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KATALIKAI 
PASAULY 

Leningrado klebonas 

VATIKANAS. — Paulius VI 
privačioje audiencijoje .priėmė 
Leningrado katalikų parapijos 
kleboną lietuvį kunigą Juozą 
Povilonį. Po nuoširdaus pasikal
bėjimo, Paulius VI kunigui Povi-
loniui įteikė dovanas, skirtas 
Leningrado bažnyčiai: kieliką .ar
notą, Naująjį Testamentą lotynų 
kalba ir kryžių. Petrapilis, dabar 
vadinamas Leningradu, savo lai
ku buvo žymus stačiatikių ir ka
talikų centras. Cia veikė garsioji 
katalikų Dvasinė akademija, ku
rią k n k ė ir baigė daugelis seno
sios kartos lietuvių kunigų. Pet
rapilio lietuviai sudarė vieną 
gausiausių kolonijų caro Rusijoje. 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą gy
veno apie 25 tūkstančiai lietuvių. 
Karo audra atbloškė kita tiek. 
Veikė daug lietuvių religinių, 
tautinių ir kultūrinių organizaci
jų. 

Vokiečių pagalba brazilams 
FRANKFURTAS. — Brazili

jos vyskupų konferencijos gene
ralinis sekretorius vyskupas Lors-
cheiter, kalbėdamas spaudos 
konferencijoje Frankfurte, Vaka
rų Vokietijoje, pažymėjo, jog Va
karų Vokietijos katalikų Adve-
niat sąjūdis Pietų Amerikos kraš
tams padėti yra reikšmingas 

Didžiausias šio 
karo egzodas 

'Nieko liūdnesnio nesu matęs", sake vienas karininkas 

Saigonas.— Didžiausias "exo- nei maisto, nei vaistų pabėgė-
dus", koks yra buvęs šiame kare, liams. Svarbiausia, kur Saigonas 
prasidėjo šią savaitę. Niekas tik- dabar žada kreipti dėmesį ir gins 
ro skaičiaus nežino, bet vien nuo komunistų, yra Mekongo 
prieš pora dienų apie ketvirtį mi- deltą, kur auginamas veik visas 
lijono gyventojų paliko namus iš maistas — ryžiai- Jeigu komu- Į 
dabar atiduodamų komunistams nistai pajėgtų ir šias provincijasj 
provincijų. Iš Kontum ir Pleiku užimti, Pietų Vietnamas kristų. I 
pasipylė 120,000 pabėgėlių ko- "Jeigu vyriausybė negali duoti \ 
lumna ir pasiekė pajūrio provin- maisto žmonėms, žmonės ją ta- j 
ciją Phu Yen. Juos lydėjo tan- da suvalgytų", sakė vienas aukŠ- j 
kai, skindami kelią nuo paliktų, tas karininkas, 
sulūžusių vežimų. Vienas kari- T i e > k u r f e t d s i n a Į | W | i 1 | | | f | Į ; 
ninkas pasakojo, kad nieko liūd
nesnio jis nėra matęs, tai košma-
Tas, kitas Pleiku krautuvininkas 
pasakoja bėgąs nuo komunistų 
jau ketvirtą kartą ir nežino, kur 
jis galės užbaigti savo gyvenimą. 
Sužeistieji kariai ir civiliai heli
kopteriais keliami į Tuy Hoa. 

Kaiuomenės moralė labai kri
tusi. Kalbama ir apie 

mą, sako: "Jeigu mes nebūtu- j 
mėm pakankamai apdairūs ir] 
laikęsi anose provincijose, mus 
būtų ištikęs toks pat liki
mas, kaip Phnom Penh, mes bū
tumėm apsupti". 

Ištraukė visą laivą 
ar tik dalį? 

WASHESTGTOXAS. — CIAi pėdos, trys balistinės raketes, 
dar nesako, bet kai kas Įsitiki-; kuriomis paprastai tokie* povan-
n-;s, jog su iškelto iš jūros dug- j deniniai laivai apginkluoti, i r 
no sovietų povandeninio laivo ; kodų mašina, atidengianti slaptą. 

komunikacijos sistemą. Kod^ 
mašina padėtų iššifruoti ir ki-

Jeruzalė, Auksinio kupolo uolos mečetė 

galimą 

• r 

Washingtonas. — Sen. Adlai 
Stevenson (dem., 111.) ir Charles 
Mathias (resp., Md.) parengė 

maištą, dezertyravimą. Pasakoja įstatymo projektą, kuriuo nuo 
kariai, kad šiaurės vietnamiečiai spalio mėnesio turėtų būti nu
perėjo demilitarizuotą zoną žai- traukta karinė pagalba Pietų 
biškai labai greitai, buvo tikras Vietnamui. Kiek yra nujaučia-
"blitzkrieg". Hue, senosios sosti- m a j Senate šis projektas sušilau- j jos premjeras Lcng Boret su
neš palikimas, leidžia jiems abe- kia pritarimo. Tie senatoriai ig- ' darė naują kabirstą, j t raukda-
joti valdžios sugebėjimais tvarky- noruoja prezidento prašymą pa- į mas ir ka i kuriuos valdžios krl- j komunistų partija, 
ti krašto reikalus. ' 'Nepaprastas pdfarteikti dar trejus metus. Nu- Į tikus, be t didetų pakeitimų nė- k a d 3 0 S J t a k a *"£*> 

Lon Nol greit 
atsistatydins 

PHNOM PENH. — Kambodi-

Komunistai 
nori išvyti 

laikraštininkus 
LISABONA. 

dalimi buvo iš t raukta bent po
ra atominių torpedų užtaisu, 
rašo 4 'Washington Post". Laik
raštis sako, kad torpedų atomi
nės galvutės, palyginus su ra
ketų užtaisais, y r a mažos, bet 
tai nieko nereiškia. Svarbiausia, 
kad duoda galimybę sužinoti, 
kokią technologiją naudoja so
vietai, kaip jie sprendžia atomi
nių ginklų problemą. Tai y ra 
ne;kainuojami laimėjimai. So
vietų povandeniniai laivai pap
rastai turi t r i s iššovimo vamz
džius ir du jų esti prieky. Laivo 
priekis kaip tik buvo ištrauk
tas. 

Nepatikrintomis žiniomis, M 
privačių šaltinių, artimų žvalgy
bos sluoksniams, teigiama, kad 
Glomar Explorer laivas iškėlė 
ne trečdalį laivo, kaip skelbia 
oficialiai, bet visą laivą, tik ne 
vienam gabale, bet suskilusį. I š 
tų atskirų dalių j j sustatė. Ru
sų laivo didumas matuojamas 
2SC0 tonų. Jeigu ta i teisybė, tai 
laimėjimas būtų dar didesnis. 

; į Tada CIA rankose būtų ne tik 
atominės galvutės, bet visos tor-

tarptautinio bendradarbiavimo ^ .^ .u^u^^jc «~wn.rtc" imiHi«g« r i J • • • •• • ' _ * , • - '• 7 
. . „ . ,. t psi<J , 0 i°g'n J S smūgis , atsiliepia traukdami pinigus, jie non pn- j ra, nėra toKių žmonių. kurie įkreti žmonių soli- \r-.Ą.: _- ., r -r*. . r . ... ,7.. , , veiksnys ir konkreti žmonių 

darumo išraiška. Vyskupas Lors-
cheiter Brazilijos vyskupų vardu 
padėkojo V. Vokietijos tikintie
siems už didelę pagalbą ūkiniai 
besivystantiems Pietų Amerikos 
kraštams. Vien pernai Kalėdų 
laikotarpyje pravesta rinkliava 
šiam tikslui sutelkė daugiau ne
gu 70 milijonų markių. Vokieti
jos katalikai Brazilijos seminaris
tų studijoms finansuoti surinko 
dar 5 mil. markių. 

Už taiką Siaurės Airijoje 
DUBLINAS. —Keturios svar

biausios krikščionių religinės 
bendruomenės Airijoje — katali
kų, anglikonų, metodistų ir pres-
biterijonų — pradėjo bendrą ak
ciją už taiką Siaurės Airijoje. Ta 
proga visi laikraščiuos paskelbė 
straipsnius, radijo ir televizijos 
stotys transliavo specialias lai
das. Visose bažnyčiose buvo šven
čiama ekumeninė Maldos Diena 
už taiką Siaurės Airijoje. 

Miršta ir nuo persivalgymo 
DUBLINAS. — Dublino ar

kivyskupas Dermott Ryan gany-
tojiniame laiške gavėnios proga 
paragino Airijos katalikus susirū
pinti vargo ir alkio problemomis 
pasaulyje. Arkivyskupas kviečia 
tikinčiuosius sumažinti maisto 
vartojimą ir susilaikyti n u o alko
holinių gėrimų, sutaupytas lėšas 
paskirti daugelyje pasaulio kraš
tų tebealkstantiems padėti-
Krikščionys negali būti abejingi 
to tragiško fakto akivaizdoje, kai 
dar daug kur šiandien žmonės 
serga ir miršta dėl maisto sto
kos, o pažangiuose kraštuose su
serga ir kartais miršta dėl mais
to pertekliaus ir didelio alkoho
lio vartojimo. "Alkoholizmas ar
do šeimas, griauna žmogaus gy
vybę, naikina jaunosios kartos fi
zines ir dvasines jėgas", — pa
žymėjo Dublino arkivyskupas. 

ROMA. — Romoje pasibaigė 
Italijos žmonių pagalbos organi
zacijų Caritas vadovų pasitari
mai. Caritas organizacijos veikia 
45 Italijos vyskupijose. Jos rūpi
nasi pagelbėti žmonėms, ypatin
gai gamtos nelaimių ir kitais ne
paprastais atvejais Italijoje ir 

kiti. versti prezidentą Thieu atsista-1 galėtų pradėti 
Saigono kariniuose sluoksnuo- tydinti. Kol bus Thieu, nebus į Khmer Rouge. 

derybas su 

se susirūpinimas, kad jie neturi taikos — argumentuoja Steven- | Diplomatiniuose sluoksniuose 
šonas ir Mathias. jau kalbama, kad prezidentas 

Ekonominė pagalba būtų tei- Lon Nol atsistatydins už poros 
kiama. Karinė pagalba būtų su- savaičių, iš krašto išvyks i r su
stabdyta 120 dienų po liepos 1, i darys galimybę kitiems vesti 
tada, kai Pietų Vietname bus pre- j derybas su komunistais, 
zidentiniai rinkimai. "Nutrauk- Amerikos lėktuvų oro t i l tas 

Vienas iŠ milijono pietų vietnamie
čių nelaimingų pabėgėlių, ir jo vi
sas turtas 

darni pagalbą, parodytumam, 
kad nenorime nieko bendro tu
rėti su Thieu režimu". 

Washuigtonas. — Gynybos 
sekretorius James Schlesinge-
ris ketvirtadienį liudijo kongresi
niame komitete ir nedviprasmiš
kai kaltino demokratų valdomą 
Kongresą, jog tik jie, Kongresas 
bus labiausiai atsakingi dėl Kam-
bodijos ir Pietų Vietnamo neteki
mo, f Schlesingerio kaltinimus 
atsiliepė sen. Stevensonas ir sakė: 
"Jeigu komunistai atsisakytų kal
bėti apie taiką ir nenorėtų derė
tis ir tuo atveju, kai Amerika 
nutraukdama karinę pagalbą pri
verstų Thieu ir kitus atsistatydin
ti , tai Kongresas tada persvarstys 
ir pagalbos atnaujinimo klausi
mą". 

teikta paramą užsienio kraštams, i Due 

MIG-23 Egiptui 
BEIRUTAS. — Egip tas iš So

vietų Sąjungos gavo MIG-23, 
atvyko ir rusų pilotai, kurie pa
ruoš egiptiečius ta is lėktuvais 
naudotis. H adatas tik pasiskun
dė, jog sovietai buvo žadėję lėk
tuvus atgabenti prieš 18 mėne
sių, pavėlavo. 

Kiek Migų pristatė, nežinomi, 
bet NATO kariniai sluoksniai 
teigia, kad turėtų būt i jų šeši. 
MIG-23 tur i tik Sirija ir Irakas. 

Tie lėktuvai gali skristi iki 
2.000 mylių per valandą grei
čiu, gali bū t i naudojami kaip 
lėktuvai naikintuvai ir bombar
duoti priešo teritoriją toli už
nugary. 

SAIGONAS. _ Pietų Vietna
mas neteko dar vienos distrikto 
(apskrities) sostinės pietinėj 
centrinių aukštumų daly, Kien 

buvo numatytas vienam mėne
siui. Toji programa jau baigiasi, 
bet padėtis nepagerėjo, t a i vėl 
nutarta pristatymą lėktuvais 
pratęsti i r kitam mėnesiui. Pir
mo mėnesio, kuris baigsis kovo 
27, oro tiltas kairiuos 10.1 mil. 
dolerių. Lėktuvai y ra vienintelė 
susisieikimo priemonė apsuptam 
miestui pristatyti ryžius, gazo
liną ir ginklus. 

NEW YORK. _ New Yorko 
jaunų gydytojų s treikas baigė
si, kai buvo susi tar ta dėl darbo 
valandų ilgumo. Gydytojai rei
kalavo, kad ta rnyba ligoninėse 
nebūtų ilgesnė kaip 15 valandų 
per dieną ir 80 valandų per sa
vaitę. 

WASHIXGTONAS. _ Prekių 
kainos vasario mėnesį vis dėlto 
pakilo tiek. kad atit inka 7 .2 r / 

JUS v y i i a u S y i J c b iyą»i<XK.>j i a iūCSCi 
centrinės partijos, liaudies de
mokratų, atstovus. Tie ministe-
riai pradėjo atakuoti komunis
tus, sakydami, kad jie, komu
nistai, visomis išgalėmis siekia 
dominuoti, siekia totalitarizmo, 
nepakenčia kitų partijų. 

Komunistų partijos laikraštis 
"Avante" apkaltino užsienio laik 
raštininkus, kad jie nepalankiai 
rašo apie juos, kad jie ' 'profe
siniai reakcionieriai", grasina 
Portugalijos santvarkai, ir kad 
juos reikia išvaryti. 

Sumažėjo turizmas 
LISABONA. — Paskutinieji 

Įvykiai ir netikrumas Por tuga
lijoj labai pakenkė turizmui. 
Šiuo metu Portugaliją daugiau
sia lanko turistai iš šiaurės Eu
ropos. Turizmo biurai, viešbu
čiai gauna labai daug praneši
mų apie atsisakymus. Daug vieš
bučių turės užsidaryti ir ta rnau
tojus paleisti. Pernai tur izmas 
Portugalijai davė 480 milijonų 
dolerių. 

WASHIXGTONAS. — Ame-

Kissingeris 
"su svarbiais 
pasiūlymais" 

tas karines ano dešimtmečio te
legramas, kaip šaltojo karo in
tensyvumą, U-2 rūmu ."imą, Ku
bos raketų krizę, Berlyno gėdos 
sienos statybą ir kt. 

Melvin Laird, buvęs gynybos 
sekretorium tuo metu, kai ta3 
projektas buvo planuojamas, 
diskutuojamas ir pradėtas vyk
dyti, įsitikinęs, kad sovietai ne
galėjo nežinoti apie past^n??*'; 
iš t raukt i jų laivą. Pačios O'iera-
cijos metu sovietų | ii a r 
žvejų laivai turėjo stebėti. Ko
dėl nieko nedarė? Jų interesas 
buvo tylėti. Jeigu jie būtų leidę 
suprast i , kad žir.o, turėjo kaip 
nors i r efektingai reaguoti, o tai 
sudarytų daug nenumatytų kom 
plikacijų ir labai nukentėtų pra
dėtoji 'detente". 

Vliko pinigine 
apyskaita 

veiklos je patvirtino 1974 Vliko 
piniginę apyskaitą. Kontrolės ko
misija, susidedanti iš Antano Ške 
rio, Vytauto Vaitiekūno ir Leono 
Virbicko apyskaitą patikrino. 

Iš protokolo matyti, kad 1974 
sausio 1 Vliko sąskaitoje buvo li-

!ke 1,804.85 dol., iš Tautos Fon-
keturis naujus | d o b u v o S a u t a 37,163.00 dol., Itf-

kurių Izraelis ne- ' *» pajami — 160,91 doL Tai su-
l atmesti . Tokiu būdu lau- ! d a r ė 39,130-76 dol. Per metus 3 -

susitarimas turės ; l e i s t a : 

JERUZALE. -
Egipto atsivežė 
pasiūlymus, 

^ ! I 

kiama, jog 
būti pasirašytas. Neišspręsti 
klausimai lieka vis tik patys 
svarbiausi; kiek toli Izraelis pa
sitrauks iš Sinajaus, ar išsikrau 
stys iš Mitla ir Giddi perėjimų | lyginimui, kelionėms, reprezen

tacijai ir nenumatytoms išlai
doms — 11,082.61 doL 

IL Informacijai, kuri apima lei 

1975 sausio 
1 dienai liko 41.08 dol. 

Pagal sąmatos skyrius išlaidu 
buvo: 

I. Patalpų nuomai, raštinei, at-

Buckley: 
susirūpinkime 

Portugalija 

VVASHINGTON'AS. — Sen 
James Buckley (konser.. resp. 
N. Y.) kreipėsi į valstybės sek 
rotorių Kissingerį ir paragino jį Į k 
palikti gastroles ta rp Vidurinių
jų Rytų. o susirūpinti rimtes
niais reikalais. Portugalija bai
gia patekti į komunistų rankas; 
ir reikia greitai veikti. Jis sa
ko, kad Maskva meta pinigus, 
siunčia agentus, ruošiasi visiškai 
sukomunistinti labai vakarietiš
ką valstybę, tai čia reikia dėme
sį sukaupti. 

