 76-tuosius me- į P r i ^ n t i priešui. Pamkos pagau- siautė panką, o daugelis bankų 
buvo kietas siekiant tautai lais- t u s eidamas, dėl širdies sutriki- i t l ***** Vietnamo kariai bėgo uždarė langelius. Jokia vynau-
vės. tautiečiams gerovės, skel- mų iš darbo pasitraukė. Pro j o i ^ ^ e a m t u s lėktuvų, pa t rankų • sybė jau nebegalės pakeisti per 
biant savo idėjas. Tačiau jis su- rankas yra praėję daugybė r ank į i r W t u s S i n k l u s J i e sukėlė di- j dešimtmeti susiklosčiusios padė-
gebė jo rasti ir bendrą kelią, rei- raščių, jo mašinėle " pa rašyti Į k a u s i ą pasimetimą vietos gy-, t ies. kai vis didesni klausimai kalui esant, daryt i nuolaidas, tūkstančiai įvairių straipsnių, 
jei t ik tai buvo naudinga aukš- ypač publicistinių, liečiančių vi-
tesniam tikslui ir tiems sieki- sus katalikų, lietuvių tautos, iš-
mams. kuriais jis kartu su di- eivijos Ir vietos gyvenimo aktu-
dele tautos dalimi nuoširdžiai aliuosius klausimus- J i s yra pa
gyveno. Dėlto jį nuo pa t įsigy- rašęs daugybę straipsnių apie 
venimo Amerikoje matome įvai- katalikų organizacijas bei jų 
rių lietuviškų organizacijų pry- vadovus, kurių sukaktis visuo-
šaky. Visur j is yra palikęs ne- met laiku ir tinkamai prisimin-
išdildomus pėdsakus, nes jį my- davo. Nemėgo jis polemikos, be t 
Įėjo visi. kurie su juo dirbo kar- savo straipsnius rėmė pozity-
tu, jo nelaikė asmeniniu priešu viais ir konkrečiais daviniais, 

. ir tie, kurie j o darbams nepri- kurie buvo naudingi lietuvių k a 
tare. Jo tiesumas ir atvirumas talikų draugijoms, visuomeninei 
jungė tautiniam tikslui net prie- veiklai ir kovai dėl Lietuvos 
šininkus, juo labiau bendramin- laisvės. 
čius. Bet jis nebuvo t ik uždaras 

* žurnalistas ar redakcijos dar-
A. a. L. šimutis, kaip visno- buotojas. šilelio slapyvardžiu 

menininkas, y r a tapęs istorine j is yra parašęs nemažai eilėraš-
asmenybe Amerikos lietuvių gy- čių. rašęs novelių ir scenos vaiz-
venime- Jo darbai jau įėjo į ben- dų. kuriuos statydavo ano meto 
drąją Lietuvos ir išeivijos lietu- mėgėjai teatralai. Literatūri-
vių istoriją. Savo energija ir su- niuose kūriniuose ir publicisti-
manumu jis ypač pasireiškė, kai koje jis savo mintis gebėjo per-
pirmojo karo metu atsirado vii- teikti aiškiai, puikiais vaizdais 
čių Lietuvai t ap t i nepriklauso- i r patriotiniais paskatais. Jo žo- | 
ma valstybe. džiai spaudoje, ypač karo ir po-

Lietuvos nepriklausomybei kario metais, uždegdavo, ska-
remti Amerikoje buvo sukurtas tindavo ir versdavo kitus susi-
Tautos fondas. kuriame nuo mąstyti apie tuos tikslus, kurių 
1918 m. velionis buvo sekreto- j is pats siekė ir į kuriuos kitus 
rius, pagrindinis paskaitininkas vedė. 
ir aukų vajaus vedėjas. įtikin- Išauginęs ir išmokslinęs krikš-
damas tautiečius, kad tėvynės čionišką šeimą, senatvėje jis ga-
laisvė yra išeivijos ir visų lie- Įėjo džiaugtis trijų sūnų ir duk-
tuvių reikalas. Pe r jo paskaitas t e r š pasiektais laimėjimais, t a ip 
ir prakalbas metii laikotarpy bu pa t matyti savo vaikaičius, iš-
vo surinkta Tautos fondui per kopusius į mokslo viršūnes. J i s 
350 tūkstančių dolerių. Ta ne- džiaugėsi ne t būriu savo pro-
sena istorija primena dabarties vaikaičių. Už katalikišką veiklą 
kartoms, kad Amerikos lietuvių a. a. L. š imutis pop. P j aus X I I 
'pagalba informacija ir finansine buvo apdovanotas medaliu P r o 
parama yra labai daug prisidė- Ecclesia et Pontifice. o už veik-
jusi prie nuniokotos ir karo su- lą tautai — Lietuvos vyriausy-
griautos Lietuvos nepriklauso- bes atžymėtas Gedimino ordinu-
mybės a ts ta tymo bei valstybinio Šį Amerikos lietuvių istorinės 
aparato sukūrimo. reikšmės asmenį palydint amži-
8 Liet. Katalikų federacijoje jis nybėn, reikia tik pareikšti užuo-
dalyvavo nuo 1914 m., eidamas jautą jo šeimai ir visai už lais-
įvairias pareigas, kaip generali- vę kovojančiai tautai, nes t o -
nio sekretoriaus ir pirmininko, kios asmenybės nepasikartoja. 
Katalikų susivienijime taip pat P*- Gr. 

ventojuose, kurie ėmė t r auk t i s j tebelaukia sprendimo. 
pietus. Vyriausybės pat vark v- - 1 . . 

, . . , ^ - Pi<*tn Vietnamo oasnvrkimas 
mas kariuomenei pasi traukti i š ' * 
aukštumų buvo pavėluotas ir blo \ Tragedijos atomazga pradėta 
gai įvykdytas. Ten daug ginkhj ! Paryžiuje 1973 m. sausio 28 d. 
pateko šiauriečiams- Kariuome- i sutartyje, kurioje nenustatyta 
nės tva rkymas buvo nepapras- į" net kurios Pietų Vietnamo sri-
tai blogas. Kai kuriose vietovė- j tys priklauso jo vyriausybei. 
se net divizijos sunaikintos. Ka-! Krašte palikta 145.000 šiaurės 
riuomenės vadovybė pakriko, vietnamiečių karių, bet šis rei-

rimą. Greičiausia dėl jos tarsis, 
kol visas Pietų Vietnamas pa
teks į priešo rankas. 

JAV prez. Fordas padarė ir 

liai įsipareigojant:. į Dievo Baž
nyčios drausmę įėjusi ir veikian
ti Evangelija. 

Pop. Paulius VL tikintiesiems 
dar prideda: 'Pasi t ikėki te išpa
žinties s ak ramen tu Išpažintis. 
tiesa, yra sunki. Bet ji neža pa
guodą, dvasinę ramybę it" džiaug 
smą. Joje mes betarpiškai pati
riame begalinį Dievo gailestin
gumą. Kaip ieškote gero gydy
tojo savo kūno sveikatai su to-

lams ir kitiems karo reikme- j kur i su dideliu rūpestingumu ir 
nims 1975 m. biudžete pietų : meile siekia atagilos sakramen-
Vietnamui tebuvo skirti 700 mil. | tą apsaugoti, atnaujinti ir pagi-
vietoje 1,4 bil. dol. Prasidėjo ii-, linti. 
ga bvla tarp prezidento ir kon-j .. , 

- . . . „ i - 1 ., , , . . . : Atgailos sakramentas yra ne greso del 300 mil. dol. papildo-!. :° , . " * 
o 1 J - - inj w. i k a s ^ l t a . k ^ P žmogaus širdies mos sumos. Balandžio 10 d. pre-i \ . •» ••• . W J „ , ^ » v ^^^.^ „T^.«^^^. „^ ^ 

. . . . , . , ,, . r . naujas atsigręžimas 1 Dievą. At-Į , - . , . . ... . . ... 
zidento pasaKytoie kalboje uz-. ..J , ^ J • kiu pat rūpestingumu, jeigu tik 

- ^ T™ -i J 1 T * ^ gailos sakramentas yra nuode- .. *T . ., , .. . , , . s ipras\ ' ta <22 mil. dol. Pietų . tjra . _ .galima, ieškok:te sieios gvdyto-... . , . . . n.Z mes slopinamo ir mirties t emdo- ' ° \ i e t n a m o karo reikalams ir 2oo T . . , , . . . . -, m o žmogaus gy\-emmo naujas mil. dolenų ukmei paramai, ši . . to - , - . . , . , . sujung.mas su dieviškuoju gy-suma vargu ras kongreso pnta-1 . __ . , .. . 0 r • vemmu- Tai yra deganti visų 
aikų aktualija. Išpažintis, a tgai

los sakramentas mūsų laikais y-
r a dar labiau aktualus, negu pra 
eities amžiais. Juo labiau y r a kitą mostą — 2.000 našlaičių I subrendusi žmonijos sąžinė, juo 

atvežti iš Pietų Vietnamo ir įtei- į labiau jai yra aktuali atgaila, 
sinti šiame krašte. Mostas gra- Tiesa, katekizmas mus moko. 
žus. Tačiau y ra tik savotiškas | k a d tobulo gailesčio, tad y r a 
pasityčiojimas, kai amerikiečiai 

j kariai paliko Pietų Vietname 
Į bent 40,000 įvairių rasių miši
nio neteisėtų vaikų, kurie šiuo 
metu pergyvena šiurpiausią ne-
lemtį. Mat, vietnamiečiai žiūri j 
juos su panieka. 

Pietų Vietnamo ir Kambodi-
.įos tragiškoji atomazga jau šiuo 
metu klaikiai nuskambėjo visa
me pasaulyje. Nuo komunizmo 
neva ginami kraštai pastūmėti 
į nepaprastai 

A. a. L. širmiai* ?->; r"-^7. T> R "«ryv '?•;> r««* ;g:; rn: -n;«»p i. ' - p > i « 

nuoširdžios Dievo meilės a k t a s 
nusidėjusį žmogų tuoj pat su
ta iko su Dievu, grąžindamas 
j a m Dievo malonę. Bet tokiam 
tobulo gailesčio aktui savaime 
priklauso ir žmogaus nuoširdus 
pasiryžimas, kai tik bus galima. 

jo. Jo pamokymai, patarimai ir 
padrąsinimai drauge su išpažin
ties sakramento malone atgręš 
jus Į Dievą, prisikėlimo ir gy
venimo šaltinį'' PzL 

Šie įvykiai ryškiai liudija, kad 
JAV parama gali būti naudin
g a tik t iems kraštams .kurie pa
t y s sugeba gintis. Tragiškoji a-

šiurpią nelemtį. 1 tomazga liudija ne tik karinį ir 
brolžudišką naikinimą, kuris pra j politinį, bet ir moralinį JAV pra
sidės karui pasibaigus. laimėjimą Azijoje, 

ŠEICHAS NUPIRKO 
MAHOMETO LAISKA 

Aboe Dhabi naftos šeichas už 
3 mil. dolerių nusipirko laišką, 
kurį pranašas Mahometas buvo 
parašęs ir pasiuntęs Bizantijos 
valdovui Heracliui, kai t a s VU 
amžiuje užpuolė Persiją. 

