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Subombardavo Thi 
rūmus 

leu 

Kaį Saigcno kariai bėga, Amerikos ginklai 
atitenka komunistams 

SAIGONAS — Vienas Pietų SAIGONAS Kas kaltas dėl 
Vietnamo amerikietiškos garny- paskutiniųjų savaičių katastro-
bos F5 lėktuvas bombardavo fos Vietname? Didele dalimi tie. 
prezidento Thieu rūmus. Pralln- kurie nenori ginti savo krašto 
do jis pro priešlėktuvinės arti- ir panikiškai bėga, pametę ge-
lerijos ugnį, numetė save krovi- riauslus ginklus, sako karo ko-
nį ir paskridęs toliau nusileido respondentai. Šios savaitės 
komunistų užimtoj teritorijoj. "Newsweek" rašo, kad pietų 
Thieu nebuvo paliestas, bet po- vietnamiečiai traukdamiesi be 
ra žmonių žuvo, trys buvo su- mūšio prarado mažiausiai šešias 
žeisti. gerai ginkluotas divizijas ir dau-

Greit po to buvo paskelbtas giau, negu bilijono vertės gink-
24 valandų aliarmas, suimtas lų ir karinės medžiagos. Paliko 
tos bazės vadas gen. Phan šimtus naujų helikopterių. 
Phung Tien. Thieu prabilo per transportinių ir kovos lėktuvų, 
radiją ir sakė, kad jis tokių a- Blogiausia, kad ginklai palikti 
tentatų nebijo, o turėdamas ka- tokioj padėty, kad tą pačią mi-
riuomenės pasitikėjimą, iš savo nutę priešas gali panaudoti 

prieš tuos, kurie juos paliko. 
Bėgdami kariai net nepagalvojo, 
kad reikėtų įmesti nors grana
tą į lėktuvo valdymo lentą ir 
aparatūrą. Saigonui ginti beliko 
nepilnos septynios divizijos, 1, 
200 lėktuvų, kurių tik 200 yra 
kovos lėktuvai. 

Priešingai, šioje ofenzyvoje 
Šiaurės Vietnamas veik neturi 
jokių nuostolių, o jų arsenalas 

pareigų neatsistatydinsiąs. 
"Bombardavimas nebuvo sukili
mas, bet atskiras mažos grupė3 
veiksmas", — sakė Thieu. 

Buvęs viceprezidentas, avia
cijos generolas Ky, pareiškė, 
kad jis apie tą pasikėsinimą nie
ko nežino. Ky laikomas vienu iš 
opozicijos prieš Thieu vadų, bet 
nepritaria sukilimui. Ragina, 
kad pats prezidentas pasitrauk
tų. "Iš sukilimo daugiausia nau- dabar buvo papildytas dideliu 

SU LAIVU IŠKELE IR SOVIETŲ 
ATOMINES TORPEDAS 

L/OS ANGELES. — -'Los An
geles Times" daugiau sužinojo 
apie sovietų atominio povande
ninio laivo iškėlimą ir sako. kad 
CIA laimėjimas yra didesnis, nei 
pradžioj paskelbta. Glomar Ex-
plorer laivas iš Pacifiko dugno 
Ištraukė laivo priekį jo trečda
lį, kuriame buvo dvi su atomi
niais užtaisais torpedos. Iškel
toj daly buvo 2 inčų storumo 
dienynas, vestas vieno laivo jau
no karininko, atominių ginklų 
eksperto. Iškeltas ir nesužalotas 
ir to karininko lavonas- Jį gali
ma buvo net identifikuoti. Iš
kėlimas atominio laivo buvo pa
vojingas dėl stiprios radiacijos. 

Tuos faktus laikraštis suži-

dos turėtų tik komunistai", — 
sako Ky. Jis ir anksčiau buvo 
įspėjęs Thieu apie karininkų ke
tinimus, kad daug yra labai ne
patenkintų ir išsišokimų gali
ma laukti. 

S- Vietnamo ir Vietkongo ra
ketomis buvo apšaudyta bent 10 
provincijos sostinių Mekongo u-
pės deltoje, kur auga veik visi 
valstybės ryžiai ir gyvena treč
dalis žmonių. 

kiekiu Amerikos ginklų. 
SAIGONAS. — Amerika ruo

šiasi evakuoti savo piliečius iš 
Saigono- Kad padėtų evakuo
jami.^ ems. batalionas marinų 
iš Cki.iawos perkeltas ] Filipi
nus, į Subic Bay bazę. Netoli 
P. Vietnamo vandenų laukia ke
li lėktuvnešiai su 90 lėktuvų ir 
kiti laivai. Budi daugiau, negu 
25 laivai. Pietų Vietname yra 
apie 5,000 amerikiečių. 

"Phnom Penh 
nepasiduos" 

PHNOM PENH. — Kambodi-
jos premjeras Long Boret, pa
lydėjęs prezidentą Lon Nol į In
doneziją, grįždamas buvo su
stojęs Tajuje ir sakė, kad jis 
buvo susitikęs su "kita puse", 
šnekėjęs su jais keturias valan
das, aptarė taikos reikalus. 

Saukam Khoy, laikinai einąs 
prezidento pareigas, pakartojo, 
kad vyriausybės kar.uomenė 
Khmer Rouge komunistams ne
pasiduos, nors ir netektų Ame
rikos pagalbos. Į sostinę mais
tas ir skystas kuras, ginklai ir 
amunicija oro keliu vėl prista
tomi. Grįžtantieji lėktuvai veža 
į saugią vietą amerikiečius. Į 
aerodromą priešo artilerija te-
bešaudanti. 

Sadatas susitiko 
su Arafatu 

KAIRAS. — Egiptas ir Pa
lestinos išlaisvinimo organizaci
ja, atrodo, išlygino savo nesu
tarimus, jiems padėjo susikal
bėti Kissingerio nepasisekimas. 
Yassir Arafatas atvyko pas Sa-
datą, abu ilgai šnekėjosi ir po 
to buvo pareikšta kad jų dvie
jų santykiai "daug geresni, nei 
buvo prieš mėnesį". Balandžio 
14 Arafatas skrenda j Maskvą 
ir su sovietų vadais kalbėsis a-
pie Genevos konferenciją, kurioj 
nori dalyvauti ir palestiniečiai. 

Pastebimas sumažėjęs įtempi
mas ir tarp Jordanijos ir pales
tiniečių po to, kai Sirijoj lankė
si karalius Husseinas. Sirija bu
vo jų tarpininku. 

Iš Vliko darbų 
Vliko valdyba savo kovo 25 

posėdy, dalyvaujant tarybos pir
mininkui Jonui Vilgaliui, visapu
siai apsvarsčiusi Lietuvos valsty
binius reikalus, šiuo metu atsidū
rusius labai kritiškoje tarptauti
nėje padėtyje, ir išsamesniam šio 
klausimo aptarimui specialioje 
veiksnių atstovų konferencijoje 
nutarė: 

1) tuojau sudaryti Vliko, Al-
tos ir JAV LB atstovų komisiją 
konferencijos darbotvarkei pa
ruošti; 2) konferencijos dalyviai 
siunčia į ją po tris savo atstovus. 
3) į konferencija pakviesti Lietu 
vos dipolmatijos šefą min. Stasį 
Lozoraitį; 4) iš Vliko vyks pirmi 
ninkas dr. Kęstutis Valiūnas, vi
cepirmininkai Jurgis Valaitis ir 
Aleksandras Vakselis. 

Taip pat nutarė į Baltijos San
talką paskirti šiuos savo atsto
vus: dr. J. K. Valiūną, Jurgį Va
laitį, Vytautą Radzivaną ir Algį 
Vedecką. (E.) 

WASHTNGTONAS. — Pirmoj 
sesijoj po Velykų atostogų su
sirinkę Senato demokratai atme
tė prezidento Fordo sugestiją 
kaltę dėl Pietų Vietnamo pagal
bos nutraukimo primesti Kon
gresui. Iš demokratų pasisaky
mų buvo matyti, kad nėra vilčių 
ir nebus svarstomas klausimas 
Saigonui padėti. 

MASKVA. — "Moskovski 
Komsomolec" rašė, jog kinų res
toranuose, kur jie bebūtų, pilna 
šnipų, ir jų piliečiams, besilan
kantiems svetimuose kraštuose, 
nedera pietauti tokiam restora
ne, Sovietijoj kinų restoranų nė
ra. 

Klaipėdos kampelis 

DIDELĖ 
TRAUKINIO 

KATASTROFA 
OK. LIETUVOJ 

CHICAGA. — Radijo žinio
mis, UPI korespondentas iš 
Maskvos praneša apie didelę ge
ležinkelio nelaimę ok. Lietuvoje. 
Keleivinis traukinys iš Kauno j 
Vilnia susidūrė su kariniu trans
portiniu traukiniu, vežančiu 
skystą kurą. Per susidūrimą 
traukiniai užsidegę ir užmuštu 
buvo "šimtai", sako korespon
dentas, bet "Tiesa" rašiusi, kad 
tik "tam tikras nedidelis skai
čius". Spaudoj tos žinios neteko 
užliktL 

Elžbieta II lankysis 
Amerikoje 

Londonas. — Kitais metais, 
kai Amerika švęs 200 metų nuo 
nepriklausomybės, į Ameriką at
vyks ir britų karalienė Elžbieta II. 
Ji taip pat atidarys ir pasaulinę 
sporto olimpiadą Montrealyje. 

Siūlo NATO 
viršūnių 

konferenciją 

Londonas. — Britanija pasiū
lė NATO šalių viršūnių konfe
renciją. Vietoj eilinės Atlanto 
pakto valstybių užsienio reikalų 
ir gynimo ministerių konferenci 
jos, numatytos gegužės 29-30 
Briusely, britai siūlo suvažiuoti 
valstybių vadams. Programa bū
tų irgi ne eilinė: reikėtų aptarti 
naujus pavojus, susidariusius po 
Indokinijos praradimo, ir pasi
ruošti vieningam frontui prieš bū
simąją Europos Saugumo ir bend 
radarbiavimo konferenciją Hel
sinky, kuri turėtų būti kada nors 
šiais metais. 

Deficitas bus 
73 bil. dol. 

WASHlNGTONAS. — Kon
greso sluoksniuose tvirtinama, 
kad šių metų biudžeto deficitas 
būsiąs 73.2 bil. dolerių, dides
nis, nei Fordas žadėjo. Fordas 
sakęs, kad deficito, viršijančio 
60 bil. dolerių, jis netoleruos. 

Per Klaipėdą 

Ragina geriau 
ginkluotis 

Londonas. — Ronald Reagan, 
buvęs Calfomijos gubernatorius, 
kalbėdamas Anglų —amerikie 

ateina draudžiamoji čių P n i s r i m H , ^ " ^ i 0 5 susirinki-
* me, ragmo Vakarų sąjunginm-

HteratŪra kus geriau ginkluotis, artimiau 
bendradarbiauti ir neleisti, kad 
sovietai savo ginkluote pralenktų 
Vakarus. Kas gali ištikti Vakarų 
Europą ir likusį laisvąjį pasaulį, 
rodo Portugalijos pavyzdys. 

Vietkongo sumobilizuotas jaunimas Pietų Vietname 

"v"-- --,. 
Vietnamo pabėgėliai. Su jais derėtų būti ir tatai, kuria prieš dvejus me
tu* jiems buvo užtikrinęs amžiną taiką" (U vokiečių spaudos) 

E kovo 4 'Tiesoje" įdėto 
straipsnio matyti, kad Klaipėda 
savo įvairumu yra vi-sai panaši į 
kitų kraštų uostam?esčius.Po Kla-i 
pėdą per metus prasi ampinėja a-
pie 13,000 svetimtaučių, visokio 
rango jūreivių. Jie į Klaipėdą at
gabena visokių vertybių ir gėry
bių: meilės, svetimos valiutos, sve 
timos ideologijos, svetimos litera 
tūros ir dar nežinia ko. Mergaitės 
— studentės ir kitos, patarnau
jančios restoranuose, viešbučiuo
se, naktiniuose klubuose greitai 
pramoksta svetimų kalbų, ypač 
anglų, kuri esanti labai reikalin 
ga gilesnėms studijoms. Dienraš
čio bendradarbiai G. Dadjan-
cas ir Mockus rašo: "Mes, pa
vyzdžiui, turime įstatymus, prieš 
amoralinius reiškinius, prieš dva 
sinį visuomenės smukimą. Yra 
taip pat įstatymai, saugantys mū
sų socialinės visuomenės suvere
numą ir draudžiantys kištis į mū 
sų vidaus reikalus". 

Deja, rašo toliau straipsnio au
toriai, "užsieniečiai su tuo visai 
nesiskaitą," nes "tarp daugelio 
kilogramų ideologiškai žalingos 
ir pornografinės literatūros, kon 
fiskuotos iš kai kurių mūsų sve
čių ir daugiau ar mažiau 'atsitik
tinių' jų pažįstamų, yra visiškai 
aiškios paskirties literrtūros". Čia 
yra suminėta ir uoste konfiskuo
ta literatūra: visuomeniniai — 
politinis žurnalas "Posev", rusų 
kalba Vokietijoje leidžiamas, ku
rio žymiausias bendradarbis e-
sąs Aleksandras Solženkrinas, o 
lietuvių kalba Amerikoje leidžia 
mi žurnalai "Metmenys" ir '"Aki
račiai". "Jeigu ponai Posev leidė
jai ragina tiesiog nuversti tary
binę santvarką, tai Metmenų ar
ba Akiračių leidėjai dangsto sa
vąjį antitarybiškumą šnekomis 
apie Lietuvos rusifikavimą". Prie 
visa to priduria: "Tokią literatū
rą platina nei daug, nei mažai, o 
lygiai 63 įvairios nacionalistinės 
emigrantinės leidyklos, įsikūru
sios JAV, Kanadoje ir kitose Va
karų šalyse". 

Aprašytame straipsnyje taip ir 
mirga Svetlanos, Bykovos ir pa
našūs vardai. O korespondentas 
duoda savo adresą: Vilnius—Klal 
pėda, "Socialističeskaja industri-

Atėnai. — Amerika ir Graiki
ja pradėjo derybas dėl bazių su-

nojęs iš kai kurių žvalgybos 
žmonių ir vieno Glomar Expio-
rer įgulos nario. 

Sovietų atominis laivas 1968 
nuskendo apie 750 mylių į šiau
rę nuo Havvajų ir pasiliko 3 my
lių gylyje. Laikraščio žiniomis, 
Glomar Ebcplorer liepos mėnesį 
vėl mėgins sugraibyti likusius 
du trečdalius sovietų laivo, t ik 
nesako, ar sovietai nesutrukdys 
tai padaryti. 

Sovietų raketos 
Rytų Afrikoje 

YVASHTNGTONAS. — Gyny
bos departamento žiniomis, so
vietai gabena ir krauna tolimo
sios distancijos raketas Rytų 
Afrikoje, Bergeroje, žo mali jos 
uoste. Raketos skirtos povande
niniams ir reguliariems laivams. 
Jų laivų eskadra nuo 10 iki 15 
vienetų, plaukioja Arabijos ju
roje, netoli įėjimo į Persų įlan
ką. 

TEL AVTV- — Amerika a t 
metė Izraelio planą, siūlantį a t 
naujinti derybas su Egiptu. Iz
raelis buvo pasiūlęs dar toliau 
pasitraukti ir gauti Egipto už
tikrinimą, kad karo nepradės, 
bet Amerika, pasitarusi su E-
gipto diplomatais, nemato, kad 
iš tokio pasiūlymo būtų naudos, 

tarties pratęsimo. Po to, kai Grai j i r p I a n ą a t m e t ė . Taip rašo Izra-
kija pasitraukė iš NATO karinės efio laikraštis "Haaretz'\ žinias 
komandos, amerikiečių bazių li
kimas Graikijoje pasidarė neaiš
kus ir problematiškas. 

"VVashmgtonas. — Amerikos 
žvalgyba patyrė, kad kinų vidu
tinio tolumo raketos (1,500 my
lių) ya kilnojamos, pritaisytos 
ant ratų, ir gali būti vežiojamos 
iš vieno valstybės krašto į kitą, ar 
čiau taikinio. 

Ankara — Turkijos ministeris 
pirmininkas Suleyman Demirel 
pareiškė, kad jo vyriausybė ir to
liau bendradarbiaus su NATO 
šalimis ir pildys visus šiam pak
tui padarytus įsipareigojimus. 

Teheranas. — Du irakiečiai, 
kurie su ginklu rankoje buvo nu 
kreipę Irako lėktuvą į Iraną, Ira
no karinio teismo buvo nuteisti 
mirti. 

Innsbruckas, Austrija.— Praė
jusį savaitgalį Austrijos, Šveicari
jos ir Italijos Alpėse sniego griū
tys užvertė ir palaidojo 23 žmo
nes. 