BAXGKOKAS. — Tajo vadai 
nepatenkinti, kad Kar.ibodijos 
aprūpinimas Amerikos lėktuvais 
vyksta iš jų teritorijos, iš ten1 

metiniam pabrangimui. Mažiau- j rikoj vieši Jugoslavijos ministe 
šiai pabrango maisto gaminiai. Į ris pirmininkas Džemai Bijedic. I - emeritas 

ir Abu Rudeis naftos laukų. 

Mirė 
kun. J. Miliauskas 
VVTLKES BARRE, Pa. — šian

dien, kovo 22 d., čia laidojamas 
buvęs ilgametis lietuvių parapi
jos klebonas a. a. kun. Juozas 
Miliauskas, kuris mirė kovo 18 
d. Velionis buvo gimęs 1890 ba
landžio 2 d. Kunigu įšventintas 
1915 liepos 15 d. Pastaruoju me
tu jau ilgesnį laikotarpi dėl am
žiaus velionis buvo pensininkas 

džiamuosius lietuvių, anglų, pran 
cūzu, isnanų kalbomis biuletenius 
13.501.01 dol. 

III. Keturioms radijo progra
moms, perduodamos iš trijų Eu
ropos sostinių į Lietuvą i r iš Ma-
nilos Sibiro lietuviams... 71,-
694.10 doL 

IV. Bražinskų bylai vesti ir koa 
ferencijoms. 6,821,96 doL 

( E ) 

taip maždaug parašė 
I p*wnčių amerikietiškų bazių, I & aukite Hollywoodo techniką^ sugebančią filme realiai atkurti didžiąsias žmonijos katastrofa* 

K A L E N D O R I U S 
Kovo 22: šv. Zakarijus, Šv. 

Lija, Linas, Gante. 
Kovo 23: Verbų sekmadienb; 

šv. Turibijus, šv. Akvilė, Gal-
gintas. Vismante. 

Kovo 21: šv. Agapitas, Ko% 
ryna, Daumantas, Niką. 

Saulė teka 6:53, leidžias 7:03, 

ORA3 

Dalinai saulėta, šilta, 50fr ga-
aikraič-ai po šia scena, pažymėdami, jog tai paro- į u m v b ė lietaus, netoli 60 laipa-

mų. 
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KRONIKA STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SUSIRINKIME 

Kovo 8 d. Chieagos studentai j jimų. kunigai gan aktyviai jsi-
ateitininkai rinkosi i Jaunimo 
centro kavinę, penktam šių veik 
los metų sus-mui. Susirinko pus 
šimtis studentų. Maldą iš Lietu
vių Katalikų Bažnyčios kroni
kos perskaitė Algis Underys. 
Įvadinį žodį apie šios dienos te
mą "Studentų uždaviniai ir 
LKBK" tarė draugovės dvasios 
vadas kun. Kęstutis Trimakas. 
Sekė simpoziumas, kuriame da
lyvavo Vilija Bilaišytė, Jonas 
Kuprys ir Aloyzas Pakalniškis. 
Saulius Girnius moderavo. 

Vilija Bilaišytė savo žodyje 
pabrėžė, kad sovietinės Lietu
vos "konstitucijoje" lietuviams 

jungė į kovą už religinę laisvę. Į 
Aloyeas Pakalniškis apibūdi

no, kaip jaunimo užsiangažavi
mas už religines ir tautines ver
tybes yra pristatytas Kroniko- | 
je. Tie jaunuoliai rizikuoja vis-! 

kuo — darbu, mokykla, savo at
eitim — už savo įsitikinimus, ir. 
deja, dažnai pralaimi. Tačiau į 
kuo daugiau valdžia bando jau
nimą "sudrausminti" tuo stip- į 
riau jie priešinasi. Susidaro! 
įspūdis, kad valdžia jaudinasi 
dėl jaunimo tarpe augančio tau
tinio ir religinio sąmoningumo. 

Sekė gyvos diskusijos, kuriose 
dalyvavo Jonas Juozevičius, Jur 
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Cicero moksleiviai ateitininkai vaizdžiai pavaizduoja L ietuvių liaudies parročius Tautosakos vakaro metu. 
Nuotr. J. Kuprio 

2 • Redakcija straipsnius taiso savo 
2 auoziūra. Nesunaudotų straipsniu 
2 nesaugo, juos grąžina tik ii anks-
2 to susitarus. Redakcija už skelbi-
2 nrų turinj neatsako. Skelbimų kai-
2 nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

• Redakcija dirba kasdien : 
nuo 8:30 iki 4:30, sestadie- S 
niais nuo 8:30 iki 12:00. | 

• Administracija dirba kas- 2 
dien nuo 8:30 iki 4:30, Sėsta- £ 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00 £ 

yra duota žodžio, spaudos ir su- Į gis Bradūnas, Linas Sidrys, Ro-
sirinkimų teisės, užtikrinta net ma Olšauskaitė, Saulius Mika-
sąžinės laisvė. Tačiau LKBK I liukas, Grasilda Reinytė, kun. 
yra pilna pavyzdžių, kaip tos Kuzminskas, Aldona Zailskaitė. 
teisės pažeidžiamos ir paneigia-' Daina Kojelytė ir kiti. 
mos tų. pačių "autoritetų", kurie : Buvo nutarta platinti Kroni-
taip garsiai jas skelbia. kas amerikiečių ir lietuvių tar-

Jonas Kuprys skaičiais ir pa- • pe. Taipgi buvo nutarta i-aginti 
vyzdžiais pristatė dabartinę ku- i universitetų bibliotekas įsigyti 
nigų padėtį Lietuvoje. Praeitais : JAV LB KV išleistą leidinį: 
metais mirė 22, o įšventinti tik i "The Violations of Human 
aštuoni. Vienos belikusios semi- Rights in Soviet Occupied Li-
narijos veikla labai suvaržyta, thuania: A Report for 1974". 
Valdžia stengiasi įstatyti labiau ; Susirinkimas buvo baigtas 
pataikaujančius kunigus į svar-j Ateitininkų himnu. Dauguma 
besnes vietas — didesnių miestų i studentų pasiliko pasivaišinti, 
parapijas ir hierarchijoje. Nežiū I pabendrauti ir pasidalinti iškel-
rint šių suvaržymų ir persekio- tom mintim. Gintaras 

VEIKLOS PHILADELPHIJOS 
SENDRAUGIAI 

Ateitininkų sendraugių nau
joji valdyba pasiskirstė parei
gomis. Antanas Gailiušis — 
pirm. (704 Benson Rd., Phila.. 
P a 19111), Vitas Radikas — 
vicepirm., Genovaitė Maciūnie-
nė — ižd., Birutė Gailienė jau
nimo reikalams, Kazimiera Ju-
zaitienė — sekretorė (207 Yel-
lowstone Rd.. Plymouth Mee-
ting, Pa. 19462). 

Valdyba jau turėjo keletą pa 
sitarimų, po rekolekcijų kovo 16 
d. suruošti bendri pusryčiai, da
bartiniu metu rūpinasi ruošimu 
pavasarinio koncerto, kuris 
įvyks gegužės'17 d. Šv. Andrie
jaus parapijos salėje. Programą 
atliks solistė Audronė Simonai
tytė ir pianistė Aldona Kepalai-
tė. Koncertas su |domumu lau
kiamas. K. J. 

PIRMIEJI ATSILIEPĖ ėiūnas, vicepirm. R. Kuliavas. 
sekr. J. Jasinevičius. ižd. B. Pa-

Advokato Povilo Žumbakio, bedinskienė, nariai — R. Buk-
jr. paraginti, moksleiviai ateiti- šaitė, Eug. Abromaitis ir A. 
ninkai Dainavoj skubiai reaga- Bumbulis. 
vo į Bill Andersono straipsnius 
spaudoje dėl Pabaltijo valstybių 
įjungimo, ir tuojau pat parašė! Ruošiamos rekolekcijos mote-
ir pasiuntė į \Vashingtoną 200 \ rims, kurias globoja giedrinin-

2 Thte pt*>Ucatk» te availabte ln microflun froas: 2 
= XEROX UNIVERSITY MICROFILMS | 
I 100 Nortb Zeeb Road — Ann Arbor, Mich. 48109 2 
S • S 
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MOTERŲ REKOLEKCIJOS 

laiškų. 

STUDENTŲ DĖMESIUI 

kės. Praves kun. J. Prunskis. 
Vyksta Liet. jėzuitų koplyčio
je 2345 W. 56th St., kovo 20-22 

i dienomis. Pradžia 7 vai. vak. Chieagos studentų ateitinin . _ , „ ^ , . _ , , . , , \ . .. Sekmadieni 9 vai. ryto bus sv. kų draugoves valdvba s k a t i n a ' . . . '• . J .. „ . . . . , ... . . . iMisios, o po jų pusryčiai. Kvie-visus narius rašyti laiškus laik-l 7. i- f̂  f . T-, , , čiame lietuves katalikes daly
vauti. 

AB LIETUVIS LIETUVIUI 
BROLIS? 

Kalėjimų sargai rusai bu į 
švelnesni už kai kuriuos lietu
vius kalėjimų sargus. Įstaigų 

/y'<%:/•••/ 

NETEKOME 
MARCELINO RIMKAUS 

Pereitą savaitgalį Marcelinas 
Rimkus su Kornelijų Jazbučiu 
išvažiavo slidinėti į YVisconsino 
valstiją. Pasitaikė graži diena. 
ir dviem draugams slidinėjimas 
buvo malonumas. Nelauktai 
Marceliną Rimkų prie pašliūži-
ninkų keltuvo ištiko širdies smū 
gis. Suteikta pagalba vietoje ir 
ligoninėje nepadėjo, j is staigiai 
mirė. Skaudi žinio kovo 14 va
kare pasiekė Chicagą. 

A a. Marcelinas.-Rimkus 

A. a. Marcelinas Rimkus buvo 
gimęs 1923 m. lapkričio 10 d. 
Tverų miestelyje, Žemaitijoje. 
Šeimoje aago trys broliai. Vie
nas mirė kinkinio mirtimi Sibi
re. Antrai pasiliko Lietuvoje. 
Marcelinas karo metu pasitrau
kė į Austriją. Po karo persikėlė 
į Muencheną ir Scheinfelde 1948 
metais baigė gimnaziją. Įsikūręs 
Chicagoje, įsigijo televizijos me
chaniko specialybę, bet šia spe
cialybe nepasitenkino ir ryžosi 
ir toliau studijuoti. Teko savo 
pastangomis jveikti kliūtis, iki 
Illinois Institute of Tecsnology 
1966 metais baigė elektroniką. 

Marcelinas Rimkus buvo vi
siems mielas ir artimas. Arčiau 
jį pažinę, jame rasdavo gerą 
draugą, bičiulį. Buvo kuklus ir 
jautrus. Vienas be artimųjų pa-
sffir&Dkęs iš Lietuvos, savo gy
venimo kelią surišo su bendru 
t..utiečių keliu. Kiekvienas lietu

vis buvo jam artimas. Buvo atvi
ras tiesai. Savo asmenybes bruo 
žais buvo patrauklus, taurus ir 
visų gerbiamas. 

Visuomeniniame darbo lauke 
buvo pareigos žmogus ir pasi
reiškė sveika iniciatyva. Pasi-
gesime jo kaip optimisto ir gero 
bendradarbio. Buvo veiklus stu
dentuose ateitininkuose, sen
draugiuose. Lietuvių krikš
čionių demokratų studijų klu
buose. Lietuvių religinės šalpos 
rėmėjuose, kurių vyriausioje 
valdyboje ėjo kultūrinio komi
teto iždininko pareigas. Kęstu
čio korporacijoje buvo vienas iš 
veikliųjų brolių. Šalia visuome
ninio darbo buvo aktyvus šach
matininkų klubo narys, entu
ziastas pašliūžininkas ir keliau
tojas. 

Su velioniu atsisveikinimas 
įvyko pirmadienio vakare Mar-
ąuette Funeral Home. Atsisvei
kinimo žodį tarė Lietuvos religi
nės šalpos rėmėjų valdybos pir-

| mininkas kun. K. Kuzminskas, 
Automatic Co. bendradarbių 

į vardu J. Beliūnas. Kęstučio kor 
poracijos A. VUiušis ir gimna
zijos draugų vardu atsisveikini
mo maldą perskaitė kun. dr. A. 
Trimakas-Gausus draugų ir pa
žįstamų skaičius antradienį da
lyvavo gedulo pamaldose ir pa
lydėjo į šv. Kazimiero kapines. 
Laidotuvėmis rūpinosi velionio 
artimas draugas Petras Balan
dis. 

Chieagos ateitininkai liūdi ne
tekę idėjos brolio Marcelino Rim 
kaus ir prašo jam amžinos ra
mybės Viešpatyje. A. V 

GAUDEAMUS 
Nežinau, ar jūs esate girdėję 

apie "Gaudeamus" žurnalą? 
Turėtų išeiti du numeriai: vie
nas mažas, 24 pusi., o kitas di
desnis. Antrasis bus leidžiamas 
Jubiliejinės stovyklos proga, 
kad būtų minčių diskutuoti 
prieš stovyklos pradžią. "Gau
deamus" redakciją sudaro: Ra
sa Razgaitytė, Onilė Vaitkutė. 
Dama Kojelytė. Vyr. redakto
rius Algis Norvilą. 

raščių redakcijom ir siųsti tele
gramas valdžios atstovams, I 
kad JAV ir toliau nepripažintų; 
Pabaltijo valstybių aneksijos. 

TORONTO ATEITININKŲ 
ŠVENTĖ 

Toronto ateitininkų šventė 
ruošiama balandžio 19 dieną. Su j darbininkas lietuvis buvo žiau-
daryti komitetai. Dienos metu j resnis negu rusas, 
bus atskiri sendraugių, studen-j Vyšniauskaitė, pavaduojanti 
tų ir moksleivių posėdžiai, vaka j Švietimo ministerį Pupeikį. grie-
re — bendra vakarienė, iškil- i bė lietsargį ir norėjo mušti E. 
mingas posėdis ir šokiai. Juciutę atėjusią prašyti darbo. 

Sendraugių vaidyba pasiskirs į Elena Juciutė, "Pėdos mirties 
tė pareigomis: pirm. VyL Krikš ' zonoje". 
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EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
Iš BOSTONO IR HEW Y0RK0 

Kaina n u o $739.00 
IŠVYKSTA-

gegužės 28 
birželio 11 liepos 16 
birželio 25 liepos 18 
birželio 30 rugpiūčio 20 

rugsėjo 3 
rugsėjo 19 

lapkričio 21 gruodžio 19 
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų su papildomu mo

kesčiu: pav.: vykstantiems iš Chieagos $U9.00 
Cleveiando 84.00 
Detroito 74.00 

Patartina registruotis iš anksto — vietą skaičius ribotas. 
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis j: 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 Wesi Broadway, P.0. Box 116 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764 

Savininkė: ALDONA ADOMONIENE 
Air fares subject to Government approval. 

j 
i 
i 

' 

Pr. Dielininkaičio kuopos vyresnieji 
ateitininkai čiuožimo iškylos metu. 

Nuotr. P. Kubiliaus 

MARGUČIŲ RITINĖJIMAS 

Pr. Dielininkaičio moksleivių 
ateitininkų kuopos ruošiamas 
margučių ritinėjimas įvyks ba
landžio 5 d., šeštadienį, 2 vai. ] 
p. p. Švč. Mergeles Marijos gi-| 
mimo parapijos salėje. 6S20 S. 
\Vashtenaw Ave. Tai vaikučių 
džiaugsmo šventė. Kažin, ar per 
kurias nors sporto rungtynes, 
kad ir geriausios "Cheer Lea-
ders" pajėgia sukelti tokias ova-

', cijas, kokias girdime per mūsiš
kį margučių ritinėjimą? 

Vaikučiai, prisipildykite savo 
pintinėles nudažytais kiauši
niais (6-10) ir atsineškite į sa
lę. Pakvieskite savo draugus. 
Atsineškit gerą nuotaiką, žino
ma, ne visi išeisite laimėtojais. 
Taigi išmokime nesididžiuoti lai 
mėję ir nenusiminti pralaimėję. 

Tėveliai, seneliai, draugai, pa
silikite salėje kartu pabendrau
ti ir pabūti margučių rungtynių 
žiūrovais. Tėvų komitetas visus 
pavaišins. 

Atsiminkime balandžio 5 d. 
Tai šeštadienis po Velykų. 

Kuopos vadovybė j 5 

DR. K. SKRUPSKELIS — 
PASKAITININKAS 

Kęstutis Skrupskelis, Pietų 
Karolinos kolegijos filosofijos 
profesorius, sutiko skaityti pa
skaitą "Marksizmo grėsmė krikš 
čionybei" per ateitininkų jubilie- i 
jinę stovyklą Dainavoje, kuri, 
kaip anksčiau buvo skelbta, pra l 
aidės rugpiūčio 24 dieną. 