Laiškas, kuriuo pranašas jam 
siūlė ir prašė pereiti į islamo 
tikėjimą, išsilaikė per amžius ir 
pastaraisiais laikais buvo sau
gomas Šveicarijos banko seife. 
Aboe Dhabi šeichas Zayed šį 

'laišką laikys dabar savo pilyje, 
kuri bus pavers ta kultūriniu 
cent ru ( t ) 

ELEKTRONINES MASINOS 

Kai kurie bandymai rodo. 
kad elektroninės skaičiavimo 
mašinos nedaug tenusileidžia 

rityrusiems gydytojams, o kai 
ada juos net pralenkia. Pa-

skausmai ir kuriems reikėjo 
skubios chirurginės operacijos. 
Kaip vėliau paaiškėjo, kad 85 
ligoniai turėjo apendicito prie-
polį. 

Gydytojai nenustatė apendi-

NEIŠNAUDOTOS 
PROGOS 

Kontr. žvalgybininko atsiminimą žiupsnelis 
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J a u teismo eigoje buvo matyti , kad gal sunkaus 
kaltinimo nebus. Teismo sprendimas buvo maždaug 
toks: kaltinamasis įrodė, kad jis ginklus, kuriuos tu
rėjo ta rnaudamas , y ra a t idavęs valdžiai, pristatė gink
lų priėmimo pakvitavimus. An t ras kartinamasis ras tas 
kaltu už laikymą kariško šautuvo šovinių ir pistoleto 
gilzių. Baudžiamas dvejais metais kalėjimo su bau-
dižamojo s ta tuto pasekmėmis sąlyginai. Jei per 10 me
tų nepadarys nusikaltimo, t a i ši bausmė jam automa
tiškai bus panaikinta. Taigi t a ip ši bėda pasibaigė. 

Krau ją* }x> lf-nkaitc-. t;ir<!\ mu 

Bolševikai, užėmę Vilnių ir saugumo įstaigas, su 
saugumiečiais pirmomis okupacijos dienomis elgėsi ne 
kaip okupantai — rodė šiek tiek supratimo. Komisarai 
saugumiečius prašydavo, kad jie juos supažindintų su 
pradiniais saugumo veiklos metodais. Saugumiečiai tu
rėjo jų norą patenkinti . Saugumiečiai vylėsi, kad gal 
Sovietų Sąjunga nekels j iems nepamatuotų kaltini
mų. Tokie kaltinimai būdavo keliami visokių neatsa-

kaip lengviau išerauti narodvmua :š nusikaltėlio, supa-] toje krosnyje, 
žindinti su SSSR baudžiamuoju s t a t u t u Jie stengda- Kai SSSR komisarai įžengė į Saugumo departa-
vosi naudoti praktiškus metodus. Paimdavo iš saugu- mentą. rado tik tuos dokumentus ir asmenų kvotas, 
miečių keletą nebaigtų bylų ir nurodinėdavo, kaip t a s ! kuriomis jie t a ip labai negalėjo pasinaudoti, suimti 
bylas aiškinti. Kaip tik tuo laiku vienas saugumietis j Lietuvos valdininkų užregistruotus bendradarbius. 
buvo gavęs kvotą privesti prie galo. Viena tokia byla 
lietė lenkaitę. 

Naktį Vilniaus mieste graži apie 18 metų lenkai
t i platino nelegalią literatūrą. Lenkaitę sulaikė SSSR 

1 patrulis. Literatūra buvo kiršinančio pobūdžio bolše
vikų prieš lietuvius. Esą. lietuviai sprogdiną tiltus, 
šaudą SSSR karius, žygiuojančius per Lietuvą. Net 
buvo nurodyta, kokius tiltus susprogdino. 

Rusai tuojau tas lenkaitės platinamas žinias pa
tikrino. Pasirodė, kad jos išgalvotos nuo pradžios iki 
pabaigos — melas. Tą bylą komisarai iš saugumiečių 
pasiėmė, nes ji dar nebuvo visai baigta. Komisarai 
saugumiečiams pareiškė: pažiūrėsite, kad r y t o j viskas 
bus aišku, k a s lenkaitei davė nelegalią literatūrą. 

Kitą rytą saugumiečiai susirinkę į įstaigą iš val
dytojų patyrė, kad įstaigos rūsyje rado kruvinas grin
dis, tuščių alaus bonkų. silkių likučių ir visokių žmo
gui kankinti įrankių. Darbui prasidėjus, a tvykę komi
sarai pareiškė, kad byla lenkaitės, kuri platino nele
galius atsišaukimus, yra baigta. 

Archyvu deginimas 

kada juos net pralenkia. Pa- j eito dešimčiai ligonių, kurie jį iš 
vyzdžiui. Anglijoje buvo atlik-' tikrųjų turėjo ir 31 kartą pri-Į kingų elementų, kuriais Sovietų saugumo institucijos 
tas toks bandymas. ESM kartu į pažino apendicitą tiems, kurie j labai tikėdavo ir visu svoriu reaguodavo suėmimais 
su gydytojais nustatė diagnozę, j o neturėjo. Tuo ta rpu mašina ! ištrėmimais ir žudymais visai nekaltų žmonių. 
;;Ci Hgociamą kuriuos sta'ga 
ėme kankinti smarkūs pilvo' k a r t u * 

b^ čia apsiriko atitinKarnai 1 ir 8 1 ' 

kurie, įsirašę komunistais, teikė už pinigus žinias apie 
komunistų veiklą Lietuvoje. Toks archyvų sudegini
mas apsaugojo ne tik saugumo bendradarbius nuo 
mirties, bet apsaugojo ir Saugumo departamento tar
nautojus, kurie po bolševikų užplūdimo buvo j au p a 
sislėpę. Nors ir buvo kai kurie suimti, tai. neturint 
jų tarnybos bylų, kvotą vedant, neturėta kaltinamos 
medžiagos ir suimtasis galėjo neprisipažinti 

Okupantai bolševikai labai domėjosi saugumo val
dininkais. Komisarai iš pradžių sunkiai tvarkėsi. Ne
turėdami reikiamų bylų be darbo vaikščiodavo korido
riais. Jei kokį nors užregistruodavo bendradarbiauti 
ir jį paleisdavo, tai dauguma bėgdavo prie Vokietijos 
sienos ir ten slaptai pereidavo į vakarus. Komisarai 
iš pradžios pasišaukdavo auką į savo kabinetą ir ten 
jį bandydavo padaryti agentu. Tačiau tą daug kas ga
lėjo pastebėti ir tokie užverbavimai buvo laikomi ne 
konspiratyviais. Valdininkus, kurie nesiduodavo užver
buojami, suimdavo. Vėliau paaiškėjo, kad buvo komi
sarų užverbuoti aukšti Kauno apygardos kriminali
nės policijos valdininkai Petras Vitulskis. Petuchas , 
Puhauskas ir kit i . 

Buvo gandų, kad kai kurios bylos ir dokumentai 
buvo iš anksto supakuoti, hermetiškai uždaryti ir pa-

Kai 1940 m. galutinai paaiškėjo, kad Lietuvos 
suverinitetas palaidotas ir kad Sovietų Sąjunga pra-
dės okupuoti Lietuvą. Ui archyvai, kurie okupantams kasti į žemę Lietuvoje. Kai bolševikai atėjo j Kauną, 
gali būti naudingi, buvo naikinami. Kaune, Saugumo valdininkai, kurie degino archyvus, jau seniai buvo 
departamente, buvo paskirti du valdininkai, kurie a t - pasislėpę — nuvykę į tėviškės kaimus. D r a u g a i s u 
rinktą medžiagą sudegino. Tas darbas buvo at l iktas kariais juodu dirbo, komisarams juos išdavė ir juodu 

Vilniaus Sovietų komisarai įsteigė Lietuvai sau- , konspiratyviu bu ui. Arui; vai buvo d e p i a m i depai- buvo su imt i 
I gvaniečiam8 vakarinius kursus juos daugiau pamokyti, 1 tamento rūsyje, specialiai jau statant rūmus pastaty-
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POLITINES PADĖTIES RIMTIS 
Vliko vicepirm, Jurgio Valaičio žodis 
atidarant organizacijų konferenciją 

Ne ta ip seniai praėjusiųjų me- . 
tų spaKo mėnesi buvom susirin- į 
kę White Plains prie New Yor-j 
ko. Sutarėm visą eile roik.šmin-j 
gų ir naudingų išvadų. Prisitvir
t ino mūsų nuomonė, kad tokie 
susitikimai reikalingi. Dar prieš j 
išsisk :rstydami futarėm konfe-j 
rencijos darbą tęsti balandžio j 
mėnesį. Mūsų žvilgsnis tuomet j 
svarbiausia krypo j tolimesnės j 
ateities uždavinius bei einamuo-1 
s 'us darbus, kokius tada mes 
juos matėm. Politinių įvykių 
raida užbėgo mūsų planams už 
akių. Gana netikėtai atsidūrėm 
prieš k :tokią padėtį. — padėtį 
grėsmingą Lietuvos valstybin
gumo apraiškoms, su visomis 
su tuo susijusiomis pasėkomis. 

Ar ši grėsmė t ikra a r dalinai 
įsivaizduota bei perdėta? Tai 
vienas klausimų, kurį mes čia 
turėtumėm paliesti. Mums atro
do, kad grėsmė nepramanyta. 

Tokioje padėtyje mūsų ilgalai
kiai planai ir darbai atidėtini. 
Atidėti na ir Lietuvos laisvinimo 
konferencijos antroji dalis. Dėl 
to šaukiama nepaprastoji kon
ferencija. Reikia skubėti, nes į-
vykiai vėl gali vystytis greičiau, 
negu mes norėtumėm. Mes tu
rime jų raidą pakreipti, mes tu- i 
r ime naują grėsmę Lietuvai pa- į 
salinti arba bent sumažinti- Taij 
uždavinys, kurio lietuviai Lietu-1 
voje negali atlikti. Dėl to atsa-j 
komybė už jo vykdymą tenka 
mums, laisviesiems lietuviams. 

Pirmu žvilgsniu pavojai yra 
d u : Pabalti jo valstybių aneksi
jos teisinis pripažinimas, svar
biausia JAV-bėse, ir antra, pa
vojai, susiję su Europos saugu
mo ir bendradarbi avimo konfe
rencijos baigiamaisiais nutari
mais. Mums atrodo, kad. iš tik
rųjų, abu neatskiriamai siejasi 
vienas su kitu. Dėlto kar tu jie ir 
svarstytini. ka»tu su jais ko-
votina. Tai an t r a priežastis, ko
dėl ši konferencija atrodė būti
na . 

Darbo daug. o laiko maža. Dėl 
to šiuo metu mes turime suburti 
visas savo jėgas įjungti i darbą 
kaip galima daugiau lietuvių pa
vieniui ir per organizacijas. Kai- į 
b an t apie organizacijas iškyla' 
derinimo reikalas, nes niekada 
nebuvo jis t a ip svarbus, kaip 
šiuo krit išku metu . Šį klausimą 
apsvars ty t i i r ras t i paprastą bei 
veiksmingą būdą derinimui vyk
dy t i y r a kitas šios konferencijos 
uždavinių-

Ar darbais pasidalinti, ar dirb 
tj juos lygiagrečiai, vienas kitą 
informuojant ir palaikant arti
m ą ryšį? Kadangi koordinaci
j o s reikalas y ra aktualiausias 
JAV-bėse. pirnil^.isia turėtume 
išgirsti pasisakant tuo klausimu 
JAV-bių organizacijas. 

