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Marksizmas nesuderinamas 
su krikščionybe

San Juan. — Puerto Rico 
vyskupų konferencija paskelbė 
dokumentą, kuriame dar kartą 
pabrėžiama, jog marksizmas ir 
marksizmu besiremiantys poli
tiniai sąjūdžiai nesuderinami su 
■krikščioniškuoju tikėjimu. Krikš 
čionys turi aiškiai pasirinkti 
tarp Kristaus ir Markso; jiem 
nėra jokio kito kelio. Vyskupai 
įspėję, jog yra klaidinga ieškoti 
panašumo tarp marksizmo ir 
Kristaus Evangelijos. Bažnyčia 
visada skelbė socialinį teisingu
mą, skatino teisingą materiali
nių gėrybių paskirstymą ir ug
dė visų žmonių lygybę. Marksiz-1 
mo pamokymai šioje srityje 
Bažnyčiai nėra reikalingi.

Tito ordinas nuncijui

Belgradas. — Buvusiam A- 
paštalų Sosto nuncijui Belgrade 
arkivyskupui Cagna maršalo Ti
to specialiu aktu buvo įteiktas 
aukščiausias Jugoslavijos vals
tybės ordinas, skiriamas labiau
siai kraštui nusipelniusiom už
sieniečiam. Ordiną iškilmingame 
diplomatų priėmime įteikė Ju- 
goelavijos respublikos vicepre
zidentas Zarkovič. Arkivysku
pas Cagna iš Pelgrado yra per
keliamas nuncijaus pareigom į 
Vieną.

Tikėjimas — skautų kertinis 
akmuo

Philadelphija. — Tikėjimas į 
Dievą yra skautų sąjūdžio ker
tinis akmuo, pažymėjo Philadel- 
phijos arkivyskupas kardinolas 
Krol, kalbėdamas amerikiečių 
katalikų skautų komiteto yisuo- 
tiniame suvažiavime, šia proga 
kardinolas didžiai įvertino krikš 
čioniškais principais besiremian
tį skautų indėlį į krašto re'igin 
ir visuomeninį gyvenimą ir ra
gino tris šimtus suvažiavimo da
lyvių toliau likti ištikimais kiek 
vieno krikščionio pašaukimui 
siekti šventumo.

Vatikanas. •— Penktasis Pa
saulio vyskupų sinodas įvyks 
Vatikane ateinančių metų rug
sėjo mėnesio antroje pusėje. Si
nodo darbam yra parinkta te
ma ; katekizaci ja dabartiniais 
laikais, ypatingu būdu atsižvel
giant į vaikų ir jaunimo kate- 
kizaciją. Darbų temos aktualu
mą spaudos konferencijoje iš 
ryškino Sinodo generalinis sek
retorius vyskupas Rubin.

Vatikanas. — Vietname tebe- 
siauČiant karo veiksmam, Pau 
liūs VI ne kartą norėjo asme
niškai nuvykti į šį kraštą, tikė
damas, kad tai gali patarnauti 
vietnamiečių tautės sutaikini
mui. Šį savo planą priminė au
diencijoje, priimdamas naująjį 
VieLnamo kard;nolą, Hanojaus 
arkivyskupą Trinh-nhu Khue ir 
jo pagelbininką.

Varšuva. — Prancūzijos vys
kupų konferencijos pirmininkas 
Marselio -arkivyskupas Etchega- 
ray gegužės 26 — birželio 1 die
nomis lankėsi Lenkijoje. Čia jis 
tarėsi su lenkų vyskupais, ap
lankė kai kuriuos miestus ir da
lyvavo maldingoje kelionėje į 
Piekary Dievo Motinos švento
vę, kurią kiekvienais metais ap
lanko tūkstančiai lenkų tikinčių
jų, daugiausiai kasyklų darbi
ninkų su savo šeimomis.

Kaina 15 c. Printed in two part8

Atstovų rūmai už B-l

lVashingtcnas. — Atstovų rū
mai 207 balsais prieš 187 atmes 
tė pasiūlymą B-l statybą atidė
ti iki naujo prezidento inaugu 
racijos. Tai laikoma Fordo ad
ministracijos laimėjimu. Admi
nistracija planuoja už 22 bil. do
lerių tokių bombonešių 
minti 244.

Sovietų knyga 
apie Mao

Maskva. — Sovietai išleido 
knygą “Mao Tse-tung”, para
šytą Fedoro Burlatskio. Knygo
je sakoma, kad dėl Mao represi
jų Kinijoj žuvo 28 milijonai 
žmonių. Dėstoma, kada kiek žu
vo; kai buvo kuriamos komu
nos po nacionalistų nugalėjimo, 
žuvo 2 milijonai; vienas mili
jonas buvo likviduotas, kai bu
vo naikinamos “mažumos”; visi 
kiti buvo sunaikinti kaip kontr
revoliucionieriai arba suabejoję 
Mao išmintimi.

Meksika įsileidžia
Concorde

' ' . . " ■ *
Meksikos Miestas. — Meksi

kos vyriausybė leido Concorde 
lėktuvams nusileisti Meksikos 
Miesto aerodrome ir pageidau
ja jais įvesti pastovų susisieki 
mą tarp Meksikos ir Vakarų 
Europos.

Gali pritrūkti 
natūralių dujų

VVashlngtonas. — Atitinkama 
federalinė komisija pranašauja, 
kad ateinančią žiemą gali trūk
ti natūralių dujų, ypač, jei tūtų 
šalia žiema. Apskaičiuojamas 
trūkumas — 30 proc. mažiau 
nei pareikalavimas.

La Scala atvažiuos

New York. — “NYT” džiau
giasi, kad žymiausia Europos 
opera La Seala rugsėjo mėnesį 
tikrai atvyks į Ameriką ir Wa- 
shingtono Kennedy Center, Phi- 
ladelphijoj ir New Yorke duos 
14 spektaklių.

Amerika ir Meksika 
pasikeis kaliniais

Washingtonas. — Kissingeris 
vizito Meksikai metu susitarė 
pasikeisti kaliniais. Meksika iš
leis 590 amerikiečių, Amerika 
1,100 meksikiečių. Teismų nu
matytas bausmes jie atliktų sa
vuose kraštuose.
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Augsburgo DP stovyklos lietuviai vokiečių Kristaus Kūno procesijoje 1948 metais
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Metelio ežeras Simno apylinkėje (V. Stanionio nuotrauka

KAS BŪTU, JEI NEBŪTU "ISSIGIMUSIŲ" KAPITALISTŲ
Beveik 60 metų nuo bolševikų revoliucijos, bet sovietai patys išsimaitinti negali, rašo 
italų laikraštis

Milanas. — Praėjus šešias
dešimčiai metų nuo revoliucijos, 
sovietų valdžia vis dar ne'sten- 
gia išbristi iš ekonominių sun
kumų, kurie nepaprastai apsun
kina eilinio piliečio kasdieninį 
gyvenimą, rašo italų dienraštis 
“11 Giornale” ir cituoja sovietų 
laikraštyje “S°lekaja Zizn” pa
kalbtus piliečių nusiskundimus, 

kad kaimų parduotuvėse ir koo
peratyvuose neįmanoma gauti 
duonos. Gyventojai yra privers
ti nutraukti darbą ir vykti į 
miestus nusipirkti duonos.

Žemės ūkio krizė Sovietų Są
jungoje nėra naujas reiškinys, 
rašo ‘fll Giornale”. Tuo metu; 
<ai sovietų laivai išdidžiai plau- 
sioja pasaulio jūrose, pilietis 
duonos kąsniui gauti yra privers 
tas stovėti eilėje prie parduo
tuvių. Sovietų karinės galybės 
sugretinimas su kasdienio gy
venimo skurdu išryškina kai ku
riems sunkiai suprantamą tik
rovę. Rusijos imperijoje, rašo 
Milano dienraštis, plačiai varto
jamų prekių gamyba užima tik

nežymią vietą krašto pramonė
je. Piliečių aprūpinimas prekė
mis valdžiai tėra antraeilis rū
pestis. Užuot patenkinusi pilie
čių poreikius, sovietų valdžia 
visų pirma rūpinasi palaikyti ir 
stiprinti komunizmą tiek krašto 
viduje, tiek užsienio kraštuose. 
Tuo tarpu Rusijos piliečiai, iro
niškai pastebi italų laikrašt's, 
pripratę pasitenkinti vien ko
pūstų sriuba su bulvėmis.

Sovietų valdžia ir jos kontro
liuojama spauda kasdieninio gy
venimo reikmenų trūkumą savo 
kantriem piliečiam negali patei
sinti jokiais argumentais, todėl 
ieškoma kitų. Gyventojai ne
turi duonos, sako valdžia, nes 
blogai veikia duonos iSdalinimo 
punktai, kepyklos neatlieka pro
dukcijos realizavimo planų ir 
t. t. Valdžia negali prisipažinti, 
kad dėl ekonominės sistemos 
esminių klaidų komunistinė san
tvarka vis dar negali įgyvendin
ti duotų pažadų, patenkinti bent 
būtiniausius gyventojų porei
kius.

Kad galėų aprūpinti savo gy
ventojus duona, sovietai ir šian
dien privalo pirkti javus iš “iš
sigimusių” kapitalistų.

Kokaino už 39 mil. dol.

Tampa. — Muitininkai užtiko 
didžiausią savo istorijoj kiek’ 
kokaino, vertės 39 milijonų do
lerių. Kokainas buvo atvežtas 
Liberijoj registruotu laivu Ea 
su bananais, įpakuotas į septy
nis plrstikinius maišus. Kontra 
bandininkai, pastebėję muitinin
kus prie maišų, spėjo išbėgioti

Apribos vokų 
formatą

Washingtonas. — Nuo 1978 
balandžio 15 sveikinimo korte
lių vokai turės prisilaikyti tam 
tikros specifikacijos, negalės 
būti nei per daug maži, nei di
deli, praneiša Pašto valdyba. Į- 
vairumas vokų labai apsunkina 
ir pabrangina pašto darbą. Dve
ji metai duodama laiko atviru 
kų ir vokų pramonei prisitaikyti 
prie šių reikalavimų.

Kartu Pašto valdyba prane
šė ir apie tam tikrą palengvi
nimą įstaigoms ir įmonėms, ku
rios siuntinėja didelius skaičius
pirmcs klasės laiškų. Jeigu siun
tėjai savo korespondenciją su
grupuos "pagal pašto reikalavi
mus, laiško persiuntimas bus 
atpigintas vienu centu, vietoj 
13, užteks 12. Tie pakeitimai į- 
sigalios nuo liėpcs 6. Tai daro
ma dar ir dėl to, kad dėl pašto 
brangumo komercinės įstaigos 
jau pradeda ieškoti kitų būdų 
laiškams pristatyti, ir dėl to

Šiandien Draugas 12 psl.

Evakuacija 
iš Libano

Evakuojamųjų apsaugai Amerikos kariai nebus panaudoti

Beirutas. — Amerikiečių e- 
vakuacija iš Libano prasideda 
šiandien. Pentagonas dar neži
no, kaip tas didysis konvojus, 
egzodas, bus apsaugotas. Tuo 
pačiu laiku bus evakuojama ir 
600 britų piliečių.

Kiek yra žinoma, autobusus 
ir automobilius saugos ginkluoti 
daliniai su tankais. Beiruto ae
rodromas jau nesaugus, lėktu
vai nenusileidžia, tai evakuacija 
bus iš Sirijos, Damasko aero
dromo. Nuo Beiiuto iki Sidono 
saugos palestiniečiai, o nuo ten

Pareikalavo 
mirties bausmes

f »
I Luanda. — Angolos prokuro- 
j ras pareikalavo mirties baus

mės visiems teisiamiesiems bri
tams, argentiniečiui ir amerikie- 

| čiams savanoriams samdiniams, 
viso 13 karių.

Kiek ok. Lietuvoj 
automobilių

Vilnius. — Iš ok. Lietuvos 
spaudos matyti, kad tenai yra 
116 tūkstančių lengvųjų auto
mobilių. Vienam šimtui gyven
tojų tenka 3.5 automobiliai. Rei
kia atsiminti, kad Amerikoj vie
nas automobilis tenka 2.3 asme
nims. Daugiausia automobilių 
turi marijampoliečiai — vienam 
šimtui 7 mašinos, toliau kaunie
čiai — 5.6, o panevėžiečiai 5.3 
mašinos.

Motociklųok. Lietuvoj metų 
pradžioje buvo 239 tūkstančiai.

YVashingtonas. — Šią vasarą 
gazolino nepritruks, bet jo kai
na bus rekordiniai aukšta, sako 
Federalinė energijos administra
cija. Energijos administratorius 
Frank Zarb sako, 'kad Šį pava
sarį gazolino sunaudota Ameri
koje daugiau negu buuvo tikėta
si.