WASHTNGTONAS. — Ame
rikos žvalgybos žiniomis, sovie
tų prekybinis balansas 1974 m. 
buvo suvestas su pelnu, priešin
gai, negu būdavo anksčiau. Dau
giau pajamų jie turėjo iš aukš
tesnių kainų naftos produktams, 
auksui ir kitoms prekėms. 

gavęs iš oficialių sluoksnių. 

V. Urbonas iš Maskvos rašo 
("Valst. Laikr." 1975.III) apie so
vietinės pergalės 30-metį. Dėl 19-
41 (prasidėjusio Sovietijos — Vo
kietijos karo eigos cituoja ano 
meto senatoriaus, vėliau JAV pre 
zidento, Trumano žodžius": "Se
kančią dieną po karo, kai fašis
tinė Vokietija užpuolė mūsų ša
lį, Trumanas pareiškė: Jeigu ma
tysime, jog laimi Vokietija, mes 
turim padėti Rusijai, o jeigu pra 
dės laimėti Rusija, mums reikia 
padėti Vokietijai, tegul jie užmu
ša kiek galima daugiau". m 

Naujasis Saudi Arabijos karalius 
ChaJid, užėmęs sostą po brolio Fei-
salo mirties, kurį sušovė vienas is 
princų. Iš viso krašte priskaičiuoja
ma 3000 princų 

Kaip bus su 
bendru skridimu? 
MASKVA- — Sovietų oficia

lūs sluoksniai užtikrina Ameri
kos erdvių agentūros atstovus, 
kad paskutinysis nepasisekimas 
su kosmonautais nesutrukdo jų 
pasiruošimo bendram skridimui 
su amerikiečiais, numatytam lie
pos mėnesį. Priešingai sako a-
merikiečiai, erdvių specialistai. 

KALENDORIUS 
Balandžio 9: šv. Hugonas, 5v. 

Marija Kleope, Aurimas, Dalia. 

Balandžio 10. šv. Makariius, 
šv. Apolonijus, Miotautas, Kil-
nutė. 

Saulė teka 6:23, leidžias 7:23. 

ORAS 
Daugiausia apsiniaukę, šilčiau, 

galimas lietus, apie 50 laipsnių. 

i i 
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Telefonas 47C-7089 

RUOŠKIMĖS KŪRYBOS DIENAI 
Vilkiukų-paukštyčių, bebriukų-udryčių diena 

Kas ta kūrybos diena? Jau eilė vo rinkinį reikia iš anksto pra-
metų kaip Akademinis Skautų nešti draugininkui ir gauti iš jo 
Sąjūdis rengia kūrybos dieną, ku-Į leidimą su rinkiniu kūrybos die-
rios metu suteikia progą jaunes-
niekams broliams ir sesėms pasi-

liajame skaityme, deklamavime 
ir savo pačių parašytoje kūrybo
je. Kūrybos diena yra tapusi jau
nųjų meno paroda, didžiąja jau
nųjų talentų švente. 

Kada įvyks kūrybos diena? 19-
75 m. gegužės 4 dieną, sekmadie
nį, bus atidaryta 10 vai. iš ryto 
ir tęsis ligi 1 vai. p.p.. Finalai ir 
trofėjų įteikimas prasidės 12 vai. 
Visus kūrinius reikia pristatyti į 
Jaunimo Centro kavinės prieangį 
(foyer) šeštadienį, gegužės 3 d. 
nuo 12 iki 2 vai. p.p. Savo pačių 

noje dalyvauti. 
7. Modeliai — (stovyklų, pilių, 

reikšti įvairiose meno srityse, dai lėktuvų, lėlių namų. kambarių.) 
Modeliai turi būti originalūs, nes 
bus vertinami, kiek į juos vaikas 
įdėjo savo kūrybos. Modeliai turi 
būti pačių vaikų kūryba (ne tėvų 
ar krautuvės). 

8. Spalvavimas — Per savo 
draugininkus visi jaunesnieji 
skautai-tės gaus spalvavimui pa
ruoštą lietuviško namo paveiks
lą. Draugininkams -kėms spalva 
vimo lapus parūpins brolis Juo
zas Liubinskas-

9. Kolektyvinis projektas — 
Projektą atlieka ne vienas asmuo 

kūrybą rasinius bei poeziją i į>et grupė asmenų, ar visa drau-
reikia įteikti draugininkams ligi g o v ė a r t5'K ^ j ; a , 
balandžio 27 dienos, sekmadie
nio. 

O kur? — (Jaunimo Centre — 
foyer — prieangyje prie kavi
nės). Įvairios dailiojo skaitymo, 
muzikos varžybos be: meno kūri
nių parodos bus atskirose klasėse. 

Kas gali dalyvauti? — Visi lie
tuviai jaunesnieji skautai — vil
kiukai, paukštytės, bebriukai, ud 
lytės, atsinešdami savo pačių as
meninę kūrybą, kurią jie atliko 
be tėvų ar vyresniųjų pagalbos. 
Premijas skiriant bus ypatingai 
atsižvelgta į vaiko kūrinio origi
nalumą, ant kiekvieno kūrinio 

turi pažymėti savo dalyvis 
amžių. 
Kokios bus kūrybos kategorijos? 
A Menas 

1. Rankų darbai (mezginiai, au 

pyragaičių. Baltijos tunto broliai j 
pravedė keletą žaidimų stočių. 
Vienoje stotyje buvo galima nusi 
fotografuoti kartu su dideliu, še
šių pėdų aukščio, velykiniu zui
kiu. Žemutinėje salėje įvyko 
"haunted house", kuris buvo la
bai profesionaliai paruoštas-

Sveikiname Detroito tuntus su 
labai gerai suorganizuota Kaziu
ko Muge ir linkime Baltijos ir Ga
bijos tuntams tolimesnės sėkmės! 

R.B. 
"Skautijos Spinduliai" 

PARODA IR SUEIGA 

Chicagos skautininkų-kių Ra
movės ruošiamas dail. Mstislavo 
Dobužinskio darbų parodos ati
darymas įvyks penktadieni, ba
landžio 11 d. 7 vai. vak., Jauni
mo Centre. Paroda tęsis vieną sa 
vaite. Po parodos atidarymo į-
yks skautininkų-kių Ramovės su
eiga a.a. prof. Ignui Končiui pa
minėti. Paskaitą apie velionį 
skaitys v.s- Bronius Kviklys. Visi 
broliai ir sesės kviečiami daly
vauti. 

CLEVELANDO SKAUTŲ 
LAIKRAŠTĖLIS 

' 'Neringos" ir "Pilėnų" tun
tai Clevelande bendrai leidžia 
laikraštėlį "Skautijos Spindu
liai". Redakciją sudaro: s.v.v.sl. 
Remigijus Belzinskas, vyr. skautė 
Ingrida Samatauskaitė, vyr. sk. 
Iris Belzinskaitė. 

Pastaroji laikraštėlio laida 
(Nr. 4) išėjusi š.m. kovo 16d. 
apima septynis šapirografu spaus
dintus puslapius. Turinys įvairus 
ir Įdomus, kalba sklandi. Šioje 
Skautybės Kelio laidoje talpina
me keletą rašinėlių iš "Skautijos 
Spindulių". 

PADARYSIME TUNTĄ DAR 
TVIRTESNI 

Esu naujas tuntininkas, bet 
jau senai žinomas skautas ne tik 

daugiau kaip du eilėraščio punk- I broliams, bet ir visom sesėms Cle 
telius. 

gove ar tik Keli jaunesnieji skau
tai-tės, suėję būrin. Projektas gali 
būti modelis, paveikslas, kolažas 
ar koks kitas originalus kūrinys. 

B. Dailusis 2odis 
1. Savo pačių sukurti rašiniai, 

a. proza (pasakos, aprašymai, 
humoreskos ir t . t ) , b. poezija. 
(Šie rašiniai turi būti įduoti drau 
gininkui SKvaitę preš kūrybos dle 
ną.) 

2. Deklamavimas — dekla
muoti galima tik poeziją ir ne 
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Chicagoje džiaugiasi nuoširdžių Sugrįžę į kabiną sužinojome, kad 
talkininkų — rėmėjų veikla ir pa- j mūsų virėjai, Jonas Navickas ir 
rama. Dalis tų nenuilstančių ta i - j Gediminas Puškorius, mums iš-
kininkų yra vadovių vyrai akty- jkepė "pizza". Tikrai skaniai pa-
viai skautaujantys j . budžiai iri valgėme tą naktį. 
skautininkai, kurių pagalba jau 
čiama ištisus metus. Kaziuko m u -

Šeštadienį po pusryčių vyčiai 
pravedė keletą skautiškų pratybų 

Subscription Rates: $25.00 — Chicago and Cook County, Illinois. 
Elsewhere in U.S.A. $23.00. Canada $25.00. Foreign 
Countries — $26.00. 

Chicago, Cook, 111. 
Kanadoje 
Kitur 
Užsienyje 
Savaitinis 

$25.00 
25.00 
23.00 
26.00 
16.00 

$15.00 
15.00 
13.00 
16.00 

8.50 

$10.00 
10.00 

9.00 
10.50 

— 

$5.50 
5.50 
4.50 
6.50 

— 

auožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžui* tik. ii anka-
to susitarus. Redakcija u2 skelbi 
mu. turuų neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašyme 

• kea&ACija jiroa aaadien = 
nuo 8:30 iki 4.30, sestadie- s 
niais nuo s:30 iki 12:00. E 

• Administracija dirba kas E 
dien nuo 8:30 iki 4:30, sėsta E 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00 5 

gei ruošiantis į nuolatinį dadbą ' stočių. Išmokome kaip upės plotį 

• This publication is available in microfilm from: = 
i XEROX UNIVERSITY MICROFILM3 = 

300 Zeeb Road, Ann Arbor. Mich. 48106 = 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

ruošiant mugimukus įsijungia 
visa eilė tėvų. 

C. Muzika — Dalyvis išpildo 
trumpą lietuviškos muzikos kū
rinį. Pianinas bus klasėje — kito
kį instrumentą atsiveža pats kon 
kursantas. 

veiande. Su tunto jaunimo pagei 
davimu ir vyresniųjų pritarimu, 
aš entuziastiškai perėmiau Pi
lėnų tuntininko pareigas iš ps. 
Vytauto Staškaus, sausio 1 d. 

Perėmiau tvirtą tuntą, bet pa
darysime jį dar tvirtesnį. Mes ne
sistengsime turėti didž:ausią tim 

O kas iš to? - Akademinis 
diniai, mozaika, siuvinėjimas, me I Skautų Sąjūdis, rengdamas kū-
džio drožiniai, medžio deginimas i rybos dieną, nori suteikti progą Į tą, bet man nebus poilsio iki Pilė 
i rpan . ) jjaunesniesiams parodyti savo ori;*"* tuntas nebus pats geriausias. 

2. Skulptūra (molis, geležis. j ginalumą ir rasti talentą įvairio-jAš prižiūrėsiu, kad vadijos šta 
"paper machet7', plastika ir pan.) se srityse. Laimėtojai bei laimė-

3. Margučiai ir šiaudinukai. į-tojos bus atrinkti profesionalų tei 
4. Piešiniai: a. teptuku (van- sėjų ir premijuoti trofėjomis. me-

dens dažais, alyviniais dažais, daliais bei laimėjimo kaspinais, 
tempera etc-), b. piešti kūriniai j Atsiminkite! Kūrybos diena y-
(spalvuotais pieštukais, juoda ra smagi, linksma, naudinga. Vi 

Šių metų mugei ruošiantis į-
vairios talkos susilaukta iš jūrų 

:r ir medžio aukštį išmatuoti, pir
mąją pa galbą suteikti, kelio ženk
lus sekti, kaip kompasą vartoti... 
Šios stotys turėjo mus paruošti 

broliųrE. Nakučio. J. Jova rausko , ! l š k y l a i ' k u r i u ž t r u k o V1S* P°" 
A. Maciejausko, B. v indaš iaus , i p i e t ę - S u s k i r s t ę ^ 3 ^ P 6 5 ' m o s 

K. Miecevičiaus ir Br. Juodelio. : Paė jome Pe r nustatytą kursą, 
Tėvų: A. Eitučio, P. Nario, Viz
girdos, A. Skirpstūno, G. Gaur i -
liaus, Bilitavičienės, B. Navickie
nės, Lapienės, Gražienės, Jarašie-
nės, Donskienės, Gražienės, Viz
girdienės, Vaitkienės, Kelpšienės, 
Maciukevičienės, Jarašiaus, Dons -

atlikdami specialiai užduotus už
davinius. Turėjome nepastebėti 
pereiti per tiltą, pastatyti septy
nių pėdų aukščio sniego senį, už-
kurt ugnį, pasidaryti valgyti ir 
užvirinti vadenį. Už kiekvieną at
liktą dalyką gavome taškų. Skil-

kio, Balčiūnienės, Narienės. Ypa t i s ' k u i i daugiausia taškų surinks 
laimi. Po vakarienes mes suži

nojome, kad Algio Mainelio skil
tis laimėjo pirmąją vietą. 

Vakare mes išklausėm Šv. Mi
šias, kurias atnašavo kun. Rafa-

tingai ver t inama parama ir da r 
bas asmenų, kurie šiame tun te 
neturi savo vaikų, kaip: Paskoči-
mas, Daunor ienė , Skinderienė ir 
kasmet tuntą paremianti "Hea l -
thy Food" valgyklos savininkė ' elis Šakalys. Po Mišių drauginin 
Bičiūnienė. Visiems jiems nuošir kai pasikalbėjo su jų draugovė-
dus ačiū n u o "Neri jos" tunto se - ' mis. Tą vakarą mes turėjome nak 
sių ir vadovių. Bendromis sesių tinius žaidimus, 
(ypatingai gintarių) ir tėvų bei 
rėmėjų pastangomis mugė buvo 

ir sėkminga ir kiti tunto darbai 
užsimojimai našesni. 

L INKIME SĖKMĖS 

Nuolat inis skautų rėmėjas ir 
skautiškų darbų talkininkas Alek Į 
sas J. Jankūnas kandidatuoja i ' 
Morton kolegijos patikėtinius 5-
27 apygardoje apimančioje Cice 
ro, Bervvyn, Stickney, Lyons, Fo- j 
restvievv ir McCook apylinkes-

Sekmadienį visi nuėjo pamaty
ti "igloo", kurią šeštadienį pas
ta tėme. Ten ant Grand upės 
kranto mes išmokom kaip pada
ryt i neštuvus. Vėliau grįžom j 
kabiną, susipakavom, išvalėm ka 

(Nukelta į 4 pusi.) 

fe i PB 8-S22* 
DR. ANNA SALIMAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES m 
GERKLES LIGOS 

2858 We*t 63rd Street 
Valandos pagal susitarime 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija ir m o t ė m Ugos 
G i n e k o l o g u i Chirurgija 

844* 8 a Pula&ki Road (Crawiord 
Madfcal Building) TeL LU 5-6446 
M 0 7 W. 83 P U JusfJce, DU. 399-0500. 

Pr i ima ligoniu* pagal susitarimą. 
Jei neatsi l iepia, skamotnt l 174-8011 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOfc 

2801 Wes* 6Srd Street 
K a m p a s 61-čios ir Cal l fomla 

t/al.: plrmad., antrad Ir ketvirtas 
6 Iki 7:80 vai. vakaro. 

defttad. nuo Z lkl 3 .30 vai 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

T«L ofis* HE ŪŠ*, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-

2434 We»t 71st Street 
Vai pirm.. it et t 

intrad. , penkt i i 
sus i tarus 

rei jfiso ii boto OLympfc 2-415t> 
DR. P. KISIELIUS 

J Y D Y T O J A S E C H I R U R G A f c 
1443 S o . oOth i v e n u e , C icero 

«Casdiea 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak 
Išskyrų, trečiadienius. 

Šeštadieniai* 12 lkl * vai popiet 

. lkl 7 popiet 
-ec Ir sėst tik 

balta, crayons, rašalas ir t. t . ) , 
c komikų serijinis piešimas, d. ki 
tomis priemo>iėmis atlikti pieši-
mai. 

5. Fotografija (Dalyvis gali į-
teikti nedaugiau, kaip keturias 
nuotraukas, kurios turi būti įrė
mintos — prilipintos prie kard'o-
ao ir turėti paaiškinimą.) 

si gudrūs vilkiukai, bebriukai, 
paukštytės ir udrytės joje būtinai 
dalyvauja. 

Chica-gos Akademikių 
Skaučių Draugovė ir 

Korp! Vytis 

Jeigu reikia daugiau informaci 
jos, prašome kreiptis p a s ; Juozą 

bas išlaikytų mūsų tuntą skautiš- Rinkimai įvyks ^ balandžio 12 d. 
ka-i darbingą, drausmingą, tobu- Linkime sėkmės! 

CLEVELANDIEČIU 
ŽIEMOS STOVYKLA 

Šiais metais žiemos stovykla 
buvo labai į-domi ir smagi. Atvy
kome maždaue 8v. v. į B.S.A. 
Beaumont stovyklavietę. Tą nak
tį mes turėjome trumpą iškylą, 
buvo pasnigę — tad galėjome pa
matyti įvairių gyvulių pėdsakus. 