Bet a r šitokie savrstymai iš 
viso reikalingi? Mūsų organiza
cijos jau kuris laikas dirba kon
krečius darbus: rašo laiškus, 
siunčia telegramas. Girdime. 
kad jau ir rezultatų matyti, kad 
didysis pavojus ko gero, bus 
j au praėjęs. 

Nieko nėra pavojingesnio. kaip 
paskubėti su pabaigtuvėmis. 
Kas padaryta, tikriausiai pade
da, bet negana. Kas daroma iki 
šiol, yra daugiausia partizaninė 
veikla. I r tokia kovos forma yra 
efektinga, bet jai reikia daug 
laiko, kurio mes neturim. Mes 
tur ime trenkti sunkiąja artile
rija, pasiekti didžiąją spaudą 
plačiu mastu čia ir Europoje, 
pasiekti dešimtis senatorių (y-
pač užsienio reikalų komisijos 
nar ius) , pasiekti Europos poli
t ikos vairuotojus. Tai dalykai rr 
priemonės, kuriuos turim aptar-

r sutar t i . Detaliai apie juos 
mes išgirsime pranešimvose. 

Turime derinti veiklą xavo 
tarpe, tačiau ji bus žymiai pa
veikesnė, jei derimsim ją su es
ta is ir latviais. Santalka visuo
t ina apimtimi. Baltų taryba JA 
Va.s.:ybebč yra tie adisui:, per 

C L A S S I F I E D G U I D E 
PROGOS — OPPORTTMTIKS 

kuriuos šis derinimas turėtų 
vykti ir jau vyksta. 

Sunkiosios artilerijos kiekvie
nas sviedinys brangiai kaštuo
ja . Dėlto mums reikia lėšų šiuo 
metu žymiai didesnių, !:aip kas
dieninei mūsų veikiai. Kaip jas 
sutelkti? Mes galime eiti kiek
vienas sau, nes -bendras ark
lys visada Hesas", sako lietuvių S t P e t e r s b u r g F l a . m o t e r ų o k t e t a s . E k. ; d . : , G je2ukaitienė. 
priežodis. Tai yra bent dabinai m u z . E 1 Rukšteiienė. O. Galvydienė. EL Bakutienė. Sto*: St. Stapon-

kienė. EI. Vizbarienė. M. Grigienė. Br Urbonienė, L'r. feliskienė ir P. 
Juozaitienė. 

TAVERN WITH BUILDING 
Living ąuarters. Dining Room-Hall. 
Ebctra lot. 

P A R D A V I M U I 

R E A L E S T Ą T E HELP WANTE1> — VYRAI 

4 APMTMEI IT BRICK ' Qr(|er fillers and taggers 
2 car garage. A-l condition. West 
of Central Ave. Upper 50's. No bro- : Mušt speak English. Work in elean 
kers. By appt. only. 767-5789 air^onditioned warehouse. Mušt 

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ 
2-jų butų namas apvl 64-os ir Alba- j 

Parduodamas 27 inčių juodr balta ny indelis skiypas. S18.000 arba ge~ 
TV "console" aparatas. Geram sto- riausias pasiūlymas. Prašom skam-
vy. Skambint 434-4827 bim 59*5233 

have good references and mušt pass 
I polygraph tests. 

PAKULA & COMPANY 
218 S. Wabash Avenue 

~rh F.oor 

patvirtinusi netolima praeitis JA 
Valstybėse, kaip vienas kitas 
prisimenat. Ar tinka tai ir šiuo 
atveju? Mūsų nuomone, esamo
mis aplinkybėmis yra svarbių 
argumentų prieš toki lėšų tel
kimo būdą. Pirma, mūsų lėšų 
šaltinis yra lietuviškoji visuo
menė, o ji žiūrėtų j toki būdą 
labai nepalankiai matytų nesu
gebėjimą nesusitarti kritišku 
Lietuvai metu. Iš kitos pusės, 
jungtinio fondo pasisekimą są
lygoja tai , kiek mes esame įsi
sąmoninę momento rimtumą. 
Mums atrodo, kad padėtis savo 
svarba atitinka maždaug 1917 
metus. Anais laikais padėtį di
dele dalimi lėmė kelių vadovau
jančių asmenų politinis subren
dimas. Mes turime parodyti, 
kad esame šio sugretinimo ver
ti . 

Trumpai suglaudus, šios kon
federacijos tikslas yra aptarti 
susidariusią grėsmingą padėtį, 
sutart i ypatinguosius uždavi
nius, priemones ir organizaciją 
uždaviniams vylrdyti per atei
nančius tris mėnesius, kad grės
mę Lietuvai j>ašalintumc. 

Aš esu tikras, kad suvažia-
vom ir suskridom šaukiami bend 
ro reikalo, pareigos ir atsako
mybės jausmo. Dėlto ši konfe
rencija pateisins j ją lietuvių de
damas viltis. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
St. Petersburg, Fla 

PAUKŠČIŲ U Ž D U 

Paukščio lizdas visada domino 
žmogų. Jei jis ir ne mokslinin
k a s ir ne ornitologas, nors jis 
i r nemąsto apie paukščių naudą. 
bet į lizdą žvelgia meiliai, net 
kartais lyg susigraudinęs. Ge
ram žmogui visoks lizdas gra
žus. Jis primena jam gimtuosius 
namus, šeimos šilumą, jaukią 
svetingą pastogę. Lizdų globos 
tradicijos yra senos ir jos buvo 
prasmingos. Mokytojai mokyk
lose mokinius ragindavo puose
lėti ir vystyti tas gražias tradi
cijas. Geriausias lizdų globos 
būdas buvo — visiška ramybė 
paukščių perėjimo metu. Nelan
kyti ežero kur jame "peri va n-1 

dens paukščiai, o kai pastebima 
sodo kertėje dekoratyviniame 
krūme slypintį lizdelį, nepradėti : 

stebėjimų, nebaidyti ir nevar
ginti mažutės pereklės. Verčiau 
prižiūrėti, kad aplink namus : 

neslampinėtų katinas, nutrūkęs; 
nuo grandinės šuo. Ir smalsiems 
savo šeimos nariams išaiškinti, j 
kad reikia globoti lizdelį, vadi
nasi, pasirūpinti, kad paukščiu
kams niekas netrukdytų Lšsipe- i 
rėti. Mš. 

AUSIES GIRDĖJIMO NERVAI į 

Garsas atsiranda kūnui vir
pant. Kūno virpėjimas sukelia 
oro virpėjimą, kuris pasklinda 
garsinių bangų pavidalu. Žemu
tinė žmogaus girdėjimo riba 
15-19 ir aukščiausia 20.000 oro 
virpesių per sekundę: Garsinės 
bangos ateina per ausies kauše
lį arba klausomąją landą, pa
siekia būgnelio plėvę ir ją su
jaudina. Būgnelio plėvės virpėji
mas, arba bangavimas išjudi
na kaulelius, kurių paskutinis, 
būtent, kilpa, išjudina ausies 
viduje esantį skystimą. Vidaus 
ausyje yra girdėjimo nervai, 
kurie tuos judėjimus perduoda 
smegenims. 2mogua tuomet iš
girsta garsus. Jm 

Po didelių Simo Kudirkos suJ 
šeima apsilankymo, kinis mus 
atgaivino ir įkvėpė naujų jėgų 
dirbti ir kovoti dėl Lietuvos iš
laisvinimo-

Kovo 30 d. į Lietuvių klubą 
atsilankė Altos pirm. dr. Bobe
lis su šeima ir A. Devenienė. 

Balandžio 2 d. Lietuvių klubo-
dr. Bobelis davė platų praneši
mą apie esamus pavojus pripa
žinti Pabaltijo tautas Sov. Ru
sijai. Kvietė visus j bendrą ko
vą, kreipiantis j įtakingus A-
merikos valdžios asmenis kad 
tai neįvyktų. 

Balandžio 6 d. Lietuvių klube 
buvo pagerbta muz. Elena Rukš
teiienė. kuri jau 2 metai kaip 
vadovauja moterų oktetui- Ok
tetą, sudaro sopranai: U. Bliskie-
nė, G. Galvydienė S- Urbonienė, 
Elena Bakutienė; altai: P. Juo
zaitienė, St. Steponkienė. M. 
Grigienė. G. Jezukaitienė ir Ei . 
Vizbarienė. 

Muz. EI. Rukštelienės pager
bimo proga, klubo pirm. A- Kar-
nius klubo vardu tarė gražų svei 
kinimo žodį ir pakvietė O. Gal-
vydienę pravesti programą. O. 
Galvydienė okteto vardu pasvei
kino E. Rukstelienę ir gražiai Į 

padeklamavo A. Asčio eilėrašti 
"Draugystė". Okteas padaina
vo keletą dainų, kirios nepap
rastai melodingai skambėjo. 

Gražinos Jezukatienės vado
vaujamos, to pači> okteto dai

nininkės pašoko silizuctą šokį 
"Pas močiutę augiu". Publikos 
gausiai atsilankė, todėl muzikei 

Į Rukštelier.ci ir oktftui nesigailė
jo katučių. Prie gnžaus, žvakė
mis ir gėlėmis paouošto stalo 
visi skaniai ir linkimai vaišino
si, linkėdami mus. Rukštelienei 
ilgiausių ir darbmgj metų. 

Gegužės 3 d. yra ruošiama li
teratūros šventė, kur pasirodys 
visos meninės jėgos su eilėraš
čiais, kupletais, damomis ir šo
kiais. Ramunė 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškomi KAZIMIERAS PETKUS ir 
jo žmona JUZEFĄ (VAPvANAVI-
CICTĖ). gyv. Chicagoje. Ieško - -
Jonas Petkus. Trakų rajonas. Lent
varis, Komunaru skersgatvis. Xr. 
12. 

NAMŲ JRAES AVIMAI 
NEMOKAMAI 

Turime pirkėjus. 
J. Bacevičius 

TeL — 778-2233 

A. t A. agron. ANTANUI BRIČKŲ! mirus. 
žmonai ADELEI, sūnui ROMUI ir šeimai, dukrai IRE
NAI ir JUOZUI RAUDONIAMS ir kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Adelė ir Ildefonsas Sadauskai 
ir šeima 

Brangiam sūnui 

A. t A. DARIUI JURGUCiUI mirus, 
tėveliams DANGUOLEI ir JURGIUI JUEGUČIAMS, 
sesutei ir broliukui, seneliams ONAI ir JONUI ŠEPU-
TAMS gilaus skausmo valandoje reiškiame nuošir
džiausią užuojautą. 

Teodora Penikiene 
Gerimantas su dukrelėm 

A. tA . S O P H I E ZANER 
ZANAUSKIENfi 

Gyveno 7033 S. Washtenaw Avenue. Chicago. fllinois. 
Mirė bal. 17 d., 1975. 4:30 vai. popiet, sulaukus 78 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 62 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Rita Adomaitis, 

žentas Tony ir Victoria Jablonskį žentas Fred. i :-iūkai. 3 pro-
anūkai. Lietuvoje 3 broliai ir kiti giminės, dranga / i r pažįstami. 

Priklausė šv. Kazimiero Ses. rėmėjų dr-jai. 
Kūsas bus pašarvotas šeštad.. 4 vai. popiet Petkaus Mar-

quette koplyčioje. 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės jvyks pirmad.. bal. 21 d. iš koplyčiot 9 vai ryto 

bus atlydėta j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už velionos siela. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktery*, žentai, anūkai ir proanGkai. 
Latd. fllrtkt. DcnaM A. Petkus. Tei. 478-2345. 