Praėjusį rudenį vidutiniškai 
gazolino galionas kainavo 59.3 
centus. Žiemos mėnesiais kaina 
krito, po to vėl pradėjo kilti ir 
vis kyla.

New York. — Texaco gazoli
no kainą pakėlė 1 centą galio
nui.

Maskva. — Chicagoje gimu
sį žydą su Amerikos pasu Abe 
Stolar, jo žmoną ir sūnų sovie
tai sulaikė ir neleido emigruoti 
beveik jau lipant į lėktuvą, at
šaukė duotą vizą. Jis dabar a- 
peliuoja į laisvą pasaulį ir prašo 
teisingumo.

ISa.lt Lake City. — Amerikos 
partija pradėjo savo konvenciją 
ir numatys kandidatą į prezi
dentus. 1968 metais partijos 
kandidatu buvo George Wallace.

New York---- NBC televizijos
tinklas už 5 milijonus dolerių 
užpirko žinomą filmą GOne With 
the Wind ir jį redys per du va
karus lapkričio mėnesį.

Vatikanas. — Vatikanas dar 
kartą įspėjo katalikus nebalsuo
ti už komunistus ir pagrasino 
ekskomunika. Italijos rinkimai 
bus rytoj ir pirmadienį.
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iki Damasko, apie 100 mylių, si- 
rų kariuomenė. Tuo keliu jau 
buvo pervežtas nušautasis am
basadorius ir jo bendradarbis.

Sprendimas pasitraukti iš Li
bano buvo padarytas ketvirta
dienį, vėlai vakare. Amerikos 
Saugumo tarybos pasitarime 
buvo nutarta nevartoti ameri
kiečių karių konvojaus apsau
gai, nors evakuojamų saugumui 
ir rizikinga.

Amerikos ambasadoje Beiru
te dirba 53 žmonės, pasiliks jų 
tik keletas, kiti išvažiuos.

Ambasadoriaus žudikai 
bus teisiami

Beirutas. — Palestiniečių ko
manda, suėmusi Amerikos am
basadoriaus Francis Meloy tris 
žudikus ir du jų palydovus, sa
ko, juos perduos teisti arabų 
saugumo daliniams, kai jie at
vyks į Beirutą. Saugumo arba 
taikos daliniai bus sudaryti iš 
šešių kraštų. Kas yra tie žudi
kai, palestiniečiai nesako, bet 
jau žinoma, kad jie priklauso 
Revoliucinei socialistų akcijai, 
yra trockistai. Toji grupė prieš 
trejus metus užpuolė American 
Bank Beirute.

Nušautas ambasadorius ir jo 
bendradarbis Robert Waring at
vežti į Ameriką. Prez. Fordas 
liepė prie visų federaJinių pa
statų iškelti pusiau stiebo vė
liavas.

Bus lietuvių - 
ukrainiečių 
konferencija

Dr. Kęstutis Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, gegužės 31 turėjo 
ilgesnį pasikalbėjimą su Ukrai
nos ėgzilų atstovais: Jaros* 
lav Stetzko, egzilyje buvusiu mi
nisteriu pirmininku, ir AnatoliJ 
Bendriy, Ukrainos Informacijų 
centro Washingtone pirmininku. 
Pasikalbėjimas buvo atviras ir 
nuoširdus. Sutarta spalio mėne
sį New Yorke turėti lietuvių-uk
rainiečių atstovų konferenciją.

(E.)
New York. — New Yorko val

stijos respublikonai didele bal
sų dauguma nominavo senatorių 
James Buckley naujam termi
nui.
New York. — Biržoj Dow Jo

nės industrijos akcijos 6 kartą 
šiais metais pasiekė virš 1000 
punktų. Ketvirtadienį pakilo 
14.57 punktų ir buvo 1003.19.

KALENDORIUS

Birželio 19: Romualdas. Juli
jona, Andagis, Ramunė.

Birželio 20: Kristaus Kūno 
šventė; Silverijus, Florentina, 
Genulis, Aiva.

Birželio 21: Aloyzas, Demet- 
rija, Ramūnas, Vasarė.

Saulė teka 5:15, leidžias 8:27.

ORAS
Dalinai debesuota, vėsiau, ga

limas lietus, apie 72 laipsniai.
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ATEITININKŲ JAUNIMO SIUVYKLOS 
DAINAVOJE .

Kasmet Moksleivių ateitirųn- gdse dalyvaus J. Rugienienė ir 
kų Sąjungos centro valdyba va,- ijanna Odrienė (Detroitas), 
saros metu ruošia jaunimo sto- Jaunučių stovykloj darbuosis va- 
vyklas Dainavoj. Čia jaunimas dęvąi iš moksleivių, . stoyyklps: 
turi progos susitikti su savo se- ^Saulius. Girnius, Jūratė Krokytė, 
nais draugais, susipažįsta. Daina- Viktutė Lenkauskaitė, Vita Mu- 
vojj jaunimas gali pasportuoti, sonytė, Linas Rimkus, Kristina 
gamtos ir lietuviškoj aplinkoj Ročiūnaitė, Vitas Sirgėdas. Jiems 
pasimaudyti, gyventi malonioj talkininkaus šie moksleiviai pa- 
lįrikšČioniškoj dvasioj. Šiais ųaę- gėlininkai: mergaitėm — Liopė 
tais, moksleivių, atęiįtninkų sto- Bradūnaitė (Chicaga), Vida Na 
vykia, prasidės birželio 20 d. ir ,kaitė (Detroitas), Jūratė Rauli- 
baigsis liepos 4 (L, o, jaunučių a- naitytė (Los Angeles), Taura Za- 
teilininkų stovykla bus nuo lie- rankaitė (Detroitas); berniu- 
pos 4 d. iki liepos 18 d. Į moks- kams — Virgilijus Kasputis (Dėt 
įeivių. stovyklą bus pripnami- vai- ,roitas), Andrius Kazlauskas (Clę 
kai, kurie rudenį stos i yelaųdas)., Andrius Razgaitis
dešimtą, vienuoliktą ar dvyliktą , (Clevelandas).
skyrių, ar bus pirmų stu- i Stovyklų tema
d'epiąj univeijsUete. Į jęupu- t stovyklų tema; _
cių sĮję^lft pri^ą&ti ųuo eNekuk, .jį pasaulis iš tavęs pa- 
ęirmo iki aštunto skyriaus molu-

lip padarysi”. Paskaitininkų eilė? 
Vadovybė reikšis Lilų Gi;ažulięnė (Detroi-

Stovyklų metu ligoniais rūpin tas), Gabija Juozapavičiūtė (Ha- 
sis daktrąra^. a^ba. Registruotą mi l tonas),, Pętįra^ Kisięlįus Ji;, 
slaugė. Maudymosi metu stovyk- (Cicero), “Vytas Narutis (Chicar 
ląutoįų saugumų rūpinsis van- ga), Elona Vaišnienė (New Ha- 
dfens spprto direktorę Viktutė vert)., ir kiti. Temos kaip pvz. 
Lenkauskaitė (Clęvelandas), re- “Ar aplinka siūlo man būti tuo 
gistruotas vandens ąar^'as — Eli- kup aš noriu būtį ar kuo turė- 
gijus, Lęlis (Detroitas), BeĮ patys čiaų fyūti”, “Kam Dievas siuntė 

mane į šį gyvenimą", ir pan., busH jaunučiams ir moksleiviams pri- 
taikytos. Dr. Kęstutis Keblys ir l.i- 

| lė Gražulienė suruošė vasaros sto- 

I vykių ideologinę programos pro 
' ąOĮB jektą.
■ Tk. I Tėvrapis ir stovyklautojams

J Bendros stovyklos taisyklės
dažniausiai yra visiems žinomos, 

'nes bevęik kasmet yra tos pačios 
Stovyklų registracijos anketos tas 
taisykles aiškiai pristato. Nusi- 
žengimas prieš šias taisykles bus 
tėvams pranešta ir, pagal vado- 
vybės nuožiūrą, nusikaltęs sto- 

’etras Narkevičius klausosi paskaį- vyklautojas bus pašalintas iš sto
ju ir užsirašinėja svarbesnes mintis be gražinimo.

Angeles studentų ateitininkų c; f, ; . . ° , . .tursų metu, Nuotr. L. Kojelio Stovykloje jaunimas mokosi n 
* bręsįa, taigi neigiamos įtakos sto-

radovai. Visi vadovai, išskyrus vykioje netolęruojamos. 
lagelbinipkus per . jaunučiu sto- _
tykią, yra, bent 18 m. amžiaus, o .?• Stoyyklautojąi turi atsivežti 
dsi pagrindiniai vadovai bent ^egąmaišius', pagalvei apvalka- 
11 rų. Yądpvai buvo, parinkti pa- paklodę,
jai jų patirtį, gabuiųus, subren- S. Siūloipą, kad fotografai at
lupą, ir'Lt. įvežtų fotoaparatu^, mųjdkan-

MįOksIeivių, stovyklos komęn- tai šovų muzikos instrumentus, 
haųtė bus ingfida Bublienė (Glę sąvo, ajudipio. įrankius,
elandas), stovyklos kapelionas n>P(lzAo faofiitnętyiai savo įran-
- kun. Patlaba (Arkansas), mu- kius, ir pan. Toki užsiėmimai
įkos ir dpįnų vą<^?yas —■, muz. toP praktikuojami stovykloj ir 
pustau Strųjia (Chięaga),, me- ilį^tur^ins. ^tovjfkJjnę programą, 
.žio drožinėjimo darbams vadas Prašom teyų nesiųsti val
aus tautinio meno žinovas Vik-į*®1^8 paisto i stovyklą. Šią vasa- 
□ras Vesęlka (Detroitas). Bei šių [ stovyklautojus skaniai vai- 
Sipenų, stovykloj darbuosis: !”?s šeimininkė P. Kaunelienė iš

Saulius Gij-nius (Chicaga> r- Detroito. 
likraŠtėlio ir rastinėj vadovas, Pranešimas moksleiviams 
•etras kisielius, Jr. (Cicęro), — Liepos 3 d. Dainavoj įvyks me- < 
akarinių paramų yędęjąs, Ina tinis'moksleivių at-kų suvažiavi- ! 
jončiūtė_ (Chicaga) -- akorde- mas. Prašome,' kad šiame iškil- 
nistė, Jūratė Krokyte (Roches- mingame suvažiavime mokslei- 
3hs> -- vyriausia mergaičių va- >viai stovyklaiitojai dalyvauti su 
ovė, Viktutė Lenkauskaitė (Gle- Savo kuopų vėliavomis ir taip 
elandas) gamtos būrelio va- p3( 9kad atstovai būtų pasiruošę 
ovė, Vita Musonytė (Chica- pranešti kuopos veiklą susirin- 
a) — kteratūros būrelio vado- kusiems. Prašom moksleivius, kad 
ė, Jonas Nakas (Detroitas) į?ę sąvo, {fraugovėse rimtai ieško- griausiąs bermukų ir sporto va- * J ^t/ąsmenis, kurie su- 
ovas, Lųiąs Rimkus (Chicaga) tjktll MAS CV.bą> Suya.
- tautinių šokių vadovas Kristi- Žayfop metu bus renkama nau- 
a Ropiūnaite (Clevelandas) — ja mąs centro valdyba.tenn vadovė, Vytas Sirgėdas. J Stovyklos pradžiai pabaiga

'yedys, Loreta Abj stovyklos prasideda sek- 
(Chipąga) sporto ijtac|ienj jr baigias.! sekmadienį.

idovė. Į stovyklą atvyks is Brą- Moksleivių stovykla baigiasi lie- 
lijps. trys mdksleįvės. Jps paai- pos 4 d. 11 vaL, o jaunučių prasi- 
ks jaunupių stovai tąlkihį%- deda 1 vak Prašom tėvų. kad sa- 

VO. vaikus, atsiimtų 11 vaL
Jaunučių stovyklos komenda- Gintė Damušytė

ts bus inž. Juoząs Polikaitis iš
hieagos, stovyklos kąpeljonąs LAUKIAME SENDRAUGIŲ
- kųh. Jonas Štaškus (Toron-
is), dainų vadovas —muz. Preiš pora savaičių esame iš
austas Strolia, įvairiose parei- siuntinėju atsiklausimus, liečian- į

Kitai
Užslenyla
Savaitini*

5 • Redakcija dirba kasdien • Kedakdjs straipsnius taiso savo s
K9Q — Mtadlenlala auožtOra. Nesunaudotų straipsnių S
8:30 —* 12:00. aesaugo, juos grąžins tik Ui anks 5

5 • Administracija dirba kai- to susitarus. Redakcija už skelbi- £
dtoo nuo 8^0 lkl 430, fleita- aią turinį neatsaką Skelbimą kai- g

3 dieniais nuo 8:30 Ud 12:00. ros prisiunčiamos gavus praflynut 5
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Nuotr. P. KubiliausChicagos jaunučiai ateitininkai savo vakare vaidina ir žaidžia

lauskaitė — pirmininkė, Audrius 
Rušėnas —vicepirmininkas, 'Ra
sa Narutytė — sekretorė, Rūtą 
Garūnaitė — iždininkė, Lidija 
Dudėnaitė — korespondentė.