6. Rinkiniai — (Dalyviai išsta Liubinską — RE-5-3397, Dona
to savo asmeninius rinkimus t tą Tijūnėlį — 537-7949, Daną 
(ženklų, pinigų, peteliškių, vaba- Dirvonienę — 239-2179. Ramu-
lu, akmenų ir kitokius.) Apie sa- nc Kviklytę — RE-7-3889. 

Jaunieji Chicagos skautų vadovai akademikai ps. Algis Jasaitis, vyr. si. 
Loreta Plepytė ir ps. Raimundas Strikas, susidomėję klausosi pašneke
sio vadovų suvažiavime. Nuotr. Gintaro Plačo 

iniRorroMUGfi 
Sių metų kovo 9 ir 10 dienomis 

Pilėnų tuntininkas Romas Vasys 
ir adjutantas Remigijus Belzins
kas aplankė Detroito skautiją. 
Tuojau patyrėme, kad nežiūrint 
jų nc-didelio skaičiaus, čia skautai 
b b d aktyvūs. 

Ka^uko Mugė įvyko Dievo Ap-
viizdoa parapijos Kultūriniame 

Centre. Sekmadienį, prie? mugę, 
suėjo daug lietuvių Šv. Mišiom. 
Graži bažnyčia buvo visišTcai pil
na. Po Mišių prasidėjo mugė. 
Skautų pačių padaryti rankdar
biai greit parduoti. Mugėje vei
kė dvi, didčoji ir mažoji, kavi
nės. Didžiojoje buvo galima la
bai skania! pietns pavalgyti; o 
mažesniąja pravedė vyr. skautės 

— ten radom įvairių pyragų ir 

lėjantį laiko dvasioje. Šitaip su
tvarkytas tuntas bus pasiruošęs 
dar daug metų gyvuoti. 

Pagrindinė tunto vadija suda
ryta rš sekančio jaunimo: 

Adjutantas: s.v.v. si. Remigijus 
Belzinskas — be kurio tuntas 
tikrai negalėtų apsieiti. 

Draugininkai: ps. Gedimi
nas Puškorius — jau kai kuris 
laikas dirba labai gražiai su vil
kiukais, s-v,v. si. Algis Nagys — 
ten kur darbas, tai visuomet rasi 
Algį. sv.v.sl. Algirdas Nasvytis — 
nuoširdžiai dirba su skautais, ps. 
Ramūnas Švarcas — bandys at
gaivinti skautų vyčių veiklą. 

Gaunama daug pagalbos ir iš 
vyresniųjų brolių, kurie daug pa 
tyrimo atsivežė iš Lietuvos ir su 
mielu noru prisideda prie mūsų 
veiklos. 

Man džiugu pranešti, kad Pilė
nai labai gražiai bendradarbiau 
}a su Neringos tuntu ir jų ateitis 
matosi dar gražesnė. 

"Skautijos Spindulių" redakci
jai linkiu tobulėti ir linkiu visiem 
geriausios sėkmės! 

Budėkime! 
ps. fil. R.A. Vasys 

tuntininkas 

NENUILSTANTYS 
TALKININKAI 

Vadovai ir vadovės ištisus me
tus nenuilstamai dirba su mūsų 
skautiškuoju jaunimu vienetuose 
ir stnrvyklose, o taip pat daug sa
vo laiko skiria rūpindamiesi lėšų' 
parupinimui vadovaujamų viene 
tų veiklai plėtoti. Džiugu, kad 
atsiranda darbščių tėvų ir rėmė
jų, ateinančių į talką darbais ir 
materialine parama. Kiekviena 
parama yra skautų-Čių, vadovų-
vių priimama su nuoširdžiu dė
kingumu ir yra paskatinimu to
limesnei ryžtingai veikiau 

"Nerijos" jūrų skau&ų tuntas J 

DOYOULIKET0WRITE?: 
ARE YŪU CREATIVE? 
We need Theaterplays. Screen-

plays, TV-Scripts and Ideas. Short-
8tories. Poetry. Biographies. No 
vels, Pop-Music ind Lyrics. 

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

ENTERTAINMENT CENTURY 
LTD. 

7966 Beverl> Blvd. • 102 
Los Angeles, CaS. 90f)4X 

Or A m R u d o k o kabinetą perSme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISIAS 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 8-2400 

Vai. pagal susitarimą.: plrmad. ir 
K.etv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk-
tad. 10—*, i es tad . 10—S vaL 

EKSKURSIJOS 1 LIETUVA 1975 METAIS 
American TraveI Service Bureau šiais metais organizuoja 

sekančias keliones į Lietuvą: 

GAUTA PAPILDOMA GRUPĖ: 
#7A — Rugpiūčio mėn. 10 d. — rugpjūčio mėn. 25 d. 

iš NEW YORKO — $1150.00 
iš CHICAGOS - $1269.00 

2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 
S D I E N O S L I E T U V O J E ( 1 diena Kaime) 

Kiekvieną Grupe Lydės Prityręs Kelionic Vadovas 
Dar yra vietų sekančiose grupėse: 

# 1 — Gegužės K d. — birželio 10 d. iš NEW YORKO - $ 979.00 
iš CHICAGOS - $1098.00 

2 naktvs Maskvoje, 5 Vilniuje, 5 Talline, 3 Maskvoje 
# 9 — Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d. iš CHICAGOS - $1098.00 

2 naktvs Maskvoje. 5 Vilniuje, 4 Talline, 3 Maskvoje 
#10 — Spalio 1 d, — spalio 15 d- iš NEW YORKO — $ 929.00 

iš CHICAGOS — $1048.00 
2 naktys Maskvoje, 5 Vrmiuje, 3 Rygoje, 3 Maskvoje 

#11 — Gruodžio l t d. — sausio 3 d. — Kainos bus paskelbtos vėliau. 
2 naktys Maskvoje. 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Ry-
goie, 4 naktys Maskvoje. 

EKSKURSIJA J HAWAJUS —Lapkričio 22 d. — gruodžio 6 d. 
4 salos iš CHICAGOS — $ 599.00 

Taipgi turime grupinių (Charters) skridimų j Europą, kuriais galite 
pasinaudoti ir nebūdami klubų nariais, Chicago - Miunchenas tik
tai — 94S5.0O. (Ten ir atgal) . 

Dėl Informacija skambinkite arba rašykite: 

AMERIGAM TRAYEL SERVICE BUREAU 
9727 Soath Wesrtern Avenue 

Chicago, IUinote 80643 Te!. (312) 238-9787 
Norintiems atsikviesti gimines U Lietuvos padarome reikalaujamus 

iškvietimo dokumentus. Taip pat teOciame rnformaeljas kelionių reikalais 
po visą Amerika ir k.4:t» pasaulio kraštus, pardiodame lėktuvų bilietus — 
be jokio papildomo mokesčio. 

AJR F A R E 8 A V D C O N T E N T S O F T H I S A N V O U N C E M E N T A R E 
S C T U E C T TVT C H A N G E A t f D / O R O O V E W f M E W A P P R O V A U 

Ofs tel. 735 4477 Rez. PR 86960 
DR. E. OECKYS 

•>YDYTOJA I R t B I R r R O f 
Specialybė — Nervu ir 

Emocines Ligos 
KAVVFORD MEDICAL BLT1LDINO 

M 4 t s o Pulankl Kuad 
ValandOa pagaa HUSitarlm^ 

Bezid tel. — GI 8-687S 
0R. W. M. EISIN-EISINAS 

VKIŠERUA IR MOTERV LIGO^ 
GINEKOIAKJLNĖ CIT1RURGMA 
S1S2 So. Kedrif \ve., W.A S-2670 
Valandom oatral •u»ttarliną 4et ne 
tt»<liepta A a m b i n t t : MI 2-U001 

Tel - BE $ 5898 
OR. A. B. GLEYECKAS 
YDYTOJAS IR CHIRUROA3 

Specialybe Akiu Ligo* 
S907 We»t įeSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Oflso telef PR 8-2226 

0R JANINA JAKSEVItlUS 
j O 8 i a 

V A I K Ų L I G O S 
S6M West 88rd Street 

Plrmad. , aotrad. , ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 12 Ucl S Tai. Ir nuo S lkl t 
• a i rak. , se i tad . nuo 1 lkl 4 va! 

Ofla PO 7-6000 Re*. GA S-7278 
0R. A. IENKINS 

GYDYTOJ AP IP CHTRTTROA 
S844 Wc«t 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

0R. K. A. f . JUČAS 
Tel. LO 1-8032 — 489-4441 
>OOS U/OOS - C H I R U R G U * 

2403 W. North Avennp 
5214 N. Western Avenue 
Valandos pagal «usiuu-ima 

f M telefonai 652-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 48th Court, Cicero 
VaL kasdien 10-12 Ir 4-7 Trettad Ir 
*n*tad tik susitarus 

BR. TERESE KAZLAUSKAS 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTE 

9756 W. 143 Street 
Orland Park, ITL 60462 

Valandos pagal snsitarhna 
Tel — 849 0887 

TeL REliance 5-1811 
0R. WALTER J. K1RST0A 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 39th Street 

VaL. pinuad., antrad., ketvlrtad. U 
penkt&d. nuo 12-4 v&l. p. p. 6-i 
vai. vak. sešta4. 12-2 rai p p 
trečlad. uždarjta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
RCDIKIt: IR VAIRŲ LIGŲ 

SPECIAMSTfi 
MEDICAL BI1I .DING 

7156 South We*tern Avenor 
Valandos Kasdien nuo 10 vai ryU 
1kl I vai popiet. 

Ofiso telef. R E 7-1168 
Rezid. telef. 2SS-291S 

Ofiso H E 4-1818. Rez. P R 6-SHO 

DR. J MEŠKAUSKAS 
;YDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(21 os Ir Campbell A ve., kampar 
Vai plrmad., antrad., ket» Ir penk' 

Nuo 8 lkl 7 vai. p p. 
Tik sus i tarus 

TeL — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

*KrC I.IGOS — CHIRURGIJA 
ofisai: 

111 N WABASH AVE. 
4200 N. CENTRAL A V E 
Val»ndoe pagal nusltarima 

0R. FRANK PLE6KAS 
OPTCMETRISTAS 
Kalte lietuviškai» 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
rtkrlna a k K Pritaiko akiniu." Ir 

"ountact lc 
Vai pagal -u»!m-!m» l ' idarrta trer 
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Nauji rinkimai 

SENA KOMEDIJA 
Nė viename kuriame kitame pagandinis organas- Jos rinki-

pasaulio krašte dėl rinkimų ne- mai kaip tik ir įvyks birželio 
sukeliama tiek daug triukšmo, 15 d. 
kaip Sovietų Sąjungoje, šis dik- šiuo metu sovietinės Lietuvos 
tatūrinis kraštas visomis išgalė- aukščiausiosios tarybos pirmi-
mis stengiasi nuslėpti nuo lais- ninku yra Maskvos paski r tas 
vojo pasaulio žmonių savo griež- Motiejus šumauskas, gimęs j mus. Indokinijos ka ro metu jie 

Komunistų kariuomene Kambodijoj 
Tai komunistų kėslų įrankis, kuris tik išnaudojamas 

šiek tiek daugiau administ
racinės galios turi ta ip vadina
ma sovietinės Lietuvos ministe-
rių taryba. Jos pirmininku y r a 
Juozas Maniušis, surusėjęs lie
tuvis, gimęs 1910 m. Malkov-
koje. Gudijoje. 1944 m. jis, kaip 
lietuviškos kilmės ištikimas 
Maskvos tarnas, buvo a ts iųs tas 
į okup. Lietuvą. 1952 m. paskir
tas LKP centrinio komiteto na
riu, o 1967 m. pakeltas -minist
ru pirmininku''. J i s turi 5 pava
duotojus, kurių t a rpe vyrauja 
I pavad. Ksaveras Kairys, gimęs 
1909 m. Rygoje. Iš kitų pava
duotojų dar išsiskiria Leokadi
j a Diržinskaitė, gim. 1921 m., 
vilkaviškietė, ištekėjusi už žy
maus ruso enkavedisto Piliušen-
ko ir, matyt, dėlto įsiteikusi 

tai autoritetinio režimo aparato 1905 m- Kaune. J i s y ra jau pa-
sudarymo metodus, jo užmačias senusio pensininko Justo Palec-
ir kuomi nors dengti terorą. kio įpėdinis. M. šumausko pa-

Taigi Sovietuose daugiausia vaduotojai — J. Kuzminskas ir 
kalbama ir rašoma apie tai, ko J. Vildžiūnas; tarybos sekreto-
kraštas daugiausia t rūksta — rius S. Naujalis, 
apie demokratiją. Daug šaukia
ma ir apie "laisvus" rinkimus, 
tačiau iš tiesų nėra nei laisvės, 
nei laisvų rinkimų 

Sovietiniai rinkimai, jau dau
gelį metų vykstą okupuotoje 
Lietuvoje pagal vieną ir tą patį 
šabloną, yra be galo visiems į-
kyrėję. •'Rinkimų'" sistema ir 
mums. trumpą iaiką buvusiems 
Sovietų okupacijoje, gsrai žino
mi. Taigi kažin ar būtų reikalas 
vėl prie šios nuobodžios temos 
grįžti, jeigu okupuotoje Lietu
voje nebūtų vėl paskelbti nauji 
"rinkimai". Birž&lio 15 dieną vi
soje Lietuvoje bus renkami at
stovai (deputatai) į taip vadi
namą aukščiausiąją tarybą, į-
vairias tarybas, tarybėles mies
tuose, apylinkių gyvenvietėse. 
Mums tie rinkimai gera proga 
prisiminti, kas iš tiesų valdo 
Lietuvą, kaip sudaroma okupa
cinė administracija ir kaip so
vietiniai rusai klastoja demokra
tiją. 

* 
Sovietinė Maskvos diktatūra 

okupuotoje Lietuvoje vykdoma 
per taip vadinamą "Lietuvos 
komunistų partiją (LKP) ir per 
valdžios biurokratini aparatą. 
Komunistų partija Lietuvoje tu
ri keletą tūkstančių savo skyrių 
— padalinių, taip vadinamų pir
minių organizacijų. Jų visų siūlų 
galai subėga į Vilnių, kur y ra . . . . 
° . . . , -x .-• saningmems ministerijoms Mas-
centnms komunistų partijos , -» * _ „ . i ^ l ^ Z ^ ^ i 

Gyvenimo pat i r t is rodo. k a d . B. JABLONSKIS 
keli tūks tančia i fanatiškų ko- j — 
munis tų ir jų simpatikų sugeba apsigyveno Pekine. Atrodo, ko-
sukelt i gatvių riaušes, demon- munistinės Kinijos vadų verčia-
s t r ac i j a s i r pastatų sprogdini- mas. prisijungė- prie buvusių 

priešų. Jo autoritetas buvo rei
kalingas komunistams remti. Be 
to, spėjama, kad Kambodijos 

padarė daug įtakos Amerikos 
valdžios sprendimams karui 
baigti . K a r t a i s net patr iot iškai Į kultūra ir visas gyvenimas bus 
nusiteikusius piliečius sukurs to 
prieš vidaus tvarką, kai tik iš
kyla koks net ikėtas įvykis. 

Tie kurs ty to ja i d a r prieš at-
lyžĮ važinėjo į komunist ines 
va ls tybes pasimokyti pagrindi
nės veiklos i r gauti nurodymų. 
Kai įvyko šioks t oks atlyžys, 
tai i r l iberalūs senatoriai linko 
t a krypt imi . Ne t pora užsuko į 
Kubą, kur i aprūpina Pietų A-
mer ikos valstybių komunistus 
ginklais, part izanų vadais, lėk
tuvų grobikais ir riaušių kėlė
jais. 

suderintas su ko m. Kinijos re
žimu. Visos Kambodijos aukš
tesnės valdžios vietos ir geresni 
darbai bus užirr.tl kiniečių, kaip 
okup. Lietuvoje rusų. bus pa
sodinti kom. Kinijai patikimi 
vadai. 

mus gyvulius, paukščius ir kitą 
turtą. 