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

M O V I N G 
ŠERĖNAS perklausto baldus ir ki
tos daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TEJLEF. — WA 5-8063 

Addisen St. & Central Ave. Puikioj 
vietoj aru susisiekimo ir krautuvių sa-

! vininkas parduoda 6 kamb. mūr. bun-
' galow. 3 mieg., didelis salionas ir val-
, somasis, "custom" spintelės virtuvėj. 
JGazu apšald. 220 V. iaidai. $39,500 
I Kreiptis į Paul tel. 

282-0086 arba 332-5100 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos Ir paprastos 

Radijai 
Stereo h oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
8S46 W. 69th St. — TteL 776-1486 

INCOME PROPERTY 
Vic. 64th and Albany Ave. Big lot. 

$18,000 or best offfer. Please cali 
599-5233 

Įvairių pre. ių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTFTKATAI m ArTOMOBILIAI 
OOSMOS PABCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

2501 w. «9th su chicago, m. ftdsat 
SSSS So. Halsted, Chicago, m . 60608 

TeL WA 5-27S7; 254-SS20 
V. Valaminaa 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir vaškuojama 

visu rfOStą grindis 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

>=•=» 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Geru prekių didelis pas rink-mas. Au
tomobiliai Šaldytuvai, televizijos, do
lerių certiflkatai. maistas, akordeonai 
2608 W. 69tb St. Chle&KO, ni. 6062*. 

TEXJT. — WA 5-2787. 

•v 

Cia gerovė 
IVa aukoto namas. 2 butai; vienas 

dalinai nebaigtas. Ui Marauette Pko. 
arti F-ulaski. 50 p. sklypas. §22.500. 

S botų mūras Marquette Pke. Nau
jas g-azu šildymas. Garažas. $28,000. 

Puikus 5 kamb. 15 metų mūras. 
Arti *'Koo!-Aid" ir mūsų ofiso. 

?24,900. 
4 butų didelis mftraa. Nes*. t»<fe 

nuo investuoto kapitalo. Platus lotas. 
Atskiri jsazo fHldymai Brlgbton PVe. 
Nusileido iki $29,000. 

Didelis 5 kamb. I-jų aukštų. Z0 
metų mūras. 1H vonios. Sausas pu
šinis beismentas. Blokas i pietus nuo 
Marauette pko. Ir Kedzle. $22.960. 

10 butų mūr. 2 auto muro gara
žas. Naujas gazo Šildymas. AinTniTi 
lasgal. 6* p. lotas. Arti mfisų. 
$77,000. 

Arti prie parko. Apto 12 ji_;ų 
2-jų butų po 5 H kamb. maras. Maro 
garažas. Atskirt illdymat $44,000. 

ftviesns, didinc&s 16 metų 1-jų bu
tų mUras. Atskiri Šildymai, alumm. 
langai, apie 40 p. lotas, muro gara
žas. Marquette Pke. $46,000. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av. EE 7-7200 

ALTO MECHASICŠ 
EXPF31IKNCED O.VI.Y. 

Vfe're expajiding and have openings 
Cor <»cvpral good. exp«rienced 

mecaanios. 
».. Good pay. pleasant •vrorking 

conditlons, oompany benefits 
Apply in pe.rson week days 

to Boh Johnson. 

^YHEELER AMC-JEEP 
2501 W, Lmcoln Hwy. 
Olympla Fields, IUinOi' 

HELP WANTED MOTFIRVS 

Fstablished TVRAPKRY WORKHOOM 
North Shore Ciustom. Dvapf-ry Work-
room is in n*-ed of l'ull or part 
time ppamstresse.s. K^pcripn^od i n 
bedfpreads an.i custom draperi' 
sewing. 
Kxc&Ilent vrorking facilities and iop 
salatie-s. 

Call 251-S539 
Ask for 3Ir. Sebasttan 

SEWING MACH1NE 
OPERATORS WANTED 

Mušt be avperienced. Single needle ana 
Serge Machine. Full Time. Steady 

SHAFFER SPORTSVVEAR 
2541 N. Sheffield, 933-8973 

\TTR-AI IE MOTERYS 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, UL 80632. teL 927-5980 

HEATTVG OONTR-%CrOR 
Jrengiu mieste ir užmiesty naujus 

j Ir perstatau senus visų rūšių namo 
apšildymui pečius, air oonditibing 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai Ir garantuotai. 

DOMAS ŽCKACSKAS 
4444 So. Western Ave. 

Chicago, Dl. 60609 
Te!. V I 7-3447 

1 »4 aukšto med. 67 ir Talman. 
5 ir 4 kamb. Gar. S16.900. 

6 kamb. mūr. bung. SS ir Talman. 
Gar. J2H.900. 

f/z aukšto 20 m mūr. 92 ir Spaul-
diner. "> ir 4 kamb.. apie $40,000. 

5 kamb. 27 m. mūr. resid. 72 ir 
VVhippIe. Gar. $26.900. 

2 butai po 5i£ kamb. h- pajamos 
skiepo. Atūr. M. P. ^26.900. 

1 Va aukšto 18 m. mūr. 71 ir Kedzie. 
5 ir 3 kamb. Gar. $33.900. 

4 butn švarūs med. 35 ir Kmorald. 
ga>«> šiluma. $23.500. 

r» butu mūr. M. P. pažo Šiluma. 
Gar. $35.900. 

5 butn 7 m. mūr. 59 ir Franciseo. 
SlS.fiOO pajamų. $99.000. 

12 butn lO m. mūr. K 3 ir Pulaski. 
$27.»0O pajamų. $165.000. 

LEONAS REAL ESTATE 
2741 W. 69 St. 925-6015 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir klcdu naujus pe

čius. Pigiai išvalan, taipgi alyvimus 
perdirbu del dujų. Įdedu vandens šil-
ytavus. Kretptts — 

A- BANYS — 447-8806 

lOOį — 20 — 30<žį pigiau mokėsit 
ui apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pa.« 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208^ \Vest 95tb Street 

Chicago, nunot* 
TeL UA 4-8654 

Mūrinis. 2 gražus butai po 4'-2 kamb. 
Prie 61-mos tarp Kedzie ir Pulaski. 
Kabinetų virtuvės. Brangios vonios. 
Atskira vonia rūsyje. Geras garažas. 
2emi taksai. Namas geras ir nebran
gus. 

BROKERIS — P. 2UMBAKIS 
PR 8-6916 

PART TIME HELP 
Days and Evenings — 

Malė and Female 

M c D o n a l d ' s 
3168N.BroadwaY 

IŠNUOMOJAMA — FOB RENI 

IŠNUOM. 3 kamb. butas 2-me aukš
te, netoli Marauette Parko. Pagei
daujama vyrės. amž. asmens. Ga
lima tuojau užimti. 737-8647 

Cicero — 1410 S. 49 Ave. — iš-
nnom. 4 kamb. botas, 2 miegamieji 
2-me aukšte iš kiemo. Suaugusiems. 
Galima apžiūrėti iki 3:30 popiet, 
skambint TO 3-0609 
IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių bu
tas Brigbton Parke. 

Telef. — LA 3-7153 

4 butu mūr. netoli Kedzie ir 72-OUL 
Geras investavimas. 

Puiki rezklfnoŲa. 3 mies-, }ruo*taa 
rūsya «2 ir Kedzie. 

2 auk-tu mūr. apynaujis. Gražiojo 
vietoje Marquette Pke. 

I^bal frražns 2 miegamų mūr. prto 
64-os ir Kedzie. 

2 buto mūrlnla ir garažas. Brlg'b-
ton Pke 

Notarlatan — Draudimai 
Inoome Tax 

SIMAITIS REAL ESTATE 
2951 W.63rdSt. f 436-7878 

CEMENTO IR MŪRO 
KONTRAKTORIUS 

Atliekame naujus ir s^ivus cemen
to ir mūro <larbu«. Pamatus. Šali
gatvius, oomentinius laiptu.**. Pfrmū-
rinam,^ kaminus, uZmūrtname ai'ba 
(muriname lanjrus, permūrtname laip
tu šonus. 

Turimo leidimus daryti miesto Sa-
liiratvius. 

K. ČESNAUSKAS CONSTRUCTION 
Tel. — HE 6-2812 

Skambinti po 3 vaj. popiet 

M. A. Š I M K U S 
R E A L ESTATE. VOTARY P t B U C 

TSCOMK TAX SEKVIOE 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ IftKVIKTIMAI. pUdoml 

PILIETYB£S PRAŠYMAI Ir 
kitokį blankai. 

1 bedroom apartment 
Heated. Vic, 67th and California. 
Elderly couplle. 

Cafl — LA 3-5785 
ISNUOM. miegamas kambarys 

tvarkingam vyrui. Bridgeporte. 
Skambint YA 7-7083 

D ft M E S 1 O ! 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Toriu Cbicagos miesto lel-dima. 
Dlrbn Ir užmiesty. Dtrbu greitai, 
garantuotai ir HažlnlngaL 

KJsudlja- PnmpuOa 
43.V» H. Wa.shtena« Ave. 927-SA5* 

PLUMBING 
Vonių specialistas 

Keramikos plyteles — Glass blocka 
Elektra — Medžio darbai — Plumbing 
Slnfcos vamzdžiai išvalomi (elektra) 

TEL 778-020$ 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas — 

Valdpmas 
Draudimai — Inroroe Tax 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. 778-2233 

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

ApdraoBtas perkraustvmaa 
Įvairiij atstamŲ 

823 WEST »4th PLACE 
TeL — FRontaer 6-1882 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

B U D S REALTY 
NAMŲ PIRKIMAS BEI 

PARDAVIMAS 
Butu Nuomavimas 
BALYS BTJtmArTlS 

4369 So. Arriier AveMK 
Tetof. — 254 5581 

PUSMEČIUI $60.00 
(10/20 5/TTM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

i. BACEVIČIUS — 778-2233 

5 
* 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI" 
Radijo Valanda jan 30 meta tarnauf* 
New Jersey, New York, ir Connectl-
eut iletuvlains! Kas SeStadlenj. nuo 
4 tkl S vai. p. P, iŠ WETVTj StoUen 
New Torke (1830 kil., AM Ir 97.9 
meg. FM). 
IMr«k». — Dr. Jokūbas J. Stnkaa 

Mount»,n-lii.-. S. JI. 07092 
TV*. a M M (oode 201) 

Kviestame taip pat k1au.*ytis . — 
HetuvLAkų kultūrinių Valandų anglų 
kalba. 15 Seton Hali t niversi teto 
radijo gtonm. (Svw Jfrs«y VVSOU 
(89.5 mog. FM) Pirmad.. 8:05-9:00 
». v. (Vadovauja prot. J. Stnkaa) 

• 



A. A. JURGĮ JAKUBONI AMŽINYBĖN 
PALYDĖJUS 

Kai kr'kačionys i-uošėsi švęsti 
džiaugsminga Kris ta i^ j risikoli-
mo švente, jos :1- va karėse, šeš
tadienį, Jakubonių šeimą ištiko 
skaudu*; įvykis: dipl. konurv. 
Jurgis Jakubon s 5:4:0 vai. ryto 
š v Kryžiaus ligoninėje išsisky
rė iš gyvųjų tarpo. 