Studijų dienų metu Lipniūno 
kuopa turėjo savo kuopos šventę. 
Ją įprasminome baigiamuoju po
sėdžiu ir vakare šokiais. Nors 
oras nebuvo labai gražus, visi 
linksmai praleido laiką.

Rasa Narutytė

čius Sąjungos suvažiavimą, sto
vyklas ir pan. Gauname įdomių, 
konstruktyvių pasisakymų ir su
gestijų. Deja, iš daugelio narių 
jų dar pasigendame. Prašome jau 
riebedelsiant atsiliepti. Jei, dėl 
mūsų sąrašų netobulumo, ku
riuos būtume praleidę, labai pra
šome mums parašyti adresu: 
Sendraugių C V, 4921 78th 
Avė., Hyattsville, MD 20784. 
CICERIŠKIŲ SUSIRINKIMAS

Birželio 8 d. įvyko Cicero 
Vysk. Motiejaus Valančiaus kuo- 
,pos metinis susirinkimas. Pakili 
nuotaika, prasidėjusios vasaros 
atostogos sutraukė visus kuopos 
narius. Kuopos pirm. Jūratė Arš- 
tikytė susirinkimui pristatė pra
ėjusių metų kuopos nuveiktus 
darbus ir svarbesnius įvykius. Po 
to Jūratei atėjo į talką vice- 
pįrm. Viktoras Radvila. Kuopos 
globėja A. Prapuolenytė savo 
žodyje pasveikino mokyklą bai
gusius aštuntokus, kurie ta pro
gą buvo apdovanoti knygomis. 
Taip pat painformavo apie greit 
įvykstančią stovyklą Dainavoje.

Kuopos valdybai atsistatydi
nus, išrinkta nauja valdyba: pir
mininkai — Viktoras Radvilas ir 
Edvardas Šulaitis, koresponden
tai —Vida Kuprytė ir Vitas 
Laniauskas, sekretorė — Rūta 
Končiūtė, iždininkė — Laima 
Šulaitytė. Meninių, programų ko
ordinatorius — Andrius Pądleę- 
kas.

Buvusiai pirmininkei Jūratei 
Arštikytei ir iždininkei Sigutei 
Baltrušaitytei kuopos globėja ir 
visas susirinkimas padėkojo už 
įdėtą sėkmingą darbą praėjusiais 
metais.

-Susirinkimas baigtas ateitinin
kų himnu. Po to, tėvų komite
to pirm. J. Končiaus rūpesčiu, vi
si buvo pavaišinti šaltu gėrimu 
ir riestainiais.

Pasimatysime Dainavoje.
' o Koresp. Vitas Laniauskas

STUDIJŲ DIENOS IR ŠVENTĖ

Kun. Alfonso Lipniūno kuopa 
gegužės 28-31 d. suruošė studi
jų dienas Gintaro vasarvietėje. 
Tema — moksleivis dviejuose 
pasauliuose. Pakaitos buvo pri
derintos prie šios temos. Paskai
tininkai: Elęnutė Bradūnaitė — 
kalbėjo apie pirmuosius lietuvius 
ateivius Amerikoje; Vytas Klio- 
rys — apie dvikalbiškumą (tei
giamos ir neigiamos ypatybės). 
Dar vieną paskaitą skaitė adv. 
P. Žumbakis.

R. Narutytė pravedė simpo
ziumą, kuriame dalyvavo stud. 
Petras Kisielius, stud. Augusta. 
Šaulytė, kun. ’ J. Šarauskas ir 
moks. Andrius Razgaitis.

Vakarus praleidome linksmai, 
dainuodami, šokdami, kurdami 
laužus.

Studijų dienų metu išrinkta 
nauja kuopos valdyba: Vida Kaz-

350 dol. Sunkiau yra su tais, 
kurių studijuojant buvo vienas 
adresas, o dabar kitas. Bū
tų gražu, kad jie patys atsi
lieptų ir, sutaupytų valdybai daug 
bereikalingo paieškojimo, prisi
mindami, kad pašalpos laukian
čių netrūksta. Prie šeimininkų 
Rauckinų patiektos puikios vaka
rienės, buvo tęsiami pasikalbėji
mai rūpimais klausimais.

B.V.

bijonas Kireilis. Pašalpų, pasko
lų ir stipendijų reikalus tvarko 
J. Guobožis. Sušelpta bent 40 
mokslus einančių jaunuolių vi
suose pasaulio dalyse, išskyrus 
Afriką, paskiriant kelias dešimtis 
■tūkstančių dolerių. Malonu, kai 
išėjęs mokslus ir medžiaginiai su
sitvarkęs, pats prisimena paskolos 
grąžinimą, be priminimo, o kai ku 
rie grąžina net su kaupu, pvz. 
vieno skola buvo 200 dol,, o grą
žino 400 dol., kito 180, o grąžino

IŠ ATEITININKŲ 
ŠALPOS FONDO VEIKLOS

Priešątostoginis valdybos posė
dis įvyko Rauckinų namuose, ku
riame be visų valdybos narių da-! 
lyvavo ir svečias stud. Linas Sid- 
rys. Jis charakterizavo kai ku
riuos asmenis, kuriems galėtų bū
ti reikalinga vienokia ar kitokia 
finansinė parama.

Toliau buvo svarstoma perei
tų, metų ižd> dr- Balio Palioko 
paruošta 1975 m. finansinė apys 
kaita. Pagal ją, gauta nario mo
kesčio, aukų ir grąžintų paskolų 
5,940.00 dol. Mokėdami nario 
mokęstį, vieni prideda 5, 15 ar 
net 50 doi. auką; iš astuonių 
naxių gauta po šimtą ir daugiau, 
gi iš prof. dr. Prano Jucaičio 
net 1,100 dol. Kas iš karto pa
aukoja 500 dol., skaitomas me
cenatu. Tokių yra iš seniau jau 
keletas. Likutis iš 1974 metų bu
vo 11,284. L8 dol.

Išmokėta 6,319.03 dol. Tame 
tarpe At-kų Federacijos valdybai 
3,500, žurn. “Ateičiai” — 1,660, 
moksleiviams 950 dol. Spausdi- 
niams, pašto išlaidoms ir prane
šimams išleista 209.03. 1975 me
tų likutis 10,905.15 dol. pinigai, 
laikomi banke. Posėdžio metu 
per pirm. dr., Vaclovą Šaulį gau
ta 775 dol. Yra paskirta stipen
dija lietuviaui kandidatui, kuris 
studijuotų katalikų teologiją. 
Tuo reikalu rūpinasi kun. Fa-

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO 
ŠVENTE - PIKNIKAS

Putnamo Nek. Prasidėjimo 

Marijos seserų sodyboje bus 

liepos mėn. 25 d.

Šv. Mišios 11:00 valandą. 

Pamokslą sakys J. E. Vysk 

D. REILLY, Norwich vysku

Dalyvaus Connecticut vals

tybės gubernatorė — ELLR 

GRRSSO.

Meninę programą 3:30 vai. 

popiet atliks seserų vado

vaujamos NERINGOS sto

vyklos mergaitės

Vaizdelis iš vieno jaunučių ateiti
ninkų pasirodymo Chicagoje

Nuotr. P. Kubiliaus

AMERIKOS BICENTENNIAL MINĖJIMAS - 
engiamas 1976 m. rugsėjo mėn. 5 d. 2-rg vai. popiet
TERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHICAGOJE

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą.

Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos ild 

140,000.00

<XIOOOO<HXKXXXXKXKXXIOOOOOOO<XKKXXIOOOOO0OOOO< 
' č?, ■■ - •;

Šventės programos bilietai (kainos apačioje nuo $8JX) iki $4.00: 
balkone nuo $8.00 iki $3.00) gaunami “MARGINIUOSE”, 2511 
W. 69 St., Chicago, ūl. 60629, Tel. (312) 778-4585.

& LOAN ASSOCIATION 
4040 Archer Avenue

Chicago, Illinois 60632 
Phone: 254-4470

ir 8929 So. Harlem Ave^ 
Bridgevievv, Illinois 60455 

TeL 598-9400

FRANK ZOGAS 
Presidėht

Banketas McCormlck Place (IX. 5. 7 vai. vak.). Bilietai po 
$15.00 ($10.00 šokėjams) gaunami “PARAMOJE”, 2534 W. 69 
St., Chicago, III. 60629, Tel. (312) 737-3332. Stalai po 10 asmenų. 
Šokėjų susipažinimo vakaras Jaunimo centre (IX. 4) Bilietai po 
$3.00 gaunami “STASE’S FASHIONS”, 6237 So. Kedzie Avė., 
Chicago, IU. 60329, Tel. (312) 436-4184.

AD aocounts com- 
pounded daily — 

Passbook SavinasT- .;c"   L
paid ąuarterly.

4 Years Savings 
Certlflcates 

Mlnimum $5,001.
Čekius rašyti: Lithuanian Folk Dance Festivals, Ine. vardu.

sventcs rengimo komitetas



Nesibaigianti kova —

PANAMOS KANALO PAINIAVOS
Rimties valandėlei

VILTIS-GYVENIMAS ATEIČIAIGYVYBES IR KANČIOS AUKOS
Tauta, kuri tiki laisve ir už 

laisvę kovoja, gimdo didvyrius.
Juo tauta labiau vertina laisvę, 
žmoniškumą, asmenį, juo dau
giau didvyrių išaugina. Tai yra 
įrodžiusi lietuvių tauta, daugiau 
kaip tris šimtmečius kovodama 
prieš lenkinimą ir daugiau kaip 
šimtmetį atsispirdama rusinimui.
Laisvės supratimą įrodė, ginda
ma laisvę ir atsikovodama ne- kankinami ir žudomi, skelbė pa- 
pnklausomybę po pirmojo karo. sauĮiui savo tragišką likimą, bet
1 autos laisvės vertės supratimą 
parodė 1941 m. sukilimu ir lai
kinosios vyriausybės sukūrimu. 
Visos tos kovos buvo kietos 
ir daugeliu atvejų be vilties lai
mėti, bet jomis lietuvių tauta iš
sikovojo savo vertės ir žmogiškų 
laisvių pripažinimą.

Lietuvių tauta kovose tebėra 
užgrūdinta. Negalima laukti, 
kad didvyriais taptų visi. Kiek
viena tauta turi išdavikų ir pri
sitaikėlių, bet lietuviai didvyrių 
turi tiek, kad gali jais didžiuo
tis ir laukti naujų laimėjimų. 
Nors kova nelygi ir dabarties są
lygos pilnos kančių, nors pasau
lis užmiršta pavergtuosius, o o- 
kupantas vis stipresnėmis replė
mis gniaužia, bet iš kovos nesi
traukia didvyriai, nebiją išsiža
dėti patogumų dėl tautos ir žmo
nių gerovės.