Alvydas Valaitis 
CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA 

s I 
s s s 

D o n i z e t t i 
o p e r a 

Vytautas Marijosios 

MEILES ELIKSYRAS 
1975 m. balandžio 19 d., 8:00 vai. vak. 
1975 m. " 20 d., 6:00 vai. vak. 
1975 m. • 26 d.. 8:00 vai. vak. 

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE 
Diriguoja — VYTAUTAS MARIJ0ŠIUS 

(Balandžio 19 ir 20) 
Alvydas Vasaitis 
(Balandžio 26) 

Režisuoja — Herbert Beattie 

D A I N U O J A : 

r* 
. 1 

= Gina taitkauskifnr Uarcaribi MomUif-n.- Alcinia* P.ni/U Arnoldas \ okt-mitis 

I O P E R O S C H O R A S 
Stefaa U k-ik 

* 

Bilietai — MARGINIUOSE. 2511 W. 69th S t , Chicago, m. 
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Pro kančią 

ŠVIEČIA PERGALĖS ŠVIESA 
Verbų sekmadieniu pradeda- gų ir jo sukurtas kultūrines bei 

ma šventoji savaitė, kurios pras- moralines vertybes. Tai i r yra 
mė nelengvai suvokiama. Kai žmogaus širdyje, mintyse ir 
mintimis grįžtame prie įvykių šviesos baimėje viešpataujančio 
tolimoj praeity, iškyla klausi- blogio apraiška. Persekiojimai 
mas. kodėl Kristus kančią pa- vieni kitų. artimui daromos 
sirinko priemone žmogui šutai- skriaudos ir pačių žmonių JŠ-
kyti su Kūrėju. Juk Evangelija šauktos kančios istoriniame 
i į a k° . J°g "Dievas taip mylėjo pa vyksme taip ryškiai regimos, 
šaulį, kad davė savo viengimusi- kad gėrio ieškoti neužtenka tik 
jį Sūnų, kad kiekvienas, kurs į žmoguje, o būtina jo ieškoti ant-
jį tiki, nežūtų, bet turėtų amži- gamtinėje srityje _ dvasinia-
nąj | gyvenimą" (Jn. 3 16). At- me gyvenime. 
sigręžę dabartin. regime blogį, 
besireiškiantį gamtos sutriki
mais, žmonių ligomis, neišaiški
namomis kančiomis, pačių žmo-

net žemėje gyvenda-Žmogus. 
mas. susiliečia su dvigubu pa
sauliu — jis nešiojasi su savim 
palinkimą į blogį, bet kar tu :r 

m ų susinaikinimu. Sustoję prie g ė r i o troškimus. Laisvė rinktis 
sių klausimų, ieškome prasmės e ė r j a r b l o g I ; ž v i e s ą ^ tamsv-
gyyenime, pateisinimo nelaimė- į>ę priklauso nuo jo paties atsa-
se, kančiose ir net mirtyje. komybės pajautimo ir pasirin-

Ši kančios savaitė ir skirta kimo. Iš žmogaus kyląs blogis 
susitelkti prie didžiųjų paslap- grįžta į žmogų ir jį baudžia ne-
č:ų, kurias atidengia tik tikėji- laimėmis ir kančiomis. Pastan-
mas. nurodąs kelius priartėti gų stoka siekti gėrio kar tu su 
prie tiesos pažinimo ir Dievo Kristumi reiškiasi pralaimėji-
plačų suvokimo. Kančią ir ne- mais. Krikščionis ieško blogio 
laimių padarinius įprasminti pa- ne tik savo aplinkoje ir mėgina 
jėgė tik krikščioniškas pasaulis ji nugalėti gerumu, bet, jaus-
savo šventųjų ir kankinių gyve- damas blogį savyje, mėgina ge
nimais. Krikščionys sugebėjo rį įgyvendinti susitaikymu su 
mirtį laikyti tik slenksčiu iš lai- Kūrėju, 
kinumo į amžinybę, nelaimėse ir * 
pralaimėjimuose rasti priemo- Kaip žmogaus gyvenimas, taip 
nes savo gyvenimams tobulinti, ir krikščionijos istorija pažymė-
Tik krikščioniškoji žmonijos da- ta tragizmu. Tačiau šis tragiz-
lis ieško būdų suprasti ne t ik mas nesibaigia didžiosios savai-
žmogaus. bet ir tautų nelaimes, tės įvykiais. Kančia ir mirtis — 
kai - joms nelaisvėje ir persėki o- tai didysis žmogaus kelias į pri-
jircuose kartais reikia gyventi sikėlimą, kuris reiškiasi didždau-
tik geresnio gyvenimo lūkės- siu laimėjimu. ' 'Jei kas nori ma
čiais. Krikščionys ir krikščionis- ne sekti, tas tegul pats savęs 
kos tau tos viltims pagrindą ran- išsižada, tegul ima savo kryžių 
da Kristaus perspėjime, kad ir teseka mane" (Mk. 8,34). 
"kas nori išgelbėti savo gyvy- Kaip reikia nešti savo kryžių 
bę, p raras ją: o kas prapuldytų ir sekti Kristų, jis pats moko 
savo gyvybę dėl manęs, a t ras savo mokinius: "Žmogaus Sū-
ją" (Mt. 16,25). nus bus įduotas į žmonių ran-

Kančios prasmė Kristaus gy- kas; jie jį užmuš, bet užmuš-
venime i r mirtyje yra didelė pa- tas jis trečiąją dieną kelsis iš 
"slaptis. Ji yra paslaptis ir žmo- numirusiųjų" (Mk. 9,30). Tai 
gaus gyvenime, nes žmogui ne- didžioji paslaptis, apie kurią 
lengva pro savo nedalią regėti krikščionis šią savaite mąsto, 
gėrį. pro kančias — pergalę, kai bet nesustoja tik prie kančios 
iš žmogiškų silpnybių kilęs blo- ir mirties. Per kanč'os ir mir-
gis reiškiasi visoje žmogaus is- ties tragediją jis žengia iki pri-
torijoje. š i paslaptis išaiškina- sikėlimo. kuriame išsisprendžia 
ma ne žmogišku Dievo veikimo kančios prasmė. Nesuprantamus 
pažinimu, o tik tikėjimu, kad Viešpaties planus žmogaus gy-
Dievo planai vyksta pagal jo venime čia išaiškina tikėjimas, 
valios patvarkymus. o savo kryžių nešti ir nepralai-

* mėti moko pats Kristus. 
Blogio klausimus šioje žemė- Kančios savaitė — tai tar tum 

je mėgina spręsti Įvairūs moks- krikščionijos, daugelio paskirų 
lai. Tačiau mokslai negali pa- žmonių ir net tautų istorijos pa
keisti žmogaus prigimties, kuri kartojimas. Krikščionybė yra 
yra nusikaltimo pažeista. Vieš- gyvas ir nuolat žmonėse gyve-
pats Jėzus taip pat nekeitė nei nąs Kristus. J is veikia Bažny-
žmogaus laisvės, nei atsakomy- čioje ir žmoguje. Jis nekeičia 
bės už savo veiksmus. Jis net žmogaus prigimties, neatima jo 
įspėjo savo mokinius: "Aš a- laisvės ir atsakomybės, bet duo-
tėjau ugnies siųsti į žemę ir ko da naujų priemonių tai prigim-
gi norėčiau, jei ne kad kūrentų- čiai išlaisvinti iš blogio — pro 
si? Ar jūs mancte, kad aš atė- kančią ir mirties šešėlius regėti valstybėmis 
jau duoti ramybės žemei? Ne. didžiąją prisikėlimo šviesą. Ne
sakau jums, greičiau nesando- ra krikščionybės be kentėjusio, 
ros. Nes nuo šio laiko penki gy- mirusio ir prisikėlusio Kristaus, 
venantieji vienuose namuose nėra tikrosios blogio pergalės 
bus pasidalinę: trys stos prieš be Kristaus dvasios įgyvendini-
du ir du prieš tris. tėvas prieš mo žmoguje, 
sūnų ir sūnus prieš savo tėvą..." Ši savaitė y ra paskatinimas 
(Lk. 1 2 , 4 9 - 5 2 ) . Bet taip pat, mąstyti ne tik apie savo, bet 
primindamas atsakomybę. jis ir apie savo tautos kančias, apie 
ta r ia : "šviesa atėjo į pasaulį. Diovo veikimą žmonijoje i r tau-
bet žmonės labiau mėgo tamsy- tose. Reikia matyti ir savo tau-
bę. kaip šviesą, nes jų darbai tos likiminiam kely — persekio-
buvo pikti" f Jn. 3.19). jimuose ir kančioje — Kristaus 

Laisvės išnaudojimas ir at- kančios atspindį. Reikia ir tikė-
sakomybės atsisakymas sukelia ti. kad su jKristumi prisikels 
pasipriešinimus tautų prieš tau- žmogus ir tautos. Pro kančios 
t a s ir žmonių prieš žmones. Ne- nedalią juk spinkso t ikra per. 
sutarimai ir blogis naikina žmo- galės paslaptis. P r . Gr. 

Valstybės sekretoriaus pirma
sis derybų r a t a s Artimuosiuose 
Rytuose buvo nesėkmingas. E-
giptas ir Sirija pateikė naujas 
sąlygas, kurios galės būti svars
tomos tolimesniuose pasitari
muose. 

Egipto prez. Sadatas sutiko 
svarstyt i Izraelio pasitraukimą 
iš Mitla. Gidą tarpeklių ir Abu 
Rudeis naftos šaltinių, tačiau 
atsisakė pasirašyti nepuolimo 
sutartį . Tokia sutart is negalė
sianti būti pasirašyta, kol bent 
vienas Izraelio kareivis ūksiąs 
Egiptui priklausančioje žemė
je. 

J i s pareiškė valstybės sekre
toriui nepradėsiąs karo prieš Iz
raelį, jei pastarasis parodysiąs 
gerą valią ir toliau tar t is dėl 
užimtųjų žemių grąžinimo ara
bų valstybėms. 

Sirijos žygis 

Sirijos prez. H. Assadas UI.S 
arabų socialistų Baatho partijos 
suvažiavime pareiškė, kad Sirija 
ir Palestinos laisvinimo organi
zacija sudariusi vieną politinę 
ir karinę vadovybę. Sirijos vy
riausybės nuomone palestinie
čiai turėsią dalyvauti Genevos 
pasitarimuose. 

Sirija reikalauja Golano aukš
tumos grąžinimo, o Užjordanė 
tu r i būti perleista palestinie
čiams. 

Damasko vyriausybė kalba 
griežtai ir aiškiai, nes per pas
taruosius metus spėjo apsigink
luoti ir ginklų išteklių žymiai 
padidinti, palyginant su buvu
siu 1973 m. rudenį. 
J A V tarpininkavimui nepavykus 

Paruošiamosios derybos sun
kios. Egiptas nėra linkęs įsipa
reigoti nesusitaręs su Sirija ir 
kitais arabų kraš ta is . Sirija nė
ra palanki žąsies žingsnių pasi
tar imams ir reikalauja pradėti 
derybas Genevoje. Izraelio tau
tinis sparnas skatina nedaryti 
nuolaidų. 

Jei paruošiamieji pasitarimai 
nepavyks, o Izraelis nepasi
t r auks iš arabų žemių, turės i-
vykti derybos Genevoje. Nors 
Izraelis šiuo metu nepageidau
ja, bet palestiniečiai sės prie de
rybų stalo. Derybos gali būti 
nesėkmingos i r vis atidėlioja
mos. 

Nepavykus paruošiamiesiems 
pasitarimams Egiptas greičiau
siai vėl bandys užmegsti glau
desnius santykius su Sovietais. 

H. Kissingerio neišmintingi 
pareiškimai apie karinės jėgos 
panaudojimą spręsti naftos klau 
simui jau šiuo metu be reikalo 
įtempia arabų santykius su J A 

GRĖSMĖ PASAULIUI 
Karas Artimuose Rytuose gali sudrumsti pasaulio rimtį 

GEDIMINAS GALVA 

Karo pavojus 

Pasi tar imams ir deryboms ne
pavykus gali prasidėti karas Ar
timuosiuose Rytuose. Kas jį pra
dės, sunku pasakyti, bet nereik
tų nustebti, jei Izraelis pirmuti
nis paleis šūvį. Izraelis šiuo me
tu y ra žymiai geriau apsigink
lavęs JAV ginklais už arabus. 
Nėra abejonės, kad žydai pir
mose dienose gali pasiekti žy
mios persvaros kare ir laimėji
mų. Visai kita padėtis susiklos
tys, jei ka ras ilgiau užsitęs, o 
arabams pavyks panaudoti 
SCUD raketas ir kitus ginklus 
sunaikinti Izraelio miestams. Il
gesnis ka ra s gali sunaikinti Iz
raelio valstybę. 

Šis ka ras gali sukrėsti visą 
pasaulį. Karui prasidėjus arabai 
ne tik nutrauks naftos tiekimą, 
bet panaudos ir visas kitas prie
mones kenkti JAV. Pramonės 
kraštai be naftos turės pergy
venti didelį ūkinį, socialinį ir 
politini pakrikimą. kuris gali 
būti net aštresnis už pasaulinę 
1929 - 33 m. krizę. Minėtas pa-1 
krikimas galėtų patarnauti t ik 
tiems kraštams, kurie jau seniai 
ieško progos sunaikinti Vakarų 
pasaulį. I 

Klausimo sprendimas 

JAV politinė globa ir visoke
riopa parama lėmė Izraetio vals
tybės įsikūrimą ir naujų žemių 
prijungimą per pirmuosius t r i s 
karus. Net ir šiuo metu Izraelis 
nepajėgtų pakeiti apsiginklavi
mo šarvų tik savo jėgomis. Ta
čiau ir JAV globotinis verčia
mas laikytis tarptautinės tei
sės nuostatų, kai atsirado arabų 
stipri jėga. Izrai lis, jei jis nori 
išlikti nepriklausomas, turi grą
žinti kaimynams visas žemes, 
užimtas 1967 m. ir atsiteisti iš

stumtiems a rabams už nusavin 
tą tur tą . Kito būdo nėra išspręs 
ti aš t r iam ginčui ir pašalinti ne
paprastam įniršiui Art imuosiuo
se Rytuose. Užgrobtų žemių 
klausimą išsprendus, gal i būt i 
ras tas būdas užtikrinti Izraelio 
valstybės neliečiamybei. 

J A V slegia nemaža a t sako
mybė dėl praeit ies ir a tei t ies į-
vykių Artimuosiuose Rytuose . 
H. Kissingerio pakar tot in is gra
sinimas karu a rabams rodo jo 
politinį nepramatymą, ku r i s gali 
pastūmėti pasaulį į milžinišką 
skurdą, nedarbą, badą i r ta ip 
nestiprios politinės pusiausvy
ros pasaulyje pakrikimą. 

Rimties valandėlei 

ATGAILA . GYVENIMO 
ATNAUJINIMAS 

Atgaila yra ne t ik gavėnios, 
bet ir šventųjų metų tema. Taip 
kalbėjo popiežius Paulius VI au
diencijoj. Atgaila ir atgailos sa
k ramentas užima labai svarbią 
vietą žmonijos išganymo plane. 
Jau trečiajame šimtmetyje krik
ščionių ta rpe buvo iškilęs klau-

1 simas. a r žmogus, po krikšto pa
daręs sunkią nuodėmę, sunkiai 
nusikaltęs Dievui ir žmonėms, 
gali iš Dievo gaut i šios nuodė
mės atleidimą. Daugeliui tada 
atrodė, j og per krikšto malo
nę gau tas dieviškasis gyveni
mas yra tokia didelė Dievo do
vana, kad jos atmetimas, jos iš
davimas sunkia nuodėme turė
tų būti žmogui neatitaisomas. 
Kai kas manė, kad sunki nuodė
mė po krikšto žmogui turėtų 
reikšti galutinį žuvimą, iš kurio 

Afrikoje, paminėjo savo kraš to j ^-ėra Jcelio į išsigelbėjimą, Ta-
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Malawi katalikų Bažnyčia, 

nepriklausomybės paskelbimo 
dešimtąsias metines. T a proga 
buvo paskelbtas bendras Mala-1 

čiau Bažnyčia šią nuomonę a t 
metė. Tokia nuomonė yra prie
šinga begaliniam, neribotam 

wi katalikų vyskupų ir protes- j Dievo gailestingumui. Mes žino
me, kad Dievas y r a be galo gai
lestingas, kad j is niekuomet ne
a tmeta žmogaus, kuris tikrai 
nuoširdžiai gailisi ir, išsižadėjęs 
gyvenimo klystkelių, grįžta j 
Tėvo namus. 

Tas po kr ikš to nusidėjusio 
žmogaus grįžimas įvyksta atgai
los sakramentu. Iš meilės žmo
nėms šį grįžimo sakramentą y-

tantų - presbyterijonų Bažny-
| čios atstovo laiškas, kur iame 
! apžvelgiama nepapras ta kraš to 
^dvasinė ir ūkinė pažanga, pilna 
i religinė ir kultūrinė laisvė bei 
(visuotinės žmonių gerovės su
klestėjimas. Šios kraš to pažan
gos pionieriai y ra misijonieriai: 
kunigai, mokytojai, gydytojai , 
žemės ūkio ir pramonės techni
kai ir seserys vienuolės. 