Velionis buvo gimęs beveik 
prieš tris ketvirčius š imtmeeo 
Eglinės vienkiemyje, mažo ūki
ninko eigulio šeimoje gamto> 
atžvilgiu puik:ok- Biržų miškų 
apylinkėje, kurioje velionis p r i 
leido savo vaikystę. Ji. m a b t . 
turėjo Įtakos ir į jo kilnaus cha
rakterio išsivystymą. 

Vos spėjus pradėti gimnazi
jos mokslą artimame Biržų mies 
te , pirmas pasaulinis k a r a s nu
bloškė jauną moksleivį į tolimą
ją Rusiją. Voronežo lietuvių gim 
nazijoje jis vėl tęsė mokslą, bet, 
jos nebaigęs, karui nurirrus, grį 
žo į nepriklausomą Lietuvą ir 
jsijungė j Lietuvos gynėjų ei
les. 

A. a. Jurgis Jakubonis 

iien-;'» Vcnm.'žc gaussr-zijos*kfe-' 
sės draugas Petras Balzaras. 

, Kasdien atvykdamas ir ilgas va-
j landas padėdamas rūpintis li-
| goiūu. Balzaiiii susirgus ar ne
galint ateiti, jį nuolat pavaduo- , j 
davo svauus, buv^s konsulas, 
Antanas Kalvaitis. O daugeli a t 
vejų reikėdavo pagalbos net v i - | 
durnaktį. Taip Balzaras ir Kai- j 
vaitis daugelį metų lengvino ve> į [ 
liomo žmonos Stasės sunkią naš - i 
tą. 

Kai ligonis buvo išvežtas i j 
šv. Kryžiaus ligoninę, velionio j 
pusbrolis Petras Variakojis, bu
vęs Lietuvoje banko direktorius, ; 

ištisus vakarus kasdien budėjo 
prie ligonio. Didįjį šeštadienį j 
nustojo plakti velionio širdis-

Atsisveikinimo pamaldoms 
Petkaus koplyčia balandžio 1 d. 
vakare buvo pilnutėlė žmo
nių. Atitinkamas maldai a tka l 
bėjo evangelikų reformatų ku 
nigai Stasys Neimąnas, pasa
kydamas ir pamokslą, ir Povilas 
Dilys, vargonais grojant A n t a - ' 
nui Kalvaičiui. Pritaikytas gies- j 
mes giedojo sol. Algirdas B r a - ! 

Antanui Kalvaičiui t v a r - ! 

stogų metu du kartus vyko į 
Angliją pagilinti studijų ir pa
sitobulinti anglų kalbos. Dėl j -
gytos Skuode pedagoginio dar
bo praktikos ir dėl pasitobulini
mo moksle. Tauragės gimnazi
jos vadovybė velionį pakvietė i zis 

Paleistas iš kariuomenės, įsi- j pradžioje mokytojo pareigoms, j kant. atsisveikinimo žodžius t a -
gijęs brandos atestatą, pradėjo j o vėliau Lietuvos švietimo va-1 rė doc. Gediminas Galva, Kla i -
studijuoti tuo laiku vienintelė- ' dovybė paskyrė velionį gimna- j pėdos Prekybos instituto ir j o 
j e aukštojo mokslo institucijoje zijos direktorium. Tose pareigo- Į studentų vardu, pulk. A. Rek-
— Aukštuosiuose kursuose. Bet se jis išbuvo iki Lietuvos nepri- laitis Lietuvos fondo, Bučys j 
gavęs Prekybos ir Pramonės klausomybės žlugimo. Velionio 
banko (Martyno Yčo vadov.i , sugebėjimą tinkamai atlikti gim-
stipendiją išvyko į Leipcigą ko- į nazijos direktoria>is ir pedagogo 
mercinių mokslų studijuoti. Ne- pareigas, net pusei šimtmečio 
žiūrint svetimos kalbos sunku
mų, kuriuos reikėjo greit nuga
lėti, velionis per nus ta ty tą laiką 
išėjo mokslo kursą, išlaikė eg
zaminus ir 1924 m. rudenį gavo 
aukštojo mokslo baigimo diplo
mą. 

Grįžęs pradėjo mokytojo dar
bą Skuodo komercinėje progim
nazijoje. Ten velionis susipaži
no su lituaniste mokytoja Sta
se Kumpikevičiute. Sutuoktuvės 
buvo palaimintos Kaune 1931 
m- liepos 4 d. Greitai būtų ga
lėjęs švęsti laimingo vedybinio 
gyvenimo auksinį jubiliejų. 

Velionis nepasitenkino turė
damas gimnazijoje darbą ir dip
lomą kišenėje, bet vasaros ato-

ATEITININKAI 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

rius Mieiūnas pristatė kalbėtoją 
Viktorą Naką, kuris mums kal
bėjo apie kitų tautų pažiūras j 
Lietuvą Šia tema vedėme ir dis
kusijas, kurių metu daug kas pa
aiškėjo, daugiau išmokom, {do
m u buvo išgirsti, kad Batunas 
mėgina užmegsti ryšius su Tre
čiuoju Pasauliu, ir, kad mėgina 
įtikinti kitas tautas mūsų laisvės 
reikalu. Taip pat Viktoras pa
kalbėjo apie Saugumo Tarybos 
konferenciją. Mūsų pareiga rašy 
ti laiškus tprašant kongresmanus, 
kad rezoliucijas mūsų laisvės rei
kalu palaikytų. Būtume mes rašę 
laiškus susirinkime, bet, kadangi 
diskusijos ilgai užtruko, vokai, po 
pienai ir ženkliukai buvo išda
linti, ir nutarėm laiškus parašyti 
sugrįžę į namus-

Tada, Vidas Neverauskas per
skaitė pereito susirinkimo proto
kolą. Sekė einamieji reikalai. Iž
dininkas ALiukas Lelis pranešė 
apie iždo būklę. Globėja p. Ud-
rienė paklausė mergaičių, ar no
rės su mamom ruošti arbatėlę. 
Visos nutarė ją suruošti. Birže
lio 8 d. ruošiame savo šeimos 
Šventę Dainavoje. Kristina Ve-
selkaitė, Vida Nakaitė ir Taura 
Zarankaitė sutiko pagalvot, kaip 
mes, moksleiviai, galėtumėm ten 
pasirodyti. 

Viktoras dar kartą kalbėjo a-
pie Jaunimo kongresą Pietų A-
merikoje. Paragino tuos, kurie ga
lės, balsuoti kai bus rinkimai. 

Sekė meninė dalis, kurioje Aud
rė Sadauskaitė, Rita Neveraus-
kaitė, Darius Mičiūnas, Kristina 
Veselkaitė ir Taura Zarankaitė 
skaitė savo kūrinius iš mūsų ne
seniai išleisto laikraštėlio. Susi
rinkimą baigėme malda. 

P- Kaspučiai mus gražiai pavai-
Taura 

fino. 

praėjus ir jam mirus, rodo jo 
auklėtinių šiltas ir jautrus spau
doje įveninimas 

Klaipėdos Prekybos institutui 
įsisteigus, velionis buvo pakvies
tas dėstyti sąskaitybą pradžioje 
lektoriaus titulu, kaip ir daugu
mas dėstytojų, o vėliau pakeltas 
docentu. Rektorius Ernestas 
Galvanauskas keletą kartų velio
nį net viešai labai palankiai į-
vertino. 

Keičiantis Lietuvos organams, 
teko keisti ir instituto vadovy
bę. Vokiečių okupacijos metu 
reikėjo rinkti rektorių. Kandi
datais buvo visi dėstytojai. Slap
tu balsavimu daugiausia balsų 
gavo Jurgis Jakubonis. Bet dėl 
savo kuklumo jis tų pareigų ne
apsiėmė- J a s perleido Vytautai 
Staugaičiui, kuris pereitais me
tais mirė Argentinoje, o pats 
pasiliko prorektoriaus pareigose, 
kol visos aukštojo mokslo insti
tucijos Lietuvoje buvo vokiečių 
okupacines axirninistracijos už
darytos. 

Artinantis antrai komunisti
nei okupacijai, velionis su žmo
na pasitraukė į vakarus. Vėliau 
atsidūrė Felbache. Karui pa
sibaigus ir ten daugiau lietu
vių atsiradus, įsteigė gimnazi
ją ir buvo direktorium, kol kar
tu su visa banga pasiekė šio 
krašto krantus. J i s su žmona 
įsikūrė Chicagoje. 

Išmokslintam žmogui uždėta 
pareiga nepasitenkinti esama 
padėtimi, bet visomis jėgomis 
siekti pažangos. Velionis nenu
leido ranku, bet sąžiningai vyk
dė pažangos pareigą. Jis. bai
gęs darbą fabrike, vakarais po
rą metų lankė Northvv-istern u-
niversitetą ir. susipažinus su šio 
krašto sąskaityba, išėjo iš eili
nio fabriko darbininko ir pradė
jo dirbti sąskaitybos srityje. Iš
laikęs Illinois valstijos egzami
nus, įsijungė į valdžios įstaigų 
sąskaitybą, kur ,vis kopdamas 
aukštyn, dirbo iki pensijos 1968 
metais. 

"Dabar", kaip našlė kartą iš
sireiškė, "galėtume laisvai pa
keliauti po platųjį pasaulį, nes 
turime lėšų, o laiko taip pat". 
Bet Aukščiausiojo buvo skirtas 
kitas kelias. Velionio sveikata 
sugriovė visus užsimojimus- Li
ga vis sunkino kasdiena gyveni
mą. Nors ligonis dar vaikščiojo 
ir kalbėjo, bet jau porą metu 
nebuvo įmanoma jo palikti. Vė
liau nustojo kalbėjęs ir porą 
metų išgulėjo lovoj. Jo žmo
na Stasė kantria-, su meile ir 
nepaprastu pasišventimu ligo
nį prižiūrėjo. Buvo net baimės, 
kad jos jėgos gali išsekti anks
čiau, negu iigonio..* Tą naštą, 
kiek įmanydamas, lengvino ve-

tautinės sąjungos Chicagos sky
riaus, inž. J. Jurkūnas, Taut i 
nių namų, Bružas reformatų ku
ratorių, aktorė Petrokaitė - Ru- I 
kuižienė Tauragės gimnazijos ' 
auklėtinių, P. Indreika Marąuet-: 
te Parko LB vardu. Kalbėtojai 
pabrėžė velionio nuoširdų ke
lią evangelikų reformatų ad
ministracijoje, pažangų žmogų, 
kovotoją-

Balandžio 2 d. ry tą tie p a t y s 
kunigai atkalbėjo ati t inkamas 
maldas, Antanui Kalvaičiui va r 
gonais grejant, ir velionį išly
dėjo į šv. Kazimiero lietuvių į 
kapines. Po religinių apeigų | 
didelė minia sugiedojo Lietuvos, 
himną. 

Šarkos svetainėje šermenų pie
tums pasibaigus, A. Kalvaitis 
padėkojo visiems dalyviams u ž 
suteiktą velioniui paskutinį pa
tarnavimą. Išeidami visi daly
viai turėjo progą s u našle S ta
se pasidalinti savo jausmais. 