Prieš trisdešimt penkerius me, . tautos kovas ir kančias, nors jautus vykęs spontaniskas, stiprus ir skirtingo pobūdžio. Tai vis lie
su didėlėmis viltimis tautos suki- tuvių tautos _ mūsų brolių did. 
limas iškelia visų valią pasipne- ri-ki pasireiškimai tautos va- 
sinti prieš verguos pančius ir o- lios pareiškimas nepaIū2ti ir ne- 
kupacmę valdžią įvedusi rusišką išsižadėti savo sfeki Nepaisy- 
komunizmą. Proga savo valiai dama ok to mėginimo su. 
išreikšti davė pradėję kariauti niekinti kiekvieną didvyrišką 
du sąjungininkai - nacine Vo- a aišką> lietuvių tauta ina jr 
kietija ir komunistine Rusija. Si
sukaktis, turinti dar gins savo didvyrius. Pasmerks 
, i...., »nern,azą provokacijas, okupantui parsida-

skaičių gyvų liudininkų šiandien vusius t vadinamus “stri-
pnes pasaulio akis įskyla kaip bus»5 i§davikų nusikaltim bet 
vienas šviesiųjų lietuvių tautos nuolat isimins n amžių did- 
laimejimų ir kaip vienas didvy- iškas kurios č
riškumo nepalaužiamoje tautos sunkios dabarties okupacinėse
valioje apraiškų. Sukilimas iš
ryškina ir tas velybesnes laisvės 
kovotojų gyvybės, kančios, trem-
ties ir kalėjimų aukas, kurios did- kovotojus ir paniekintų jų 
vyriškumui skatina jaunąją kar- auk^> iei«u H kartu su

linčiu pasauliu. Nusikaltimas 
būtų ir provokacija, griaunant 
tyliųjų kovotojų viltis laimėti ar 
juos skatinant nepagrįstomis 
laimėjimų viltimis. Nusikaltimas 
būtų žadinti juos nepasitikėti sa
vimi ir laukti pagalbos tik iš 

darosi daugelį kartų juos apvylusių Va- 
tik'VstorijarBet’pagarba laisvės kani ar kurstyti desperatiškoms 
kovotojams, aukojusiems gyvybes kovoms tik pasaulio dėmesiui su- 
ir iškentėjusiems dideles kančias, keltl-
nuolat reikia, gaivinti mintyse, Šiandien reikia kalbėti, šaukti 
perkelti į dabarties tikrovę, kad kartu tik su laisvę gerbiančiais 
jų kovų už laisvę, tėvynę ir žmo- laisvaisiais, bet tausoti kiekvieną 
niją prasmė būtų aiškesnė. Jie tautos gyvybę. Reikia parodyti 
kovojo ilgai, vylėsi net prieš vi- tautinę meilę, nemėginant oku- 
sas viltis. Dideli skaičiai jų žuvo, puotame krašte likusią tautą, 
daugelis buvo ištremti Sibiran Sibiro tremtyje ir kalėjimuose 
ar supūdyti kalėjimuose. Gaivin- kenčiančius išstatyti į naujus pa
ti jų prisiminimą — tai gaivinti vojus. Jie žino, kada jų auka turi 
aukos dvasią, tautos didvyrių au- prasmę, o išeivija turi žinoti, 
kos dydį. Nepaisant jų pralaimė- kaip ir kada vergijoje kenčian- 
jimų, tautos istorijoj jie liks did- tiems teikti pagalbą.
vyriais, kuriems laisvė buvo Su liūdesiu tenka prisiminti 
brangesnė už jų pačių gyvybes, minėto belgo žodžius: “Mačiau

Šiandien reikia prisiminti, nemaža žmonių šitame bolševi- 
kad 1945—1952 metų laisvės ko- kų košmare (sunkiųjų darbų sto- 
votojai tikėjo Į laisvę ir žmoniš- vykiose), bet nebuvo tautos, kuri 
kurną. Jie tikėjo, kad jų kraujas taip vieningai laikytųsi, kaip lie- 
ir gyvybės bus vertinamos lais- tuviai” (t. p. 129). Laisvės kovo- 
vojo pasaulio, neseniai kovojusio tojai kančioje sugebėjo būti vie- 
už savo laisvę.Pagalboš jie laukė ningi, nes tai buvo gyvybės ar 
kasdien ir kas metai, kol pajuto, mirties klausimas. Išeivija, ne- 
kad jėgos išsisemia, kova prade- sugabenti susikalbėti net smul- 
da netekti savo prasmės, kovoto- kioje kasdienybėje, turėtų vie- 
jų skaičiai mažėja. ningai reikštis bent pavergtos

Vieno belgo karininko, kovo- tautos atžvilgiu — įvertinti jos 
jusio Žemaitijos miškuose ir kančias, aukas ir nesibaigiančias 
kentėjusio Sibiro sunkiųjų darbų kovasuž laisvę ir žmogaus vertę, 
stovyklose, žodžiais tariant, jie . Pr. Gr.

tą.

Mėginimas sukurti lyg ir lais
vės kovotojo — partizano kultą 
išeivijoje nėra visiškai sėkmin
gas. Įvykiai kasdien tolsta vy
resniųjų atminty, jauniesiems 
permažai suprantami ir

ir gyvenime

ĮDOMIAI APIE MARQUETTE PARKĄ
Dienraštis “Chicago Daily 

News” išspausdino Mike Royko 
straipsnį apie Marąuette Parką, 
kur parodo daug supratimo da
bartiniams jo gyventojams. Pri
mena, kad neseniai ir anapus 
Westem gatvės buvo švari mies
to dalis, su tvarkingai laikomais

pagaliau pamatė, kad “ginkluo
tas pasipriešinimas yra netekęs 
pagrindo — atramos taško — 
vilties... Vakarai apvylė visų tau
tų partizanus, buvusius už gele
žinės uždangos” (Kritusieji už 
laisvę, 127). Laisvės kovotojai 
jautė pralaimėję, bet jie nebuvo 
nugalėti.

Laisvės kovotojai, ištremti,

ir nepalaužiamą ryžtą, tautos 
laisvės troškimus. Tai kelia vil
tis pavergtoje tautoje ir dabar, 
tai žadina jaunosios kartos pasi
priešinimą okupantui net despe
ratiškomis priemonėmis, kaip 
Romo Kalantos susideginimu, 
mėginimais ištrūkti iš tautų ka
lėjimo ar tiesioginiu atsisakymu 
paklusti komunstiniam oku 
pantui. Prisiminti šio laiko
tarpio didvyrius reiškia pagerbti 
ir visus tautos laisvės kovotojus, 
laimėjusius ir pralaimėjusius, bet, 
kūrusius tautos ateitį

*
Žvelgiame į tautos sukilimą, 

vykusį prieš trisdešimt penke
rius metus, su pagarba ir tauti 
niu solidarumu. Žvelgiame ir į 
tą partizaninių kovų laikotarpio 
dokumentus ir liudininkus. Su 
nuostaba stebime dabartines

sąlygose.
Išeivija nusikalstų prieš lais-

namais, gatvės saugios, o dabar, 
užėjus kitai rasei, namai ima 
nykti, kai kurie apleisti, langai 
užkalti, gatvės saugios tik stip
riesiems.

Marąuette Parko gyventojai 
sunkiai dirbo, kol įsigijo namus,

Visi kanalai sukėlė stiprią ko
vą. Dėl Sueso kilo karas. Ispa
nija tebesiekia valdyti Gibralta
rą. Singapūro sąsiauryje įsigali 
Sovietai. Panama sukėlė visuoti
nį nejjasitenkinimą, kurio vis dar 
nepajėgiama pašalinti.

Nepatenkinti amerikiečiai, gy
veną JAV valdomo Panamos ka
nalo srityje. Jie reikalauja dides
nio atlyginimo, nes vidutinis jų 
atlyginimas tesiekia 3.23 dol. už 
darbo valandą. Jie nerimastauja 
dėl ateities, nes JAV vyriausybė 
galinti juos “išduoti”.

Panamos vyriausybė reikalau
ja kanalo srities. Pietų Amerikos 
valstybės, ypač Kuba, vis garsiau 
kalba apie Panamos kanalo grą
žinimą tikrajam savininkui. JAV 
trejus metus tarėsi su Panama, 
bet vis negalėjo susitarti. Nesuta
rimas gali pastūmėti į teroro 
veiksmus šliužams išsprogdinti. 
Net Washingtone yra skirtingų 
nuomonių dėl Panamos kanalo.

Panamos kanalo sutartis
Panama jau seniai išgarsėjo. 

Ispanijos karalius Karolis V 1523 
m. įsakė ištirti sąlygas kanalui 
iškasti. Kanalui buvo paruošti ke 
li sumanymai, bet darbai nu
traukti. Sueso kanalo autorius 
Ferdinandas de Lesseps suorga-

o dabar kiti nori juos užimti. 
Argi gyventojai gali sutikti turė
ti apie 10,000 dol. nuostolių, par
duodami savo sunkiai uždirbtus 
namus? ; • .

Marąuette Parko gyventojai gy
vena mieste ir nori čia pasilikti. 
“Ir negalima jų peikti, jeigu jie 
galvoja, kad negalės pasilikti, jei 
čia apsigyvens spalvotieji”, rašo 
Royko. Apylinkė tada smuks ir 
dabartiniai gyventojai bus iš
stumti. Marąuette Parko gyven
tojų požiūrių negrai jau yra už
ėmę žymią miesto dalį ir ne taip 
jau gerai tas vietas tvarko. Tai 
jie nemato pagrindo, kodėl jie 
turi išsikraustyti, kad ir su Mar
ąuette Parku tas pats įvyktų. In
tegracija nėra sėkminga, nebent 
tarp daugiau išsilatvirlusių ir dau 
giau pasiturinčių. Juo labiau sun
kesnė integracija su jauna netur
tingų negrų generacija, kuri pir
ma šaudo, o tik paskui galvo
ja, sako Royko. Apylinkės nėra 
taip lengvai pametamas, pakei
čiamas dalykas. ‘‘Nerealu laukti, 
kad baltieji ramiai susipakuos ir 
išsikraustys, kai tik juodieji pa
norės plėstis. Kaip ir valstybės 
nepriima taikiai savo šienų pa
keitimų, taip nė Marąuette Parko 
apylinkės žmonės to noriai ne
darys”, baigia Royko.

J. Daugį.

Ištikimoji Onutė
i. SLAVĖNAS

Vėžių kaimo ūkininkas Mažeika buvo žinomas vi
soje parapijoje ir net visame valsčiuje. Šimtamargis, 
dideli, gražūs, raudonais stogais trobesiai, puikios dir
vos, pievos, gražūs gyvuliai, ypač arkliai. Pats Ma
žeika plačiai prasilavinęs, turįs gerą jau iš tėvo įgytą 
ūkininkavimo patyrimą. Be to, vienas brolis kunigas, 
antras gydytojas, trečias advokatas. Visi trys broliai 
mylėjo tėviškę, davė pinigų ir todėl ūkis žydėjo kaip 
aguona raudonžiedė.

Mažeika anksti neteko žmonos: susilaukusi trečio 
kūdikio mirė, ir vyriausias sūnus Jurgutis tada tebu
vo tik septynerių metų. Mažeika antrą kartą nevedė ir 
pasiryžo savo amžių baigti našliu.

— Žmona ne daiktas, kad vieno netekus būtų ga
lima kitą jo vietoje įsigyti, — atsakydavo Mažeika 
moterims, kurios mėgindavo jam piršti kokią nors 
moterį. — Onutė greičiausia visą amžių tėviškėj pasi
liks, prižiūrės vaikus, kol jie užaugs.

Onutė buvo vienintelė Mažeikos sesuo. Gražaus 
veido, tamsiaplaukė, aukšta išaugusi, labai darbšti, 
bet, kaip žmonės kalbėdavo, Dievas ją tverdamas kai 
ką buvo primiršęs. Dėl šitos priežasties Onutė buvo 
paprasta mergina, darbininkė ir tik didžiuodavosi 
savo tėviške, mokytais broliais. Ji pati, daraktoriaus 
pramokyta skaityti iš maldaknygių, apie jokius kitus 
mokslus ir supratimo neturėjo. Tais laikais iš viso ma
žai kas mergaites leisdavo į mokslus. Ir Onutės broliai,

GEDIMINAS GALVA

nizavo bendrovę Panamos kana
lui kasti. 1880 m. pradėti darbai 
buvo nutraukti po devynerių me
tų. Dėl nesąžiningumo bendro
vė bankrutavo. Taip atsirado ne
dorovingoji “panama”. Prancū
zai turėjo ir kitą vargą — nesu
gebėjo nugalėti malariją nešio
jančių uodų.

Prancūzų pradėtą darbą tęsė 
amerikiečiai. Tuo metu Panamos 
sritis priklausė Kolumbijai. 1903 
m. JAV pasirašė garsiąją Pana
mos kanalo sutartį ne su pana
miečiu, bet su prancūzu Philippe 
Buneau-Varilla. Kai Kolumbija 
delsė sutartį patvirtinti, įvyko 
amerikiečių pakurstytas pana
miečių sukilimas ir atsiskyrimas 
nuo Kolumbijos. Tokiomis sąly
gomis Panama pritarė kanalo su
tarčiai, kurią ano meto valsty
bės departamento sekretorius 
John Hay aptarė: “Aš žinau, 
kad daugelis Panamos patriotų 
nepritars sutarties kai kuriems 
straipsniams”. Taip ir atsitiko.

Keistieji Įsipareigojimai
Ypatingomis sąlygomis pasira

šyta keista sutartis, kurią padik
tavo Washingtonas. 10 mylių pla
tumo kanalas, turintis 553 kv. 
mylių ploto, išnuomotas už 
250,000 dol. metinį mokestį, ku
ris šiuo metu siekia jau 2,3 mil. 
dol. Sutarties 2 str. pasakyta, kad
Panamos respublika leidžia JAV dėjimas, nes jie iškėlė Panamos
amžinai naudotis kanalo sritimi, 
ten statyti, tvarką palaikyti, svei
katos reikalais rūpintis ir jį gin
ti. Trečiame straipsnyje nurody
ta — JAV ten gali tvarkytis, 
lyg joms priklausytų kanalo su
verenumas. f

JAV išsiderėjo plačias teises 
naudotis kanalo sritimi, lyg joms

Kard. Kn>l (kairėje) apžiūri Eucharistinio kongreso medalio kalimą. Dešinėje 
medalių kalimo Franklin Mint Įmonės vadovas C. L. Andes. Kongresas 
įvyksta Philadelphijoje rugpiftjio 1-S d.

priklausytų kanalas. Washingto- 
nas sutiko mokėti metinę nuomą 
už naudojimosi teises. Jau 1905 
m. buvęs valstybės departamento 
sekretorius W. H. Taftas nurodė: 
‘‘Nors JAV naudojasi kai kurio
mis suverenumo teisėmis, bet ka
nalo sritis priklauso Panamos 
respublikai”.