Mokytojas Kim Sath pasakė 
Ass. Press atstovui, kad, tik 
persirengęs juodais drabužiais, 
galėjęs pabėgti. Priešingu atve
ju, kaip buvęs mokytojas, būtų 
buvęs sušaudytas. Nešaudė tik 
jaunų vyrų, kurie tiko kariuo
menei ir kurie neturėjo jokio 
ryšio su Nol valdžia. Budistų 
vienuoliai 

REIKIA PERSVARSTYTI KELIUS 
Mūsų politinei veiklai reikia darnos ir atsakomybes 

GEDIMINAS GALVA 

Ne atsitiktinai parašyti B. An- Skaudžiosios klaidos 

P * * J r i Mes vaikiškai tikėjome kilniais 
p a b u d m o A t l a m o c j M U r t M n u o s t a t a i s , pa-

dersono straipsniai, 
"Chicago Tribūne", 
ne tik lietuvius, bet ir kitus paba l s k e l l > t a i s m L y m , 4 N e w _ 
uecius. Telegramas reikia s i ų s t i f o u n d l a a d B a n k s i r k i b i u s i a i s , 

straipsniuose kad pasirašiusios šalys neturi tei 
ne dėl minėtuose 
keliamo susirūpinimo, kad Wa- sės užgrobti svetimų žemių, be 
shingtortas gali ir de iure pripa-•• •• o u w - c • I TM tautos sutiiamo netun būti užim zinti Pabaltin Sovietams, bet dėl 

ypatingo tarptautinės politikos 

laukuose ar darbovietėse. Tik 
naktį leido jiems melstis. \'<*iy-
bos draudžiamos ligi 33 metų 
amžiaus. O žmonės net ir už 
menkus nusikaltimus buvo a-
reštuojami i r dingdavo be ži-

Populiariausiu vadu Khmer! tiios. 
partijoje laikomas 40 metų am-1 Franjola negalėjo suprast i ko-

: munistų žiaurumo, kai kambo-
dietis komunistas žudė savo 

susiklostymo. Jas reikia siųsti ne 
dieną turėjo dirbti j tik ; Wash.ingtoną, kuris Pabal

tijį jau prieš dvejus metus de fae 
to pripažino Maskvai, bet daryti 
atitinkama poveikį ir didžiosiose 
Europos valstybių sostinėse. 

.Armijos ir partijos vadovybė 

žiaus Khien Samphan. Jis buvo1 

Sihanouko valdžios pareigūnas, 
seimo atstovas ir pagaliau teis
mo nubaustas mirtimi. Teismo 
sprendimu jo žvaigždė neužgeso, 
nes dabar yra Khmer ministe-
ris pirmininkas .armijos vadas 
ir gynybos miristeris. Tačiau 
j is nėra vyriausias partijos va-

idas. nes ją kontroliuoja centri-

Associated Press pasiuntė 
Mat tą F ran jotą į Phnom Penh i r 
į komunistų neužimtas vietas 
pa r ink t i žinių apie Khmer Rou-
ge (raudonuosius khmerus) ka- į 
r iuomenę. J i s ten praleido 18 
mėnesių ir, gerai m o k ė d a m a s ^ 
kambodiecių kalbą, kalbėjosi su 
pa imta is į nelaisvę komunistais , 
nuo komunistų pabėgusiais kam-

pareigūnais 

nis komitetas, .sudarytas iš ne-

Kremliui ir pasiekusi tokį aukš
tą valdžios postą. Kiti pavaduo- bodiečiais, valdžios 
tojai — Aleksandras Drobnys, j ir diplomatais , 
gim- 1912 m.. P. Kulvietis. Žmonių pasakojimai labai 

Kiekvienas jų a tsakingas tiek l iūdn i Jie skundėsi nežmonišku 
Lietuvos komunistų parti jai , j komunis tų elgesiu, nekal tų žmo-
tiek tos partijos centrui Mask- į nįų žudymu ir nepasit ikėjimu 
voje. Praktiškai jie Lietuvoje į j ^ a j j e sakė, kad kai Khmer 
klauso V. Charazovo Įsakymų, j kar iuomenė užėmė kai kur iuos 

Lietuvoje yra milžiniška so-į ka imus , iššaudė visus gyvento-
vietinė biurokratija. Vien t ik ta i : jus t i k dėl to , kad j ie buvo pa-
"ministrų" ar ' 'ministrų rango*' j l ankūs gen. L o n Nol valdžiai 
žmonių y ra apie 50. Tačiau dau- į L iko gyvi t ik tie. kurie spėjo 
guma rninisterijų priklauso ne i pabėgt i . 
Sovietinės Lietuvos ministeriui 

brolį tik dėl to , kad j is neno
rėjo būt: vergu a r buvo kpks 
nors mažas valdžios pareigūnas. 
Jei tokio komunistų nusikaltimo 
nebūčiau asmeniškai matęs, var
giai būčiau tikėjęs žmonių pasa
kojimais. Kai komunistus išvy
davo Nol kariai, pats mačiau 
nušautus, nukankintus žmonių 
lavonus gatvėje ar grioviuose. 
Net ir vaikų lavonų netrūkda
vo. 

Tai reikėjo jau ankščiau dary

ta jų žemė, tautoms paliekama 
teisė laisvai pasirinkti santvarka, 
visų tautų teises gerbti... Sią sutar
tį JAV ir Sovietai pasirašė. 

Mes tikėjome JAV teisingumu, 
bet jau 1943 m. lapkričio mėn . 
pabaigoje Teherane prez. F.D. 
Rooseveltas sutiko Sovietams per 
leisti Pabaltijį, lyg jam priklausiu 

ti , nes ruošiamasi Europos valsty; sią koloniją. Šaltojo karo metu 
bių saugumo ir bendradarbia i - Į mes kalbėjome, kad Pabaltijis bu
mo suvažiavimui, kuris gali įvyk • vo pavergtas pasirėmus 1939. 
ti Genevoje dar šią vasara. So- j VIII- 23 sutartimi, nors ji jau su-
vietai daro spaudimą Europos laužyta rusų - vokiečių, karui pra-
valstybių vyriausybėms minėtą ; sidėjus 1941 m. birželio mėn. Pa

baltijui didžiausią nelaimę atne
šė Teherano susitarimas. 

Mes pasikliovėme, kad JAV ir 
Sovietų taikos sambūvis nepalies 
teisinės Lietuvos padėties, nors 
buvo daugelis ženklų, keliančių 

Brolžudiškos kovos 

Kambodiecių grupės, kurios 
| buvo palankios Sihanoukui, bet 

priešingos Nol. susijungė bend-
roi: kovon su komunistais prieš 
Nol jėgas. Ta/iau komunistai į Khmer Rouge komunistai, rė
jas jau likvidavo. Tik ištikimus į miami Sovietų Sąjungos ir kom. 
ir palankius komunistams įjun-1 Kinijos, kovoja didžiųjų rėmė-
ge i Khmer. ši toks raudonųjų 
elgesys su jo palankiomis gru
pėmis Sihanouką labai įžeidė. 
Dabar j is abejoja, ar. grįžęs į 

jų naudai. J ie yra įrankis ko
munistų, nes vienai ir antrai pu- : 
sei rūpi, kad nei Kambodi ja. nei j 
P. Vietnamas neliktų vakarų' 

pirmininkui, bet at i t inkamoms 

sekretoriatas, šiuo metu sekre
toriato viršūnėje sėdi I-sis sek
retorius P. Griškevičius (A. 
Sniečkaus įpėdinis). Be jo y ra 
dar 4 sekretoriai, jų tarpe TJ , . . . . 
sekretorius Valentinas Charazo- • " * * * aukšč iaus io j : t a r y b a 

kvoje. Panašiu būdu Maskvai 
priklauso ir visas didžiulis so
vietinės valdžios Lietuvoje biu
rokratinis aparatas, kurio vir
šūnes formaliai tvir t ina ne Mas-

K h m e r kar iuomenės kilmė 

Prancūz i jos ir š . Vietnamo 
k a r o metu didelė dalis Kambc-

Nuosavybių suvalstybinimas 

Suvaistybinimas žmonių nuo
savybių y ra tapęs liga, nes pra-

, - , . i sideda įvairūs trūkumai: mais-
dijos buvo komunistų okupuota. . , J . . ' 77?7 . ~ ~ 
•n a—jai— . L - = , _ - _ ; . . . ' . to. darzov-ų ir kitų dirbimų. Bet 

komunistai jau 1972.DC užim-

Kambodiją. galėtų jai vadovau-! pasaulio valstybių globoje 
ti. Jis mano. kad geriausiu at- j Laisva Kambodija ar P. Viet-
veju taptų tik reprezentaciniu į namas komunistams yra rakštis 
vadu. j akyje, nes jos, gyvendamos lais

vėje, pakeltų žmonių gerovę. Su 
j Amerikos a r kitų valstybių pa-
; galba išvystytų ūkinę ir pramo-

suvažiavimą pradėti sim. birže-
Uo 30 d. 

Metas pabusti 

Susijaudinę išeiviai net nepa
galvojo, ko iš tikro B. Anderso
nas siekė savo straipsniuose. Padą rimtą susirūpinimą. Kai 1973 m. 
rė įspūdį spaudoje paskelbta L- Brežnevas privertė R. Xixoną 
straipsnio antraštė: "Kai kiti pasikeisti generaliniais konsulais, 
mums atveria akis". Vadinasi, kai JAV generalinis konsulas Lė
męs esame politiškai akli. Tiesa,, ningrade lankėsi Vilniuje, kai a-
lietuviai išeiviai mėgsta politi
niais klausimais šnekėti, patrio
tiniais jausmais juos nuspalvinti, 
savo jėgas pervertinti, pagauti 
tamsios nevilties ieškoti svetimo 
skverno, įsikalbėti, kad anam rūpi 
mūsų tėvynė. Antraštė sako, lyg 
mes jau nepajėgiame politinės 
raidos esmės suprasti ir tesuge
bame tik plūduriuoti. Jei jau taip 
iš tikro būtų, teliktų tik gyventi 
svetimu protu, nors su juo netoli 
tenueisime, tėvynei nepadėsime 
išsilaisvinti. 

vas. A.Barkauskas. A. Ferensas. 
Tačiau praktiškai ne P . Griške
vičius yra vyriausias, bet nevai-

ar jos prezidiumas. 

Formaliai sovietinė Lietuva y-
nikuotas Maskvos emisaras Lie- ra beveik laisva valstybė, t ik ta i 
tuvai V. Charazovas. apie 50 m. sudariusi federalinius ryšius su 
amžiaus rusas. kitomis sovietinėmis respubliko-

Pas i raš ius taikos sutart į , ši da
lis buvo grąžinta. O su besi trau
kiančiais šiauriečiais išvyko 5, 
000 kambodiecių komunistų, g. 
Vie tname jie buvo kar iškai ap
mokyt i ir partizaninei veiklai 
paruoš t i . 

Prancūzi ja i iš Indokinijos 
1954 m. pas i t raukus , Kambodi-
jos komunistai grįžo atgal . Per 

tose Kambodijos srityse viską 
nusavino. ?urašė žmonių turi-

Administracinę valdžios struk- mis. Tačiau iš tiesų bet kokio j emė ^V™* veikusią K h m e r , 
turą sudaro dvi piramidės, tu- federalizmo nėra, yra t ik ta i j * o u S e P 3 - 1 ^ ^ - Jos veiklą p a , | 
rinčios vienodą pakopų skaičių: pseudo federalizmas. Iš tiesų 
komunistų partija ir vyriausybė. Lietuva. Latvija, Estija, Gudi-
Ir viena ir kita organizacija y r a ja, Ukraina ir kitos •''respubli-
valstybinė. ir vienur ir kitur sė- kos" y r a ne kas kita, kaip so-
di Maskvai ištikimi komunistai, vietinės Rusijos provincijos, 
tačiau administracija turi visur Maskvos emisarų ^dministruo-
ir visada paklusti komunistų jamos. I r ne taip vadinamoji lie-
partijai. kuri nustato veiklos tuviška administracija Vilniuje 

gyvino ir g re tas padidino jsi-1 
jungimu į ją. Tokiu būdu iš jos j 
išsivystė dabar t inė komunis tų ; 
a rmi ja . 

Kol Kambodija valdė princas ' 
Norodum Sihanouk. j o arš iau- j 
š ias priešas buvo ši par t i ja . 
Pr incą daugelis kambodiecių 

ninę pažangą. To komunistai 
niekada neleis. 

Sovietams ir Kiniečiams rūpi 
Indokinijos pakrančių neužšąlą 
uostai. Sovietų laivynas reika
lingas vis naujų stovyklų, ku
rios strateginiu atžvilgiu būtų 
naudingos kom. Kinijai. Japo-

I n jai ir Pacifiko saloms užimti 
i Kom. Kinija palaipsniui didina 
i savo laivyną, kuris turėtų ne tik 
apsaugoti nuo Sovietų kėslų, bet 

į ir tarnauti Pacifike, nes anks-
J čiau ar vėliau politinė trintis 
i tarp Indijos, Sovietų Sąjungos. 
: kom. Kinijos ir Pietų Korėjos 
j gali virsti ugnimi. 

Cia žudo brolis brolį — kam-
• bcdietis ir vietnamietis šaudo 
; savo nekaltus brolius tik dėl to, 
\ kad šie nenori vergijos ir ginasi 
ligi paskutinio žmogaus. Salia 

Vis dėlto minėtoje antraštėje 
yra tiesos- Mes mokėjome niršti, 
kai švedai padarė išdavystę lie
tuvių krauju ir Lietuvos auksu 
prekiaudami, bet ganėtinai buvo 
me atlaidūs anglams ir prancū
zams už Lietuvos pripažinimą de 
facto Sovietams. Mes buvome ver
giškai nuolankūs Washingtonui 
net tuo metu, kai jo politikai ryš
kiai pažeidė gyvybingiausias lie
tuvių tautos teises. Buvo savųjų 
šaukiančių balsų, bet mes miego
jome ir laukėme, kol svetimieji 
prabils. O tai yra skaudžiausia, 
kai mes nebegalime matyti faktų. 

merikiečių reprezentacinis simfo
ninis orkestras grojo Lietuvos sos 
tinėje, kai de facto Lietuvą JAV 
pripažino Sovietams, mūsų veiks
niai ir politikuojanti visuomenė 
tylėjo. Nei įs^jantys balsai ne
buvo išgirsti, nei skaudus įvykis 
tinkamai suprastas, nors jis turė
jo pažadinti ir kietai miegančius. 

Politinė atsakomybė 

Kai mano bičiulis, 1 .umanita-
ras, užsimanė elektros laidus 
taisyti, gavo stiprų smūgį ir ką tik 
akies neprarado. Politikos veiklo
je reikia didesnio pasiruošimo ir 
patirties, kaip elektrotechnikų!. 
Politiko padarytos klaidos liečia 
ne ji, bet visą jo atstovaujamą 
isuomenę. Sią taisyklę turi įsitė-
mėti kiekvienas, kuris eina nors 
ir į Išeivijos politines organizaci
jas, nes jos skirtos svarbesniems 
tikslams negu asmeniškai pasigar 
sinti. Kaip tik dėl šios priežasties, 
ypač nejutimo atsakomybės, atsi
rado didžioji pamiava mūsų išei
vijos politinėje veikloje. 

Kai kas pasakys —sunki parei
ga politiškai veikti išeivijoje. Tai 
tiesa. Jei norime padėti savo tau 
tos nedalioje sunkiose veiklos są
lygose, mes turime baigti savy
bės kovą, žinoti, kur eiti ir ko Penh apsupimo žiede. Komunis

tų artilerijos sviediniai ir rake
tos d rasko jų kūnus sostinės 
gatvėse, bet šie vaikai, nors ir įmanančių politiką, kad galėtume 

siekti. Mes esame labai silpni 
skaičiumi, ne daug teturime iš-

minios sekimą. Mes turime 

(Nukelta į 5 pusi.) 

su lengvais ginklais, laikosi j tęsti neatsakingą politikavimą, t 
planus visoms ministerijoms, bet Sovietų komunistų par t i jos į f16^0 " huvo jam palankūs . O ; Komunistinės Kinijos mergaitės i^esnej^ karių greta kovoja jau I prieš savo komunistinius prie-į y 
nurodo ką ir kaip veikti, kont- ir valdžios biurokratai iš Mask- *>en- L o n ^ ' o l -H nuvertė , j is §oka Krepšio šokį. j keturiolikamečiai vaikai Phnom | šus, 
roliuoja jų veiksmus, tačiau at- vos ją valdo. Taigi ir rinkimai 
sakomybę už planų neįvykdymą yra ne kas kita, kaip konstituci-
neša vyriausybė. nis mitas, o ne kur i nors rea-

LKP yra ne kas kitas, kaip lybė. 
Sovietų Sąjungos komunistų Yra ir daugiau paradoksų, ku-
partijos padalinys, veikiąs ne riuos tur i pridengti formalus 
savarankiškai, bet gaunąs in- konstitualizmas ir rinkimai. Sa-
strukcijas iš savo centre Mask- kyšime, okup. Lietuva neturi sa
voje. Kitais žodžiais tariant, vo ginkluotų pajėgų, tačiau tu-
Maskva nustato valdymo kryptį ri jstaigą, kiek panašią į k r a š t o 
if teikia direktyvas, o už jų vyk- apsaugos ministeriją. J i netur i 
dymą atsakinga yra Lietuvos teisės ir neveda savo užsienio 
komunistų partija. Tačiau ir politikos, tačiau turi užsienio 
LKP Vilniuje ir kitose vietovė- reikalų ministeriją ir ministerį. 
se yra rusų komunistų apsėsta. Yra atskira teisingumo ministe-
Taigi LKP jokiu būdu nėra par- rija. bet visur veikia Sovietinės 
tija. nes partijų Sovietuose nė- Rusijos įstatymai. Skelbiami vi-
ra ir negali būti. LKP neturi i r suotini rinkimai ir turi pridengti 
savo atskiro statuto, nes vado- daugelį neteisybių ir parodyt i 
vaujasi Sovietų Sąjungos ko- pasauliui, kad Lietuvą valdo ne 
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NEIŠNAUDOTOS 
PROGOS 

Ktmtt. žvalgybininko atsiminimų žiupsnelis 

JONAS DEMEBECKIS 
* 

Plečkaitininkai 

Ats ikūrus nepriklausomai Lietuvai, priešvalstybi
nių organizacijų netrūko. Jų t ikslas buvo pašalinti nau
jai susikūrusios Lietuvos valdžią ir pastatyti savo ko
munist inę a rba lenkišką. Lenkų vyriausybei į pagalbą 
a t ė jo Jeronimas Plečkaitis su savo bendradarbiais J. 
Pap lausku ir kitais. 

tai organizavo sukilėlių diviziją. Į tą diviziją turė jo • daromi projektai. Savo informuotojams nurodydavome. 
įeiti vyrai iš okupuotos ir iš nepriklausomos Lietuvos. 
Iš lenkų pusės tam sukilimui pravesti buvo paski r tas 
Z. Holuvko, buvęs anksčiau lenkų užsienio ministeris. 
Vilniuje buvo pulkų štabai ir užuomazgos būstinės. I 
tuos pulkus turėjo būti samdomi vyrai iš Lietuvos ir 
iš lenkų okupuotos Lietuvos. 