Gražiai atlikęs žemiškus da r 
bus, vargams ir skausmams pa
sibaigus, ilsėkis, Jurgi . Viešpa
ties ramybėje. Balys Paliokas 

MOKSLININKAI GAUDO 
VAIDUOKLĘ 

Mokslininkai ir žurnalistai 
Bavarijos miške seka "juodą 
moterį", kuri pakeliui tarp F r e y 
dungo ir Waldkireheno įvaro 
automobilistams šiurpulį. Šofe
riai pasakoja, kad jie važiuoda
mi buvo paėmę pavėžinti juodai 
apsirengusią moterį, kuri j i ems 
pranašavo besiartinantį "kruvi
nąjį rudenį", o po t o staiga p ra 
dingdavo. Pas kitą šoferį j i ū- j 
mai atsirado besėdinti automo-1 
bilyje šalia jo. 

Vienas kino mėgėjtr. net ga- Į 
Įėjęs šį vaiduoklį nufilmuoti, kol 
jis staiga vėl pradingęs. Fi lmas 
rodė juodą pasilenkusią figūrą. 
Vietos policijos viršininkas ne t 
grasina protokolu, jei kas d a r 
ims pasakoti šio vaiduoklio isto
riją. Tačiau po tokio perspėjimo 
buvo priešingas efektas i r šis 
vaiduoklis plačiai išgarsėjo. 

Žymiausias Vakarų Vokietijos 
"dvasių sekėjas" parapsicholo-
gas, Freiburgo universiteto 
prof. Haas Bender. kreijiėsi į 
policiją ir dabar grupė žurna
listų ir mokslininkų, vadovau
jant Vienos gamtininkui d r . 
Franz Raimonui, apsiginklavę 
infra—raudonomis kameromis, 
yra suruošę foto medžioklę šiai 
juodai vaiduoHei sumedžiot). 
Tačiau iki šiolei ji dar nepasiro
dė. 

Ir Flandrijos senose vaiduok
lių istorijose svarbiausią rolę 
vaidina taip pat viena "zwar te 
madame" — juodoji ponia. 

A. T . 

DRAUGAS SeStadieaB. 1975 m. balandžio m. 19 d. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 

LEOIARDAS Š IMUTIS 
fcuv. "Draugo" redaktoriui 

Gyveno 228 IUVOO Road, Park Forest, Illinois. Anksčiau dau
gelį metų gyvenChiiagoje, Marquette Parko apyl. 

Mirė ba\į 17., 1975 m., 9:35 vai. ryto, sulaukęs 82 m.amžiauj. 
Gimė Lietuv<, Šilalės valsčiuje. Amerikoje išgyveno 62 metus. 
Pasiliko didume nuliūdime žmona Angelą (Evaldaitė), dukitr 

Ruth Kazlausta^žentas Edward, 3 sūnūs: dr. Leonard, marti Zita, 
John, Retired Cc U. S. A. A. F., marti Marcella ir Raymond, marti 
Linda, 14 anSkųj proanūkai, brolis Petras Toronte, Kanadoje, kiu 
giminės, draugai pažįstami. 

Velionis buv garbės pirmininkas sekančių organizacijų: Ameri
kos Lietuvių Tanos. Lietuvių Studentų ir Profesionalų Assoc. Ame
rikoje, Lietu\»s Včių, Lietuvių R. K. Labrdaros S-gos. Buv. administ
ratorius "Vyti" irnalo. 

Kūnas b e ^šarvotas sekmad., 12 vai. popiet Mažeikos-Evan-
koplyčioje, 68*5 . Western Ave.„ iki 3 valandos popiet pirmadien;.: 
4 vai. popiet jusperkeltas j Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčią; atsi
sveikinimas bis vai. vakaro. 

Gedulingos S. Mišios už velionies sielą bus atnašaujamos antra
dienį, 10 vai. -yu Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero Lietu
vių kapines. 

Prašoma ;ėli} nesiųsti, jų vietoje aukoti lietuvių organizacijoms 
arba Amerikos Vžio draugijai. 

Nuoširdžiu Ivieciame visus-, gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti laidotivėsj 

Nuliūdę: Žnora, duktė, sūnus, marčios, žentas, anūkai ir proanūkai 
Laid. direct. Vlažeika-Evans. Tel. RE 7-8600 

Didžiam visuomenininkui, ilgamečiui DRAUGO 
redaktoriui ir neužmirštamam lietuviui patriotui 

>> ar 

Leonardui Simučiui 
amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia jo žmonai ANGELEI, sūnums DR. LEONAR
DUI, PLK. JONUI ir RAIMUNDUI, dukrai RŪTAI su 
šeimomis, anūkams ir proanūkams ir kartu su visa 
lietuvių visuomene liūdi 

DRAUGO REDAKCIJA, ADMINISTRACIJA 
ir SPAUSTUVĖ 

JONAS TATORIS 
Gyveno Chjeago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 

Mirė bal. 17 i . , 1975. 6:30 vai. ryto. sulaukės 69 m. amžiaus. 

Gimė Lie tu to j , Biržų apskrityje. Amerikoj išgyveno 25 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs : Algis, mani Dorothy 
i r Kęstut is , duktė Dalia, anūkas Christopher. 2 broliai: Mykolas 
Lietuvoje ir Pe t ra s Argentinoje, kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. 

Kūnas pašarvotas Eudeikis-Gaidas-Daimid koplyčoje. 
California Avenue, 

Laidotuvės įvyks pirmad.. bal. 21 d. iš koplyčios 10 vai. ry
t o bus nulydėtas j Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
m u s dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnūs , duktė , marti ir anūkas. 

Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440. 

\ į •••'•• K 

DR. JONAS P POŠKA 
Mirė 1970 m. balandžio 19 dieną. Palaidotas balan

džio 23 dieną iš Šve. M. Marijos Gimimo bažnyčios Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

Minint penkerių metų mirties sukaktį šv. Mišios už 
30 sielą bus atnašaujamos sekmad.. bal. 20 d., 12:15 v a i 
popiet, švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Maloniai 
prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti Dr. 
Pošką savo maldose. 

Nors nyksta palikti pėdsakai šioje žemėje, bet mūsų 
nuoširdžios maldos tebesiunčiamos pas Aukščiausiąjį, 
kad suteiktų amžiną poilsį. Ilsėkis ramybėje. 

Nuliūdę: žmona Albina Poškienė, 
sūnus Jonas A. Poška ir 
anūkas Jeflrev J. Poška 

A. A. 

ELENA NAURECKIENĖ 
Gvveno Joniškio valsčiuje, Pošopio kaime. Mirė 1975 m. balan

džio 15 d., sulaukus 78 m. amžiaus. 

Lietuvoje pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Valerija ir Onu
tė su šeimom ir sūnus Antanas ir šeima. 

Chicagoj pasiliko sūnus Povilas Naureckas. marti Ona ir dvi anū
kės Birutė Naureckaitė ir Laima Bužėnienė, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Buvo palaidota balandžio 18 d. Pošopio kapinėse. Gedulingos pa-
maios .t velionės sielą įvyko bal. 18 d. 8:30 vai ryto Švč. M. Marijos 
Nekaltr, Prasidėjimo bažnyčioje. 

Šventas Mišias atnašavo kun. J. Plankis. 

Brangiai mamytei, uošvei ir senelei 

A. t A. DOMICĖLEI GRIGIENEI mirus, 
dukrai STASEI, žentui dr. ADOLFUI, anūkams RŪTAI, 
DAIVAI ir VYTAUTUI BALTRUKtNAMS ir dukrai 0L-
GAI su šeima Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą. 

Sofija ir Kazimieras Pieniai 
Krikšto sūnus Rimvydas 

A. A. 

JUOZAS TAUTKUS 
Pranešame giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems, kad š. 

m. balandžio mėn. 12 dieną stipraus širdies smūgio ištiktas stai
giai mirr mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis Juozas Tautkus, 
gyvenęs Philadelphijoje, Penn., 328 Manton gtv. 

Po gedulingų pamaldų Šv. Andriejaus hažnpčioje balandžio 
17 dieną buvo palaidotas Prisikėlimo kapinėse (Resurrection cem., 
Cornwells Heights, Pa.). 

Liko ginam liūdesy žmona Ema, sunūs Romas ir duktė 
Elena su šeimomis. 

Perskaitę "Draugą", duokite įj kitiems. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1973 m. balandžio m. 19 d. 

X Dr. P. Kisielius, Ateitinin
kų federacijos vadas, praeitą 
savaitgali dalyvavo a. a. prof. J. 
Brazaičiui pagerbti akademijoje, 
kurioje apie velionio asmenį 
kalbėjo Vyt. Vaitiekūnas, prof. 
S. Sužiedėlis, P. Jurkus , St. 
Santvaras ir dr. A. Darnusis. 

X Kun. Antanas švedas, iš t raukas ir jo straipsnių skaitė 
MIC, misijonierius Argentinoje j akt . H. Kačinskas. 
i r Rosario marijonų vyresnysis, x g v Kazimiero seserų rė-
buvo atvykęs j Marijonų vienuo-! m ė j ų ^ ^ geimas įvyks sek-
lijoe provincijos kapitulą ir k u - : m a d i e n j ( balandžio 27 d., vie-
r į laiką pabuvojo Chicagoje. Ba- p ^ i y n o patalpose. Prasidės Iv. 
landžio 18 d. svečias išvyko pas ^ į į m i s n v a j . r . v į s į kviečia-
savo gimines j Providence. R. L, 
k u r žada pabūti iki gegužės 20 
d. Po to . dar aplankęs savo se
se r s sūnaus šeimą Miami. grįš 
a t g a l į Argentiną. 

X švč . M. M. Gimimo parap. 

mi dalyvauti 
x V. Čekanauskas, Ingle-

wood, Calif. domisi lietuviško
mis knygomis, jas skaito ir 
renka. Neseniai jis prisiuntė 
•Draugui" laišką, kuriuo papra-

x Aukų po 5 dolerius pri 

Frances Prokol. Chicago, 

mokinių darbų paroda vyks 5į § ė i š s i ų s t i j a m l i etUviškų knygų 
sekmadienį sporto salėje 1-3 v. ^ QQ dolerių 
po P-

x "Herald Nevvs", Joliet, 111.. 
l a ik raš t i s įsidėjo platesnį straips' * 
nį apie dr. Antano Razmos pa
gerbimą, kurį balandžio 5 d. 
Chicagoje surengė amerikiečiu 
— lietuvių respublikonų lyga. M * 
Laikraš t i s įsidėjo dr. A. Razmos 
nuotrauką ir priminė, kad jis 
y r a Lietuvių fondo steigėjas ir 
k a d be kitų te legrama sveikino 
J A V prez. G. Fordas . 

/Š ARTI IR TOLI 

25 metų sukaktį , gegužės 4 d. 
rengia jubiliejinį koncertą ir 
banketą. Koncer tas įvyks 2:30 
vai. p . p. Daniel J . Gross aukš
tesniosios mokyklos auditorijo
je. P rogramą atl iks choras 
• 'Rambynas" su vietiniais solis
tais, smuikininkai Danutė Po-
merancaitė i r Yuri Mazurkevi-
čiai iš Kanados ir vietinė tauti
nių šokių grupė. "Aušra" . Jubi
liejinis banketas prasidės 7 vai. 
vakaro šv. Antano parapijos 
salėje. Visi kviečiami dalyvauti. 