E. Bunkeris, JAV delegacijos 
pirmininkas vesti dabartinėms de 
ryboms su Panamos respublika, 
pripažino: “Nors daugelis ameri- 
keišių mano, kad Panamos ka
nalas priklauso JAV, 1903 m. 
mes jo nenupirkome, o tik atsi- 
teisėme už sutartyje suteiktąsias 
teises”.

Šio meto priešrinkiminėje 
drumstyje girdime R. Reagano 
tokį teigimą: “Panamos kanalo 
sritis ne ilgam laikui išnuomota, 
ne koloninis paveldėjimas, bet 
priklausanti JAV suverenumui, 
kaip Alaska ar Louisiana”. To
kių nuomonių yra ir JAV sena
te. Bet ši nuomonė neišspren
džia klausimo.

Kava dėl kanalo
Panamos kanalas atidarytas 

1914 m. Po I pasaulinio ikaro 
prasidėjo trintis. Panamos respub 
lika reikalavo didesnės nuomos ir 
kai kurių teisių. Nuoma buvo 
keliama, o amerikiečiai atsisakė 
kištis į Panamos piliečių reika
lus kanalo stityje. 1964 m. sau
sio mėn. įvyko panamiečių bruz-

vėliavą kanalo srityje. Penkias 
dienas užtrukusiose kovose žuvo 
21 panamietis ir 3 amerikiečiai. 
1967 m. prasidėjo derybos dėl 
kanalo valdymo ir jo naudojimo 
suverenių teisių perleidimo Pana
mai. 1968 m. rudenį įvyko per
versmas Panamoje. Po pervers
mo diktatorius brg. gen. Omar

— daktaras ir advokatas, — nesuradę atitinkamo iš
silavinimo lietuvaičių, vienas buvo vedęs rusę, antras 
lenkę.

Taip Onutė liko prie brolio ūkininko, šeimininkavo, 
augino brolio vaikus. Daug darbų Onutė turėjo. Sam
dydavo šeimininkas tarnaites, bet jos vasarą dirbdavo 
laukuose ir tik žiemą būdavo virtuvėje, melždavo kar
ves, šėrė kiaules, bet ir žiemą tarnaitės dažnai buvo 
šaukiamos prie kuliamos mašinos. Onutė nepasitikė
davo tarnaitėmis. Nors jos ir namų ruošą dirbdavo, 
Onutė visada joms nurodinėdavo, bardavo, jei ne taip 
dirba, esą jos tinginės. Iš tikro jos nebuvo nei tinginės, 
nei neišmanėlės. Onutės buvo toks būdas: ji turi viską 
matyti, viską nurodinėti ir, žinoma, jei kas ne taip 
daroma, pabarti, šeimininkui paskįsti. Už tat Onutė 
šeimynos nebuvo mėgiama; ją visaip erzindavo, pa
juokdavo. Ypač, kad prie to prisidėdavo ir jau paau 
gę vyresnieji brolio vaikai. Jie neįvertino Onutės rū
pesčių, jos vargo juos auginant. Jie piršdavo jai jau
nikius, esą toks ir toks jos norįs. Išgalvodavo visokių 
istorijų. Onutė nemėgdavo tų istorijų, bardavo brolio 
vaikus. Esą ji visai neketinanti tekėti, nes apylinkėj 
nėra tinkamų jaunikių.

— Mano broliai ponai, o aš tekėsiu už kokio ber
no!... Geriau visai ne — atsikirsdavo.

— Teta, — sakydavo Jurgis, pats vyriausias bro
lio sūnus, — jei tu netekėsi, tai numirus netiksi nei 
prie panų nei prie moterų.

—O kas? — Onutė nenusileisdavo, — pavartyk 
kalendorių, kiek panų danguje!

Juo didesni augo brolio vaikai, tuo jie Onutei da
rėsi šiurkštesni. Onutė jiems ne motina. Jei pabardavo, 
nuo ko nors padrausdavo, jie tuojau atsikirsdavo:

— O kas tau darbo! Ar tu mūs motina?...
Taip, Onutė nebuvo jų mama. bet jai būdavo 

skftudu girdėti tokį nedėkingumą. Juk ji juos nuo ma

žens augino, jais rūpinosi. Ji džiaugdavosi, kai jie bė
giodavo sveiki, žvalūs, bet budėdavo, kai jie susirgda
vo. Tada ji ištisas naktis budėdavo prie jų lovelių. Ta
čiau broliavaikiai, ypač Jurgis ir Ievutė, nesigilindavo 
į tai, kas Onutės širdį skaudino. Ji jiems buvo pajuo
kos sutvėrimas. Juk kur ji dėsis — vistiek čia visą am
žių prabus.

Onutei kartais tiek įgrisdavo jaunųjų šiurkštu
mas, kad ji ryždavosi išvažiuoti pas brolius.

— Anava, mano brobai ponai, jie neužmirš savo 
sesers. Važiuosiu pas juos. Tada pamatysit kas bus!

Išvažiuodavo Onutė pas brolius. Tačiau neaišku, 
ar ją tėviškė traukė, ar gal ir ten nebuvo mėgiama, 
po kurio laiko vėl grįždavo atgal. Dabar jaunieji dar la
biau ją erzindavo. Onutė tylėdavo.

Onutei pasidarė ypač skaudu, kai ji betikrindama 
savo dėžes, pasigesdavo kai kurių daiktų: tai audeklo 
gabalo, tai kokios medžiagos, tai siūlų. Iš pradžių įtarė 
tarnaites, bet kai kartą iš netyčių savo kambary užti
ko Ievutę, Onutei topterėjo į galvą: tai Ievutės darbas!

Turto Onutė turėjo nemažai. Jai motina buvo su
krovus nemažą kraitį: ir audeklų, ir raštuotų stal
tiesių, aštuonyčių rankšluosčių. O kiek siūlų — marš
konių, išbaltintų, vilnonių kaip šilkas; medžiagų rū
bams. Visokių gėrybių ištisi du kufarai ir pintinė dėžė. 
Motinai rūpėjo Onutės ateitis — viena duktė, dar kiek 
gamtos nuskriausta. Jei ir negalės ištekėti, tai visam 
gyvenimui užteks. Onutė dar prie mamos palikimo ir pa
ti šį tą pridėjo — ir gatavų rūbų, ir batų. Ji pati dė
vėjo paprastai, veik visada tais pat rūbais eidavo į baž
nyčią, bet kufaruose buvo prikrauta naujutelaičių si
jonų, bliūzelių, prijuosčių ir galybės batų. Tie visi rūbai 
ir apavai buvo iš mados išėję, bet Onutė saugojo, nieko 
nejudino.

£Rus daugiau}

Pop. Paulius VI, kalbėdamasi 
vienoje audiencijoje, kelia klau- ' 
simą: kas yra viltis? Iš tikrųjų 
daugeliui viltis yra neaiški nei 
kaip dorybė, nei kaip krikščio
niško gyvenimo žymė. O krikš
čionis, kuris tiki Kristaus prisikė
limų ir mirties pergale, kuris tiki 
Kristaus dangun įžengimu, tiki ir 
jo dieviška garbe, gauta po že
miško gyvenimo sunkumų nu
galėjimo ir mirties sunaikinimo.

Torrijos Herrera pradėjo stiprią 
kovą atgauti kanalą. 1972 m. 
Panama atsisakė priimti JAV me
tinius įnašus. Derybos nutrūko. 
Herrera prabilo: “Kas dieną mes 
patyrėme koloninį pažeminimą. 
Aš gerbiu amerikiečius, bet jie, 
švęsdami 200 m. savo nepriklau
somybės sukaktį, turį pajusti gė
dą dėl jų koloninės politikos. 
Aš'pakęsiu dabartinę padėtį ka
nalo srityje tik iki 1977 m., bet 
tada praėjus rinkimams, pradėsiu 
kovą išlaisvinti mūsų žemei”.

Kanalo reikšmė
Panamos kanalas yra svarbus, 

bet jo reikšmė vis mažėja. Ka-i kol neatsilsės Tavyje” (Cf. 1,1). 
nalas yra per siauras didiesiems Šiam pagrindiniam prigimties ver
prekybiniams ir karo laivams. Jis 
labai svarbus Panamai, nes bend 
rosios pajamos iš tarptautinės 
laivybos 1974 m. siekė 237 mil. 
dol. Kanalas yra gyvybinis kai 
kurioms Pietų Amerikos mažo
sioms valstybėms. JAV užsienio 
prekybai Panamos kanalas yra 
antraeilės svarbos, neš 1975 m. 
juo pervežta 13 proc. išvežamų
jų ir tik 5 proc. įvežamųjų pre
kių.

Kanalą praplaukiančių laivų 
skaičius vis mažėja. 1975 m. 
praplaukiančių laivų buvo 
13,875, o šiais metais jau suma
žėjo iki apie 1,200. Panamos ka
nalo rinkliavos vis keliamos. Me
tinis nuostolis siekia 10-15 mil. 
dol. Karių nuomone, kanalas 
svarbus tik kariniu požiūriu, ten 
laikyti amerikiečių atsparas ir 
mažesniems karo laivams pasiųs
ti iš vieno vandenyno į kitą 
trumpiausiu laiku. Net ir šiuo 
reikalu yra skirtingų nuomonių.

JAV ir Panama nesutaria dau
geliu klausimų: dėl sutarties ga
liojimo laiko, kanalo srities, sta
tybų, atlyginimo ir karinių atspa
rų, nes panamiečiai tesutinka pa
likti 3, vietoje 14 dabar esančių.

Dabar kanalo srityje gyvena 
38,000 amerikiečių, kurių 28,000 
yra kariai. Panamiečius ypač er
zina bent penkis kartus aukštes
nis amerikiečių pragyvenimo ly
gis, nors ir žemesnis, kaip met
ropolijoje.

Be vilties žmogus negalėtų ra
miai gyventi net žemišku gyve
nimu. Dirbdamas, kurdamasis 
sau pačiam geresnį gyvenimą, jis 
viliasi tuo parinaudoti bent atei
tyje. Ar visuomet gali ir spėja pa
sinaudoti savo darbo vaisiais, tai 
jau kitas klausimas. Dirbdamas 
jis tiki, kad jo darbai nėra tik šiai 
dienai, tik kasdienos patenkini
mui, bet ir ateities užtikrinimui. 
Tai kasdienybė, kurią pažįsta 
kiekvienas žmogus, nors jis tikė
tų, kad jo gyvenimas baigsis su jo 
mirtimi, juo labiau tuo tiki krikš
čionis, kuris žino, kad jo gyve
nimas nėra tik žemė ir kasdieni
nės duonos pelnymas, bet siekia 
ateities — amžinybės.

Tas nuolatinis siekimas dau
giau turėti ir stipriau užsitikrinti 
savo ateitį yra žmogaus sielos vi
duje amžinas troškimas. Jis ieš
ko savo kūrybos šaltinio, kitaip 
sakant, savo Kūrėjo. Dėl to jau 
prieš daugelį šimtmečių šv. Au
gustinas tą bendrą žmogaus troš
kimą išreiškė savo išpažinimuo
se: "Tu, Viešpatie, sukūrei mane 
sau, ir nerami mūsų širdis,

žimuisi į ateitį atsako prigimtas 
pasitikėjimas savo darbo vaisiais, 
savimi ir savo aplinka. Juo labiau 
visų pastangų, atremtų Dievo 
pažadai:, panaudojimas veržtis į 
ateitį, turėti viltį savyje ir Kūrė
jo nusistatyme gamtos vyksme., 

Tačiau yra religinė viltis, at
remta tikėjimu, kuri įdiegta žmo
gaus prigimtyje ir sustiprinta die
višku apreiškimu, Kristaus ir 
šventųjų pavyzdžiais. Dieviškas 
tikėjimas yra susijęs su tikra mei
le Kūrėjui, į kurį einame, ir tikra 
viltimi, kuri tikDievuje gali būti 
atbaigta. Tai ir yra krikščioniška 
viltis, kuri neapvilia, nesunaiki
na troškimų, pasitikėjimo savi
mi ir Kūrėju. Net didžiausiuose 
bandymuose, kaip persekiojimuo
se ir kančioje, kaip krikščioniško 
tikėjimo paliudyme gyvybės kai
na ar mirties grėsmėj sau ir arti
miesiems, krikščioniška viltis sto
vi kaip šviesos stulpas, iš tolo nū- 
šviečiąs kelią ir ateitį. Tai pa
tvirtino apaštalams ir pats Kris
tus, iš anksto įspėdamas: “Tai aš 
jums kalbėjau, kad turėtumėt ma
nyje ramybės. Pasaulyje jūs pa
tirsite priespaudos; bet pasitikėki
te, aš nugalėjau pasaulį” (Jn. 
16,33).