— Jėzau Kristau, prisikėlusis 
iš numirusių, prikelk i š mirties 
tuos, kurie y ra mirę Tau ir sa
vo lietuvių tauta i . Mes esame 
Velykų žmonės ir aleliuja y r a 
mūsų giesmė. 

kuit. K. Barauskas 
••Prisikėlimo žmonės'* 

Komunistinės Kinijos naujokų ėmimo šokis 

ra įsteigęs Kristus. Šį sakramen 
tą paprastai vadiname išpažin
timi. Visi žinome, kas yra išpa
žintis. Išpažintis y ra nuostabus 
sakramentas . Nusidėjusiam krik 
ščioniui jis grąžina Dievo ma
lonę, tai yra grąžina dieviškąjį 
gyvenimą, kuris y r a nieku kitu 
nepamainomas, brangiausias, 
vieninteles t ikras mūsų turtas. 

Norėdami pasinaudoti šiuo 
Dievo gailestingumo stebuklu — 
atgailos sakramentu, iš savo pu
sės tur ime išpildyti dvi esmines 
sąlygas: nuoširdžiai gailėtis už 
padarytas nuodėmes, jas išpa
žinti ir su t ikru gailesčiu pri
sipažinti 

Gailėtis už nuodėmes yra sun
ku ir skaudu. Tridento visuoti
nis Bažnyčios susirinkimas sa
ko, kad "gailesčio už nuodėmes 
ak tas y r a sielos skausmas dėl 
padarytos nuodėmės, nuodėmę 
pasmerkiant ir pasižadant dau
giau jos nedaryti" . Sielos skaus
mas be abejonės nėra lengvas 
ir nėra malonus dalykas. Dėlto 
nuo atgailos labai dažnai nusi
gręžia tie, kurie įstengia supras
ti vien tai. kas r.eša medžiaginę 
naudą, malonumą, pasisekimą. 
Tokia galvosena y r a ne tik klai
dinga, bet ir labai žalinga visai 
žmonių bendruomenei 

Kai žmogus gailisi dėl to, kai 
savo nuodėme yra išdavęs bega
linę Dievo meilę, t a i jo gailestis 
yra tobulas. Toks tobulas gai
lestis drauge su pasiryžimu kaip 
galint greičiau atlikti išpažintį 
suteikia nusidėjusiam žmogui 
betarpišką Dievo atleidimą, tai 
yra atnaujina Dievo draugyste 
ir atgaivina dieviškąjį gyveni
mą žmogaus sieloje. Tai ypač 
yra svarbu tiems, kurie neturi 
galimybės greitai atlikti išpažin
tį ir yra mirties pavojuje. 

Antrasis atgailos sakramen
to elementas yra nuodėmių iš
pažinimas Bažnyčios įgaliojimą 
turinčiam kunigui. t rokštant 
gauti Dievo atleidimą. Nuodė
mių išpažinimas, savęs apsikal
tinimas reikalauja gilaus nusi
žeminimo ir didelės drąsos. Ne 
kiekvienas bailys įstengia atvi
rai pažvelgti į savo sąžinę, į sa-
:o gyvenimo tikrovę. Bet šiuo 
keliu turi eiti kiekvienas krikš
čionis, jei jis nori gaut; nuodė
mių atleidimą, jei nori atrasti 
sielos ramybę ir pilną gvveriimo 
džiaugsmą. Dievas yra mus su
kūręs be mūsų bendradarbiavi
mo, bet mūsų išganyti Dievas 
negali, jeigu mes nebendradar
biaujame su jo malone, jei ne-
sinaudojame atgailos sakramen
tu. KzL 

"DETENTE" IR LIETUVOS 
LAISVĖ 

Kongresmanas J. G. Beall 
JAV atstovų rūmuose Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjimo proga savo kalboje pa
žymėjo: "Kai mes linkstame į 
"detente" atmosferą santykiuo
se su Sovietų Sąjunga, aš tikiu, 
kad yra svarbu nepamiršti lais
vę mylinčios lietuvių tautos ir 
kitų pavergtųjų- Nors jie yra 
prispausti užsienio galybės ge
ležinės rankos, jų laisvės viltys 
pasilieka nenuginčijamos. Jų 
pavyzdį turėtų studijuoti ir at
siminti visi, kurie vertina lais-

UŽ KRIKŠČIONIU VIENYBĘ 

Lenkijoje buvo plačiai pami
nėta Maldos savaitė už krikščio
nių vienybę. Įvairiose krašto 
vyskupijose šia proga buvo su
rengtos ekumeninės pamaldos, 
paskaitos krikščionių vienybės 
klausimu, vyko simpoziumai ir 
studijų dienos. Krikščionių vie
nybės problema domino ir jau
nimą, kuris aktyviai dalyvavo į-
vairiuose parengimuose. 

NEIŠNAUDOTOS 
PROGOS 

Komtr. žvalgybininko atsiminimą žiupsnelis 

JONAS DEMERECKIS 

APTIKTI KOSMINIAI 
RADIJO ŠALTINIAI 

Astronomai stebėdami kai 
kuriuos kosminius radijo šalti
nius, aptiko labai ryškias hi-
droksilo ir vandens garų linijas. 
Tokias linijas mokslininkai sie
ja su mažesniu spinduliavimu 
tarpžvaigždiniuosv hidroksilo ir 
vandens debesyse. Tokie debe
sys labai kompaktiški, ne dides
ni už saulės sistemą Galimas 
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Pradėjo snigti ir nakčia pasidarė šalta. Mūsų va

dovas, pasitaręs su mumis, nutarė pareikalauti iš lat
vių užleisti mums vietą su pinigais stotyje pernakvoti, 
o jeigu jie per penkias minutes sutikimo neduos, tai 
t ada mes jėga užimsime stotyje vietą sau nakvynei. 

Latviai, matydami, kad negalės mums sutrukdyti 
stotyje apsinakvoti, pareiškė, kad jie gavo parėdymą 

žvaigždės ir planetų sistemos, Į i š Ryg*08 užleisti mums stotyje nakvynei patalpas. Kai 
reikia detaliai ištirti kompaktiš
kų sričių struktūrą. O t am rei
kalingi didelės skiriamosios da
lios stebėjimai, sako — moksli
ninkai astronomai. 

Tokie stebėjimai pasidarė ga
limi, išradus tolimosios radio-
interfermetrijos metodą ir tech
niką. Du, toli vienas nuo kito 
esantys radioteleskopai vienu 
metu ir nepriklausomai vienas 

šeimininkas pakvietė į kitą namo galą vakarienės. Bu
vome gerbiami svečiai. Mes jauni, o tos žemaitukės 
tokios gražios, kaip uogos, tai ir nepajutome, kai atėjo 
11 vai. ir turėjome vestuves apleisti. 

Rytojaus dieną Kauną pasiekėme j au vėlai vaka
re. Čia gelež. stotyje pinigus sudėjome į sunkvežimį 
ir atlydėjome į Lietuvos banką, kur i s t a d a buvo, ro

dos. Muziejaus gatvėje. 

Važiuojame malšinti pulko sukilėlių 

Vieną vėlų vakarą gavome skubų parėdymą pasi
ruošti pilnoje kautynių aprangoje skubiam išvykimui 
iš Kauno. Tas buvo 1920 m. pavasarį . Paga l moky-

| los discipbną per 5 minutes 20 vyrų stovėjome pasi-
i ruošę kautynėms kieme. Čia mūsų laukė didelis sunk-
Į vežimis. Dešimčiai minučių nepraslinkus, mes vykome 
j Ukmergės plentu link Jonavos. Visą naktį važiavome 
1 didesniais ir mažais keliais, m u m s visai nežinomais. 

Prie vieno kaimo radome dar vieną autobusą su tiek 
pat vyrų. Tai buvo ka ro mokyklos kar iūnai . Čia mū
sų vadai paaiškino mums atvykimo tikslą ir kaip mes 
turime laikytis. 

Po pasitarimo išsiskyrėme kitais keliais. Auštant 
atsiradome prie dvaro, kuriame stovėjo X p ė s t pulko 

sunešėme į stotį pinigus ir susitvarkėm nakvynei, a t 
sileido ir latviai. Pasidarėme vieni kitų draugais. Iš lie 
tuvių gyventojų sužinojome, kad už poros kilometrų 
nuo stoties kaime dabar vyksta vestuvės. Mat. buvo 
sekmadienio vakaras . Išsiaiškinome su vadovu, kad 
pakaks šešis vyrus palikti prie pinigų sargyboje, o šeši 
galime nueiti j vestuves ir būti iki 12 vai. Po 12 vai. | batalionas. 2aibo greitumu apsupome dvarą. Dalis mū-
turime grįžti ir pakeisti kitus šešis, kurie gali vestu-j sų su vadovais įėjome į dvaro pas ta tus , kur dar mie- I uniforma ir nuvesti į seimą viešai parodyti atsto
vėse būti iki 6 vai. ryto. i gojo apsigyvenę tame dvare mūsų kariai . Sargybiniai '• vams. kad galėtų orientuotis, kokia bus tos institU' 

i sikėsinti kurį nors to daiinio karį suimti, ta i jie visi 
užsistotų ir neduotų suimti Karo mokyklos kariūnai 
tokią pa t medžioklę padarė kitame to paties pulko 
batalione. Sulaikytuosius maištininkus pristatėme į 
Kauno kariuomenės teismo daboklę. 

Baigėme karo milicijos mokyklą 

1920 m. gegužės ar birželio mėn. baigėme karo 
milicijos mokyklą. Iš apie 150 mokinių egzaminus iš
laikėm tik 32. Neišlaikiusieji buvo pakelti į puska
rininkius ir išsiuntinėti j kariuomenės dalis. Iš baigu
siųjų Lietuvos vyriausybė norėjo padaryti Lietuvos 
žandarmerijos užuomazgą. Buvo išdirbta žandarmeri
jos uniforma ir paruoštas įstatymas, pagal kurj žan
darmerija būtų turėjusi veikti Lietuvoje. 

Kiek mums teko sužinoti, žandarmerijos veikla 
buvo numaUta panaši kaip kitose valstybėse, maž
daug kaip JAV kariuomenės policija. Be reikalo buvo 
duotas pavadinimas žandarmerija. Bet. jeigu Lietuvos 
seimas būtų norėjęs tokią instituciją įsteigti, būtų 
galėjęs vardą duoti, kokį būtų norėję. Tačiau seimas 
tokios institucijos steigimą Lietuvoje atmetė. Krašto 
apsaugos ministerijos paruoštas įstatymas, paruošta 
uniforma seimo nebuvo priimta. 

Du mokiniai buvome aprengti vadinama žandaro 

dalykas, juose vyksta aktyvūs 
žvaigždžių ir planetų 
formavimosi proc<^t. 
geriau suprasta kaip 

į nuo kito registruoja iš radijo 
I šaltinio ateinančius signalus. 

sistemų ; j : a s J < u į stebėjimus drauge apdo-
Norint j roja elektroninė 
gimsta ' mašina. 

skaičiavimo 

Kai nuėjome į vestuves, tai negalite suprasti, koks 
buvo visų vestuvininkų džiaugsmas, kai jie pirmą 
kartą savo gyvenime pamatė laisvos Lietuvos karei
vį. Iki tol j ie dar nebuvo matę. Vestuvininkai teira
vosi, kokiu tikslu mes čia atsiradome ir a r jau visada 
mes pasiliksime Skuode. Išsiaiškinus visą padėtį, ves
tuvininkai kvietė mus pasišokti ir jaust is kaip savo 

l namuose su giminėmis Gal po pusvalandžio vestuvių 

buvo lengvai pašalinti. Čia pr is is tatė vietiniai kari- I cijos uniforma, ir susipažintų su kitomis smulkmeno-
ninkai. kurie mums nurodinėjo, kurį kareivį reikia; mis. Seimas tada dar buvo neperseniausiai išrinktas, 
paimti. Iššaukus pavardėmis tuos kareivius, kur iuos: posėdžiavo valstybės teatre. 
turėjome pasiimti, jie nesipriešino ir greitai apsirengė. B u v ę 8 , e k t o r i u s k a p i t Lauktis m u d u _ u n i . 

Gal po pusvalandžio mes su suimtaisiais tais pa-; f o r m ų d e m o n 8 t r u o t o j U 8 _ u ž s i v e d ė ^ ^ ^ ^ 
čiais keliais, kuriais atvykome, judėjome Kauno link. n o s 
Tokia atsargi ekspedicija buvo reikalinga, nes dalinio' 
vadovybė turėjo žinių. kad. jeigu kas nors noretjį pa* i (Bug daugiau) 
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GAISRAS BENDKABTTY 

M&SU KOLONIJOSE 
Hartiord, Conn. 

B R O M U V*3>F3KIW 
80 METI; AMALUS 

deikio it-vo sese r s sūnus) . 
Šia proga reikia palinkėti Bro-

padegėjo. 

Chicagos universiteto bendra
buty kilęs gaisras ketvirtadie
nio rytą privertė bėgti apie 100 
studentiĮ. Automatiškos purkš-

niui Vcdeikiui i r jo žmonai Iev?.i tės gaisra užgesino. Sustiprinta 
V'edeikienei d a r dau.ar sveikų mc- | sargyba, nes tai buvo padegėjo 

— Paprastumas yra pagrin
dinė moralinio grožio sąlyga, 

L. Tolstojus 

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

tu. 

<r 

Vienas iš ž>nr»esniųjų vyres -
niosios kartos lietuvių ateivių. 
kuris savo sumanumu ir da rba i s 
yra daug; prisidėjęs prie lietuvių 
visuomeninės veiklos Har t forde . 
yra Bronius Vedeikis. ku r i am 
praeitais metais sukako 80 metų 
amžiaus. 

Jis y r a gimęs 1894 metų rug-
piūėio 16 d. Didlaukio vienkie
my. Kražių valsč.. Raseinių ap. 
Bronius Vedeikis y ra gimęs tik 
po metų po Kražių skerdynių, 
tad augdamas iš žmonių girdė
jo, ka ip rusai Kražių katal ikų 
bažnyčioje žudė tikinčiuosius. 
Dabar t ie įvykiai Lietuvoje kar
tojasi. Ne t ir Broniaus Vedeikio 
tėvas Antanas Vedeikis buvo 
smarkiai kazokų sumuštas , kad 
net žaizdų pečiuose užgydyt i 
nebuvo galima ir po kelerių me
tų nuo to mirė. 

Baigdamas 20-sius merus am
žiaus Bromus Vedeikis išvyko 
Amerikon. Vyko per Angliją 
"Arabic White S t a r Line" laivu. 
Kelias dienas buvo sustoję Li-
verpolyje; ten lankė muziejus 
ir ki tas žymesnes vietas. 

1914 metų birželio 11 d. at
vyko i E. Bostoną. La ivu su 
juo d a r plaukė septyni lietu
viai i r t ry s latvės. 

Čia pusantrų rretų dirbo Con
corde. Mass., pas Lafkiną, jo ū-
kyje. I š ten atvyko j Hartfordą. 

1926 metų vasario 1 d. vedė 
Ievą Sabaitę. kilusią nuo Vei
verių, Marijampolės apskr . Mo
terystės sakramentą palaimino 
kun. Jonas Ambotas Šv. Trejy
bės lietuvių bažnyčioje. Pabro 
lių, pamergių buvo penkios po
ros, .---r*-

Paskui B. ir I. Vedeikiai bu
vo išvykę gyventi j Bridgepor-
tą, Conn., bet po 8-rių m e t ų vėl 
grįžo į Hartfordą.. Juodu susi-j 
laukė, užaugino ir išmokslino j 
du vaiku: dukterį Rūtą i r sūnų į 
Gediminą. Duktė yra baigusi : 
aukšteesniąją mokyklą ir sąskai ! 
tybą ir dabar dirba sąskaitinin- j 
ke valstijos įstaigoje. Sūnus Ge- Į 
diminas Vedeikis y ra baigęs 
karinius mokslus, Arizonos u-
niversitetą ir tarnauja kariuo-1 
menėje. Jis buvo pasiųstas į Ja- j 
poniją, kur išbuvę 13 metų . Ten į 
buvo nuvykusi jo ir j o šeimos 
aplankyti ir mama Vedeikienė. 
Dabar jis gyvena Havajuose ir 
t a rnauja kariuomenėje. Į Ha
vajus buvo išvykę 1969 m. ir 
norėjo apsigyventi ir Vedeikiai, 
tėvai, bet ten I. Vedeikienei ne
tiko klimatas, ir po 6 m ė n . grį
žo vėl j Hartfordą. 

B. ir I. Vedeikiai turi i r vai
kaičių: vyriausios d u k t e r s sū
nus jau yra mokytojas kataliktj 
aukštesniojoje mokykloje, o ant
ras dirba atsakingą d a r b ą ban
ke. Kiti sukaktuvininko vaikai
čiai dar mokosi. 

Bronius Vedeikis d i rbo Hart
forde gumos fabrike. C o l t s Co. 
ir Royal Co., i r iš čia 1965 m. 
išėjo j pensiją. Bridgeporte yra 
dirbęs Metropolity Co. ir O n . 
Electric Co. Ten priklausė Jau
nų vyrų draugijai. 

Hartforde B*-. Vedeikis pri
klausė šv. Trejybės lietuvių pa
rapijai . LA.P. klubui. Susivie
nijimui Lietuvių Amerikoje to
rius metus buvo apskrit ies pir-Įj 
mininku). Sandarai. Lietuvių;5 

Legijono Sabonio postui . T e - Į 
vynės Garsų" lietuvių radijo va- ^ 
landai ir kitur. • 

Bronius Vedeikis su Vladu Oe- Į 
kanausku. Jonu Sekiu *r Juozu K 
Pronskum y r a išleidę "Arionų I 
prisikėlimas" knygą. 