Plečkaičio ir lenkų paruoštas planas pradėtas vyk
dyti bene 1927 metais. Viskas, kas divizijai paruošt i 
buvo reikalinga, buvo lenkų imtasi parūpinti. Buvo 
dar numatyta viena — lenkų raitelių — divizija, kur i 
turėjo įvykusį sukilimą paremti ir jį vainikuoti, pr i 
skiriant tą Lietuvos dalį prie Lenkijos. 

Užpuolimas buvo numatytas tada, kai Lietuvoje 
jvyks koks nors sukilimas, kai lenkų vyriausybė r a s 
patogiausią momentą. Sukilimui prasidėjus, tar iamie
ji lietuvių sukilėlių pulkai Vilniaus krašte pereina Lie-

kokių žinių svarbiausia mums reikia ir kaip jie tas 
žinias gali greičiau gauti bei mums perteikti. Svar
biausias reikalas buvo susekti sukilėlių apginklavimą 
Lietuvoje. Mes žinojome, kad. jei jiems bus įteikti 
ginklai ir sprogstamoji medžiaga, tai jie gali įvykdyti 
mūsų vyriausybės narių ir tautos veikėjų tarpe nu
žudymų. Šiam pavojui paralyžuoti buvo vienintelė 
išeitis — tai priešo ginklus ir sprgstamąją medžiagą, 
kuri bus pasiųsta į Lietuvą žmonėms, su mumis ne
turintiems ryšio, padaryti neveiksmingais. Buvo t rum
piems ginklams sutrumpinamas pistono daužiklis 
(gaidukas), o sprogstamoje medžiagoje išimamas iš 
granatos dinamitas ir vietoje jo pripilama to paties 
svorio smėlio. 

Visi ginklai ir sprogstamoji medžiaga buvo sku
biai grąžinami tiems asmenims, kuriems priešo buvo 

munistų partijos s ta tuto V sky- Maskva, ne maža komunistų kli- I J i s b u v o g i m C s 188" m - Vilkaviškio apskr., Alvi-
riumi, kaip ir sąjunginių res- ka. bet dirbantieji ir plačiosios: t o valse"., Kisiniškių kaime. 1910-1914 m. tarnavo rusų 
publikų komunistų partijų. visuomenės rinkti atstovai. Ta-j kariuomenėje, bene. vyr. puskarininkio laipsniu. 1919 j lenkai duoda dar rieną^aiteH^ 

* čiau ne tiktai lietuviai, bet ir • m - b u v o Vilkaviškio apskri t ies darbo inspektorius. 
Taip vadinamoji "Aukščiau- visas pasaulis gerai žino, kad | l f ) 2 T m - P a r a š ė vyriausio respublikai ginti komiteto 

a ts i šaukimą ir buvo vienas iš Tauragės sukilimo or-
ganizeijos dalyvių rugsėjo 9 dieną. Šį sukilimą vyk
d a n t buvo ruoštas ir Alytaus pučas. Nė vieno šių su
kilimų Plečkaičiui įvykdyti nepavyko ir jis su savo 
sėb ru J .Paplausku pabėgo į Vilnių. 

Cia buvo lenkų vyriausybės remiamas, ir pagal; gistruos ir susipažins su priešo taktika, vietovėmis ir 
susi tar imą su lenkais Plečkaičio pastangomis turėjo! ką priešas mano daryti, tuojau mus informuos apie 
būti užimta Lietuva. Užėmimo planas, kaip vėliau iš priešo kėslus, o mes juos informuosime, ką jie tu r i 

tuvos Lenkijos sieną ir žygiuoja į šiaurę. Zarasų ap- Į nurodyta. Tą visą darbą atlikdavo A. Jasinskas, susi-
skrities mieste sukilėlių vyriausybė sudaro sutartį su į taręs su artilerijos žinybos vadovybe. Atsimetę nuo 
Lenkija ir prašo lenkų vyriausybės paramos. Tada ; mūsų plečkaitininkai teroristai buvo padarę keletą 

žmogžudysčių, pvz. naktį per langą įmetė sprogmenį 

šioji taryba", kurią Sovietai už- sovietiniai rinkmai yra ne kas 
sieniui pristato lyg ir okupuotos kitas, kaip Maskvos surežisuota 
Lietuvos •seimą", praktiškai ne- ir nuolat kartojama sena kome-
turi jokios galios ir y ra tik pro- dija. h. kv. 

ŠNIPAI uunčia daugybę šnipų į Ameriką. 
Šaudykit juos. prašė Stalinas. 

Antro pasaulinio karo metu Roo- \iUms gaila jų, atsakė Rooseveltas. 
•u-veitas skundėsi Stalinui, kad rierzl 
Amerikaj visokiais būdais remia So- ' 

I atsiusime jų dar daugiau. 
7Ktg a-sa- o ruaa* »UUyguidaa» > 

tuvoje neramumus likviduoti. 

Prieš plečkaitininkų ruošiamas mums kilpas tu
rėjome griebtis visų apsaugos priemonių. Viską buvo 
galima atlikti mūsų tautos vyrų ir iš dalies moterų 
ryžto dėka. Mūsų vyrai ėjo pas priešą ir registravosi 
į sukilėlių eiles. Jie gavo uždavinius: kai tik užsire- ' 

jei jūs bijote šaudyti, mes suimtųjų paaiškėjo, buvo štai koks. Plečkaičio vardu. 
kad užmaskuotų pasaulio akyse, lenkai Vilniuje ir ki 

daryti, ką atlikti ir kaip slėptis. 
Kai tik bendradarbiai pas mus pradėjo lankytis . 

Utenos saugumo policijos viršininkui Įeit. Kraupui. ku
ris nuo žaizdų ligoninėje mirė. Trakų apskr. Vievio 
bendradarbį Uscilą naktį atvykę trys plečkaitininkai 
išsivedė iš buto į gatvę ir nušovė. Du iš šios grupes 
Uscilos žudikai greit buvo išaiškinti ir teismo nubaus-

| ti. Vienas pasislėpė užsienyje. 
Tokios didelės organizacijos, kuri projektavo oku

puoti Lietuvą, buvo nužudyti tik du asmenys. P o ku
rio laiko Druskininkų kurorte buvo nužudytas lenkų 
valdžios paskir tas t am sukilimui pravesti vadas Z. H > 
luvko. 

tuose okupuotos Lietuvos miestuose ir rajonuose siap- i mums paaiškėjo plečkaitininkų sukilimo tak t ika ir j ų j i £ u i dftiųpMl 



DRAUGAS, trečiadienis, 1975 m. balandžio mėn. 9 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
REIKALINGAS ŽMONIŲ 

PRISIKĖLIMAS 
i sovietu okupuotų kraštų. Akmen-
!tins savo laišką baigia "Mes pra-
1 šome prezidentą Ford pakeisti dr. 

Kristaus prisikėlimo šventės • Kissinger dar prieš Europos sau-
vieni laukia su pakilia nuotaika į sntmo konferen^'ją Helsinky". 
ir džiaugsmu, o kiti su ašaromis 
ir kančia. 

Didįjį Penktadienį buvo palai
dotas vos 28 metų Vitas Ulevi
čius. Jis paliko tris mažus vaikus 
ir baigiančią prarasti regėjimą 
žmoną, o taip pat motiną ir sese
rį. Jų laukiamas Prisikėlimas bu
vo plaunamas ašaromis, pro ku
rias nesimatė Prisikėlimo 
džiaugsmo. Baisiausia, kad Vitas 
buvo šių dienų siaučiančio ban
ditizmo auka. Gruodžio 4 d. va
kare užrakinęs So. Bostono Lietu 
vių Piliečių d-jos duris, kur jis 
buvo reikalų vedėjas, ėjo prie au
tomobilio važiuoti pas šeimą į 
namus. Berods septynių kulkų 
salvė buvo suvaryta į jo krūtinę, 
vidurius ir galvą. O žudikas 
ramiausiai nuėjo namo. Vitas U-
levičius buvo nuvežtas į ligoninę, 
kur skubiai buvo operuotas. Lfgo 
ninėj jis išbuvo visus keturis mė
nesius iki savo mirties. Jam buvo 
padaryta, keletą operacijų. Vie
na kulka galvoje ir viena prie šir
dies buvo pavojingoje vietoje ir 
gydytojai jų nelietė. 

Kovo 22 d. vakare teko kalbė
tis su Vito motina Ona Ulevičie
ne. Ji džiaugėsi, kad sūnus atro
dęs gražiai, jau galis pavaikščio
ti ir esą gerų vilčių. Deja, pirma-

LAISVĖS VARPAS— 
PAKALNIŠKYTĖ 

dienj, kovo 24 d. sprogo viena 
kraujo arterija ir Vito gyvybė 
užgeso. Trečiadienj ir Did. ketvir 
tadieni Vito kūnas buvo pašar
votas Lubino laidojimo koplyčio
je. Per abi dienas didžiausios mi
nios žmonių ėjo paskutinį kartą 
atsisveikinti su velioniu. Prie jo 
karsto stovėjo garbės sargyba. 
Taip pat labai daug žmonių pa
lydėjo Vitą į amžino poilsio vie
tą. Didįjį Penktadienį nelai
komos šv. Mišios. Tačiau Vito 
kūnas buvo įneštas į bažnyčią, | 
kur kunigas pašventino ir sukal
bėjo maldas. O šv. Mišios už ve
lionį buvo atnašaujamos Šv. Pet 
ro bažnyčioje. So Bostone pirma
dienį po Velykų. 

Tą didžiąją Velykų savaitę ma
nau ne tik man, o daugeliui ki
tų nedavė ramybės mintis, kad 
tiek daug blogio yra žmonėse, kad 
viešpatauja banditizmas ir ne
kaltų žmonių žudymas. 

Pasauliui būtinai reikalingas 
ne tik Kristaus, bet ir paties žmo 
gaus prisikėlimas is blogų darbų. 
Jeigu to prisikėlimo nebus, krau
jo klanai ir ašarų upės, kaip kad 
liejasi Kambodijoj, Vietname, taip Į 
liesis per visą pasaulį. Kas blo- j 
giausia, kad valdovai ir įstatymų ! 
leidėjai neieško žmogaus prisikė j 
limo, o laisvės vardan visokiomis į 
lengvatomis skatina tą blogį. Juk j 
nėra dienos, kad nebūtų nužudo- į 
ma net po keliolika žmonių pa
čioje Amerikoje. Ir tai tik todėl, 
kad nusikaltėliai turi tokias lais
ves. 

Mes prašome Tave, Viešpatie, 
suteik amžiną ramybę Vito sie
lai, bet taip pat prašome, ap
šviesk valdovų ir įstatymų leidė
jų protus, kad jie neskatintų nusi
kaltimų, o neštų prisikėlimą vi
siem žmonėm. 

P. Žičkus 

REIKALAUJA PAKEISTI 
KISSIKGERf 

Laikraštis The Herald Ameri
can įdėjo Osvalds Akmentins laiš 
ką. Laiške Akmentins pažymi, 
kad pradedant Amerikos prezi
dentu Rooseuelt nuo 1940 metų 
visos Amerikos administracijos 
kategoriškai atmetė pripažinimą 

•Naujos meno žvaigždės Ani-
tos Pakalniškytės pirmas pasiro
dymas Bostone bus šį sekmadie
nį, balandžio 13 d. Laisvės Varpo 
pavasariniam koncerte. 

Apie jauną, kylančią solistę A. 
Pakalniškytę daug girdėjome iš 
spaudos. Šį sekmadienį ją girdėsi
me Bostone jos pačios koncerte. 
Koncertas vyks Lietuvių Piliečių 
d-jos didžiojoj auditorijoj So. Bos 
tone. Koncertą rengia Lietuvių 
radijo valanda Laisvės Varpas. Jos 
vedėjas Petras Viščinis visada ieš
ko vis naujų talentingų lietuviš
ko meno perlų.Jis mums parodė 
Šukytę ir daugybę kitų. Šį kartą 
naują žvaigždę Anitą. 

Nepraleiskime geros progos ją 
išgirsti, nes kita tokia proga ne
žinia ar kada bepasitaikys. 

PABALTIJO DRAUGIJOS 
TRETYSIS KONCERTAS 

Kovo 21 d- įvyko tretysis Pa
baltijo draugijos ruoštas koncer
tas, kurio programą atliko lietu
viai — Gina Capkauskienė, kolo
ratūrinis sopranas, o jai akompo-
navo Saulius Cibas. Pabaltijo dr-
ja ruošia tris koncertus per me
tus —estų, latvių ir lietuvių. 

Gina Capkauskienė ir Saulius 
Cibas buvo šio vakaro susidomė
jimo centre, kai jie pasirodė Lon-
gy muzikos mokyklos nedidelėje 
koncertinėje salėje, turinčioj gerą 
akustiką. 

Gina Capkauskienė turi aukštą,; m 
koloratūrinį sopraną, kuris labiau į % 

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

i 

Detroito skautės, 
vytautėnai. 

atvykusios į Clevelando Kaziuko mugę. salia Clevelando 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

primena tobulą instrumentą, j pianistas ir akompaniatorius. Šis 
kaip balsą, taip tobulai jis yra iš į lieknas, gražus jaunikaitis randa 
vystytas, išlygintas, kas liečia j laiko fortepiono praktikai. Cia ne 
kvėpavimą, ritmą ir spalvą. Jos tik Sauliaus nuopelnas, bet ir jc 
programa buvo sudėtinga, ilga tėvų. Saulius turi gerą techniką, 
ir sunki. Gina padainavo: sveti
mų ir lietuvių kompozitorių dai
nų, tanp jų, J. Gaidelio — 
"Džiaugsmas"' — žodžiai St. Sant
vara, kuris buvo čia pat salėje ir 
buvo solistės iškviestas pasirody
ti. Bisui padainavo V. Kuprevi
čiaus ''Lakštingalos giesmę". 

Saulius Cibas yra savistovus 

techninį paruošimą, jo rankos 
pastatymas yra tikslus (pirš
tai vienoje linijoje, nėra mažojo 
piršto nusileidimo, kas dažnai pa
sitaiko) jo klavišų užgavimas y-
ra lengvas ir grakštus, jo techni
ka leidžia jam skambinti sunkius 
pasažus su pilnu lengvumu. Sau-

(Nukelta j 5 pusi.) 

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

M O V I N G 
sER£XAS perkrausto baidus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda, 

TELJEF. — WA 5-8063 

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

Radijai 
Stereo Ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

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

R E A L E S T A T E HELP WANTED — VYRAI 

MOTEL 
By owner Chicago uniąue 18 nit A 
chance of lifetime opportunity. Es-
tablished 16 years. High volume. 
Prime land and room to expand. Air-
port location, intersate 1-55 exits. 
Personai contact Also beautiful home 
on prime corner lot included. QualL 
fied people may contact me: 

7050 W. Archer Ave. 
Chicago, ūlinois 
(312) 585-7654 

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS 
JŪSŲ NAMU PUOŠNUMU! IR ŠEIMOS SAUGUMUI 

įvairių prekių pasirinkimą*, moto 
ciklai. Šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTFTKATAI tR AUTOMOBILIAI 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI f LIETUVĄ 

*50I W. 6»th St., Chicago, IH. 60«2» 
SSS3 So. Halsted, Ohicajjo, TU. 63603 

TeL WA K-Z7S7; 254-2(820 
V. Val&fitmar 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname h* vaškuojama 

visu rflšhj grindis 
J. BUBNYS - T e L E E 7-5168 

• 
• I 

• 

VYTAUTUS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

3r«rn prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai. Šaldytuvai, televizijos, do-
'erio certifikatat maistas, akordeonai 
l«m W. SSth 8t. Chteago, OI. S062S. 