Jeigu Jėzus Kristus būtų pasa
kęs po savo mirties ir prisikėli
mo, tai apaštalams būtų btivę 
aišku. Jis tai įspėjo dar prieš savė 
mirtį, kuri sudrumstė apaštalų ti-

(Nukelta į 5 pusi.)
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MOKYTOJAS RIMAS ČERNIUS 
- TEISES DAKTARAS

Rimas Černius birželio 11 d. 
baigė Chicagos universiteto Tei
sės mokyklą, gaudamas teisės 
daktaro laipsni. Oficialioji bio
grafija trumpa. Gimė, augo ir 
mokėsi Chicagoje. Baigė Šyč. M. 
Marijos Gimimo pradžios mokyk
lą Marquet‘e Parke, Šv. Ignaco 
aukštesniąją mokyklą. Įstojęs i 
Chicagos universitetą, pasirinko 
filosofiją, kurią baigė 1973 m. 
bakalauro laipsniu, dabar baigė 
teisę.

Lygiagrečiai Rimas lankė ir li
tuanistines mokyklas: Marųūette 
Parko, Chicagos aukštesniąją ir 
Pedagoginį lituanistikos institu
tą. Pažįstu jį nuo to laiko, kai 
įsfojo į Chicagos aukštesniąją 
lituanistikos mokyklą 1963 m. 
rudenį. Nuo pat pirmųjų dienų 
buvo pastebėtas jo geras ir be 
jokio svetimo akcento tarimas 
(toks jis ir išliko), sugebėjimas 
gražiai deklamuoti ir vaidinti. 
Užtat mokyklos parengimuose įr 
rųinėjįmuose jam ne kartą teko 
įr deklamuoti, ir vaidinti, ir bū
ti pranešėju. 7 ir 8 kl. buvo 
įtrauktas į mokyklos metraščių 
redagavimo daubą. Mokėsi labai 
gerai, gaudamas penketukus ne 
tik metiniuose, bet ir pusmeti
niuose pažymėjimuose.

Baigęs Chicagos aukštesniąją
lit. mokyklą, įstojo į Pedagogi
nį lituanistikos institutą, kur dir
bo visu rimtumu ir atsidėjimu. 
Institutą baigė pirmuoju, gauda
mas ta proga švietimo tarybos 
lituanistinę premiją.

Pedagoginio lit. instituto stu
dentai Chicagos aukštesniojoje 
lituanistikos mokykloje praveda 
Savo praktikos pamokas. Turėda
mas laiko, užeinu jų stebėti. Už
ėjau įr į Rimo vedamą lietuvių 
literatūros pamoką. Pamokai bu- 
yo labai kruopščiai pasiruošta ir 
ji sistemingai, gražiai bei vaiz
džiai praverta. Palaukiau po pa
mokos prie durų ir jį, dar te
beinantį iš klasės, pakviečiau 
nuo 1970 m. rudens būti Chica
gos aukšt. lit. mokyklos mokyto
ju- ..

. Ir nuo 1970 m. rudens Rimas 
Černius —r mokytojas. Matyda
mas jo atsidėjimą mokytojo dar
bui, dažnai pagalvodavau: “Jei 
tu, Rimai, būtum gimęs, augęs 
ir mokęsis laisvoje Lietuvoje, tu 
būtum studijavęs lietuvių kalbą 
ir literatūrą, ne filosofiją ir ne 
tpisę. čia tavo sritis”... Bet aš to 
jam niekad nesakiau. Juk reikia 
gi iš ko nors duoną valgyti.

Būdamas mokytoju, Rimas 
rtuo 1971 m. kasmet dalyvauja 
Mokytojų ir jaunimo studijų sa
vaitėje. Dalyvauja ne kaip pa
syvus klausytojas ir stebėtojas, 
bet ir kaip paskaitininkas. Ten 
jis yra skaitęs tris paskaitas: 
"Lituanistinis mokymas jauno 
mokytojo akimis” (1971), “Jau
nuolio keliąs į lietuvybę ir nuo 
jus” (1972) ir '‘EilėraščĮo. nag
rinėjimas” (1975). Visos tos jo 
paskaitos yrą išspausdintos “Švie
timo Gairėse”.

Visas jo paskaitos labai VuopŠ 
čiai paruoštos, klausytojų nuošir 
džiąi priijntos. . Pirmąją jo pas
kaitą girdėjo ir prof. A. Salys. 
Diskusijose jis parakė: “Rimas 
Černius yra gimęs būti mokyto
ju”. ,

Be to, mokytojų studijų savai
tėje yrą labai vykusiai suredaga
vęs keletą humoristinių stovyk
los laikraštėlių: “Trupingraųžys” 
(į971), “Oro rykštė įr, malonė” 
(1972), “Mišrūs balsai” (1973) 
ir kt.

Mokytojų studijų savaitėje už- 
angažuotas, parašė ‘‘Namų ir ar
timiausios aplinkos žodynėlį”, ku 
riš jąų spausdinamas Romoje. 
Mokyklos reikalams parašė “Lie
tuvių kalbos pratimus” V ir VI 
kl. Abi dalys parašytos sistemin
gai, aiškiai, suprantamai, nesun
kiai, bet įvairiai ir nenuobodžiai. 
Jis taip pat yra prisidėjęs prie R. 
Scarry “Mano žodyno” lietuviškos 
laidos paruošimo.

Dr. Rimas Černius

Šiuo metu jis yra įsitraukęs į 
naujojo lietuvių literatūros vado
vėlio (keletos autorių) rašymą ir 
redagavimą. Nuo 1972 m. drau
ge su J. Masilioniu globoja mo
kyklos metraščius.

Kaip mokytojas jis yrą labai 
pareigingas. Jei kai kurie moky
tojai “nenugirsta” ar “užmirš
tą” direktoriaus pageidavimus ar 
nurodymus, to niekada nepada
ro Rimas. Mokytojų tarybos po
sėdžiuose jis gyviausias klausi
mams kelti, svarstyti, sprendimui 
pasiūlymą rasti. O jo vedamo
mis pamokomis visada gėrėjosi 
Švietimo tarybos inspektoriai. 
Nuo 1975 m. rudens jis yra 
Švietimo tarybos narys.

Rimas Černius —lietuvių kal
bos ir literatūros mokytojas. Ri
mas Černius — teisininkas. Ge
riausios sėkmės abiejose srityse.

Pagarba Filomenai ir Kaziui 
Čemiams, užauginusiems lietuvis 
koje dvasioje savo sūnų ir išlei- 
dusienrF; jį į aukštuosius mokslus.

Juozas Masilionis

SI

Baltimore, M4.

DU KLEBONAI
LIEIUVITJ FARAFLIOIE
Pernai rudeni, prel. L. Men- 

deliui dėl pašlijusios sve ikatos, 
išėjus į pensiją, susikomplikavo 
lietuvių Šv. Alfonso parapijos ( 
rekalai. Daug kas norėjo, kad 
šioje parapijoje dirbtų abu lie
tuviai kunigai — kun. A. Dran
ginis ir kun. K. Pugevičius. Ku
nigas A. Dranginis buvo paskir
tas laikinu administratorium.

Š. m. gegužės 21 d. “The Ca
tholic Review” paskelbė, kad ir 
Alfonso parapijai skiriami dų 
klebonai — kun. A. Dranginis, 
ir amerikietis kun. William A.1 
McEVoy. šį faktą paskelbė ir 
pats kun. A. Dranginis bažny
čioje, sakydąmą3, kad jis būsiąs 
klebonas lietuviams, o kun. Mc 
Evoy — klebonas amerikięčiam.

Reiškia, oficialiai patvirtintas

PUSMEČIUI 
$70.00 Chicagoje 

#52.00 Gceroje
(10/20/5/UM)

Pensininkams auto apdrauda
Amžius 62 iki 80 m.

L BACEVIČIUS — 778-2233

HEATING
AIR OONDITIONING 

D. Žukauskas 
4444 S. Westcrn Avenue 

Tel. — VI 7-3447

PLUMBING
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 

šildytuvų specialistas. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkoa vamz
džiai išvalomi elektra. Kreiptis po 
6 vai. vak.

SERAPINAS — 778-0205 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'ODOOOt

faktas. kuris kaf Insrįems Jau 
seniai buvo aiškus, kad parapi
ja nėra grynai lietuviška, kad 
ii .'■kilusi, dvilypė. Didžiąją jos 
daii sudaro amerikiečiai ir jau 
nutautėję lietuviai, kurie su lie
tuvišku judėjimu nieko bendro 
neturi. Mažąią dap sudaro tie, 
kurie dar nori lietuviškai mels
is ir trokšta, kad parapijos va
dovybė ne slopintų, o skatintų 
lietuviškumą.

Klebonui kun. Antanu: Drąn- 
<riniui ir lietuviškajai tikinčiųjų 
daliai tenka sunkus uždavinys 
—- išlaikyti taukinį parapijos 
charakteri, kad bent vienintelės 
Ūkusios lietuviškos Mišios neiš
nyktų. Lietuviai turėtų uoliau 
bažnyčią lankyti, ją palaikyti, o 
lietuviškasis klebonas turėtų ar
timesni kontaktą užmegsti su 
lietuviškom organizacijom ir su 
jom kartu pasvarstyti, kodėl ne 
visi tikintieji reguliariai lanko
si šv. Alfonso parapijoje, kas 
a tstumia jaunimą nuo bažnyčios 
ir nuo parapijos. Gal pasiseks 
surasti sprendimą, gal ne, bet 
jau vien artimesnis kontaktas, 
draugiškas dialogas duotų daug 
naudos pačiai parapijai, tikin
tiesiems ir lietuvių visuomenei.

A. Kadžius

10% _ 20% _ 80%
•ii apdraudė m*o 
Milo paa

FRANK ZAPOLIS
8208 M WeM 95tb 8tree4 

Chicago, Illinois
Telef. GA 4-8*54

eldini*
srehrt.

Turiu Chicago* miesto leid 
Dirbu ir užijnlesty. Dirbu 
garantuotai ir sąžiningai.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
1.3.18 S. VVnshtciuiw Avė. 927-3539« • -A-

SIUNTINIAI | LIETUVA
Ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, UI. 60632, telef. 927-5980 
ooooooooeoeoooooooooooooof

M O V I N G
SEDENAS perkrausto baldus Ir ki
tus daiktus. Ir U toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda.

TELEF. — H A 5-8063

VILIMAS

M O V I N G
Apdrausto* perkraustytuos 

(vairių atstumų
323 'VEST 34tb PLACE 
Tel. — FRontier 6-1882

s
illlllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUMUlUllllllllUIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIilIlIltlIirf

Announflng The 
BALTIC NATURAL THERAPY CENTift

“For Providing Linkius Health Services”
4063 So. Archer Avė. (Near California Avė.) 254-7403

5 FEATURING: *Swedish Massage and Therapeutics *Reflexology; Zone = 
= Therapy; Accupressure *Hydro and Eleętro Therapy; Physiotherapy 5 
5 *Dietetic & J^utęitįojnąį Cpunseling; ąPgrjOinalized Fitness Programming = 

Open Week Dąys 2:00 P.M. tų ?:(» P.M- By Appointment 
Saturday By Advąnce Appointment Only 

animm»MimiiMH»inmnnmiiiiimiWMHfllMiiiMiMiiĮiiimiinmi»in»nnimmiiimir 

HELP WANTED — VYRAI

NEWMODfRNFODRY
In Canada Needs Foundry Help.

We are offęring opportunitieB for experienced foundry 
workere. Steady work.
We are interested in foundry peroonnel with technical or 
practical experiencę in any phaee of eteel casting manu- 
facture. Of special interest are:

PATTERHMAKERS

ftBC-FUBNBCE ME1TINC

SOPERUSORS
FLOOR MOŪLDERS 

CtEHOTNG SHOP 

fflSPICTORS
Salary negotiable. Apply in writiag giving resume of 
work history and education to:

ATVVOOD & MORRILL LTD 
126 NiHish St, Me. Slephtn, N. B., BNHtBA

2——
E | L ESTATE 

. y»J1**1 ' ■■■■ !»■■■■'■' " ■■ ■

MOBILE HOME
ONLY $2,995.00

12x45 ft 2 bedrpoms, centrai air, 
all Utilities. Complete and ready 
to moye in. Swimming & fishing!!

Great for retirement or family 
sveekend vacations! 70 miles south 
of Chicago, off 1-57.