Kaip matom. Bronius Vedei
kis yra plačiai reiškęsis organi
zacijų ir šiaip visuomeninėje 
veikloje. Atmintį tu rė jo ir da
b a r tebeturi labai gerą, stiprų 
balsą, tai niekada nereikėjo j am 
jokių garsiakalbiu. 

Bronius Vedeikis y r a Aleksan
d r o Stulginskio, buv. I*ietuvo%» 
į: rezidento, pusbrolis (Br . V©-

•lonas Bernotas j darbas, kaip ir padegimas uni-
mgmm versiteto bifciioteJtas 

, , , smnrs IEŠKO PADEGĖJO 
J&* 

NAMŲ ĮKAINAVIMAI 
NEMOKAMAI 

Turime pirkėjus 
J. Bacevičius 

feJ. — 778-2233 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos m'.psto leidimą 
Dirbu Ir užmiesty. Dirbu irreital. 
garantuotai Ir sąžiningai. 

Klaodljna Pumputi* 
tt.vi S. Washcenaw A»«*. »27-.Vi» 

Bronius Vedeikis. sulaukęs 80 metų 
amžiaus. 

Philadelphia, Pa. 
DVASINIS SUSIKAUPIMAS 

Philadelphijoj jau y r a vir tusi 
t radici ja pr ieš Velykas įuosti 
t r i jų dienų rekolekcijas. Reko
lekcijomis pasinaudoja ne tik 
minėtos parap i jos lietuviai, bet 
j a s noriai l a n k o ir dalis kitų 

Chicagos universiteto biblio
tekoje padegėjo buvo įžiebtas 

dviejų lietuviškų parapijų žmo
nių. 

šiais metais rekolekcijos įvy
k o kovo 14 -16 d. J a s pravedė 
kun. Rafaelis šakalys , OFM, iš 
Kennebu nkport. 

Dvasinis susikaupimas baig
t a s iškilm. procesija, kurioje. 
šeštadieninės mokyklos moki- P L U M B I N G 
niai ir mokytojai dalyvavo or-! vonhj ipecialistas 
ganizuotai. Po t o vietos ateiti-! K e r a m f l r o s plytelės — Glass Dlocks 
ninkai parapijos salėje suruošė j Elektra — Medžio darbai — Plumbing 
užkandžius. Antanas Gailiušis. Stokos Timzdžial fclvatomi (elektra) 
ateitininkų sendraugių skyriaus 
pirmininkas, pasakė kalbą ir 
kvietė užkandžiaujant toliau 
diskutuoti religinius klausimus. 
Po įdomių rekolekcijų atsirado 
nemažai i r klausimų, kurie dau
gumoje buvo susiję su pamoks
luose Iškeltomis mintimis. Kai 
kurie klausimai lietė ir kun. Kri
vaičio lankymąsį Amerikoje. 

TEL 778-0205 

K K A L Ę S T A T E 

OAK POREST 
EL VISTA WEST APAKTMENTS 

* Wall-to- wall oarpetinft 
* Wood panell«d Uving room 
* Ku.-Jtie coun.yard lounge 
* And hoatcd svvtmming pool 
* Full sound proofing 
* Complete storame facilittes Ui 

apartmenta 
* tadividiial a Ir oDndttk>nlng & 

heatiog 
* 1 and 2 b*droojn 

Rentai from $195 
FCRN'ISHED itODEL 

APARTJIEVT 
OPEX SAT. AVD 

2 TO 5 P. M. 
ANYTTMB BV AJPPT. 

687-5653 
I47th & Central 

(Take Cicero Ave. to I47ta St. Turn 
W*-st 1 Hile) 

PUSMEČIUI S60.00 
(10/20/5/*UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

5 BUTU M0RIAIS 
Pase bloko nuo 67IT. ir Kedzie. 

4 po 5 kamb. ir 3 kamb. butas. Nau
jas gazu šildymas. 220 V. laidai. 4 
maš. mūr. garažas. Pilna kaina tik 
$65.000. Kreipkitės 

C E N T U R Y 2 1 
CahUl Bros. Realtors 

Tel. _ 585-6100 

R E A L E S f A T E 

Arti Mldway Airport parduodamas 
gražus mūr. namas. 5 kamb. apa
čioj ir 4 kamb. viršuj. Ceotr. oro vė
sinimas 1-Die aukšte. Garažas. 

PO 7-5033 

74-os k Rockwell apyL 
2 mieg. mūr. bungalow. Naujas cenrr. 
Šildymas ir centr. oro vėsinimas. 
Nauja virtuvė. Didelis garažas. Kaina 
$24,750. Skambint savininkui 436-0995 

Mūrini*. 2 0 metų, 5ĮĄ kamb., 3 
mieg. Prie 72-os ir Francisco. Gra
žus šviesių plytų namas. Geras. Ne
brangus, 

BROKERIS — P. 2CMBAKIS 
PR 8-6916 

HELP WAXTED — VYRAI 

Savininkas apleidžia Chicagą, Mar-
ąuette Pke. parduoda vieną 2-jų bu-

I B I M V I A I H C f l O M * » ! t U P ° 5 **"*• n & m ą i r * £ k a m b ' J« BAvCf IGIU9 mmm I lO'CCOO namą. Priims rimtą pasiūlymą. 

Diskusijose ypač gyvai r e i š k ė s i ! , ' . , « , , , , . , , , , , , » , , , , , , r « 7 r i I 
B Gasparėnienė j % m m m { U E T U Y A 

Bromus Yaskaitts Ir kitus kraMus 

^ 

Skambint ryte 471-2382 

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

V E L Y K Ų LAUKSITE RAMOS 
jei laiku kreipsHes į BRIGHT0N BAKERY 

ir jie parūpins Jūsų Velykų stalui visokius skanumynus: tortus, 
babkas. baumkucheną, šokoladinius kfMri™*, kiaušinius ir kito
kius skanumynus 

P. Mackevičius savo gaminiais pasi
žymėjo jau Lietuvoje, o dabar savo pa
tyrimą perdavė sūnui Antanui Mackevi
čiui, kuris aprūpina puikiais kepiniais ne
tik lietuvius, bet ir kitataučius Chicagoje 
ir apylinkėse. 

Nors Brighton Bakery artėjančioms 
Velykoms kaip paprastai yra gerai pasi
ruošę su naujausiais ir nepaprasto skonio kepiniais, bet prašo ir 
šeimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų priei pat šventes 
dirbti per naktis, tai savo užsakymus paduokite tuojau pat o 
tada ir A. Mackevičius ir šeimininkės — bus patenkintos. 

Užsakymus galite paduoti asmeniškai atsilankę, laišku ar telefonu 
Ylrginia 7-1230. 

B R I G H T O N B A K E R Y 
2457 W. 46th Place Chicago, 111.60632 
Brighton Bakery kepinių reikalaukite visose maisto krautuvėse. 

^ s NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
CUcsgOjUL 806S2, teL 927-5980 

HEATIAG COVrRACTOK 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus 

ir perstatau s-.uus visu ručlų namo 
apšildymui pečius, air oondiiioing 
ir va.Q<lena boilerius. Dirbu greit, są-
žimngcii u- garantuot.. 

DOMAS ŽCKACSKAS 
4444 So. Western Ave. 

Chicago, 111. • •+•»* 
TeL VI 7.;U47 

T E L E V I Z I J O S 
8paKotow h* paprastos 

Radijai 
Stereo br oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St. — TeL 776-1486 

BEVERLY SHORKS. INBLANA 
Secu-rity - privacy - and nature in 

the heart of a nationat park! 3 - 4 
b^di-oom honae, pankai basenH-nt, 
fireplace & '"aupor" room with sound 
ceater and Ubrary- d a s s doors. look-
ing onto swinimi%- pool. Priced 
in 50*3 

Beautiful landSK-apins: surrounds 
this eSflcottve ryp^ hou«e. 1 blot* 
from lake. I block t'rom park. 2 bed-
roomfi, sunken livįne; room & fire
place. Pownstairs can be maid's 
o.uari<^rs or evtra bedroom. livine 
room & pameroom with pri\-ate en-
tran.ee. I»w 60's 
Atso hilly and wooded buildiru? sitee. 

CRICKET & RAY 
REAJL ESTATE SALES TEAM 

Stop bj or CaM 
Saturday/Snndav 2-5 p. m. 

219-897^5567 
Weekdays — 219-862-4972 

PAntRN MAKERS 
CŪRE MAKERS 

Journo.ymen with ftirr *kills, 
Pattern makprs will mako A'oodta 

pattern.s for larRe castings 
Iron. S5t«H & Bronze. 

Core ma44f-rs will make oil saad 
eoreo up to 5,000 lbs 
FNcellent earninpra plūs 

f ii 11 b«-nefit.«». 

M'.iat meet all skiU ro<jiiiremehst 
aad bave trood work l imtor^ 
Apply at i^mployment offtce 

or oaU: 

768-4000, X274«l 
3426 E . 89th St. . €h«o . 

Opc-n Monday thru Krid;i\ 
S ,i.m. - 4 p.m. 

U. S. STEEL 
SOFTH VYORKS 

An Bq.ual Opp'ty Kmployer Jvf/T*' 

ARTI 72-os IR TR0Y ST. 
SAVININKAS parduoda 4 kamb. 

mur. * expandable'' namą. 2 miega
mieji, gazu apšild. 2 maš. garažas 
ir patio. Puikiam stovy. $27,900. 
Agentai prašomi nesikreipti. Skam
bint 778-0397 

Reikalingas prityręs 
spaustuvininkas, 

kuris taipogi mokėtų ar iš
moktu vartoti-operuoti spe
cialią knygu-žurnalų spaus
dinimo mašina- Nuolatinis 
darbas. Skambinkite tarp 9 
vai. ryto iki 5 vai. vak.: 

585-9503 
ite Povilo 

NAMU APŠILDYMAS 
«eaoa ir |de<lo naujoj p* 

Įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, Šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CEBTIFIKATAI ER AUTOMOBILIAI 

OOSMOS PARCEI5 EXPRESS 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

tfratoo, Utpsl tii^Utim \ 2501 W. IMHb St., CblcaMCO, m. 8 6 < » 
pctdtotm d « dujų. įdedu ranuem tU- SSSS So. Halflted, Chksa«a, TJL «0«OS 
druiviML %M*įm — TeL WA 5-27S7; 254-S320 

V. V&lantinaa 
A. SANTS — 447-8806 Į - •• - • • 

M O V I N G 
AEBSNAS perk.-.iu^to baldus Ir ki
tas daikto*. Ir W toli miesto toičK-
n a l br pDna apdraoda. 

TEL. —WA 5-8063 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname br vaškuojama 

visą rfifio. grindis 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

Velykines Korteles 
» RUSTCRAFT BR NORCBOSS gamybos 

.^Njr\ Kiekvienai irjminei ir draugams 
I ^ M DENNISON'S VEZ.YKŲ PAPUOŠIMAI IR 

DOVANU IPAKLV\T3IAI 
VELYKINES KORTELES SVETIMOMIS 

KALBOMIS 
DERMAVONBS ir KOMUNUOS KORTELfiS 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
« i - *>* - » * p ^ . •**** SIUNTINIAI J LIETUV* 

* ^ t l«rh) certtfikatai, maistas, akordeonai 
2«08 w. eeth st. chksa«o, m. eeezt. 

TEUEF. — WA 5-27*7. 

LAIKAS GERĖJA 
4 batą dideliu mūras. Neia 15% 

nno lnvesttioto kapitalo. Platua lotas. 
Atskiri gazo Šildymai. Brighton Pke. 
JS0.000. 

Didelis 5 kamb. 1-ių aukšto, 20 
metų mflraa. 1 % vonios. Sausas DU-
Sinls beismentaa Blokas J pietus nuo 
Marąuette pko. ir Kedzie. S22.950. 

10 butu mfir. 2 auto m-Oro gam
tas. Naujas gazo šildymas. Alumln 
langai. 80 p. lotas. Arti mfisų. 
$77,000. 

Arti prie parko. Apie 12 metų 
2-Ju butų po 5 H kamb. niūras. Muro 
garažas. Atskiri SildymaL $*4,000. 

2 batų mitras. 2 auto garažas. At
skiri nauji gazu šildymai. Karpetai, 
alumln. langai. Arti ofiso. $28,500. 

Šviesas, didingas 16 metų S-jų bu
tų mūras. Atskiri šildymai, alumln. 
langai, apie 40 p. lotas, raflro gara
žas. Marąuette Pke. $46,000. 

Pajamų grąžos bungaJow Msranet-
«e Pke. 2 butai — 6 ir 3 kamb. Oa-
sn šildymas. 50 p. lotas. Garažas. 
$21.800. 

VALOIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av. RE 7-7200 

EXPERIENCED UPHOLSTERER 
Top wages and work with best 

eąuipment. 

QUALTTY FUKNITURE AND 
REBUELDERS 

Phone 788-1290 

F R A N K Z A P O L I S 
S208H We«t »5th Street 

f'hicagi-i. Ilbjvil» 
TeL GA 4-8654 

NAMC R E M O N T A S 
PRTETVAatA KATNA 

Taisau ir naujai Įrengia, vonias, 

A %# I I I iVJI A C i virtuves Ir naujas lubas. įrengtu 
• V I L . I IVI M 9 ! kambarius rūsy. Dažau. 

Zigmas, teL 661-9525 ar 778-0838 M O V I N G 
Apdraustas perkranstymas 

{vairia atstumo 
823 WEST 34th PLACE 
TeL — r Kontier 6-1882 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
tUenraštyje "Drange". 

Platinkite "Draugę". 

P-8>ff*«>ff»«>*>«>«>*<»*«?«>«>©*8>**5: 
4 botų mūr. netoli Kedzie ir 72-os. 

Geras invostavimas. 
Puik) rezidencija. 3 mieg., {ruoštas 

rūsya S 2 ir Kedzia 
2 auk^tn mūr. apynaujis. Gražioje 

vietoje Ma^-quette Pke. f n-o . x» n i i^ 
Labai grazna 2 miegamų mūr. prie I * w O J>. I*uiasKi 

64-os ir Kedzie. 
2 butą mūrinis ir garažas. Brlgb 

ton Pke. 

VYRAI IR MOTERYS 

MEDICAL OPPORTUNTTY 
Optoroetrist ūlinois Licensed. 

Office already aąuippod in entab-
lished elinic. Steady praestice-; •*— 
55alary and tprms. Phone Monday. 
to 5?aturday 221-9270 after 7-00 P'Si 
and gunday S7t-25»2. 

HELP WANTE» M»TERYS 

Companion for etderly lady. Light 
house work. Live-in, own room.Rėf. 
reąuired. 3100 North. GR 2-4884 or 
WE 5-2887 

W0MAH-C0OK WANTED 
3 or 4 nights. 

Jfust speak English 
ODIKyS 

PKZA RESTAURANt 
583-6163 

N'otartatas — Draudimai 
fnootne Tn T 

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

IAMA STATIONERS 
"THE SHOP U-NEED" 

6305-07 So. Kedzie 
Dovanos, Kortelės, Knygos, Rast. Reikmenys ir P»-nniwm PrekPs 

"THE SHOP U-NEEK" 

Tel. PR 6-9102 

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS (RENGTI TVORAS 
)ŪSU NAMU PUOŠNUMUI IR sEIMOS SAUGUMUI 

i-t J- J±uy, 
? '&*?? 1 '. v V> 

NAMŲ APKALIMAS - ••StDING,, 

Jrenui.miK ' " > r i \ i f i n s ! : i n t K . »»Ae*»liiw. sim-kliir* ir kt. fvaJfiMiH 
. - . , . . , ;. ,-i.KOK ,r ^rlkio mminhjv namy ticu.<*rtntnml, pftpoo«imii. 

K O S T A S BUT K US — TELEF.: 778-2731 

R E A L E S T A T E 
ŽEMfi BRANGESNI! Vt AtIKSA 

Arti Mich4«an e*ero ir didžiojo kelio, aodų ir kurortu rajone Sonth 
Hsven. Michigan, apylinkėje, d61 vyro mirties. 

PARDUODAMAS APIE 77 AKRU BUVĘS KABJLNIŲ 
ŽVĖRELIŲ ŪKIS. 

Gyvenamas namas, naujas paražaa nauji pajrelbiniai pastatai, sena 
ist©finr: daržin."- nu pašaro hak.štu. r> ilgos, skarda dengtos, tankia vieline 
tvara aptvertos, su narvais pa*iūr«s, šulinys, namo baldai, naujaa Šaldy
tuvas . . . 

Bet po vfsn tuo yra žeme! 
Kalvei**, slSniukai, dalis miško, nuotakumas! 

Aukščiausia vieta dominuoja \-i»^ apylinkę. Vakariniam pakraSty «a-
S| turai! vt*ta gn-a*tam ir dKieliam. smeigtomis pakrantėmis ^-Ankiniui, kuris 
*' tiktų veisti žuvims ir plaukioti laiveliais. 

Kailinių žvėrelių įrengimai bvr\-eik be pakeitimų tinka kalakutu. viS-
l tu. mtxl*)oklini!i p.-tuk.Viu arha kralikų ilkiui. Kalveles — Pu«k1ansia vieta 
j vainmedžių sodui! Tai tik d..lis galimybių sumaniam ir Lsradinram 
Į pirkėjui. 