TEL.EF. — WA 5-2787. 

s fffjr 
NAMŲ APKALIMAS - ''STDING" 

Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, tureklius ir kt. {vairaus 
metalo, plastikos ir stiklo gaminius namu pagerinimui, papuošimui. 

K O S T A S B U T K U S — TELEF.; 778-2781 

Yes, Progress has always been the goal of 
Standard Federal Savings, and we have proven 
that with our steady Financial Growth 

In keeping with our goals and to serve you, 
the people who have helped us attain our posi-
tion as one of the leading financial centers of 
the Southwest side, we are now offering a 
72A% per annum, 6 year, $1000 rrinimum cer-
tificate account. 

Beverly Shores, Ind. 
Sandūnuose, 1 blokas nuo Michigan 

ežero ant didelio su medžiais sklypo 
parduodamas mūro ir kedro medžio 
"split level" namas. 4 mieg. kamb., 
kombinuotas salionas - valgomasis. Vir
tuve su "built-in" virimo krosnim ir 
indams plauti mašina. Didelis šeimos 
kamb., 3 vonios, židinys, centr. oro vė
sinimas, gazu apšild. Daug priedų. Kai
na 367,500. Skambint (219) 926-1138 
arba 926-1664. Robbins-Reariek. 

Parduodamas 4 kamb. mūr. namas 
(2 mieg.) Marauette Parke, arti 71-os. 

Telef. _ 778-3702 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, HL 60632, tel. 927-5980 

HEATTNG OONTRAOTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus 

ir perstatau senus visų rūšių namo 
apSildymui pečius, air oonditioing-
ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai. 

DOMAS * T K A r S K A S 
4444 So. Western Ave. 

Chicago, m . 60609 
TeL VI 7-S447 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau .senus ir jdedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau, taipgi alyvinius 
perdirbu d«~ i dujų. Jdedu vandens §U-
ytuvus. Kreiptis — 

A. BANYS — 447-8806 

\f%'-, — 20 — 309o pigiau mokėsit 
n i apdrauda> nuo ugnie*, ir automo
bilio pas 

FRANK Z A P 0 L I S 
»20»ya VVest »oth Street 

Chicago, nUnois 
TeL GA 4-8«o4 

LAIKAS GERĖJA 
4 botų didelis mūras. Neša 15% 

nuo investuoto kapitalo. Platus lotas 
Atskirt gazo šildymai- Brigbton Pke 
$30.000. 

Didelis 5 kamb. i-jų aukštų, 50 
metų mūras. ] *£ vonios. Sausas pu
sinis beismentas. Blokas J pietus nuo 
Marquette pko. Ir Kedzie. $22,950. 

10 butų mūr. 2 auto mūro gara
žas. Naujas gazo Šildymas. Aluroln 
langai. 60 p lotas. Arti mūsų 
$77,000. 

Arti prie parko. Apie 12 metų 
2-Jų butų po 5% kamb. mflras. Mflro 
garažas. Atskiri Šildymai. $44,000. 

2 butų mūras. 2 auto garažas. At
skiri nauji gražu šildymai. Karpetai. 
alumin. langai. Arti ofiso. $28,600. 

Šviesus, didingas 15 metų S-Jų bu
tų mūras. Atskiri šildymai, alumin. 
langai, apie 40 p. lotas, mūro gara
žas. Marquette Pke. $46,000. 

Pajamų *ra*us bnnea1ow Marnnet-
te Pke. 2 butai — 6 ir 8 kamb. Ga
zu šildymas. 50 p. lotas Garažas. 
$21.800. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Wa»htenaw Av. RE 7-7200 

PATTERN MAKERS 
CORE MAKERS 

Journeymen \vith full akills 
Pattern makers will make »ooden 

patterns for larg? castings. 
Core makers vili make oil sand 

eores up to 5.000 lbs. 
Excellent earnings plūs 

full benefits. 

Mušt me»-t all skili i<-';uiiements 
and have good work history. 

Apply at Employment oft'ice 
or call: 

768-4000, X2740 
3426 E . 89th St., Chgo. 

Open Monday thru Ftiday 
S a_m. - 4 p.m. 

U. S. S T E E L 
SOTTH VVOKKS 

An Equal Opportunity Emplcyer 

be fir.->t class. 
in Largo e'>uipmtnt. 

MATNTENANCE MrlCH.lMC 
Mus 

Experienee 
COMPANT PAID 

KRIN'GE BENEJP1TS. 
APPLT UI PERSON 

ALLIED CHEMICAL CORPORATIO.V 
11645 Grand Ave. Northlak.-. III. 

KPER'D^fRE DRAWERŠ~ 
Steady VVork — Suburban Piant 

Good Benefits 
4EMCO LNSULATED VYIRE CO. 

117 Republic Dr.. Joliet. 111. 
TeL — 815-725-1125 

F A C T O R Y H E L P 
4 days a week — 40 hrs. 

Bundling Booklets for distribution. 

PLEASE CALL — 455-7180 

IŠNUOMOJAMA —- FOR RENI 

4 butų mūr. netoli Kedzie ir 72-os. 
Geras investavimas. 

Pulki rezidencija. 3 mieg., jruoštas 
rūsya 82 ir Kedzie. 

2 aukštų mūr. apynaujis. Gražioje 
vietoje Marquette Pke. 

lAbai gražus 2 miegamų mūr. prie 
64-os ir Kedzie. 

2 butų mūrinis Ir garažas. Brigh-
ton Pke. 

Xotariatas — Draudimai 
Income Trtx 

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

CICERO, ILLINOIS 
Approximately 950 square feet. 

Suitable for store or office. Roose-
veit Road location. 

CALL — 366-2887 

IŠNUOM. 5% kamb. butas Berw\ne. 
1-me aukšte. Suaugusiems. $210.00 
mėn. Skambint 749-3574. 

4 kamb. butas a r t i 69-os ir 
Campbell Ave. nuomojamas nuo 
geg. 1 d. S145.00 mėn. Skam
bint nuo 6 iki 8 vai. vak. tel. 
436-0839 

All Standard Federal certificates 
are issued in minimum amounts of 
$1 ,000 . Your savings in either a 
passbook or certificate account are in-
sured up to $ 4 0 , 0 0 0 by the Federal 
Savings and Loan Insurance Corpo
ration. 

For over 65 years, Standard Fed
eral Savings has been the financial 
center of Chicago's Southwest side 
serving people with integrity, faith 
and trust. Stop in today and open the 
account of your choice, insuring the 
progress of your financial goals. 

SK A U T A I 
(Atkelta i i 2 psL) 

biną ir išvykome namo-
Šioje stovykloje dalyvavo ne

mažas skaičius skautų ir vySų. 
Programa buvo smagi ir naudin 
ga joje dalyvavusiems, 
sk, vytis kand. Paulius Nasvytis 

"Skautijos Spinduliai" j 
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63/4% 
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Yoor savings in eitner a Standard Federat passbook or cerMtcate account are insur«d uo 
to $40000 by the Federal Savtnus and Loan Insurance Corooration. 
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# » 0 K 1 « U I « » » i v * * »i n**m»<Ti >mMrnol$1000. 0 •*****» vąąirM ptnUrf o mfirmt** W0į wWO»»»< 

ST/\ND/Xftn 

4 1 9 2 Archer Ave^ue Ot Soerarn e r ro ) 
Ch icago. Illinors 6TJ632 8 4 7 11 40 • 

»*onday. Tueiday Thurvay. 
Fndav • ^ a m. to 8 p n>, 
Sarurdar - 9 a m to noon 

• Mt> Bws<neM U, 

Radijo Programa 
Seniausia Utetrrviu Radk. Progra 

ma Naujojoj Anglijoj iš stoties 
WLYN 1380 banga veikla sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:90 vai. po pie
tų — perduodama vėliausių pasauli
nių žinių santrauka Ir komentarai, mu
zika, dainos ir Magdutės pasaka, šią 
programą veda Steponas J. Mlnkus. 
Biznio reikalais kreiptis |: Baltic Flo-
rists — gėlių bei dovanų krautuvę, 502 
E. Broadway, So. Boston, Mass. Tele
fonai AN 9-6481. Ten pat gaunamas ir 
aienraštis Draugas. 

M. A, Š I M K U S 
REAL KSTATE. >OTAKY PCBUO 

rjfOOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMTTmT IŠKVIETIMAI. pildomi 

PILIETYBĖS PRAŠYMAI tr 
kitoki blankai. 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI" 
Radijo VaUjirU jam 20 meta tarnauja 
Ncw Jers*-y. Xew York, ir Connecti-
eut liftuvi«.mi»! Kas fteStadiemį, n\»o 
4 iki 5 vaL P. P-, iŠ WEVD Stotipo 
PT<y«r York© (13S0 lai.. A.M ir 97.» 
meg. FM). 
rnpokt. — l>r. Jokūbas 4. Štokas 

MciuAtainside, S. J. 07092 
TH. SSS-560S (code 201) 

KvieClame ta'p pat klausytis — 
Ll*t,iivtfkij kaltortniu Valandų anglų 
kalba, ii Seton HaU Universiteto 
radijo stotieis: (N*«w J«rsey VATPOT' 
(89.5 mo; . FM) Plrmad., 8:05-9:00 
v. v. (Vadovauja prof. J. Stukas) 

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

Apdrausta* pe rkraas tymaa 
f vairių a t s tumų 

823 WEST S4th PT^ACE 
Tel. — PKonfier ft-1882 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Parda\-imas — 

Valdpmas 
Draudimai — Income Tas 

Notariatas — Vertimai 

B E L L R E A L T Y 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. 778-2233 

B U D S R E A L T Y 
NAMŲ PIRKIMAS BEI 

PARDAVIMAS 
Butu Nuomavimas 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avemue 
Telef. — 254 5551 

D £ M E S I O i 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

— Paruošė — 
dipL teis. Pranas Sulas 

Testamentai su legaiiškomis 
formomis bei afidavifais 

jau gaunami. 
Tai nauja pagerinta laida 
Cia nuosekliai aptariamas testa

mentų reikalingumas ir jų galia 
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV 
veikiančius jstatymus bet j r Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Gaunama "DRAUGE" 
Kaina su Legaiiškomis Formomis 
$3.50: be tų formų _ $3.00. 
Illinois gyventojai prašomi pridėti 

5 proc. mokesčiams 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis.. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ? 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias viziti
nes korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Busite 
patenk'nti kiekvieną kartą. 

D fi M E S I O ! 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — < A M M 

RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZUOS APARATAI 



CHICAGOS ! 
Ž I N I O S 

NEATSIIMTI DAIKTAI 

Chicagos policija Internatio
nal Amphitheatre patalpose bal. 
18 d. išparduos įvair ausius 
daiktus. k.;rie atrasti , perteikti 
policijai ir kurių savininkai ne-
atsiima. 

MOKESČIAI 

Balandžio 15 d. yra paskuti
nis terminas sumokėti pajamų 
mokesčius svaigalams, kad per 
dalį numatomų mokesčių už 
1975 m. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1975 m. balandžio mėn. 9 d. 5 

pakėlimą ir pareigų paskirsty
mą. Kandidatės Rita Smailytė 
ir Alė Rackevičiūtė prie vėliavos 
davė skautų jžodį ir gavo gelto
nus kaklaraiščius. Asistavo tė-

T - • . , , . . . » vai Jonas Smailvs ir Juozas 
Lietuvos ir skautų globėjai sv. J , . . . .' . , . 

- . . T . , Rackevic.us. Visi sugiedojo Li?-
Kazirrreras ir šv. Jurgis kovo: j . • 

SKAUTAI P A M Ū Š I O 
ŠVENTUOSIUS GLOBĖJUS 

Svečiai "Draugo" premij teikimo šventėje Chicr^oje. 
Nuotr. A. Gulbinsko 

BOSTONO Ž I N I O S 
(Atkelta iš 4 psl.) 

BRANGS SVAIGALAI 

liūs gražiai pagrojo savo "so
lo" ir buvo puikus " tut i" vietose. 
Linkime ir toliau kopti aukštyn, 

Cook apskritis nori uždėti svarbu sunkusis darbas, nuolati-
mokesčius nuo svaigalų, kad per * » skambinimas- Abudu — dai 
metus galėtų surinkti 
dolerių. 

18 mil. 

NAUJI TRAUKINIAI l 
DETROITĄ 

•nininkė ir akompaniatorius bu
vo puikūs. Jie abu turi daug drau 
gų Bostono visuomenėje, kurie sa 
vo draugiškumą parodė atsilan
kymu, gražiu šampano taurės iš
kėlimu ir savo prielankia nuotai
ka. 

Elena Vasvliūnienė 

PARENGLMAI 

Balandžio 12 d. 8 vai. vakaro 

Amtrak vidury gegužės mė
nesio pradės leisti naujus tur
bininius traukinius t a r p Chica
gos ir Detroito. Jie pagaminti 
Prancūzijoje. Iš Chicagos išėję 
7:45 vai. ryto pasieks Detroitą'Krepšininkų šokiai. 
1:35 vai. Balandžio 13 d. Laisvės Varpo 

! koncertas su Anita Pakalniškyte. 
ATSARGIAI SU VITAMINU C j Balandžio 27 Keleivio 70 metų 

Oro drėgmės veikiamas vita-1 sukakties minėjimas ir spaudos 
minas C per ilgesni laiką išsi
skaido į galinčias pakenkti da
lis, kurios gali prisidėti prie 
susirgimo cukrine ir prie for
mavimo akmenų inkstuose. Tai 
rodo, kaip skelbia "Chicago 
Sun - Time", t re jus metus už
trukusi Californijos biochemikų 
studija. 

KALĖJIMAS UŽ NAMŲ 
NETAISYMĄ 

Teisėjas A. Bosco nubaudė 
Lenardą Susberry kalėjimu už 
tai, kad jis reikiamai nepataiso 
savo namų 4119-29 S. Ellis 
Ave., Chicagoje, ku r y ra 37 
apartamentai. 

BUTAI NETURTINGOMS 
ŠEIMOMS 

R. Daley su Chicagos miesto 
vadovybe paskelbė planus parū
pinti butus dėl 7,200 neturtin
gesnių Seimų. Iš viso numatoma 
panaudoti 93 mil. dol. federali-
nių ir miesto fondų. Bus skir ta 
17 mil. dol. neturtingiems pri
mokėti nuomai. Bus sutelkta 
5.75 mil. dolerių paskolų butų 
remontams, negyvenamų pavo
jingų namų nugriovimui bus 
panaudota 1.9 mil. dol., senelių 
centrų ir klinikų s ta tybai — 
2,275.000 dol. ir kt. 

ATIDAROMI GOLFO LAUKAI 

Chicsga turi golfo laukus 
Jackson, Marąuotte Columbus 
ir Lincoln parkuose. Jie atidaro
mi bal. 12 d., šeštad.enj. 

IEŠKO CHORISTŲ 

Grant Parko koncertams ieš
koma choristų. Kandidatai turi 
sugebėti padainuoti vieną ariją 
anglų kalba ir kitą svetima kal
ba. Norintieji įstoti bus egzami
nuojami įvairiomis dienomis 
t a rp bal. 15 ir geg. 5 d. 

REIKIA PERSVARSTYTI 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

tris politines organizacijas šiame 
krašte, bet jos visos pasigenda di 
dėsnio skaičiaus atsakingų veikė
jų, ryškesnių veiklos gairių — a-
p'e planą nėra ko ir šnekėti-— ir 
finansinių išteklių. 

Žydai turi 31 organizaciją šia 
n e krašte. Jos savybėje nesuta-

! balius. 
Visi šie parengimai vyks Lie

tuvių Piliečių D-jos auditorijoj, 
So Bostone. 

Gegužės 4 d. Vasyliūno trio 
koncertas Jordan Hali mažojoj ; 

salėj. 
Rugsėjo 14 d. LB Bostono apy

gardos rengiama Lietuvių Diena 
Maironio parke, Worcestery. 

LINGERTAIČIO REČITALIS 

Xorbertas Lingertaitis keturis 
metus studijavo New England 
konservatorijoj. Studijose jis lavi 
no balsą, studijavo muzikos teo
riją, muzikos istoriją ir balso pe
dagogiką. Balandžio mėnesio 17-
tą dieną, 5-tą valandą vakare 
New England Conservatory Rici-
tal Hali įvyks jo konservatorijos 
baigimo rečitalis. Rečitaliui pa
rinktos dainos ir arijos sudaro še
šių kalbų repertuarą. Į šį rečitalį 

yra kviečiami visi ir nemokamai. 
Ta salė yra kairėje pusėje Jordan 
Hali. 

Paskutiniu laiku Norbertas 
Lingertaitis duoda privačias dai
navimo 'pamokas. Ateity žada 
daugiau laiko pašvęsti dainavi
mo mokinimui. 