— Rimas Česonis, J A V L B 
kraš to valdybos vicepirm. gavo 
laišką iš senator iaus Abraham 
Ribicoff, kur is a t sako į R. 
česonio laišką, liečiantį Sovietų 
kalėjimuose esančius lietuvius 

Bnkių M. B. Stankūnienės ir V. Balukienės kūriniu pa- Į kalinius. J is žada dirbt i ir to-

jKorn, Jr., ruošia straipsnį apie 
imigrantus ir jų skiriamą dėme
sį savo pavergt iems kraš tams . 

nas", a tžymėdamas savo veiklos j G a v c g informaciją, jis papildo
mai vyko pasimatyti su J A V 

J. A. VALSTYBĖSE 
Omahos choras "Ramby-

Balandžio 12-13 d. Clevelar.de nyko afcfrriečių 
rodą. Atidaryme dalyvavo ir poetė J. švabaite-Gvliai. Iš kairės pirmoje eilėje: V. Balukienė. M. B Stankū- I 

Jonas Hartvigas, Amsterdam, j ^enė. S. Barzdukas, kalbėjęs rpie poetės knygas, | Švabaitė-Gylienė ir programos atlikėjai — rengėjai - - . a _ , 
M. L Baranauskienė, Bosto-

Kazys Bungarda, Hamilton, 
Kun. V. Gorinąs, St. Charles, 
Jonas Adomaitis, Tinley Pk.. 
Vyt. E. Orentas. Chicago. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

x Marija Remienė į Lietuvių į x Algirdas i. Jakštys, Urba-
fondo tarybą gavo daugiausia n a > jg^ a u kojo 10 dolerių. La-
balsų — 3076. Vakar dienos re-; D a į ačiū. 
portaže balsų skaičius netikslus' 

x Lietuviškų knygų už di-
x "Kova su dvasios ir kūno' d o s n ę pinigų sumą "Draugo" 

vėžiu" — 423 Alvudo radijo pa- ] administracijoje užsisakė šie 

LB k ra š to valdybos nar ia is 
Aušra Zerr ir Algimantu Gečiu. 

_ Marytės Vizgirdienės, Au
roros LB apylinkės pirmininkės, 
straipsnį "Lietuviai amerikiečiai 
mini sukak t i s" vasario 16 d. 
laidoje atspausdino Auroros 
dienraštis "Beacon-News". Tas 
pats la ikraš t i s vasario 12 d iš
spausdino Domicėlės Vizgirdie
nės laišką redakcijai žmogaus 
teisių paneigimo lietuviams 
klausimu. 

— Gegužės 16, 17 ir 18 die
nomis Washingtone įvyks visų 
Amerikos t au tų respublikonų 
suvažiavimas. Šiai organizacijai 

"Nat ional Republican Heri-
tage Groups Council" priklauso 
30 t au tų i r iš v.so apie 1000 
klubų. P e r praėjusius dvejus 
metus šios organizacijos valdy-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kuotr. J. Garlcs 1 — J A V L B visuomeninių rei-
___^^^mmimmmmm

! k a l u t a ryba beveik kasdien gau- j ̂ j e lietuviai turėjo t r is svar-
' na p rašymus prisiųsti Lietuvą į j u s postus, šiemet į nominacijų 

cero Life", kur pasislėpęs ko- j liečiančios informacijos. Kun. komitetą buvo paskirt i du lietu-

OflCAGOS ALTOS 
SUSIRINKIMAS 

renciją. Ją <tkarė i r 
p "rm. Beliūnjs, sekr . Algis Ja - \ 
saitis. Į ganė* prezidiumą bu-

Chicagos ALTos skyrius ba-1 vo pakviesti gei. kon. J. Dauž-
landžio 13 d. F. Pakel banko' vardienė. prof. J. Meškauskas, 
patalpose turėjo metinę konfe- j šaulių rinktiiės pirm. V. Išga-

i naitis. sav. kurijų pirm. J. Ta-

x Vytauto Didžiojo Saulių mulis ir Altos c. v . atstovas 
skaitą šiandien, 9 vai. r. Ba i t a s skaitytojai: Bronius Zakarka. rinktinė balandžio 26 d. 8 vai. v. i S m i l ?y s - P i r m Bellūnas pada-
radijo šeimos valandoje. I Detroite, Bronė Karaška — Vyčių salėje ruošia pavasar in į ! r ė P1' 

X A. L. Montessori dr-jos D e l r a n , N j 0 P a j a r s k a s _ j b a ] i ų s u m e n i n e p r 0 grama. visi 
ruošiamas aktorės Laimos La- Kanadoje. Kazys Miklas— New j kviečiami atsilankyti. 
pinskienės Lėlių tea t ras yra; Yorke, A. Mingėla — Kanadoje ' 
a t š auk t a s šiam sekmadieniu;: Roma Mastienė — Chicagoje. 
bal. 20 d . bet įvyks bal. 27 d.,: J u l i j a Gylienė - Chicagoje. 
Kriaučeliūnų Vardo Vaikų na
meliuose, 2743 W. 69 St., 2 vai. Audronės Simonaitytės 

X Paulius Leonas, anksčiau 
gyvenęs Chicagoje, o dabar Flo
ridoje, parašė laišką kongreso 
atstovui Edward J. Derwinski. 

popiet i r Jaunimo centre mažo 
joje salėje, geg. 4 d 
piet . (pr.) 

dainų 
4 

j nirno centro didžiojoje salėje. Bi- j tuvai ir visam Pabaltijui. At-
jhetai gaunami Marginiuose.; sakvme P . Leonui kongrcsm. 

X J . Šalnos Ir A. Petrikonio 2511 W. 69 St. Rengia LS.T. j Dervvinski dėkoja už tos rezo-
meno paroda a tdara 7 dienas | K o r p . Neo-Lithuania vyr. valdy- Ihicijos rėmimą ir prideda, kad 
savai tė j iki bal. 27 d., Marąnet- | ba_ (p r .) 
t e Meno Galerija, 3215 W.j x Už a. a. Marijonos Kra-
63 S t , (prie Kedzde Ave. ir; sauskienės sielą šv. Mišios bus 

veiklos. ALTos skyrius Chicago
je veiklus. Birželio įvykiai. Pa
vergtųjų tautų a radas , Vasario 
minėjimas, ant'bolševikinės de
monstracijos, kongresmanams 
ir valdžios įstaigoms laiškų siun
timas dol nepripažinimo Lietu

viai (J . Genys ir A. Novasitis) 
ir į valdybą nominavo net šešis 
lietuvius. Rinkimai įvyks per 
konvenciją. Mums labai svarbu 
išrinkti savo žmones, lietuvių 

munistas išniekino Lietuvos | Alexis Floridi iš Bostono rašo 
žmones. Detentės reikalu iškel- j veikalą, liečiantį Maskvos — 

, . į ta, kad patys turime sustoti j Vatikano santykius . P rašo me-
"' krovę turtus Sovietų Sąjungai, | džiagos skyriui apie Lietuvą. 

mažiau važiuoti į Lietuvą, siųs-; Leoną Rapport (Bayonne, N . 
ta siuntinius, kol okupantas ne-1 J . ) , studijuojanti Je rsey City į t a i sų skaičius priklausys nuo 
leis ten ilgiau pabūti, nenumuš, State College, ruošia studiją to, kiek klubų sumokės nario 
muitų, nekankins tikinčiųjų, ne-j apie palyginamąją kultūrą. Ra- j mokestį (po 12.50 dol. UŽ klu-
grūs į Sibirą. | somoje studijoje nori paliesti i r f 

Konferencija baigta Lietuvos; lietuvius. Temple Universiteto 
himnu. Bal. Brazdžionis j žurnalistikos s tudentas Be r t r am 

rečitalis rengiamas geg.; padėkodamas už rodomą rūpes- j V O s Sovietų imperializmui, ta i 
1 vai. po-i*. d - sekmad..^ Chicagojte, Jau-įtį dėl gresiančio j » v o j a u s Lle- v e i k l a > v e r t a j tžymėjimo. Ižd. 

63-cios), tel. 436-2112. (sk.) 

j au pasirašė 35 kongreso nariai. 

X Jonas Ilčiukas, kuris či-
kagiškiams žinomas kaipo geras 
teatralas, vaidinęs eilėje čia an-

roles, yra vėl Operos mecenatas. 

atnašaujamos balandžio 20 d.. 
x Naujas prietaisas TV apa- sekmad . 11 vai. ir bal. 26 d., 

r a tu i nuo tolo valdyti t inka t į J f c * " * . 9 v*l- r. T. Jėzuitų kop-
i l rmų visiems modeliams. Gra-\ly&°P- Gimines ir pažystamus, 
d inskas . 2512 W . 47 St.. telef. P - ^ e d a ^ a u U ir p a s i m e U t i ^ « £ £ f £ T 
F R 6-1998. Sekm. ir treč. užd. «* J o 6 s l e l^- ( P r ) 

(sk.) x l Lietuvos Dukterų dr-jos 

x Kazys Norvilas, fotogra- ^ ^ ^ * "****' ™ 

VI. Šoliūnas išlalino apyskaitas 
ir trumpai pasakė kasos būklę. 
Mandatų komisija perskaitė 
dalyvaujančias organizacijas. 
Chicagos Altos skyriaus pirmi
ninku bus K. Oksas. Rezoliuci-

CHICAGOS ŽINIOS 
POLKA DĖL VfiŽIO 

Dariaus - Girėno svetainėje, į 
4416 So. VVestern, Chicagoje 
Tienktadienį buvo suorganizuoti 
iokiai, kurių pelnas skirtas ko- '") 
vai prieš vėžį. 

bą) i r kiek klubų pateiks iki 
šio mėnesio pabaigos narių są
rašus (bent po 25 žmones nuo 
klubo). Ligi šiol iš 23 lietuvių 
respublikonų klubų sumokėjo 
nario mokestį tik dešimt klubų. 
Federacijos pirmininkas prašo, 
kad sąrašai ir mokesčiai būtų 
kuo greičiau pris tatyt i (8908 

lOrbi t Lane, Seabrook, Md. 
Pusbrolis nušovė 2 metų ber- i 2 0801) a rba tiesiog NRHG(N) 

niuką H. YViliiamson, gyvenusį council (301 First Street, S. E., 

GINKLO PAVOJUS 

7202 So. Per ry , Chicagoje. Vai 

jas perskaitė Andrišiūnas. Jos 
priimtos su inaža pataisa, kad. 

ksčiau statomų veikalų įvairias b e - minėtų Daley, kongr. Der-

fas. Rober tas Ramanauskas — 

operos pastatymui. (pr.) 
X Abiturientų baliui gegužės 

3 d. 7 v. v . Sheraton Inn resto
rane gros A. Stelmoko orkes-

yra pora laisvų stalų. t r a g > ( j 
Norintieji bilietus galės įsigyti 

t apyto ja* , P r a n a s Skvirblys - j - e į ė j i m 0 ( - y x V l d a h fc A J ^ G l e v e c _ 

r ^ t / " ^ n o u s e " ^ 0 W x Dr. and Mrs. Franlc Ma- ^ g — I g a g o j e , yrm nau-
% £ * š e š t d T v a l vak ! ž e * a and Daughter Irene ii * " ? £ ° p e r o 8

 i
m e c e n a t a l -69 th St . S e š t a d . 7 vai. vak.., 7 " . šiemet jau prie "Meilės Eliksv-

a t i d a r y m o proga dail. V i k t o r a s ! 1 ^ 6 Z u n c h - m - ^ a n*uV Ue'<ro« O D e r o s D a s ta tvmo nrisidė'ie 
Pe t rav ič ius t a i žodį. Visuome-j ^ ° ^ ^ mecenatai, šiemet r o 

] padėję mūsų Operai pastatyti 

vinskio. Anr.uzio, būtų pareikš 
t a padėka prez. Fordui, seru F . 
Savickui, kuris Vasario 16 pa
sirūpina specialia rezoliucija. 
Padėka už paramą spaudai, ra
dijo programoms. LTV, visiems 
kurie dirbo ALTos rėmuose ir 
aukojo p/airi :>mis progomis. 