Bet investuotojui, kuris nenorėtų nieko daryti, dokamentaie bua |ro. 
I dyta, kad to ūkio iem?s vertė kilo jrreioiaa, segu aukso! Kaina labai 
i prieinama ir. jei reikės, (rero* išmokėjimo saiyjcos. Būtii jrera, kad si 
I puiki ir d .̂up žadanti nuo«avyh»v pasiliktų lietuvių rankose. 

Susidomėję Kreipkitės tik rastu > specialų Hrallotra} — Excluaive agent 
Paskubėkite' 

Adreso*: VIKTORAS ŠIMAITIS 
7326 N . Harlem Arame . 
Cbkago. Ulinoi* 60648 

• I I I I I M t M M I l l I t l I l H l l t t U I I I M I t l M I l M M t l l H I M n t l M t t l I i i l I l I H i l I I t l I t 

M. A. Š I M K U S 
Rf Al. KSTTATK. NOTARY PUBUO 

INCOlkTK TAX SKRVICE 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VKRTIMA1. 
GIMI>m,T IŠKVIETIMAI, pildomi 

PILIETTBftS PRAŠYMAI tr 
kitokį blankai. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI 
i m\ - — - — - i i -~mm^,^mm^ II • •••• • mm -^tr** 

ISNUOM. (nuo kovo 31 <£) 4 
kamb. butas 1-me aukšte 5637 S 
Spauldftig. 434-8595 

D Ė M E S I O ! 

BCTC NXOMAVDL\S 
Narni) pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Not&riatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. 778-2233 

BUD S REALTY 
NAMŲ PIRKIMUS BEI 

PARDAVIMAS 
Butu Nuomavimas 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. ArcheT Avenne 
Telef. — 254 66S1 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Maža lietuviška dovana 

vi 
Visuose lietuviškuose namuo

se turė tų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesaei 
vėliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą vėliavukę a n t rašo
mojo stalo. Galima ir ne t pada
ryti gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
"Draugo" administraci ja gali 
pristatyti tokias mažas, gražias 
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų Jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja po 
$1.50, (reikia pridėti 8 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Illinois 
valstybėje). Užsakymus siųski
te "DRAUGAS", 4545 W. «3rd 
Street, Chicago. UI. 60629 

Remkite t uos biznierius, ku-

ne skelbiasi diea. "Drauge'! . . 



A. A. MARIJA REZGAITE SPETTA 
'Kovo 5 d. iš mužutės Visų, Per 57 metų gyvenimo amžių 

Šventų parapijos bažnyčios, San j daugiausia jos nuolatini.' globėja 
Pierne, Ind., buvo palaidota Ma-; buvo jos sesute Ona Piežienė, su 
rijoną Rezgaitė Spetta. Galima kuria gyveno prieš vedybas ir 
sakyti , kad ji buvo to miestuko Į pas kurią nuolat lankėsi, guodė-
gyventoja, nes ten išvyko jau- j si ir nuoširdžiai, kaip gera teta, 
na būdama, išėjo mokslus, nt- i džiaugėsi Piežų keturiais vai

si ,UiV,,-<*.J.»:~ - ~ ••«* 

vyko j Chicagą ieškoti darbo ir, 
čia susipažinus su Charles Spet-
ta, už jo ištekėjo. 

Jiedu nusipirko krautuvę : r 
keletą metų sunkiai dirbo. Par

kais, 
mės 

nes jai Dievas nedavė lai-
džiaugtis savais vaikais. 

Kadangi jos būdas ir gyveni-
i mo nusistatymas buvo toks ra-
! mus, taikingas ir pilnas nuo-

Mūsu kolonijose 
Grand Rapids, Mich. 

KORESPONDENCIJOS 
PAPILDYMAS 

DKAUGĄS. šeštadienis, 1<*75 m. k(<w mėa. 22 d. 

Omahos Lietuvių chpras "'Rambynas \ vadovaujamas muziko Brouiaus! į Hinsdale, UI., ir ten ramiai gy-
davę krautuvę išvažiavo gyvent i ! . 

sirdumo, ji susilaukė daug mei-, se LB apylinkes 
Jonušo atlieka programą Vasario 16-sios minėjime. Nuotr. T. Gaidelytės 

NELEISKIME UŽGESTI ŠVIESOS ŽIBURĖLIUI 
Vienu iš daugelio tokių rea-Į — Ar iš vis Vasario 16 gim-

lių tikslų turė tų Luti kiekvienam į na/i ja dar reikalinga? — klau-
iš mūsų ir Vasario 16 gimna
zijos išlaikymas. Jai išlaikyti 
nereikėtų gailėtis nei darbo, n3i 
išteklių, nes visos mūsų pastan
gos t ikra i a tneš daug aukštų 
dividendų. 

"Šiuo metu", rašo direkto
rius, "gimnazijoje mokosi 72 
mokiniai (39 mergaitės ir 38 
berniukai) . Gimnazija gi lengvai 
galėtų sutalpinti 100 mokinių. 
Šiais metais teturime tik 3 mo
kinius iš J A V (visi trys iš Chi-
cagos) . P r i e š trejetą metų iš 
J A V buvo 10 mokinių. Iš užsie
nio yra d a r po vieną mokinj iš 
Kanados, Brazilijos ir Kolumbi
jos. Taigi, iš užjūrių šiuo metu 
gimnaziją lanko vos 6 mokiniai. 

Kodėl is JAV mokinių skaičius 
sumažėjo, mums iš ėm atsakyt i 
sunku. Gal galėjo būt. viena 
priežasčių ta , kad mes nelaikė
me gimnazijoje blogų mokinių, 
arba, kad mes daug reikalauja
m e lietuvių k. ir turime šiam 
dalykui griežtų mokytojų. 

Jei kai kurie tėvai manė, kad 
pas mus vaikai tik lengvai pra
leis laiką, pamatys Europą, sa
votiškai paatostogaus, tai jie 
apsiriko. Pas mus reikia visų 
pirma mokytis . 

Iš savo pusės mes padarėme 
daug ką, kad mokiniai iš JAV 
turė tų ge ras sąlygas mokytis. 
P a s t a t y t a s naujas mergaičių 
bendrabut is ; senajame bendra
buty , kai iš j o išsikėlė mergai
tės , yra daug vietos berniukam. 
Jų kambariai šilti ir dar vis įma
noma patogiai gyventi. Ateinan
čiais metais berniukų bendrabu
t y dirbs auklėtoju jaunas kana
dietis lietuvis (mergaičių bend
rabučio vedėjos pavaduotoja 
šiuo metu yra JAV lietuvaitė). 
Anglų kalbą dėsto pagal high 
school p rogramą magistrė lie
tuvaitė iš Toronto. Vokiečių 
kalbą amerikiečius mokinius mo
k o a tskira mokytoja, specialiai 
t a m reikalui paimta. Mūsų gim
nazijoj išeitus dalykus Ameri
kos mokyklos užskaita 

Mokiniai iš Amerikos gauna 
specialius papiginimus skridimai 
i Vokietiją. Mokestis už mokslą 
šiuo metu t ė r a DM75 per mė
nesį, pr idedant dar apie DM 20 
už vokiečių kalbos mokymą (do
lerio kursas šiuo metu y ra apie 
DM 2,30). I šią DM 195 sumą į-
eina visas pragyvenimas: mais
t a s , kambarys , knygos. Taigi, 
atrodo, kad nebūtų galima skųs
t is , jog mokymasis Vasario 16 
gimnazijoje brangus. 

Be mokinių problemos, Vasa
rio 16 gimnaziją vargina ir fi
nansiniai nepritekliai. Vokiečiai 
teduoda tiek, kad mes galime 
mokytojams mokėti tik menkas 
algas. Vokiečių gimnazijose al
gos dvigubai didesnės. 

Po mūsų didžiojo geradario 
kun. B. Suginto mirties, kuris 
paskutiniais metais atsiųsdavo 
po 700 dol. (anksčiau 900 dol. 
i r daugiau) , iš Chicagos ir jos 
apylinkių aukos labai sumažėjo. 
Greičiausiai t a s aukso amžius, 
kai kun. Sugintas keliavo iš na
mo į namą, rinkdamas dolerius 
gimnazijai, ir nebegrįš. Tam 
reikia idealesnio nusiteikimo iš į 
aukotojų pusės. Visi pastebime, 
liad, senajai kartai traukiantis 
iš gyvenimo, j o s vieton nebeatei
na toks pa t noriai aukojas do
lerį jaunimas , nors ir uždirbąs 
daugiau, nei jo tėvai". 

sia gimnazijos direktorius ir 
tuoj atsako: *'Mes esame su 
daugeliu kitų tos nuomonės, kad 
lietuviška mokykla su bendra
bučiu mūsų sąlygomis labai rei
kalinga, kadangi ji yra vienas 
iš svarbiųjų veiksnių, per ku
riuos perduodamas tautinis auk
lėjimas už šeimos ribų. Iš vie
nos pusės gimnazija paruošia 
jaunuolius aukštajam mokslui 
arba įgalina juos stoti į įvairios 
rūšies profesinio pasiruošimo 
mokyklas, iš kitos pusės jos ly
giavertė užduotis yra išmokyti 
lietuvių kalbos, literatūros, Lie
tuvos istorijos ir geografijos, 
perduoti tautinius papročius, 
muziką, lietuviško galvojimo bū
dą — žodžiu, įjungti juos j lie
tuvių bendruomenę. Gimnazijoje 
lietuvių tėvų vaikams yra su
daroma tokia aplinkia, kurioje 
jie tu r i galimybe pasidaryti sa
vo tautos vaikais. Amerikos lie
tuviškasis jaunimas čia tu r i pro 
gos ne vieną dieną (šeštadienį) 
mokytis lietuviškųjų dalykų, bet 
visą savaitę daugelį valandų sis
temingai yra mokomas lietuvių 
literatūros, kalbos, Lietuvos ge
ografijos, Lietuvos istorijos ir 
t. t. Gimnazija buvo ir yra labai 
reikalinga ir iš Lietuvos atvyks
tantiems, kurių skaičius šiuo 
metu vėl didėja. Tik čia jie, ne
prarasdami laiko, gali tęsti sa
vo mokslą ir tik čia galima ati
taisyti ten neigiamos įtakos pa
darytą žalą". 

veno, kol vyras 1968 m. t ragiš 
kai mirė. 

Po kelerių metų našlės gyve
nimo a. a. Marija pergyveno 
sunkią operaciją. Nuo to laiko 
mažiau ar daugiau kentėjo žiau
rius vėžio skausmus. Ypač per 
praeitus penkerius metus ne
paprastai sunkiai t o s ligos bu
vo kamuojama. 

"Didžiai gerbiami mūsų gera
dariai , sveikinu jus su Velyk<> 
mis. Mano vardas yra Birutė 
Navickaitė, i r aš gimiau Chica-
goje. Atvykau į Vasario 16 gim
naziją 1974 m. rugsėjo 9 d. Aš 
esu ketvirtoje klasėje, pagal a-
merik :etišką sistemą esu 8 sky
riuje. Mokslas nesunkus, t ik rei
kia noro. Matematika ir lietu
vių yra pagrindiniai dalykai". 
Paminėjusi apie ki tus savo moks 
lo draugus, ji toliau rašo: ' 'Jie 
visi, kaip ir aš, apie šią gimnazi
ją sužinojo per k i tus liętuv'Us, 
laikraščius, radiją i r t. t." 

Toliau panašiai r a šo Hamutė 
Rašauskaitė, Teresė Aleknavi
čiūtė iš Brazilijos, Gin taras Ro
m a s ir kt . 

Yra atsiųsta šeštos klasės 
mokinių Jūra tės Barosai tės ir 
Edvardo Grigužio klasės rašo
mieji darbai tema "Anykščių 
ŠileEo gamta", kurie akivaiz
džiai parodo, kiek ten mokiniai 
išmoksta lietuvių kalbos. 

Norėtume linkėti, kad atsiras- i 
tų daugiau tėvų, kurie susido
mėtų šia lietuvių gimnazija Vo
kietijoje ir leistų savo sūnus ir 
dukteris ten mokytis. 

Henelienė iš Cicero ir Navic
kienė iš Lemonto rėmėjų susi 

Kovo 10 d. "Drauge" buvo 
aprašymas apie Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimą Grand 
Rapids apylinkėje. Čia norime 
tą korespondenciją papildyti. 

Vasario 16-sios minėjimą ruo-
valdyba, kū

lės Ir draugystės Stasio ir Onos I riai talkininkavo beveik visi a-
Pležų šeimoje. Ypač paskutinieji pylinkės lietuviai. Tikrai gili pa-
penkeri metai buvo sunkūs, nes dėka priklauso pagrindiniam 
jos liga kasmet daugiau ir dau- kalbėtojui iš Detroito JAV LB 

tarybos pirm. inž. Algiui Rugie-
niui, kuris savo originalia, kon
densuota kalba plačiai apžvelgė 
okupuotos Lietuvos dabartinį 
gyvenimą, mūsų veiklą ir esamą 
politinę padėtį. Prelegentas ne 
tik atsisakė priimti atlyginimą 
už padarytas kelionės išlaidas, 
bet dar pats prisidėjo savo as
menine auka prie Lietuvos lais
vinimo darbų. 

Pagrindinę meninės progra
mos dalį atliko Detroito lietuvių 
studentų oktetas "Vakaro Gar
sai", kurio visos atliktos dainos 
buvo labai darniai išpildytos, 
nors scenos sąlygos ir nebuvo 
palankios. Oktetas prie vaišių 

stalo su jaunatvišku jautrumu 
vėl padainavo visą eilę naujų 
dainų. Dainininkai ir vėl buvo 
visų dėmesio centre. Todėl reiš
kiame gilią padėką šiems šau
niems okteto dalyviams ir jų 
vadovui Rimui Kaspučiui, kad 
j ie a tvyko į Grand Rapids. Kiek 
žinoma, visi dainininkai, čia at
vykdami, aukojo savo brangų 
studijų laiką. Metiniai lietuviai 
džiaugėsi matydami šį akademi
kų būrelį, bešvenčiant kartu 
Vasario 16-tąją. 

Dainininkus globojo ir priė
mė A. Astra i tė su tėveliais, St. 
i r M. Ivanauskai ir kiti. 

Scenos apšvietimą ir plokšte
lių muziką tvarkė V. Baniukai-

tit, Salę parūpino ir gražiai bu-
fe'.A, vedė Donatas Astras . Salė
je į>rie vaišių pateikimo St. Iva
nauskui talkininkavo P. Seniū-
nienė, M. Kušlikienė ir Br. Se-
dekerskienė. Valgius vaišėms 
sunešė apylinkės ponios. Minė
jimo programas atspausdino V. 
Baltrušaitis. 

Džiugu, kad į minėjimą buvo 
atvykusių lietuvių iš Muskega-
no, Detroito. Jacksouo ir kitų 
vietovių. 

Visiems prisidėjusiems prie 
Vasario 16-sios minėjimo paren
gimo apylinkės valdyba reiškia 
dėkingumą. 

LB Grand Kapids 
apylinkės valdyba 

Marija Spetta 

giau ją vargino. Piežai buvo iš-
sikraustę gyventi į San Pierre, 
Ind., pasistatę naują rezidenci
ją. Ten prisiglaudė ir a. a. Ma
rija baigti savo gyvenimo die
nas. Ten lankė ją visi sesers vai
kai i r kiti giminės .Tokioj glo
boj jai teko perkęsti paskutinius 
žiaurios ligos skausmus, kol jie 
pasibaigė Šv. Antano ligoninėje, 
Michigan City, Ind 

Toliau direktorius V. Natke
vičius savo, visų mokytojų ir 
mokinių vardu reiškia padėką 
visiems rėmėjams ir būrelių va
dovams už nuoširdžias pastan
gas, darbą ir rūpestį, kad gim
nazija finansiškai išsilaikytų. 

Tebūna man leista pacituoti 
keletą ištraukų iš Vasario 16 
gimnazijos mokinių laiškų, gau
tų artėjančių Velykų švenčių 
proga. 

Laidotuvėms dėl tolumo nesu
sirinko daug pažįstamų, tik ma
žas būrelis atvyko iš Nekalto 
Prasidėjimo parapijos, kuriai 
priklausė gyvendama Chicagoje. 
Atvyko prel. D. Mozeris daly
vauti šermenyse. Laidotuvėse 
taip pat dalyvavo atstovės iš 

j į B r i g h t o n Parko šv . Teresės 
rinkime pasidžiaugė, kad" ją duk-1 d r a ug i jos . Laidotuvių Šv. Mišias 
ros , kurios ten gimnaziją lanko! koncelebravo parapijos klebo-

1 nas kun. J . Daniels (Danilevi
čius) ir kun. P. P . cinikas, 
MIC., šeimos prietelis. kuris pa
sakė ir pamokslą 

j au antrus metus, ne tik išmo
ko gražiai lietuviškai kalbėti, 
be t įgijo ir gražių įpročių, išmo
k o gražaus elgesio, pr iprato prie 
tvarkos . 