Mes Norbertą Lingertaitį pa
žįstame iš Bostono vyrų seksteto, 
kur gana dažnai jis atliko solo 
partijas- Jo balsas yra stiprus ir 
gražaus tembro, primenąs Mario 
Lanzą. Tai bus nauja dainos me
no jėga. Linkime mielam Norber 
tui sėkmės dainavimo mene. 

P . Žičkus 

LAIŠKAI DRAUGUI 
PATIKSLINIMAS 

Š. m. balandžio 4 d. dienr. 
"Draugo" Nr. 79 radau, kad esu 
tam t ikros g r u p ė s žmonių ap
šmeižtas jau a n t r ą kartą . Pra
nešu, kad Velžai. Gramui ir kt., 
bei Chicago Savings and Loan 
Ass. jokio ieškinio 50.000 dol. 
nekeliu ir nuo šių metų pradžios 
jokiai bendruomenės valdybai 
nepriklausau. A. Ūselis 

L IETUVIAI TURĖTU 
N E T Y L Ė T I 

22 d. buvo pagerbti iškilmingoje 
bendroje Neries tunto ir Vinco 
Kud'rkos vietininkijos sueigoje. 
Dalyvavo t a ip pat tėvai rėmė
ja i ir svečiai. Sueigos pradžioje 
t a iškilminga proga buvo 
padaryti užsitarnavusių narių 
paaukštinimai. Sueigos oficialią
ją dalį pravedė Vaidilučių drau
gininke M a r t a Šarkienė. Prie iš
sirikiavusių eilių įžengus tunti-
ninkei I renai Lileikienei ir vie
tininkui Jonui šarkai , buvo pa
skaityti t u n t o įsakymai, liečian-
tieji įžodžio davimą, laipsnių 

paskelbti t ą slapuką "Name 
withheld". J is kalba visų lietu
vių vardu. "Lithuanians con-
t e n t " — lietuviai patenkinti. 

tuvos himną. Živilės draugovės 
draugininke Teresė Gaidelytė 
pakelta į skiltininkes. Kristinui 
Prišmantaitei buvo paskirta ži- ! 

vilės draugovės, o Vaivai Šar
kaitei — Vaidilučių draugovės 
adjutantės pareigos. Tėvų ir rė
mėjų būrelis gegužės 17 d. nu-1 
mato suruošti "Gėlių vakarą", 
kuriam meninį dalį paruošti pa
kvietė abu padalinius. Nutar ta 
paruošti scenos vaidinimą. Įsi
pareigota uoliai lankyti repeti
cijas. 

Globėjų paminėjimo dalį pra
vedė Jonas šarka. Biografinės 
žinios tapo išryškintos scenos 
vaidinimu, vaizduojančiu tų dvie 
jų šventųjų vėles, kurios dialo
go formoje papasakojo apie sa
vo buvusį žemišką gyvenimą ir 
darbus. Vaizdelį inscenizavo Eu-

goje Stasys Radžiūnas vaizdžiai 
papasakojo nuotykį, kai šv. Ka
zimieras prie Polocko pagelbėjo 
lietuviams nugalėti rusų kariuo
menę. 

Pabaigoje jaunimas ir vyres
nieji pabendravo dainuodami 
liaudies ir skautiškas dainas, 
"ueiga baigta tradiciniu rateliu: 
ateina naktis. J. D . 

BUČIUOK NE ŽIEDĄ, 
BET KARDINOLĄ 

Kard. Richard Cushing. buvęs 
Bostono arkivyskupas, vizitavo se
nelių moterų prieglaudos namus. 
Viena senutė stipriai griebė kardi-
DOIO ranką ir siekė bučiuoti kardi-

, nolo žiedą. 
Nebučiuok žiedą, bučiuok kardi-

', nolą — įspėjo kardinolas senutę. 
"Readers Digest" Nr. 11. 1973 

Slapukas negali kalbėti mūsų 
visų lietuvių vardu. Tą laikraštį I genijus Radžiūnas ir Liudas To 
skai to d a u g lietuvių. Z. G. tilas. Tolimesnėje programos ei 

PADĖKA 
A. f A. 

JONAS JAKAITIS 
Nuoširdi padėka kan. V. Zakarauskui už rožančiaus atkalbėjimą 

koplyčioje ir atnašavimą šv. Mišių bei pasakytą jautrų pamokslą 
ir palydėjimą j amžino poilsio vietą. 

Dėkojame J.E. vyskupui V. Brizgiui už atsilankymą koplyčioje 
ir dalyvavimą bažnyčioje. Dėkojame kun. V. Bagdanavičiui už ap
lankymą koplyčioje.. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų giminėms, draugams ir pa
žįstamiems pareiškusiems mums užuojautas žodžiu, raštu ir spau
doje. Dėkojame visiems užprašiusiems ir aukojusiems šv. Mišioms, 
lankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą. 

N'uoš;rdi padėka Dr. V. Tumasoniui, kurio priežiūroje mūsų ligo
nis išbuvo keletą metų. Nuoširdi padėka Dr. L. Seibučiui už priežiū
rą paskutinėje jo ligoje ir lankiusiam net keletą kartų namuose. Nuo
širdžiai dėkojame visiems lankiusiems ligoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui J. Evans už rūpestingą patarna
vimą. 

P. Jakaitienė ir dukterys su šeimomis 

Aktoriui 

A. , A. LEONUI BARAUSKUI mirus, 
žmoną DRN& S0NŪS ir jų globėjus EMILIJĄ ir STAS] 
GRUŽUS užjaučiame ir kartu liūdime. 

Stase ir Aloyzas Viskantai 

"Lithuanians Content" s t raips
nyje "Cicero L i fe" kovo 28 d., 
puolami komunis tų priešai, ter
šiamas S. Kudirka, liaupsinamas 
bolševikų uoagynas . Bažnyčios 
atdaros, t ikėj imas nevaržomas. 
Lietuviai laisvai važinėja, raši
nėja į Lietuvą. 

Reikėtų redaktorių priversti į 

A. t A. JONUI BERŽINSKUI mirus, 
jo žmoną STASĘ, brolį JUOZĄ, seseris ir visus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Julius, Emilija ir Sigitas 

Susmarai 

Laidotuvių Direktoriai 

MJfflH*MNS 
6849 sOLTH VVESTEKN AVtLMfc 

AIR-CONDITTONED KOPLYČIOS 

TRYS MODERNIŠKOS 
M A 3 I N D M 3 V i E T A 

REpubiic 7-8600 REpublic 7-8601 

PETKUS 

A. t A. DARIUI JURGUCIUI mirus, 
jo tėvus DANGU0LC ir JURGI, SESŪTC ir BROLIUKĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vida ir Kostas Sfankai 
Vida ir Vytenis Damušiai 

MARQUETTE F U N E R A L H O M E 
- T Ė V A S IR S 0 N U S — 

TE78 MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Tai. GRovehilI 6-2345-6 
U!0 S 50th Ave., Cicero T0wnhaii 3-2108-09 

\IK-TT AUTOMOBILIAMS STATYTI 

*#V<-

Los Angeles kovo 9 d. Kaziuko mugėje skautų vadovai stovi iš kairės: V. Vi
dugiris, A. Saulaitis, L. Vilimienė, R. Vizgirdas ir V. Varnas. 

Nuotr. L. Briedžio 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
— Fišeriui žaisti nesutikus, i Vasiukovas 12 t š . ir trečiu baigė 

automatiškai pasaulio šachmatų kitas sovietų dalyvis J u r i j Ba-
meisterio vardas ati tenka Kar- lašovas su 11 taškų . 
povui, kuris pareiškė, kad j a m — Bukarešto tarpt, turnyrą 
nemalonu, kad nebuvo rungty- laimėjo r u m u n a s čoki l ta , aplen-
nių, tačiau malonu, kad meiste- kęs sovietų A. Liutikovą 2 taš-
rio vardas vėl sugrįžo į Sov. Są
jungą. 

— Ispanijos tarptautinį tur
nyrą Olote laimėjo Vengrijos 

A. f A. VINCENTAS MOCKUS 
Gyveno Newark. Ohio. Mirė 1975 m. kovo mėn. 21 d. Gimė 

Lietuvoje 1906 m. balandžio mėn. 5 d. Telšių apskr. Plungės 
valsč. Jodėnų kaime. Amerikoje išgyveno 23 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Kazimiera, dukterys: 
Genutė, Liucija Kavaliauskienė, Stasė Petrauskienė, žentas Sta
sys, sūnus Vladas su šeima, pusbrolis A. ūselis su šeima ir Lie
tuvoje sesuo Ona Jakštienė. 

Palaidotas Newark. Ohio. 
Nuliūdę: žmona, dukterys, sftnits, žentas Stasys, anūkai ir 

kiti giminės. 

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

DOVYDAS P. GAIDAS - 6ERALDAS F 0AIMID 
rRYS MODERNIOS KOPI 7 CIO* 

133G South talifornla Avenua 
Telefonai: LA 3-0440 u LA 3 9852 

4605 0'/ Joutt Htrmltagt Avenut 
Telefonai f Arda 7-1741 

kais 
— Belgrade įvykusį moterų 

tarptaut inį t u r n y r ą laimėjo veng 
rė Verecsi, bu lga rė Georgieva ir 

didmeistris Csom, surinkęs 8 1 :>' sovietų KazIov3kaja, visos t rys 
t aško iš 11 galimų. Čekas M. Fi-
lip 8, lenkas V. Šmidtas ir sovie
tų Romanišinas po 711> taško. 

—Jaunas !h:edų didmeistris 
ria, bet jų pirmininkai vadovau- j Ulf Anderson Stockholme įveikė 
ja žydiškai veiklai. Vien tik Uni-! garsų Danijos didmeistrį B. Lar-
ted Jewish Appeal 1974 m. surin;seną 8 partijų mače 5V2-2V2. 
ko 897 mil. dol, žydiškai veiklai, — Kapablnnkos atminimo tur-
kurios įtaka ypač ryški Washing- ] nyrą, įvykusį Sjenfuegose (Ku
teno. Reikia ir apie tai pagalvoti. į ba) laimėjo švedų didmeistris I vilties pelnyti pustaškį a r b a vi
jau metas visiems pajusti atsako-j U. Andersson, pelnęs 13 taškų iš są tašką. 
mybę ir liautis tuščiažodžiauti. 117 galimų. Sovietų čempionas 1 Kazys Merkis 

surinkusios po 9 ' 4 t a ško iš 15 
galimų. 

— Bostono tarpklubinėse ko
vo 28 d. prieš M E T lygos pirmū
ną — Boylston klubą, kur i s pus-
taškiu y r a pra lenkęs MTT koman 
dą, mūsų vyrai neatsi laikė, pra
laimėdami ] - j - 3 1 j . Algirdas Leo
navičius nebaig to j part i joj turi 

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

I i 1 « I • t a 
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS 

Mecenatas — PreL Juozas Karalius 
Naujasis Testamentas yra praktiško formatą JjiStas kietais virše

liais. Vertimas padarytas gražia lietuviu kalba. Mecenato dėka laida 
parduodama prieinama kaina. 

Gaunama "DRAUGO" knygyne 
Kaina —$5.00 

(niinotfl gyventojai praftoml pridėti 60 centų mokesčiams Ir per-
•faattrriTil: kitur gyvenantieji pridėkit* 25 centus.) 

Gera proga visiem* {atgyti NaujaJI Testamentą. Siuskit atsakymas: 

0 B A 0 G A S 
4545 West 63rd Street 
Chicago. Olinois 60629 

* £ J * 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietnvto Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHIUIPS 
3307 S. UTCANICA AVE. TeL YArd* 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
8314 t*. 2Srd PLACE TeL VIrginia 7-6872 
3424 W. «mh STREET TeL REpubBe 7-1213 
11023 Southwe*t Higlnray, Palos OIIIA, I1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 8. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED 8TBEET TeL T Arda 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. UTCANICA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 %. MHJI AVE- CICERO, ILL. TeL OLynple MOOS 

x ' 



DiUDCUS, & t f h a k d k 1975 m balandžio men. 9 d f * ' VLfcK Motera v*jungo* 
—— • " 20 kuopos svisiriiikiinate įvyks 

t iTnvn%BT i *. *• p^1-j B*™™ b a i a i i d i i ° 1 3 d n val 'P0 Ue-
! U I V I I V laidotuves iš Chicagos i š s k r i d o ' . t u v ; š k u M i š i u ) parapijos salėje. 

•veUonies sesuo Eug. B ie l sk i enė . ' V l s o s n a r ė s kviečiamos dalyvau-
• brolio žmona J . Bičiūnienė a. a. U" B u s svarstomi apskrities pa
brol io Juozo sūnus A n o d a s r e g i m o ir seimo reikalai. 
: Bičiūnas, brolio a. a. P r a n o duk- i X *°Pliie »razdauskas, Chi-
Ira Gražina Bičiūnaitė i r Nancy!" -
Sventoski. 

x "Draugo" dvidešimt ket- j 
virtosios literatūros šventės iš- ; 

kilmės ir pasakytos kalbos buvo 
užrekorduotos ir pereito antra
dienio vakare perduotos per 
"Margučio" radijo programą. 
Perdavimu pasirūpino "Margu
čio" vedėjas Petras Petrutis. 

x "Peikiu Žiburėlio" muziki
nėje valandėlėje šj ketvirtadieni, 
balandžio 10 d. bus perduotas 
Vytauto Strolios fonomontažo 
"Žydų Įnašas į Lietuvos muziki
nį gyvenimą" antra dalis. Fono-
montažas gautas iš N. Y. "Lais
vės Žiburio" radijo valandėlės, 
kuriai vadovauja Romas Kezys. 
"Pelkių Žiburėlis" girdimas 
Margučio radijo bangomis ta rp Pianistė Elena Kepalaitė skair.bina 
5 ir 6 vai. vakaro. j "Draugo" meno šventėje. Platesnis 

šventės aprašymas buvo vakar d:e-
X Kun. Vyt Palubinskas, uos "Drauge. Nuotr. D. Vakarės 

Los Angeles. Caiif., yra lietu 
viškos Knygos rinkėjas ir skai 
tytojas. Neseniai jis pakartoti-

x Cicero, Bervryn, Lyons<. 
Stickney ir Forest View lietu-

lonų laišką, kuriuo padėkojo už 
"Draugo" kalendorių. Kartu 
pridėjo didesnę auką dienraščiui 
stiprinti. Ačiū. 

x šv . Pranciškaus seserų 
Chicagos apskr. rėmėjų metinė 
vakarienė bus sekmadienį balan
džio 13 d. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje, 44 ir So. Fair-
field Ave. Pradžia 3:30 vai. po 
p. Auka 3 dol. Kviečiame sese
rų geradariai ir visi rėmėjai 
atsilankyti ir tuo paremti jų 
gražų darbą. 

x J . Breivė ir V. Motušis Ci
cero Liet. Respublikono partijos 
vardu j au parašė 25 laiškus dėl 
Lietuvos Rusijai nepripažinimo, 
"r laiškų rašymą tęsia toliau. Į 
laiškus susiiaukia teigiamų at
sakymų. Jų tarpe palankiai at
siliepė ir demokratas senatorius 
Adlai E. Stevenson. 

X Amerikos Lietuviu Romos 
Kataliką federacijos Chicagos 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636 

nai užsisakė įvairių lietuviškų 
leidinių už 40 dolerių. 

viai balandžio 12 d. turė tų ne apskrities valdybos posėdis įvy-
vien patys visi eiti balsuoti už, ko kovo 17 d. Vyčių salėj. Posė-

Rašyt. A. Kairys. Kultūros tarybos 
pirm., taria sveikinimo žodį "Drau
go" premijos Įteikimo šventėje. 

Nuoir. A. Gulbinsko 
x Į Cicero šaulių dešimtme

čio minėjimą, balandžio 12 d., j 
atvykusiems iš toiiau bus gali
ma nemokamai naudotis Šv. A_n-
tano taup. ir skoi. b-vės aikštele 
netoli parapijos salės, 1447 So. 
49 Court. 

x J. Roiand, San Francisco, i 
Calif.. didž ulis lietuviškos kny
gos mylėtojas, užsisakė "Drau-

inž. A. Jankūną irMorton Colle-
ge Board, bet paprašyti savo 
kaimynus ir pažįstamus, kad 
nueitų ir atiduotų savo balsą už 
Jankūną. 

x 
mėnesinis narių 
bus šį trečiadienį, balandžio 9 d. 
7:30 vai. vak. Dariaus-Girėno 
salėje. Charles V. Austin rodys 
įdomų filmą, dr. Vytautas Dar-
gis kalbės apie priemones apsi
saugoti ligų. 

x Adelės Gabalienės veda
mas oktetas atliks programą 
Moterų sąjungos apskrities pa
rengime — pietuose 
27 dieną. 

x LB Woodhaveno apylinkės ! ką 
vaidyba per Aloyzą Balsį pri- ^ 
siuntė auką. Dėkojame. 

x Kazimieras Pocius, East 
Chicago. m., "Vilties" draugijos j 

pirmininkas, pratęsdamas pre- ' 
numeratą, pridėjo savo asme- • 
nišką 7 dolerių auką. Ačiū. 