Pabaigai ejo įvairūs pasiūly-

žaidė namuose. Dvylikos 
metų berniukas pagriebė tėvo 

VANDENS FLUORD3AVDLAS revolverį, kur is buvo pi rk tas 
T r , - . , . ! gintis nuo plėšikų, iš jo išėmė 
Vandens fluondavimas nus ta- : 6 . . _ * . *' J . . . . 

šovinius, be t vieno nepastebėjo 
ir bežaisdamas nušovė berniu
ką. 

DAUG TARŠOS MIESTE 

ty tame kiekyje naudingas gy
ventojų sveikatai: saugo dantis 
nuo gedimo ir apsaugo nuo to
kių kaulų ligų, kaip osteoporo-
sis, ypač senesniuose. 

PILIEČIAI KOVOJ PRIEŠ 
NUSIKALTIMUS 

n ė kviečiama atsilankyti, (pr.) 
1 naują operą "Meilės Eliksyras". 

x NAMAMS PD2KTI PA-jjįe įteikė 100 dol. čekį, kad tuo 
sumažinus šiandien statomos 

su 100 dol. a u k a 

operos išlaidas. (pr.) 

X Jonas Adomaitis, ilgame
tis Lietuvių Operos mecenatas, 
šiais metais "Meilės Eliksyro" 
operos pastatymą parėmė su I 
100 dol. auka. (pr.) 

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
V I 7-7747 (sk.) 

x Kun. Adolfui Sta&iui, žino
m a m visuomenininkui sukanka 
70 metų. Draugų būrelis rengia 
j a m pagerbimą š. m. geg. mėn. I kasmet padeda Lietuvių Operai, Į Alfonsas Gečas. 
4 d . 5 v. p. p . Pakšto salėje. t būdami jos mecenatais, pasta- rius — Aloyzas Jurgutis . 
Pakvie t imus įsigyti pas O. Gra- į ty t i operą. Šiandien jau įvyks- i Dainuoja: solistai — Gina 
dinskienę, 2512 W. 47 St., tel. tančios "Meilės Eliksyro" ope- Capkauskienė, Margarita Mom-
F R 6-1998. Asmeniniai pakvieti- ros išlaidas jie sumažino 100 kienė, Algirdas Brazis, Arnol-
mai nesiuntinėjami. (pr.) dol. čekiu. (pr.) Ą ^ Voketaitis, Stefan Wieik ir 

x Vincentina ir inž. Jonas Operos choras 

(pr.) 

X Lietuvių Opera šiandien 
vakare pakelia devynioliktą kar
tą uždangą Donizetti "Meilės 
Eliksyro" operos premjerai. 

Diriguoja maestro Vytautas 
Marijosius. Režisuoja — Her-

: ber t Beattie. Apšvietimas — Ži-
; vilės Numgaudaitės i r Ramunės j k a r t u G e n 

Bartytės. Scenos vadovas — 
I Kazys Oželis. Dirigento asisten-

X Elena ir inž. Edvardas d - : t a s — Alvydas Vasaitis. Chor-

mai. S. Adora i t ienė siūlė išneš-: sveikatingumo tarybos rūpesčiu 
ti iš rūsio C-3nocido parodą ir • patikrinta 61.000 žmonių, ar jie 
rodyti Amerkos žmonėms, kad Į neturi perdidelio kraujo spaudi-
iie sužinotų, ką Lietuva išgyve-jmo. Iš jų 4,575 arba 7.5% tu
no ir dabar kenčia nuo komu
nistų. Ją re: etų vežti iš miesto 

Chicagoje, ypač miesto cen
tre, y r a daug taršos dėl orą ter
šiančių automobilių. Žmonių 

Policija planuoja kiekviename j kraujuje esą daugiau anglies 
Chicagos miesto bloke rasti i dvideginio du jų ka ip kurio kito 
žmones, kurie padėtų kovoti ! J A V m r a t o gyventojuose 

vai su t a r š a įstaiga kaltina 
miesto vadovybę, kad j i neįve
da griežtesnės kontrolės auto-

Nuo metų pradžios Chicagos | mobiliarns. 
1,000 l WASRTNGTOX4 

Apie 1,000 čikagiečių ruošiasi 
bal. 26 d. vykti į vVashingtoną, 

! prieš nusikaltimus. 

PATIKRINO 6L0O0 

j miestą. D Adomaitis siūlė, 
kad Pavergt 5jų t a u t ų parade 
dalyvautų jiunimo organizaci
jos — s k a u t i , ateitininkai, neo-
lituanai. mo!-yklos. Birželio įvy-

rėjo pakeltą kraujospūdį. 

KOMEDIJA 

Populiari XVI-XVn šimtme
ty vaidybos rūšis, vadinama 
Commedia dell'arte, dabar at
gaivinta Chicagos vakaruose 

kur bus demonstracijos, kad 
būtų parūpinta daugiau darbų 

Washington, D.C.). 

ARGENTINOJ 
— Alos tarybos sustrin 'dmas 

įvyks kovo 14 d. Lietuvių cen
t ro patalpose. Vadovavo pirm. 
Ar tū ras Mičiūdas. Buvo sudary
t a komisija piešinių konkursui 
vadovauti. Į komisiją išr inkt i : 
kun. Juozas Petrait is , MIC, I re-
nė Simanauskienė, Elena Šau
lienė ir Nelida Zavickaitė. Ši ko
misija t u r ė s atrinkti geriausius 
piešinius ir pasiųsti į "Eglu tės" 
piešinių konkursą Š. Amerikon. 

Ko- Vasario 16-tos šventės apžvalgą 
padarė A r t ū r a s Mičiūdas. Alos 
tarybos pirmin. A. Mičiūdas pa
pasakojo savo at l iktus žygius 
dėl "Lietuvos" vardo ga tvės 
lentelių gavimo. Lanus miesto 
savivaldybė atsisako dovanoti 
lentas, t eks patiems lietuviams 
jas įsigyti. Kainuos viena lenta 
apie 7.000 pezų. Numaty ta už
sakyti apie 40 lentelių. Tam rei-

kių ir Kalanos minėjimą rengt i • esančiame Forum teatre. Stato-
J . Daužvar- j ma L. Katzi kiek suaktualinta 

dienė pasiūk sudaryt i mažą ko-1 komedija "The Three Cuckols", 

ir kad bedarbiai būtų geriau šel- Į kalui nu t a r t a parinkti aukų. J . 
Šiušis iškėlė mintį stipriau pa
minėti Išvežtųjų dieną bendro
mis visų jėgomis. Pijus Gudele-
vičius vėl iškėlė Radijo valan-

žinauskai iš Tinley Park, UI., Į meisteriai — Alice Stephens. 
Akompaniato-

misiją. kurį tuoj atsakytų ame
rikiečių spaidai ka ip pvz. "Ci-

pajuokianti 
mose. 

neištikimumą šel

piami. 

MĖSININKAS LAIMfcJO 
300,000 HOL. 

Pietinėje Chicagos dalyje gy
venąs mėsininkas W. C. S:ms. 
46 m., dirbąs Sope r: o r M r-a: Co. 
laimėjo Illinois loterijoje 
300,000 dol. 

x Naujame name išnuomoja
mu'; modernus 3-jų kamb. ap- Jurkūnai, skirdami savo auką 
s t a t y t a s butas antrame aukšte Operos išlaikymui, rašo, kad tai 

Marquet te Parke. metinė duoklė mūsų Operai, ir 
S k a p M a l I tik vakarais telefonu i šiemet jie vėl parėmė naują 
431-X.°.W. (sk.)) operos pastatymą su 100 dol. 

I čekiu. Malonu, kad ir mūsų ev-
x RAŠOMOSIOS ma*. HetuvttJro " . ' ų hy 

raidyno, visom kiUbon,, GATDOM, vi . jv o s :°« ****** žmonės, kaip 
suo<^ modeliuose gaunamos CHlCA-įkad >T a inž. J. Jurkūnas, remia 
GO.rt: DrangM — 4545 W. 63rd St: Operos meninę ir muzikinę 
h vakarais pas A. Daugirdą tel. 476- veikla (nr ) 
7390 arba tiesiai ii SPARTA aaviirtn-j P ' 
kos J. U Giedraitis, 10 Barry Dr., E 
Vorthl>r*-i. S V 11731. fsk> 

x Reikalinga moteris prižiū
rė t i vaikus Brighton Parko a-
pylinkėje. Skambint 247 3781. 

1*1 

Spektaklis pradedamas 8 vai. j 
vak. punktualiai. Bilietų kasa i 
bus a t idaryta 6 vai. vak. Mari
jos mokyklos auditorijoje. Pra
šome nesi vėluoti, nes prasidėjus 
operai niekas nebus leidžiamas 
i salę. Pa ta r iama atvykti anks
čiau ir persiskaityti programoje 
atspausdintą libretą. 

Rytoj, sekmadienj. bilietų 
kasa bus atidaryta 4 vai. popiet. 

y Dėl igvuiiavimo savinin- į Spektaklis pradedamas 6 vai. 
kas parduoda gražų namą su di- v a k ' Punktualia. 
deliu sklypu — daug medžių ir 
vaismedžių Tinley Parke. Skam
binti 032-b'JU (sk.) 

Prieš vyks tant } operos spek
taklį, prašome pasitikrinti bi-, 
lietų datą. Visus kviečia p , r m o 

; Chicagos Uetuvia Opera. Jpr.) ;*aV«itjįį 
iš "Meilės eliksyro' 

i reikalą. Buvo nu t a r t a 
kreiptis i jaunimą, kad jis imtų
si iniciatyvos. Kun. Aug. Steig-
v;,as papasakojo, kad pradėtas 
ruošti s-, anų — lietuvių kalbos 
toly URS, k a d galvojama organi
zuoti jaunimui lietuvių k. kur
sai ir sustiprinti šeštadienio mo
kyk: u darbą, gaunant iš š . A-
m "ikos mokslo priemonių: kny 
gų ir skaidrių. 

AUSTRALIJOJE 
\ u v t r a i i j -•» 1:«• r T j \ !n l w n -

Araomenėfl <rašto valdyba pa-
jkelbė atsišaukimą į Australijos 
lieiuviuą -: ;-'.ame nurodoma i 
Valr t jb ia sekretoriaus dr. H. 
Kissi:-?^?"o ir kit. politikų kės
lus pri^ažir. ': Pabaltijo valsty
bių oku:-.ao-.;ą. Australijos lie-
';;•.:.: akinami parodyti savo 
n t t d a r a n ą , siųsti protesto laiš
kus Amerikos Prezidentui For-

Į dui, p r a š a n t ir toliau laikyti ne-
, teisėtu brutalų Lietuvos, Latvi-
I jos ir Est i jos užgrobimą. T a 

pačia p roga reikia reikalauti, 
operos. Karėje aoL S t Wicik. Operos spektakliai įvyksta Chicagoje šį Jwd Sovietų Rusija pasitrauktų 

Nuot*. A. Plento ** užgrobtų k r a i t e 