Kad gimnazija galėtų i r to
liau gyvuoti, reikia ja i iš mūsų 
daugiau finansinės paramos, rei
kia naujų entuziastų rėmėjų bū
reliams organizuoti ir naujų rė
mėjų, kurie savo duoklę įteiktų 
būrelių vadovams be paragini
mų. O. Zailsldene 

K O N C E R T I N E S 
Y P A T I N G A S 

G I T A R A S 

K A N K L E S 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR 
TAKO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS 
KVIRINAS RUNIMAS 
4914 West Cermak Rd. 
CICERO, ILL. 60650 

Tet — 652 - 3200 

INTERNATIONAL MEAT MARKET 
2913 W. 63rd Street (Taip Francisco ir Richmond St) 

Chicago, m. — TeL 436-4337 

P I E N A S $ 1 . 1 9 
M CSV GAMINIAI: Šviežios dešros $1.28 sv. — Rūkytos dešros virimui 

$1.59 sv. Rūkytos dešros — Skilandžiai — Rūkyti kumpiai. 

Olandiškas importuotas kumpis $1.99 sv. 
Taip pat įvairi šviežia mėsa: Veal Steak — $1.99 sv. 

Chuck Roast — 69c, šv. Veršiena — $1.29 sv. 
Kainos žemos. Parengimams daromos nuolaidos. 

Petras ir Izabele* Barkauskai, savininkai 

A. t A. John L Brodemus 
Gyveno Chicago. Dlinois. 

Mirė kovo 20 d.. 1975. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 anūkai John ir Robert Bro

demus, anūkė Christine su vyru Bert Brewer, sesuo Sally Bro
demus, brolis George Brodemus su žmona Helen ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lithuanian CraĄsmen Glub, West Bnglewood 
Home Lodge #1074 AFAM. Velionis buvo dirbęs Dreis and 
Krump Mfg. Co. 

Kūnas bus pašarvotas seštad., 6 vai. vak., Sheehy koplyčio
je, 10727 S. Pnlaski Road. 

Laidotuvės įvyks pirmad., kovo 24 d. iš. koplyčios 11 vai. 
ryto bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Taip baigėsi gyvenimas vie
nos nuožirdžios moters, kuri 
mylėjo artimą. Kadangi neturė
jo savųjų, pašventė nemažai lai
ko ir savo tu r to sesers vaikams 
-r jų šeimoms. Ji ypač džiaugė
si jų šeimomis, nes jose yra 13 
vaikų. Savo testamentu jiems 
paliko visą savo turtą, kurj bu
vo sutaupiusi kukliai gyvenda
ma. 

Dabar an t gražaus kalnelio 
Visų šventų parapijos kapinėse, 
San Pierre, I nd . šalia motinos 
ir tėvelio atsigulė amžinam poil
siui a. a. Marija, kuri savo gy
venime perdaug džiaugsmo ne
turėjo, bet tikrai daug meilės 
parodė artimiesiems. Dalyvis 

LEARMTOKEYPUMCH 
80 hour course — days or evenings 

individual instructions 
Job Placement Assistance 

TEKMS AVAILABLE 

ACCURATEDATASCHOOL 
State approved 

5044 W. Irvteg Pk. Rd. — 777-1072 

DO YOU LIKĘ TO VYRITE? 
ARE YOU CREATIVE? 
We need Theaterplays, Screen-

plays, TV-Scripts and Ideas, Short-
stories. Poetry, Biographies. No~ 
vels, Pop-Music ind Lyrics. 

Wake up and get with it! Write 
and send To: 

ENTEBTAINMENT CENTDBY 
LTD. 

7966 Beveriy Btvd. * 102 
Los Angeles, CaL 90048 

A. t A. VYTAUTUI DOMANTUI mirus, 
levus J0NJJ ir MARIJJJ bei visus gimines ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame. 

. 
Ona ir Leonas Kizlauskai 
Eugenija \r Viktoras Bačinskai 
Emilija ir Bronius Bačiūnai 

Mielai Metropalitan ir Muencheno operų 

SOLISTEI LILIJAI ŠUKYTEI, 
netekus savo mylimos motinos ir nuolatines palydo-

Xuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįsta-

Nuliūdę: Anūkai, swno, brolis br kiti giminės. 

Laid. direkt. Sheehv Funeral Home. Tel. ST 3-7700 

ves 
A. f A. ZINAIDOS ŠUKIENĖS, 

nuoširdžiausią užuojautą reiškia, skausmo valando
je kartu liūdedami. 

Elena Ir Antanas Razmai 

A. t A. Dr. Konstantinui Vyšniauskui 
mirus, p žmoną, mūsų mielą klases draugę ZINAIDA, 
dukrą ZINAIDA, sūnų dr. KONSTANTINA su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Birute Saldirfciene 
Stase Semėniene 

A.fA. 
ZINAIDA! ŠUKIENEI netikėtai mirus, 

Solistei LILIJAI ŠUKYTEI 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

LIETUVIŲ FONDAS 

IkfJL 
MYLIMAI MOTINAI TĖVYNĖJ mirus, 

dukteris. LB Vakarų Apygardos vicepirmininkę LUCI
JŲ ZAIKIENĘ, BR0NC SKIRIZNC ir EMILIJA ST1RBE-
NC nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

LB Vakarti Apygardos Valdyba 

A. f A* 
Inž. Pulk. ANTANUI BANĖNUI mirus, 

jo žmonai AMELIJAI BAN£NIENEI ir giminėms gilią 

užuojautą reiškiame. 

Detroito Birutietes ir Ramovenai 

A, f A. 
Inž. ANTANUI BANĖNUI iškeliavus amžinybėn 
didžio sielvarto vaJ&odose, žmoną AMELIJA BANfcNIENE. gimi
nes bei artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame ir drauge lindime. 

LIUCIJA PUSKEPALAITTENfi 
ELENA KUDŽMAITC 
ALBINA IR JONAS RUGIENIAI 
BRONIUS m SOFIJA STANIŠKIAI 

A .TA 
ARTŪRAS KOKLYS 

Mirė 1975 m. kovo mėa. 20 d.. 1:20 vaL popiet, po ilgos, sunkios 
ligos, sulaukęs 70 metų amžiaus. 

Paskutiniu metu gyveno 10744 S. Wood St, Chicago. Illinois, 
anksčiau CIeveland, Ohio. 

Gimė Verpėnuose, Raseinių apskr. Amerikoje išgyveno 24 metus. 
Dideliame nuliūdime lieka: Žmona Apolonija Kondrotaitė, 3 sū

nūs ir marčios: Vitas ir Jūratė, Jonas ir Barbara, Algimantas ir Judy, 
3 dukterys ir žentai: Danutė ir Rimantas Dirvoniai. Dalė ir Algis 
Lukai, Lydija ir Rimvydas Valtkai. anūkai: Vytautas, Violeta, Audra, 
Vainius, Kristina, Loreta, Paulius, Christopher, Darius ir Linas. Se
suo Genė Gedvilienė Kanadoje, sesuo Zelma Kemėžienė Lietuvoje ir 
kiti giminės Lietuvoje ir Kanadoje. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette koplyčioje, 2533 W. 71 SL 
Atsisveikinimas šeštadienį, 8 vai. vak. koplyčioje. 
Laidotuvės pirmad., 10 vai. ryto. Po gedulingų pamaldų koplyčio

je bus lydimas j kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti laidotuvėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Baltui ar Tautos Fondui. 
Laidotuvių direkt. Donald A, Petkus. TeL 476-2345 
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X V. Sidrytė, studijuojanti 
! Notre Dame universitete, prane
ša, kad prezidento Fordo lanky
mosi proga Notre Dame univer
sitete Baltų klubas įteikė jam 
laišką per jo sargybinius. Laiš
ke padėkojo prezidentui už jo 
rūpestį Pabaltijo tautų likimu 

Jurgis Gepneris. Chicago, i i r U n k ė J ° t o U a u P a n t i s siūly-
111., didžiulis lietuviškos knygos j " " " " 8 P^**^ Pabaltijo vals-
mylėtojas, atvykęs į " D r a u g ą " . , ^ inkorporaciją J Sovietų 
pasinaudodamas knygų atpigini- į ̂ J 1 1 1 1^-
mu, nusipirko knygų už 102,64 J x Marąuette Parko Lietuvių 
dol. ir tuo parėmė mūsų knygos j namų savininkų organizacijos 
leidimo darbą. Nuoširdžiai dė- valdybos nariai Juozas Bacevi-
kcjame. Kartu pranešame, kad čius, Stasys Patlaba, Adomas 
atpigintomis kainomis knygų iš- Ūselis ir Antanas Skodžius ko-
pardavimas baigiamas balandžioį vo 19 apžiūrėjo Marąuette Par-
5 d. Knygų sąrašas paskelbtas i ko apylinkę į rytus nuo West-
vakar dienos "Drauge". era stabilizavimo reikalu. Nepa-

x Aukų po 3 doL prisiuntė:j tikrinti gandai kenkia kolonijos 
P. Balčiūnas. R. Vilis. J. Bulota, | stabilizavimui. 
A. Ragažinskas, Vitalija Gu
dauskienė; po 2 dol. — K. Ka
minskas, Br. Vascega, J. Bace
vičius, J. Kirt klis, St. Barstei-
ka; 1 dol. — G. Alekna. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame. 

x Po 2 doL aukojo: A. Česo-
nis, Pr. Litvinskas, C. Murza, \ gių Vyčių pirmininkas, vėl pa-

x Kelkimės trejopam gėriui 
savyje įgyvendinti, 421 Alvudo 
radijo paskaita šiandien, 9 v. r. 
Barčus radijo šeimos valandoj. 

x Ignas Sakalas, ilgametis 
"Draugo" redaktorius, sendrau-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
LIET. B-NfcS BRIGHTON 

P.\RKO APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS 

1975 m. kovo 9 d. Brighton 

rengiamame koncerte programą 
atliks 50 asmenų vyresniųjų 
grupė. Programoje: tautiniai šo
kiai, dainos, palydint 14 asme
nų orkestrui. Ansambliui vado-

Parke įvyko LB apyl. kviestas Į vau ja Rita ir Juozas Karasie-
susirinkimas, kurį atidarė apy
linkės v-bos pirm. J. Šlajus, 
pasveikindamas susirinkusius.' trui muz. Jonas Govėdas 
Susirinkimu: vadovauti pakvie-' 
tė Pr. Rumšą ir sekr. J. Žade;- j 
i-:i. Pirrnininkaujantis padėkojo 

jai. Vokalinei grupei vadovauja 
Dana Garbaliauskienė ir orkes-

Gintaro ansamblis yra aplan-
. kęs beveik visus didesniuosius 

už pasnflcejuoą ir prašė visų j , 
Kanados miestus. Pernai, sulau-

padėti spręsti ir vykdyti mums i kus valdžios paramos, atliko 

j Praėjusių metų susirin'dmo pro-
'tokolą perskaitė pirmininkavęs, 
i ir jis be pakeitimų priimtas. 
Sekė apyl. p-ko J. Šlajaus pra-

• nešimas 1974 m. v-bos veiklos. 
Pasidžiaugė, kad Vasario 16-to-

Toronto Gintaro ansamblio šokėjai Linas Saplys, Ramoną Siminkevičiū-' šios m i n ė j i m a n vis d a u g i a u į-
j u n g i a j a u n i m o . Re ik šmingas į-

; 6000 mylių kelionę Vakarų Ka-visiems geros vanos lietuviams,; , . ~, * . , Z* j . .. . ^ . . . i nadoje. Septyiu koncertai su-Liet. Bendr. užsibrėžtus siekius. , . " . «nn.„.n . .. , , .. , : trauke daugiau 10,000 žmonių. C:a pat buvo perskaitvta dar- • . . , . , ,? , . , . , .. Pnes penkis metus ansamblis ootvarKe. kuri buvo priimta , . . . ,.. - . * _ - - . . , aplanke Angliją, Vokietiją ir 

i*. . • > , • •«. ••• %\ 
•{a V* ** ** ••* »V ®m 

tė ir Antanas Šileika. Gintarieciai šį šeštadienį koncertuos Jaunimo 
centre. 

Austriją. Buvo filmuojami ir 
rodomi televizijos programose. 
Kelis kartus koncertuota ir 
JAV. Prieš keletą savaičių gin-
tariečių atliktą programą Bos
tone stebėjo daugiau 500 žmo
nių. Praėjusį sekmadienį Detroi
te surengtas koncertas sutrau-

K Jakštas, S. Grušas, J. Bal
nius, A. Gerkienė. G. Marcher-
tas, K. Balčiūnas, K. Dapkus, 
V. Šnipas, J. Gudėnas. Labai 
ačiū. 

X George Barščiauskas, 
\Vaukegan, Iii., prisiuntė mums 
malonų laišką, kuriuo padėkojo 

guldytas į šv. Kryžiaus ligoni
nę. 

x Rožančiaus ir Altorių puo
šimo d-jos bunko žaidimai bus 
šį sekmadienį, 2 v. p. p. švč. 
M. M. Gimimo parap. salėj. 

X Inž. Viktoras Memenąs, 

dėjo 9 dolerių auką. Dėkui. 
X Ed. J. Daudžiūnas, Lon 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 
JAV LB krašto valdybos 

liečiančius JAV vyriausybės 
nusistatymą Paoaltijo valsty-

, bių klausimu. 
pirmininkas - Juozas Gaila, šį, _ c l e v e I a n d o "Grandinėlė", 
savaitgalį atvyksta į Detroitą,; k f W 5 a B > a Anapilio Moterų bū-
kur turės pasitarimus LB rei- r e l i o g e g u ž ė s 1 0 d atvyksta į 
kalais su JAV LB Tarybos pre
zidiumu ir taip pat dalyvaus LB 
Detroito apylinkės metiniame 
susirinkime, kur padarys prane-

už "Draugo" kalendorių ir pri-1 Birmingham, Mich., atnaujino 
prenumeratą ir pridėjo didesnę 
auką dienraščiui stiprinti. Vik-

don. Kanadoje, savo laiške J t o r a s "" J° žmona Vita čeršku-
skundžiasi dažnais pašto s t r e i - j ^ >T a nuolatiniai "Draugo" , , 
kais ir kitais negalavimais Ka- skaitytojai bei rėmėjai. Dėko- K ~ * ^ : ^ " « " " ~ 3 —*•*• 
nadoje. dėl kurių laiku negauna į J3-106-
"Draugo" ir kitos spaudos. Už| x icSo vraįt-rebate" — pir-
tat esančios gražios dienos, k a i | k i t e u ž m a ž i a u p a s G r a d i n s k ^ 
pagaliau sulaukia. Atnaujinda-; 2 5 1 2 W . 47 St FR 6-1998 Atd 

' d ( > 9-6; pirm. ir ketv. 12-8. Sekm. 
ir treč. užd. (sk.) lerių auką. Ačiū. 

X Kun. J. Adomaitis, Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio parapijos 
klebonas Cheboygan, Mich., pa
rėmė savo dienraštį 7 dol. au- Į kandine prie ežero 

776-4755 Chicagoje ka. Dėkojame. 
x Margučio telegramų siun

timo tarnyba veiks šeštadienį 
10-4 v., o sekmadienį 1-5 vai. 

X 3 savaičių kelionė į Pra
hą, Varšuvą, Vilnių, Leningra
dą, Maskvą. Bukareštą, Buda
peštą ir Dubrovnikus. Išskren-
dam liepos mėn. 14 d. Apsisto
sime pačiuose geriausiuose vieš- j 
bučiuose. Smulkesnės informa-
cijos suteikiamos skambinant 
242-3590 arba iš priemiesčių 
863-4774. Heger Travel Bureau, 
6118 W. Cermak Road, Cicero, 
Illinois. Kalbame lietuviškai 

(sk.) 

x Union Pier., Mich., vasaros 
sezonui išnuom. krautuvė su už-

Skambint 
(sk.) 

X Verbų sekmadienio pro
grama Lietuvio sodyboje bus 

Į nuo 3 v. p. p. Dainuos — giedos 
Kirvaitytė ir Doblienė. poezijos 
deklamuos akt. Brinką. Bus Jė
zaus gyvenimo filmai. Visi lau
kiami. 

x Rimantas Mečkauskas, gy
venantis Lansing, BĮ., laimėjo 
aukščiausią atžymėjimą Lansing 
apylinkės mokyklų mokslinėje 
parodoje. Dalyvavo 14 mokyklų 
ir buvo išstatyta apie 140 dar
bų. Rimantas būdamas tik 3 
skyriaus 

vykis Simo Kudirkos ir jo t a , . . . . . . . , , ke rekordini skaičių žiūrovų. I-mos priėmimas, jam dalyvau-1 , , . , . . , . . . . - • , , . įdomu, kiek susirinks žmomų i jant parapijos pamaldose, jarnl . . : _, ,. . . , , , .. Z, , . . . . Jt , \s\ sestadienj Jaunimo centre lankantis Balzeko Lietuvių Kul- . •„. „ . ._. rengiamą Koncertą? turos muziejuje. ° ~ ^ 
_ , _ Gintaro ansamblis šį šešta-
Re-kšmmgas buvo ir "Lietu-1 ^ a p i e g v a l ^ ^ a t v y k s t a 

vos snčių tarmių" vakaras, j s p e c i a l i u a u t o b u s U - S u s t o s J a u . 
Pirmininkas dėkojo visiems dir- „ ;w,^ ....^_.- • x „ ^.„^^ „^v^*; . . J rūmo centre u* č.a turės repeti-
busiems, o ypač to komiteto 
pirm. Pr. Nedui ir mokyt. St. 
Petersonienei. Apylinkės v-ba, 
kasmet rengia vakarienę 
banketą. Baigdamas, dėkojo už 
nuoširdų bendradarbiavimą ir 

ciją. Koncertą rengia Margutis. 
Pradžia 7:30 v. v. Chicagos tau
tinių šokių grupė Grandis malo-

~ j niai sutiko prisidėti prie Ginta
ro ansamblio priėmimo. Chica
gos lietuvių visuomenė maloniai solidarumą. Kasininkas V. Šilas:, ^^x:„m„ 1*„-W«V-M ; ^„^-„ ^ p. ^ kviečiama atsJan±{yti į rengia-

praneše apie kasos stovį detali-' " 

Torontą su naujai paruošta pro
grama. 