X Kazimieras Mikolajūnas. 
"Draugo" knygyno tvarkytojas , , 
jau sulaukęs savo brandaus am-: 
ž aus, nutarė užbaigti savo pa
reigas ir pasitraukti užpelnytam 
poilsiui. "Draugo" administraci
ja tom pareigom priėmė kitą 

dyje dalyvavo visi valdybos na
riai. Pasiskirstyta pareigomis: 
V. Šamoška — pirm., J. Pabe
dinskas — vicepirm., A. Gaba-
lienė — vicepirm.. O. Venclovie-

Lietuvių Prekybos Rūmų I nė — sekr., S. Jonutienė — ižd., 
susirinkimas p - Jokubka. A. Poškienė, A. 

Balčytis — nariai. 
X Lietuvių protestas prieš 

Valstybės departamento linkimą 
pripažinti Lietuvos inkorporavi
mą išreikštas vieno lietuvio (be 
pavardės) išspausdintame laiš
ke "Kenosha News". 

X Angelė Nelsienė, Fullerton, 
Calif.. užsisakė lietuviškų kny-

balandžlo | SU *& 4 5 dolerius ir tuo parėmė 
lietuviškos knygos leidimo dar-

PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ 

Velykos yra Jėzaus Prisikėli
mo šventė, visi jos laukia, džiau
giasi. Man Velykos daug k^ 
reiškia. Maži vaikai to nesu
pranta. J iems rūpi tik Velykų 
zuikutis. Ir a š taip galvojau ma
ža būdama. Man labai gaila, kad 
Jėzus taip kentėjo, bet dėkoju 
Dievui, kad taip buvo, nes žmo
nės numirę negalėtų nueiti į 
dangų. Džiaugiuos ne tik aš, bet 
ir visa gamta. Ir paukšteliai 
gražiau čiulba. Gyvulėliai lenda 
iš savo guolių. Medžių pumpurė
liai didėja. Visur iabai gražu ir 
linksma. 

Kai aš atsikeliu Velykų rytą, 
randu krepšiuką su margučiais 
ir šokoladiniu zuikiu. Nors jau
čiuosi didelė, man vistiek patin
ka gauti dovanėlių. Velykų rytą 
su tėveliais einu Į bažnyčią. Per 
Velykas bažnyčia puošiama leli 
jomis. Mišios labai gražios ir 
greit pasibaigia, nes aš jas la
bai mėgstu.. Grįžę iš bažnyčios, 
valgome gražiai paruoštus pus
ryčius ir numargintus margu
čius. Nežinau kodėl, bet man 
Velykų šventė linksmiausia iš 
visų švenčių. Gal dėl to, kad su 
ja kartu ateina pavasaris su sa
vo malonumais. 

Alvyde Eituty tė, V b sk. 
K. Donelaičio lit. m-la 

S U O 

Aš turiu šunelį. Jis mėgsta 
p'enelį. Kai aš grįžau, jis buvo 
jau. Mano šuo margas ir sar
gas. 

Gytis Liulevičiu?, 
Marąuette Prk., lit. m-la I sk. 

1 Chicagą bent vieną k a r t ą me
tuose, o kar ta is ir dažniau. Kar-

I ta is mes važiuojame automobi
liu, o kartais skrendame dėktu-
vu. 

Aušra Vidugiry tė , 
Bostono Lit. mokyklos 

UI skyriaus mok. 

MCSU K A L B A 

Aš manau, kad re ikia mokėti 
lietuviškai kalbėti. Man pat inka 
būti klasėje aš viena, nes ten 
moka antrą kalbą. Lietuvių kal

b o s mokėjimas padeda anglų 
kalbos klasėje. 

Kristina Kotovaitė, 7 sk. 
Dariaus Girėno lit. m-la 

ŽIEMOS MALONUMAI 

Kai a te ina žiema, mes galim 
slidinėti a rba čiuožti. Yra labai 
smagu. A š tuoj pradėsiu slidi
nėti. Man nupirks slides. Aš 
darysiu sniego senį. Eisiu į 
čiuožyklą, kuri yra ar t i mano 
mokyklos. Aš vos galiu sulaukti, 
kol gausiu slides ir galėsiu pra
dėti slidinėti. Man atrodo, kad 
bus labai graži žiema. 

Gailutė Naruševičiūtė, « 
Montrealio lit. m-los IV sk. mok. į 
Kanada . "Liepsna". 

PAVASABIS ATEJ0 
Pavasaris atėjo, 
Mamytė sėklas sėjo. 
Jau sprogsta visos gėlfcs, 
Jau šoka voverėlės. 
Šiltoji saulė šildo, 
Su vėją šokį pildo, 
Ant mėlynos padangės 
Vikriai, linksmai sao rangės. 

Kai aitvarai skrajoja, 
Visi vaikai dainuoja: 
šalta žiema praėjo, 
Pavasaris atėjo! 

Saulutė - Ginta Remeiky tė 

; \ -Sf *»CT-- -

MARGUTIS 

Pažiūrėk, Jurgut i , 
Turiu aš margutį . 

Gražiais raštais i š t a šy tas , 
Geltona spalva nudažy tas . 

Nori gaut margutį , 
Paprašyk zuikutį. 

J is jau ruošia Velykoms. 
I r atneš geriems va ikučiams. 

Rita Aneiulytė, 
IV sk. Mok. Br igh ton Pa rko 

MANO ŽIEMOS ATOSTOGOS 

Praėjusių Kalėdų a tos togas 
aš su savo tėveliais i r sesute 
praleidome Floridoje. 

*\v: *.'-* ." ̂ f&Jt*. 

Mano margečiai. Piešė Danielius Burbulys, Dariaus Girėno lit. 
m-los II sk. mok. 

pilyse gindavosi žmones į mėnulį. Jie tyrinėja 
kaip išnaudoti saulės energiją, 
kuri dabar labai reikalinga. 
Lauke matėme daug didelių ra-

- KO 
j kuris apvežė aplink visą Cape 

Pirmiausia važiavome į Miami Į Canaveral ir vadovas paaiškino 
. 'JBeach, paskui į Flor idą Keys | įr papasakojo apie įvairias ra

šalas, kuriose man labai pat iko. ; ketas, as t ronautus , trečią di-
Ten mes gaudėme vėžiukus, i r | džiausią pas ta tą pasaulyje, ku-
ieškojome kriaukliukų. Vėliau I r iame sudedamos raketos. Vi-
važiavome į Evergiades Nat io- duje Kermedy Space Center mes 
nal Parką. Ten mes matėme matėme originalius astronautų 
daug įdomių paukščių ir daug j kost iumus, gabalą uolos iš mė-
krokodilų. Nuo čia netoli buvo nulio, mašiną, kuria astronautai 
Disney World, bet mes ankščiau I važinėjo mėnulyje ir daug rake-
esame ten buvę. Po to važiavo- j tų. Ten rodė filmą ir aiškino, 
me į St. Augustine, seniausią kaip rake tos lėkė į mėnulį, pir-

vėje tokiose 
nuo priešų. 

Pasku i mes važiavome į Cape 
Canaveral ir Kennedy Space „ M 1 ^ i r f i l , 
Center, k u r man labiausiai pati- ketų. As niekad neužmiršiu 

Ten mes paėmėm autobusą, i atostogų Floridoje 
Paulius Ramūnas, 

Šv. Kazimiero lit. m-los 
VI sk. mok. EuclkL Ohio 

KALANTOS IR KUDIRKOS 
AUKA 

Simas Kudirka iš Lietuvos iš
bėgo. Kalanta save susidegino. 
Jie abu buve lietuviai. Jie ta i 
darydami, priminė žmonėms, 
kad yra kraš tas vadinamas 
"Lithuania". Tas prisiminimas 
buvo labai trumpas, tai ir jų 

Amerikos miestą. Ten buvo se- lmiausia be žmogaus, paskui s u | a u k o s n e b u y o ^ j f c ^ 
niausiąs namas, seniausia apsi- . žmogumi. Mokslininkai dirbo su i 
gynimo pilis, kuri m a n labai pa-1 raketomis jau apie 17 metų. 

Romas Kalanta nusižudė. Ką jis 
gali daryti, kai miręs. Jei jis bū-

tiko. Aplink pilį buvo vanduo ir '. Toliau aiškino, kad ateityje f i '• . T r % . f S / y . , 
^ i i ^ n - , , *m— c — ^ „ , ; „ ; „ , „ ; _,: .„__._ _ . „ . . L 1tl* Pagalvojęs, butų žinojęs, kad toks nuleidžiamas t i l t as . Seno- mokslininkai planuoja nuvežti į 

MANO ATOSTOGOS 

g e " lietuviškų knygų už 65, 45 jaunesnį ramovėną — Viktorą 
dol. ir dar pridėjo 20 dolerių; Diminskj. Kazimieru; Mikolajū-
auką lietuviškos knygos leidi-įnui, ištarnavusiam "Draugo" 
mui stiprinti. Nuoširdžiai dėko- į administracijoje 16J/o metų, dė-
jarne. kingi už sėkmingą darbą "Drau-1 x Poetė Julija švabaitė-Gy-j 

x Meno mėgėjų paroda bus! go" administracija ir persona- l l e n ė - . D v i e J u Chicagos dailinin- Praeitas atostogas aš pralei-
gegužės 9-11 d. d. J aun imoj l a s H«*i kad Visagalis jį ir to- j k i u J į B - Stankūnienės i r V. ' dau Chicagos apylinkėje. Ten 
centro mažojoje salėje. Parodo- U a u palaikytų sveiką i r be di- j Balukienės parodos atidaryme,. gyvena mano mamytės tėveliai, 

£• 

dėsnių rūpesčių, naujam knygi
ninkui — sėkmingo darbo nau-

je dalyvaus Jaunimo centro me
no kursantai, lankę šiais metais 
meno pamokas, bet kviečiami I J o s e pareigose, 
dalyvauti ir nekursantai su sa-į Antrojo kaimo virtuvė — 
vo meno darbais. Bus jury ko- j t o k* a bus šios savaitės kultūri-
misija, kuri darbus atrinks. Pa- i n ė vakaronė Jaunimo centro ka-

Clevelando Lietuvių Namuose 
balandžio 12-tą dieną, bus pri
statytos dvi jos naujausios kny
gos — "Gabriuko užrašai" ir 
"Septyni saulės patekėjimai". 
Poetė ta ip pat skaitys ištraukas 

rodą rengia Jaunimo centras, ^ " ė j e penktadienį (balandžio i š s a v o k u r v b o s - (pr.) 
tel. 778-7500. 

X Kelionei į Europą, kurią 
organizuoja kelionių biuras Vy
tis, pripildžius lėktuvą ir atsira
dus dar norinčių kelionėje daly
vauti, imamas antras lėktuvas. 
Kas nori vykti, gal: registruotis 
pas kun. Algimantą Kezį Jauni
mo centre tel. 778-7500. (pr.) 

X "Metmenų" žurnalo meno 
išraiškos popietė įvyks bal. 13 
d., sekm., 3 vai. popiet. Jauni
mo centro mažojoje salėje. Pro
gramoje rašytojas Algirdas 
Landsbergis skaitys savo naują 
kūrybą ir fotografas Pvomas 
Sliažas rodys skaidrių montažą 
apie Lietuvą. (pr.) 

x Chicagos Lietuviu Taryba 
šaukia š. m. balandžio 13 d., 2 
vai. p. p. metinę konferenciją, 

11 d.) 8 vai. vak. Pašnekesį 
praves Alg. T. Antanaitis, o jj 
iliustruos antrakaimiečiai akto
riai 

x Jus t inas Maekievvich, <Jr., 
Standard Federal Savings and 
Loan Assoc. prezidentas, vado
vaująs multimilijoniniai finansi
niai taupymo ir pinigų skolini
mo įstaigai, kuria įvairių tautų 
visuomenė turi stiprų pasitikėji
mą, mielai padeda muzikiniuose, 
kultūriniuose bei apskritai me
niniuose reikaluose. Jis y ra jau 
ilgametis Chicagos Lietuvių 
Operos mecenatas. Kaip kad bu
vo ir a. a. jo tėvelis. J is daug 
prisidėjo ir su jo parama išle's-
tos "Jūra tės ir Kastyčio" ope
ros plokštelės. Šių metų naujos 
operos "Meilės Eliksyras" pa
statymui mūsų Opera jau džiau
giausi 500 dol. Čekiu. (pr.) 

KNVGOS LIGONIAMS 
Šv. Kryžiaus ligoninė stengia-Dailininkė Magdalena B 

kuri įvyks Chicago Savings and Stankūnienė, Jos kūrinių paro-i si sveikesniems pacientams pa-
Lcan Ass'n patalpose 6245 So. dą Clevelando Lietuvių Namuo-j rūpinti knygų pas skaityti. Tam 
Vv> tern Ave. P r i a m e organi- se. balandžio 12-13 d. d., rengia yra sudaryta biblioteka, kuriai 
zacijas ir visuomenę joje gau- Clevelando LSK "Žaibo" moterų galima aukoti knygas, ypač 
tšti dalyvauti. įpr.) [tinklinio komanda. (pr.) jlecgvesiuo turinio. 

I (mįslė) 

brolis ir tėtės mama. Nuo Bos
tono iki Chicagos yra apie vie
nas tūkstantis mylių. Mūsų ke
lionė užtruko vieną dieną ir nak
tį. Mamos tėveliai gyvena Be-
verly Shores. prie pat Michiga-
no ežero. Man patinka lankytis 
pas senelius, nes jie yra labai 
geri. Jie mus labai myli ir duo- j Striukas bukas 
da daug dovanų. Ten mes gali-; kaulo kailiniukai, 
me daryti daug ką, ko mums 
mama neleidžia daryti namie. 
Mes galime valgyti šokolado ir 
saldainių kiek tik norime. Chi-
cagoje turiu vieną gerą draugę. 
Jos vardas yra Viktutė. Mes su
sitinkame ir žaidžiame kas die
ną. Pas senelius labai smagu, 
bet jie nori, kad aš kalbėčiau 
tik lietuviškai. Kartais, kai aš 
užmirštu ir kalbu angliškai, ma
ne išbara. Mes važiuojame į 

Piešė Lina Didžbalytė, Marąuette Parko lit. m-los III ak. mokinė 

GALVOSŪKIAI 

UJ 

vokie tukas . 

(10 t a š k ų ) . 

Europoje yra du dideli pusia
saliai. Vieną jų ska lau ja ketu
rios dviejų vandenynų jūros , o mini 
antrą — penkios vieno vande
nyno jūros. Kokie t a i pusiasa
liai ir kokios jūro3 juos skalau
j a ? 

(5 taška i ) 

Vienoje vietoje yra apie 1500 
salų grupė , pavadinta Tūkstan
čiu salų (Thousand Islands). 
Kurioje upėje y ra tos salos? 

(5 taškai) 
rv 

Kurie astronautai skrido Ge-
V kapsule? 

(5 taškai) 
V 

(Žiūrėti paveikslą). Suraskite 
septynis skir tumus šiuose pa
veiksluose. Už kiekvieną skirtu
mą gaus i te po 1 tašką. 
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I miręs iš kapo nieko negali da
ryti ir ilgai nėra prisimintas. 

Simas Kudirka iš Lietuvos 
pabėgo. Jis su šeima dabar gy
vena Amerikoje. Jis kentėjo ka
lėjime ir jo šeima kentėjo, bet 
ar visi kalbėjo apie Lietuvą? 
Kad Lietuva turi būti išlaisvin
t a ? Kalbėjo apie Lietuvą, kurie 
pabėgo iš komunistų pavergtos 
Lietuvos. Jo atvykimas čia pri
mena žmonėms apie Lietuvą, 
bet ne laisvą. Bet ir šitas bus 
greit užmirštas. Tik keletą kar
tų Amerikos televizijoje buvo 
paminėtas. 

Aš manau, kad Kudirkos ir 
Kalantos idėjos buvo geros, 
ypač Kalantos, nes jis daugiau 
aukojo, negu Kudirka, bet jos 
nedaug tedavė. Jeigu mes no
rim, kad Lietuva būtų išlaisvin
ta, mes tur im ką nors daryti. 
Mes turim visiems priminti, kad 
yra kraš tas vadinamas "Lithua
nia". Mes tur im taip jiems pri
minti, kad jie niekad neužmirš
tų! 

Vilija Jakaltytė, 15 m, 
Lemonto lit. m-los VI kl. mok. 

Red. Kudirkos ir Kalantos 
aukos yra labai svarbios Lietu
vos laisvei. 2uvę už tėvynę vadi
nami didvyriai. Kudirka atliko 
melžlnišką propagandą Lietu
v a i 

KNYGA 

— Ar jau perskaitei knygą, 
kurią tau vardo dieną dovano
jau? 

— Ne, negalėjau. 
_ Kodėl? 
— Nešvariomis rankomis lies

t i knygą man mama M«i«M«ti 