PHILLPPE REALTY
Tel. (312) 358-1800

BUD’S KAI ESTATE
PIRKSIT - PRRDOOSIT 

OT0M0SIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS
486B Archer Ava. — 254-5551 

13Mh « Archer Avė. — 257-5861 
8828 Se. įtariem 598-8290

»•»»<> e e
— B kamb. ir 2 kamb. pante. gazu Šildymas, garažas88 ir RockweIL <22,000 

8 BO 8 bunjb. mūr. Centr. gazo Šil
dymas. 2 maš. garažas. 61 ir Talinas

8 betai Ir toKta krautuve. $360.00 
Brighton Pke. $28,000

SIMAITIS REALTY
ieęgMee — Income Tai 2981 W. 8M St 436-7878

re-e-<

W i a c bll a'ne ouT

TELEVIZIJOS
MISLimS TV

Spalvoto* Ir Paprastos Radijai 
Stereo Ir oro vėsintuvai 
Pardavimas Ir taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 89th St, teL 776-1486

■■♦e

LIETUVIS . 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town af Lake)

Dažo namus ii lauko ir U vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 5 iki 3 yal. vak. 
skambinu YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

“Draugas” -— tai jūsų dien
raštis — remkite jį.

CLASSIFIED GUIDE
R E A 13 S T A Te

BUILDING FOR SALE — four apart- 
ments & four Stores. $15.000 income. 
Contract sale. $15,000 down and repj 
5*4 interest. Marąuette Park. 2422 
W. Mąrąuętte Rd. Phone: 776-9073, 
Felix Juras.

OAK L A W N
Mūr. ir kedro medžio bi-ieyel

3 miegami, IU, vonios centr. ore 
vėsinimas, apšild. 2 <4 maS. garaSas- 
dlrbtuvS, šoninis (važiavimas. Arti 
mokyklų. Gerai užlaikytas gražus na- 
mas. *64,900. •

McKEY & POAGUE 
12247 Ilarieni — 36M22Ū

Savininkas parduoda 6 kamb. (3 
mieg. namą. 1J6 vonios. Rflsya. Gara
žas. Apyl. 72-os ir Albany. Puikiam 
stovy. $31,000.00. Skambint 778-1935

ST. TARCISSUS 
Open Sat. & Sun. 1-5 p. m.

5481 No Marmora (5000 AV.)
1*4 Story EngiLsh Iirick. Poss. In- 
Law or Inoome. 8 Rms. Up 5 Knis. 
Du., baltas, Full bsmt., 2 car

garage.
BY OWNEE 775-1881

LEMONT
Frame 2 story wilta 3 bedrms., 

dining rm. & bsmt Priced in tne 
30’s.

Brick randi — quality built. 3 
bedrms, lge. kitehen, full bsmt. 1H 
baths. Situated ln the heart of Le- 
mont.

One of a kimi. Large 4 bedrm. —- 
2 story brick & alum Inu m slded 
Colonial residence. Beautiful family 
rm. wlth fireplace. Situated on 2 ati
ręs overlookiag the countryslde. 
Located on the outąklrt* -of Lemont

WOLSKI REALTY CO 
257-2284

Mfirlnis S-jų miegamųjų namas.
iy2 vonios.Pusiau įrengtas rūsys. 
Patio. 2-jų mas. garažas. Apyl. 
81-os ir Lawndale Avė. Skambint 
767-5457

M. A. SIM KUS
REAL ESTATE, NOTABY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplen’ood, tel. 254-7490 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir
kitokį blankai.

MICHIANA SUOKĘS, MICH. 
COUNTRY HOME

C a ta ■ •■■ ■ r 9l ‘ •
Nepaprastai gražus 4 miegamųjų 

(2 vonios) “ranch” namas ant 
100x160 p. puikiai apsodinto sklypo. 
Gazu apšild., oro vėsinimas, kabineti
ne virtuve, visi reikmenys, židinys. 
Dideli kambariai. Aptvertas kiemaa 
patio. “Panelled” šeimos kamb., ba
ras su vandeniu. “Panelled” rūsys su 
2 "showers” Ir ”powder room". Pui
kios mokykloa Arti paplūdymto. 
Daug priedų. Tuojau galima užimti. 
$57.600.

Kreiptis J savĮnlnka tol. 312 — 
847-1750 arba 312 — 480-2727 
Savaitgaliais 010 — 409-2971.

KKKKKHKKKKKKKKKKKKKKKiOOOOO
BUTU NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas

Draudimai — Income Tax
Notariatas — Vertimai

! BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6489 Sa Kedzie Avė. — 778-2233
♦OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'

"miscej.laneous

JOOaO^KKlOOOOOKKKKKKKKKKKH:
NAMŲ REMONTAS

prieinama kaina
Taisau Ir naujai {rengtu vonias 

virtuves Ir naujas lubas. Įrengtu 
kambarius rūsy. Dažau.
Zigmas, tel. 778-6838 po 6 v. vak

MARIJA NOREIKIENR
VYTAUTAS 2UKAU8KAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA

2008 W. OOth SL, Chicago, HL 60029 
TEL. — WA 5-2787

NAMŲ APŠILDYMAS
. .Taisau senus Ir sudedu nartus pe
čius. Pigiai Išvalau taipgi alyvinius 
Ir perdirbu dėl dujų. įdedu vandens 
šildytuvus. Kreiptis —

A. BANYS — teL 447-8806
XX>OOOOOOOOOtoOOOOOOOOOOOO<

»«»»»♦-< >««<<«<■

COSMOS PARCELS EXPRESS
SIUNTINIAI f LIETUVA

6383 8. Halsted 8L Chicago HL 00009 
3601 W. BOth SU, Ctaleagn. UL 00020 

i Telefu 925-2737 r- 254-8320 V.
Perskaitę “Draugą**, 

D kitiem* paAislialtytL

II F. L F M-ANTĖD — MOTERYS
TT“

EXPER’D MAIDS NEEDED
p o,s.«.» : i. •.
Pleaee apply in person

Infčrnaiioriai Motor Inn
4201 N. Manmheim Rd. 

Sohiler Pk., Ilinois

MACHINE OPERATOR
•i , Nū ■experi.enee necessary.

WH1,7 trąin. Hospital insurance, paid 
vacation. ; .

KOOPS KAPS INC.
5259 W. Grand, Chicago
CONTINENTAL HOUSE 

Restaurant & Liquors 
1650 W. 47 St., Phone 254-7923 
Experienced waitresses wanted

'■ Work days or nightš 
Full time,or part-timę

. Ask for Leon 
■' ____ -,i

ENGLISH SPEAKING LIVE-IN 
HOUSEKEEPER

For motherless Northside home, 
children ages 10 & 8. Private room, 
bath, & T.V. Mature, reliable, 5 day 
week. Please call G. Baer 782-9181 
ezL 261 Mon to Fri. 10 A.M. to 4 P.M.

INSURANCE ACENICY
Needs giri with insurance expef- 

ience for various duties. Mušt typp, 
good tvorking conditions. South- 
West side office.

Tei. — 458-2055

EXPERIENCED SECRETARY
Excell typing & shorthand skills a 

mušt. Interesting & varied duties. Ex- 
cell benefits. Salary commensurate 
with skills & exuerience.

Call 846-5405

ENGLISH SPEAKING MJUD
Wauted, one or 2 days per week, 
couple no children, washer dryer įn 
apt. some Einglish necessary. Lin
coln Park area.

CALL 664-3815

SALES OFFICE
needs aggressive female to work 
full time. Typing necessary

Call 778-8706
lllilIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIilIlIlHI

CHICAGO BRANCH OF 
FOREPGIil BANK

seefeitng Experienced 
Bi-Lincfual French/English

SECRETARY
Applicant mušt have excellent 

typing and shorthand skili witii 
French shorthand desired. We offer 
excellen.t salary and benefits. Plea
sant working environment.

Call 64I-0S00 

for appoinlntuit 

lllllliuiiuilillllllllliuilliuilllllllliuillllll

ALLOY IS GROVVING
jta f. i , r. . p; 3 _ ► ’» .J.

Office and accouųVing plęrięąl help 
vvanted, Good pay, benefits, and 
working conditions.4 ''l. , * f

Call GREG at
225-2212

or come ln for interview at
3207 South Shields Avė., 

Chicago, Illinois

IŠNUOMOJAMA - FOR BENĮ
'i' t?’ ę :i,; "t. ‘j*.:

IŠNUOM. kambarys su virtuve vy
resnio amž. vyrui ar moteriai. Tei
rautis tel. 776-372?

IŠNUOM: kambarys 2-me aukšte. 
Atskiras įėjimas ir patogumai.

Tel. 523-8944
Išnuom. 3 kamb. namelis Union Pier, 

Mich. priešais Lietuvių salę.
Skambint 776-0040

IŠNUOM- 3 kamb. butas 2-mę ąukš- 
te, si baldais. Suaugusiems. Nuo lie
pos 1 d. 6541 S. Campbell. WA 5-6616

DBMBSIO

VALOME
PteOname te vaflmo jono vteų rišlų grindis 

J. BUBNYS — TeL RE 7-5168

I A B 'd" A v i’ M u’i
-——-■r—'TT‘.

Fpr sale — ..Refrigeratįon box, likę 
nį«v; and oyen. Piano fpr salę, liįe 
nėw; and othėr household artfelęs.
2422 W. Marąuette Rd. Phone: 776- 
9073, Feliz Juras
-K—■
OELP WANTRO

—r—-t——
MOTERYS

Gera įiroga sąžiningai nedirbančiai 
moteriai uždirbti kelioliką dolerių ap
valant 2-3 kartus mėnesyje mažą bu- 

Ątlygiumas ir laikąs susitarus 
737-2738. Skambint 5 v. v. (13-

skyrus sekmad.)

HELP WANtEtl - VYRAI

M 0 D E L MA K E R
Experienced for a varlety of prototype 
fabrication & assembly work on mo
tors & electrpmechaničal produets., 
Some supervisory experience reąuired.

Contact John Joyce, 259-3750. 
Molnn Motor & CoU Corp.

3737 IndustriaI Avė.
, Rolling Meadows

Aa fiqual OpiMM-tuaity Embtoyflr

CERTIFIED BAKER 

0R APPRENTICE
Baker worker full time.

CaU: 966-8191 between 9—5

CERTIFIED DRIVEH 
• WANTED

for delivery bakery goods. Full 
time. Call betureen 9-5.

^eL ere 9 6 6 S 19 1
EXPER1ENC£D DRAFTSMAN

Mušt have at least five years ex- 
perienced as structural Steel detailer. 
Please apply to MR. S. J. STANCZAK

238-7460
Steel Oetallers & Destgners, Ine. 

9135 S. VVestern, Chicago 

EXCELLENT OPENING

PUNCH PRESS SET-UP
FULL TIME (First Shift Position). 

Minimum 5 years experience with 
PUNČH PRESS up to 90 ton. Utilizing 
Air Cushion and Automatic Feeds. 
GOOD WAGES and Fringe Benefits.

CaU 788-6111 ExL 48 or APPLY

BELL ELECTRIC C0.
2630 W. 50th St., Chicago

An Equal oDoortuntty emoloyer

BAKER/NIGHTS
ĘXCELLENT SALARY for 

ęxperienced reliable man to 
yyork in very clean well run 
donut shop, P.ermąnent position.

CALL DONl T
20 So. Norttawcst Uighufiy 

Palatine, Illinois 358- 7935

TOOL AND DIE MAKER
We are in nead of an indlvidual wlth 
<r6 years experience ln building and 
repairing Progressive and Cbmpoun,d 
diea. First shift operation. Good 
•tarti ng salary, Good company 

benęfita.
APPLY IN PERSON 

betwe«n 0-11 A.M. and 2-4 P.M. 
or call 778-B111 ext. 48 
BELL ELECTRIC CO.

S63O W. BOth St., Ctalcago 
An eąual opportunity employer

MACHINE REPAIRMAN
•

lf you have 8 yra. or more expe- 
rįence as a machine repairman on 
heąvy punch presses, can read 
blueprints and are able to operate 
lathes, milling machinea and bo 
forth, we want to tallc to you about 
a futųre with a leading Chicago 
company.

Good startinę salary and liberal 
benefit package includes such items 
as fully paid hospital and life insur
ance, excellent pension plan with 
30 years and out, stock purchase 
plan and many more benefits.

So, lf you are looking for a 
challenglng future contact

M*. KMdzienki

Tel. 287-6180, Eit. 448

Viclor Products Division
DANA CORP.

5750 W. Roosevelt Road

Aa Eųual Opportunity Employer

t



Gary. lituanistinės mokyklos 1976 m. abiturientai: Iš kairės i dešinę: Rasa Raudonytė, Jonas Vaičeliūnas, Linda lava- 
raitė, Karilė Jonynaitė, Alma Noreikaitė, Loreta Raudonytė ir Kristina Tavaraitė. ............. "

MŪSŲ KOLONIJOSE
Gary, Indiana

ABITURIENTŲ ISLEISTUVĖS
Gegužės 30 d. Gary lituanis

tinė mokykla baigė savo mokslo 
metus ir iškilmingai išleido bai
giančius mokyklą.