— Lietuvių Studentų ateiti
ninkų sąjungos centro valdyba 
šiais metais sudaryta Toronte. 
Pirmininkas — E. Girdauskas, . „ _ .. .. „. . — _ 
(24 Maynard Ave., Toronto, j ̂ odamf* pajamas ir išlaidas. Į d o g U e t u y i j a u n i m o fc ė 

' 2Z9 tel. 416-533- i P a m l n e t m a *nokejunai: l i e t ' Ont. M6K 2Z9, tel. . _ ..... , . , M „ , , 
0342), dvasios vadas kun. J. | ^ ^ " t 6^. d°U C " ^ 
Staškus, vicepirm. R. Urbonai-! 
tė, ižd. R. Pute ris. laiškų sekr. 
R. Birgelytė, beridraraščių sekr. 
R. Čepait>-tė. 

— Hamiltono Lietuvių dra
mos grupė Aukuras švenčia 

mą koncertą ir paremti Kana
dos lietuvių j 
jų pastangas. L. P. 

LEMONTE 

Metinis Lemonto LB apylin-

537 dol.. Radijo — T. V. 300 
dol., kitoms institucijoms 2,562 
dol. Solid mok. surinkta 974 
dol. Siisirinkimas plojimu pa
reiškė padėką už kruopščią v-1 kės susirinkimas kovo mėn. 9 
bos veiklą. Paskaitytas revizijos d . vėl sukvietė gausiai šioje 

savo veiklos 25-ių metų sukaktį, j ^ ^ protokolas kur pažy- apylinkėje gyvenančius lietu-
Gmpė New Yorke balandžio 12 i f1. S ? a t s k a l t o m y b ė vedama į vlus. Susirinkimo dal>-vius pa-
dieną, šeštadienį. Kultūros &- K f l * Pateisuita doku-1 sveikino 2 metų valdybos pir-
dinvje 341 H'ghland Blvd i m e n t a i s - P o pranešimų buvo mininko kadenciją bebaigiąs 
Brookiyn NY 11207, suvaidins t r u m P o s . diekuaijoe ir sugesti- ; Kazys Laukaitis, kviesdamas 

- , , . ^ e ė ! A. Kairio specialiai parašytą 3- J * ^ m g U . P f ^ T , ' . - ^ ? i r m i n i n k a f * *įį* \**; 
mokinys, nurungė' . . . . _ , / , , .rT* . daugelio pasisakyta, palikti pi- : retonauti A. Kauliškytę. Meti 

ityje net 7-8 klasės;«^eiKsmų cramą, aecmcuotą . ^^^^t^—,. k a i n ^ 5 i n l _ x ^ _ _ f c . : ^ ^ h l lVft n a r f 

Priėmus pranešimus buvo 
naujų valdybos narių rinkimai, 
nes 2 metų kadenciją baigė 
pirm. K. Laukaitis, vicepirm, 
Br. Juodelis, sekretorius V. Ka-
mantas ir iždininkas K. Balčiū
nas. Iš 8 kandidatų 2 metams 
buvo išrinkti: K. Laukaitis, A. 
Katiliškytė, K. Balčiūnas ir B. 
Navickienė. Į revizijos komisiją 
išrinkti: J. Ardys, V. Kleiza, P. 
Šapalas. 

Atstovais į apygardos suva
žiavimą susirinkimas išrinko: 
dr. A. Razmą, V. Kamantą, J. 
Ardį, J. Cijūnėlienę, Br. Juode
lį, V Kleizą, M. Umbrasienę ir 
J. Jakaitienę. Susirinkimo daly
viai prašė apygardos ir krašto 
valdybas atsakyti į neteisingus 
L. Bendruomenės kaltinimus ir 
puldinėjimus spaudoje. Buvo 
iškeltas reikalas LB apjungti 
daugelį Chicagos vakarų prie
miesčiuose gyvenančių lietuvių, 
kurie nepriklauso Lemonto apy
linkei. Buvo labai įvertinta 
"Draugo" dienraščio plati infor
macija apie apylinkės veiklą ir 
darbus. Atsidėkojant "Drau
gui" buvo paskirta $25. 

Susirinkimas buvo užbaigtas 
kavute ir vaišėmis, kurias tvar
kė J. Laukaitienė. B. J . 

DVASINIS SUSIKAUPIMAS 
LIETUVIO SODYBOJE 

Kovo 16 d. 3 vai. dienos So
dyboje globėjas dr. J. Adomavi
čius suruošė pamaldiesiems į-
namiams ir lankytojams religi
nės rimties valandą. 

Pakviestas Tėviškės parapi
jos klebonas kun. Ansas Trakis 
pasakė jautrų pamokslą apie 

LB METINIS SUSIREVKIMAS Alyvų darželį. Alfas Brinką de-

X RAŠOMOSIOS maš. UetuviSkn , .. _ .. , , . . 
ra d/nu, visom kalbom, GAIDOM, vi-, C h- Tribūne fotografai laime-
suose modeliuose gaunamos CHICA- jo 16 premijų, s k y r ė ChicagO 
GOJĘ: Dnmgaa — 4545 w. 63rd St i Press Photographers draugija. 
ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 476-;V iena Budr io n u o t r a u k ų v a i z -
7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin-' , , . „ r . . _,, . . « 
ko: J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr . E . ; d u o J a ' k a l P Wiscons in u k i m n k a s 
Northport. N. Y. 11731. (sk.) ; šaudo veršiukus 

X Leokadijos Braždienės de
likatesų parduotuvė, 2617, W. 71 
S t , tel. PR 8-2030, be kasdieni- vininkės, priima užsakymus į-
nių skanių ir sveikų valgių, š.; vairiems valgiams bei keps-

relykoms paruošia raguolį, niams Šv. Velykų stalui. Skanių 

elektros srityje 
mokinius. 

x Zuzana ir Petras Pupiai. 
jau senokai atostogauja Flori-!1941 m e t a i s sukilimo metu. 
doje ir vieši savo giminaičių J a - | N e w Y o r k o L'etuvių Fronto bi-
sėnų šeimoje Deltona Lakęs, Fl.įč lu l l a i k v l e č l a ™U5 N e w Y o r k o 

Iš ten jie sveikina savo pažus- l r artimesnių dvietovių lietuvius 
| tarnus Chicagoje ir žada grįžti l * vaidinimą atsilankyti. Gera 

• Budrv* Uetuviu kilmės balandžio pradžioje namo. Jiedu P r o^ a vyresniesiems prisiminti 
•L Budrjs, Letuvių kUmės, ^ chicaeos liet or^a i r Pagerbti laisvės karžygius, o 

fotografas, dirbąs "Chicago Tri - i>T a v e i K l u s ^nicagos net. orga- ° J T 
'nizacijose, vpatingai Putnamo J a u n i m^i pasisemti 1 etuviško 
seselių rėmėjų draugijoje ir yra l d e a l l z m o — pasiaukojimo Lie-
valdybos nariai. > v a i i r «etuv>-beL Po vaidinimo 

Į visi galės pabendrauti ir pasi-
x Lietuviu Fondo nariai ir j kalbėti su savo pažįstamais ir 

visi kiti lietuviai kviečiami da- draugais, 
lyvauti džiaugsmo pokylyje, ku
ris įvyks balandžio 12 d., gra
žioje Martiniųue salėje. Bilietus 
įsigyti reikia tuoj pat L. F. raš
tinėje, 2422 W. Marąuette Rd. 
ar J. Vaznelio prekyboje 2501 
W. 71st St. (pr.) 

bune" laikraštyje, laimėjo pre-1 nizacijose, ypatingai Putnamo Jai 

miją už fotografijas. I š v i s o 1 

x L Žvynieoė ir D. Kuran*-
kienė, Marųuette Delikatesų sa-

paschą, babkas ir įvairių skonių 
13-kos rūšių tortus ir specialiai: 
beržo šakas ir ežiukus. Pasku
bėkite su užsakymais, kad ga
lėtume išpildyti. (sk.) 

x Parduodamas 1972 Chev
rolet Impala 4 dunj automobilis. 
6 cilindrų, '"stiek shift"'. Geram 
stovy. Įvažiuota 12,000 mylių. 
PR 8-4718 (sk.) 

x Ona Konkulevičienė ir Bro
nius Zabukas "Ramunės" deli
katesų krautuvės savininkai, 
2547 W. 69 SU tel. 925-4254, 
jau yra pasiruošę šv. Velykų 
stalui aprūpinti gerb. klientus 
visais jų pageidaujamais val
giais, kaip tai, jvairiis tortai, 
beržo šakos, ežiukai, babkos, 
pyragaičiai, roliadai ir kiti ska-

valgių ir kepsnių pasirinkimas 
labai įvairus ir gausus, taip kad 
kiekvieno pirkėjo pageidavimai 
pilnai bus patenkinti. Taip pat 

klamavo poetų Bem, Brazdžio
nio ir St. Santvaro religinius kū
rinius. Antanas Kevėža skaitė 
savo kūrybos gavėnios metui 

j pritaikytą deklamaciją. 
Kun. A. Vilkaitis sukalbėjo 

rožančių. Anelė Kirvaitytė ir 
Adelė Duoblienė giedojo šventas 
giesmes. 

Vėliau sekė filmai — Kris
taus Kančių simfonija ir Krv-

, 1941 metų sukilimo aukoms pa- ^ S S ^ S ? S S ^ j S ! ^^f°^e * * ° E * žiaus karai. Po to visi buvo 
' gerbti. Drama vyksta Kaune a P y h n k e S T l*™*1* P n e d z i a u g t a . * * * " f P y ^ « lieta-, p a v a i f i n t i v a i s i ų a r b a t a i r o b u o . 

naujos apyhn. v-bos rinkimų, vių vieningumu ir dalyvavimu y ^ ^ g hei g l y v i n i 
buvo paaiškinta, kad vadovau-! visuose darbuose. Pirmininkas1 

jMtti LB įstatų, kasmet priren- ' ypač pabrėžė visų gausų daly-
kama pusė v-bos, vieton pasi- j vavimą Vasario 16 proga laiškų 
traukusios. Reikėjo pririnkti 5; siuntime senatoriams ir kon-
narius. Pririnkta: Simas Joku-! gresmanams. Buvo išsiųsta per 
baltis, Rūta Juškienė, Kazimie- j 300 laiškų ir į juos gauta eilė 
ras Laucius, Bronius Leščins- j reikšmingų atsakymų. Iždinin
kas ir Juozas Žadeikis, kand. : į kas K. Balčiūnas pateikė finan-
Adomas Jankauskas, Jonas ; s i n ? apyskaitą, kuri parodė, kad 
Aukščiūnas. Nauja v-ba: pirm. | P61" m e t ^ s iždas turėjo $6,615 
V. Šilas, vicepirm. Bronius Les-1 P a J a m u *f S6.350 išlaidų. Revi-
činskas, jaunimo vicepirm Dai- i z i J o s k o m i s i J o s Pir™- J- Ardys 
va Petersonaitė, sekr. Juozas' Pasidžiaugė gerai tvarkoma at-
2adeikis, ižd. _ Simas Jokūbai-! s kaitomybe. Lemonto Maironio 
tis, nariai Rūta Juškienė Ve-1 L i t u a n : s t inės mokyklos direkto-
ronika Lenkevičienė, Kazimie- " U S V" K a m a n t a s Panešime 
ras Laucius ir Tadas Rūta Re- i P a s i d ž i a u g ė - k a d mokykla auga 
vizijos komisija liko senoji- M e - | m ° k i m ų i r m o k>' t oW skaičiumi, 
čys Šimkus. Jonas Žadeikis ir k a d hemonto ^ apylinkė metų 

"'KP**?'*.--*' ''79JHHF.'!' 

X šiandien, šeštadienį. Mar
gutis rengia koncertą Jaunimo 
centre. Programą atliks Toron-i 
to Gintaro ansamblis. Pradžia 
7:30 v. v. Prašoma nesivėluoti. 

priimami uŽHakj-mai maistui su j B i l i e t a j Marginiuose. Margutyje 
patarnavimu vestuvėms, ba
liams ir kitokioms parengimams 
namnose ar salėse. Mūsų adre
sas: 2558 West 71st Street, Tel. 
776-2717 (gk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-

ir nuo 6 v. v. Jaunimo centre. 
Kaina: 3. 4. 5 dol. Visi kviečia
mi dalyvauti ir paremti Margu
čio pastangas. (pr.) 

X Į Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklos 25 m. jubiliejaus minėji
mą auka 5 dol. (balti bilietai). 

nešimais jmokejimaia ir prieina- x»- . •-
_. , T .. ^ ««*«» Minėjimas bus kovo 23 d. 4 v. 
mais nuošimčiais. J 

Mutual Federal Savings 2212! P ' ,f.' 
West Cermak Road. Telefonas' ^ 

didžiojoje Jaunimo centro 
(pr.) 

VI 7-7747 f„k.* 
X «luoza« žvynys patyręs In-

x Veronika Stakėnienė, mū
sų Marquette Parko gyventoja. 

come Tax pldytojas, greitai ir!>" r a š i e m e t n a u : ; ' J31-^"^31 i 
tvarkingai užpildys jūsų F e d e - 1 C h i c a g o s lietuvių Operos me-

namynai. Su užsakymais prašo- ral ir State Income Tax. K r e i p - ' c e n a t e s - T a i tikrai graži ir pras
me nesivėluoti. Cia veikia gau- tis visomis dienomis, neiŠski- Į "^"^a auka mūsų kultūriniai 
sus valgių restoranas, atdaras! riant ir sekmadienių, nuo 8 vai. I veiklai palaikyti. Jos šimtinė di-
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 v. j ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S. °^a> padės sumažinti šios nau-
vak. Pirmadieniais uždarytas. ; Francisco Ave, Telef. PR 6-V349 J0 8 operos "Meilės 

— Jonas Stums, Kent uni
versiteto, Ohio, studentas, uni
versiteto architektūros fakulte
to pakeltas iškiliuoju studentu. 
Jis yra vienas iš aukščiausiai j -
vertintų 11 studentų. J. Sturas 
studijuos architektūrą Italijoj, 
tas kursas universiteto numaty
tas šio pavasario nemestre. 

ais pyragai
čiais. Kun. A. Vilkaitis padova
nojo koplyčiai kamžą ir stulą. 

O. Algminienė 

Juozas Venclova. 

Delegatais į LB apygardos at
stovų suvažiavimą išrinkti vie
nuolika ir trys kandidatai. 

Susirinkimas praėjo darnioje 
ir darbingoje nuotaikoje. Palin
kėta naujai v-bai žengti pramin
tais vienybės ir darbingumo ke
liais. Užsibaigus susirinkimui, 
dalyviai pabendravo prie šeimi
ninkių paruoštų kuklių vaišių. 

St. J-ras 

GINTARAS CHICAGOJE 

Prieš 20 metų skautų pastan
gomis Toronte įsteigtas jauni
mo ansamblis Gintaras šį šeš
tadienį pirmą kartą koncertuos 
Chicagoje. Žinia, teigti jog tai 
bus pirmas gintariečių pasiro
dymas gal ir nebūtų visiškai 
tikslu, kadangi Gintaro ansamb
lis yra dalyvavęs visose Chica 

bėgyje mokyklą rėmė arti $1000 
auka. Mokykla turi 133 moki
nius iš 66 šeimų. Dėsto 18 mo
kytojų. Metinės išlaidos $7.200. 

S. Gedvilaitė skaito paskaitą dail. 
A. Galdiko parodos atidarymo metu 
Clevelande. 

Nuotr. VI. BacevičiauB 

Iftk.1 lak-} i pftst&tyuio išlaidas, 

AUSTRALIJOJE 
— A-a. Andrius Genys mirė 

Melbourne. sulaukęs 72 metų'goję surengtose tautinių šokių 
Eliksyras" j amžiaus. Kovo 13 d. jis buvo šventėse. Gintaro ansamblyie 

įpr,) j palaidotas Fawkaer kapinėse. |yra ikj 150 dalyvių. Chicagoje) 

ŠAUKIASI PAGALBOS 
Pavergtoje Lietuvoje komunistai žiauriausiai perse

kioja tikėjimą ir tikinčiuosius. L. K. Religinės Šalpos Rė
mėjai jiems teikia pagalbą. Įsijunkime j LKRŠ rėmėjus. 
N'nri.ii rėmėjai aukoja metams nemažiau kaip 5 dol., amži
nieji nnriai 100 dol. ir mecenatai — 1000 dol. Aukoto
jams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžiamos nuo federa-
linių mokesčių. Už aukotojus kasdien laikomos šv. Mišios. 

Įsigykite ir paimkite platinti LKRŠ Rėmėjų Išleistą 
LKB Kronikų knygą. Jos kaina tik 2.50 dol. 

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

LKRS Rėmėjų Vyr. Valdyba. 

B 