Po pamaldų, kuriose dalyvavo 
visi organizuotai, mokyklos salė
je vyko mokslo metų užbaigimo 
aktas," kuriam vadovavo mokyk
los vedėjas St. Rudys. Jis padarė 
platesni praeitų mpkslo metų pra
nešimą pasidžiaugdamas moki
nių tvarkingumų ir tėvų vienin
gumu bei pagalba. Mokykloje jo
kių problemų nėra. Mok. St. Ru
dys mokyklai gražiai vadovauja 
jau aštunti metai.

Šiais metais mokyklą baigė de
vyni mokiniai: Lana Butnytę, Ka 
rilė Jonynaitė, Raudonytė Zita, 
Raudonytė Loreta, Raudonytė 
Rasa, .Linda Tavarąitė, Kristina 
Tavaraitė, Jonas Vaičeliūnas ir 
Alma Noreikaitė. Vedėjas St. Ru
dys su kun. Ign. Urbonų įteikė 
jiems’ mokyklos baigimo diplo
mus. Ta proga kun. Ign. Urbonas 
pasveikino baigiančius mokyklą, 
pasidžiaugė labai gerais mokyto
jais ir tėvų meile mokyklai. Mok. 
Jonas Pečkaids įteikė pažymėji-, 
mus savo klasių mokiniams ir j

RIMTIES VALANDĖLEI
IAtkelta iš 2 pusi.)

kėjimą ir pasitikėjimą, bet nesu
naikino juose tikrosios meilės 
dieviškam Mokytojui .Todėl tiek 
apaštalai, tiek kiekvienas krikš
čionis gyvenimo sunkumuose ir 
kančiose turi prisiminti dar anks- 
tyvb.nį Kristaus įspėjimą: “Jūs 
verksite ir raudosite, o pasaulis 
džiaugsis. Jūs būsite nuliūdę, bet 
jūsų nuliūdimas pavirs džiaugs
mu” (Jn. 16,20). O tas "pasaulis’ 
yra persekiotojai nuo Kristaus lai
kų iki mūsų didžiųjų persekio
jimų. Tas pasaulis esame ir mes, 
kai prarandame viltį verksmuo
se ir liūdesyje ir užmirštame, kad 
Kristus jau prisikėlė, kad mirtis 
jau daugiau nebęviešpatauja — 
ji tėra tik perėjimas į amžinybę, 
kuri skirta protingam kūriniui, tu 
rinčiam nemirtingą sielą ir viltį 
savo Viešpatyje.

Krikščionis Šiandien gyvena 
kartu su nekrikščionišku pasau
liu. Krikščionys gyvena ir kuria 
ateitj kartu su ateistais ir skirtin
gai tikinčiais. Bet tikras krikščio
nis neniekina nieko, tik savo ti- 
kėjiniu, meile, viltimi rodo Kris
tų, mirusį ir prisikėlusį, palikusį 
savo mokslą ir pavyzdį visiems 
žmonėms, kad ir. jie ieškotų am
žinųjų padangčių, kad ir jie sa
vo' vilčių nesudėtų į medžiaginį 
sugedimą, o ieškotų jų pagrindo 
Kristaus prisikėlime ar Kūrėjuje, 
tokiame, kokį jie supranta. Liūdė
ti — nereiškia prarasti, pas.itilęėii- 
mą savimi ir Kristumi. Liūdėti dėl 
žmogiškų blogybių tai reiškia 
pėržengti šios žemės ribas ir atei
ties viltis atremti nesibaigiančia 
amžinybe.

Dls.

Linda Ruzgaitė —mažiesiems. 
Linda šiais metais suredagavo ir 
išleido jos pačios iliustruotą ir 
mokinių kūryba pripildytą mo
kyklos leidinėlį. Aktas baigiamas 
Lietuvos himnu.

Meninėje dalyje — Vikt.. Šimai 
čio ir Krūmino eiles “Tenai” ir 
“Pumpurėliai” deklamavo: Moni
ka Jagėlaitė, Bronytė Ruzgaitė ir 
Vidas Noreika,- Kvartetas: Linda 
Ruzgaitė, Bronytė Ruzgai‘ė, Lin
da Tavaraitė. ir Kristina Tavarai
tė su gitarą smagiai padainavo 
“Ridikėlį ir petrušką”.

Vieno paveikslo scenovaizdį 
“Mūsų daržap” atliko visi jaunu
čiai grupės mokiniai. Scenai de
koracijas nupiešė Linda Ruzgai
tė. Vyresniųjų grupė meniškai 
pašoko: kalvelį, polką, audėjėlę, 
šustą ir kepurinę. Tautinius šo
kius ir meninę programą paruo
šė mok. K. Pečkaitienė. Ji šioje j 
mokykloje dirba su pasiaukoji
mu jau 10 metų ir šia proga 
jai buvo peikta gėlių. Šokiams gro 
jo Jonas Vaičeliūnas.

Vedėjui St. Rudžiui vadovau
jant visi mokiniai gražiai padai
navo šias dainas: Gale lauko to
li, Augo kieme klevelis, Tėviškė- 

, le. Rūpinosi tėvužėlis ir Parves- 
1 ki Viešpatie. Tėvų — motinų ko-1

Pranas Kašiuba, Cicero Altcs vicepirm., dėkoja šaulių vadui K. Milko- 
vaičiui už nuolat te'kiamą paramą birželio 13 d. Cicero &v. Antano pa
rapijos salėj. K. Milkovaitis kalbės šį sekmadienį ruošiamame birželio 
vykių minėjime, kuris įvyks šį sekmadienį po 11 vai. šv. Mišių Jaunimo 
:entre. Nuotr. Vyt. Račkausko

dukrai IRENAI, jos vyrui VYTUI RADZfAMS, seserims BRO
NEI ir JUOZUI KARAZUAMS, EMILIJAI ir JURGIUI GEP- 
NERIAMS bei jų giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

ROTA IR LEONAS VACBERGAI 

PETRAS VACBERGAS

A. t A. AGOTAI PIETUŠKIENE! mirus, 
dukterį Ireną ir Vylę Rudžius giliai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Irena ir Juozas Raudoniai

miteto vardu Uršulė Tavarienė 
padėkojo mokytojams už moky
mą ir gražų auklėjimą jų vaikų. 
Šiais metais mokykloje dirbo šie 
mokytojai: St. Rudys, Jonas Peč- 
kaitis, Katarina Pečkaitienė, kun. 
Ign. Urbonas ir Linda Ruzgaitė, 
kuri "pati yra šią mokyklą bai
gusi.

Po programos,, motinų komi
tetas, kurį sudaro: Uršulė Tava
rienė, Milda Jagelięnė ir Roma 
Dambrauskienė, visus, kaip ir 
visada, skaniai pavaišino pietu
mis.

PARAPIJOS JUBILIEJUS
Gary Šv. Kazimiero liet. para

pija šiais metais švenčia 60 me
tų savo, gyvavimo sukaktį. Para
pija buvo įsteigta 1916 m. Jos 
pirmuoju klebonu buvo kun. Ka
zimieras Ambrozaitis, įdomių su
tapimu, šiuo metu Gary ligoni
nėje dirbančio dr. Kazimiero Am
brazaičio giminaitis. Kun. Ign. 
Urbonas, dabartinis klebonas,

| šias pareigas eina jau 10 metų. 
Iškilmingas parapijos jubiliejaus 
minėjimas bus spalio 17 d. su 
MiŠiomis*; kurias koncelebruos 
Gary vyskupą: Andriejus Grutka. 
Jis suteiks ir Sutvirtinimo Sakra
mentą. Šio jubiliejaus proga yra 
rengiama parapijos istorinė kny- 
ga ir daromos drganizacijų nuot
raukos šiai knygai.

krp.

Rockford, IK.
— Motinos dienos minėjimas į- 

vyko geg. 9 d. Programą atliko 
jaunuokiai M. Palionytė ir S. 
Rutkauskas. Minėjime dalyvavo 
per 60 žmonių, ir jaukioje nuo
taikoje pagerbime gyvąsias ir 
mirusias mamytes.

I — Balfo pavasarinis piknikas 
i turėjęs įvykti gegužės 23 d. bu
vo atidėtas vėlesniam laikui.

— L. Bendruomenės su'irink:- 
roąs įvyko birželio 6 d. Perinktą 
nauja valdyba, pirm. K. Rut
kauskas, vicepirm. V. Surantąs, 
"ekretorė G. Špokaitė, kąsininkas: 
P. Šernas spe. reikalams A. Kapą- 
činskas. Revizijos komisija rado 
knygas vedamas tvarkoje.

— Birželio 19 d. į Lietuvių 
klubo parką atvykstą Chicągęs. 
skautai stovyklauti, todėl birže
lio 20 į sekmadienį, lietuviškos 
pamaldos bus lietuvių pąrįe kar
tu su skautais 11 vai. ryto. Kvie
čiami visi dalyvauti. Po piętų, 
skautams išvykus, Rockfordo 
šauliai ruošią “Joninių laužą”. 
Prie laužo programą atliks iš

Laidotuvių Direktoriai 

6845 S0. VVESTERN AVENUE
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDIT1ONED KOPLYČIOS

MAAINOMS VIETA

REpublic 7*8600 REpublic 7.8601

PETKUS

MAHQUETTE FUNERA1 HOMI 
THIS IR lllllt

Gary lituanistines mokyklos vedėjas S.L Rudys su kųn. Ignu Ųrbęąu išduoda 
diplomus. Diplomą priima Karilė Jonynaitė.

A. f A.
BOGUSLAVAS POŠKAITIS

Vtenerių metų mirties sukaktį minint šv. Mišios bus 
atnašaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje 8:30 v. ryte 1976 
m. birželio 26 dieną.

Gimines, prietelius ir pažįstamus širdingai prašome 
dalyvauti šv. Mišių ąukoje ię pasimelsti ųž jp sielą.

Giliai tebeliudinti sesuo Stasė lr jos 
vyras Lapinskai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORlAi 
lOVYOAS P. GAIDAS h GERALOAS F. OAIMIfc 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
330 34 South Californh Avenui

Telefonai: LA 3*0440 ii LA t 985/
SOS 01 South Hermltag* Avenue

Telefonas — YArds M741 1

LIUDVIKAS APANAVIČIUS
Mūrų mylimas vyras, tėvas ir uošvis mirė 1976 m. birželio 

7 d. ir buvo palaidotas birželio 9 d. Šv. Katzimiero lietuvių ka
pinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžinę poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Plaukini, kuris atlaikė gedu
lingas pamaldas už jo sielą. Dėkojame kun. F. Kireiliui, kuris 
palydėjo velionį į kapines.

Dėkojame kun. J, PLankiui suteikusiam velioniui paskuti
nius sakramentus.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias, už jo aie- 
lą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame prel. D. Mozeriui už maldas koplyčioje. Dėkoja
me Jonui Jokubkai ir Vladui Palubeckui už atsisveikinimo žodį 
tartą Tauragės klubo ir Anglijos - Britanijos Lietuvių klubo 
vardu.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Petrui Bie
liūnui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Žmona Gertrūda, duktė Nijolė 
sūnus Algirdas ir marti Pat

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-8401

STEPONAS C. IACK (LACKAWICZ) Ir SONOS
2814 W. 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-6632
2424 W. 69th STREET Tek REpublic 7rl2I3
11020 Southwest Hlghway, Palos Hills, Ilk Tek 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
Tel. LAfayette 3-35724348 So. CALIFORNIA AVĖ.

t K A INK b IV ana 1INU.
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
^ELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZUŲ APARA 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Tek YArds 7-1138-393219 SO. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS - BUTKUS

V'

U

l'J

. .Uil
<pb,ic3.gns abyJtę fouVę meninės DRAUGAI, šeštadienis, 1976 m. birželio mėn. 19' d. 
pajėgos. Gros muzika, bus užkan
džiai ir atsigaivinimo baras, to
dėl visi praleiskime popietę gam
toje su šauliais ąžuolų pavėsy.

— Kol bus lietuvių, kurie sa- kaip tauta ir vėl kelsimės iš 
vyje jaus rezistencinę dvasią ir naujo. (tun. dr. A. Baltinis 
pagal ją gyvens, tol nežūsime

— Rugpiūčio 1 d. ruošiamės 
•ųjęti į Kenoshą. Uie|uvių,dieną. 

Numatytą vykti ir į 5-tą šokių 
s.eutę ^.nieagojs.

— Klubo metinis piknikas bus 
rugsėjo 5 d. Pad'dinus klubo par
ke esančias patalpas, galėsime 
piknikauti ir blogam orui užėjus.

A.K.

t

Paieškojimai
leškomąs JQNAS LINKEVIČIUS, 
kilęs iš Šiaulių. Gyv. Chicagoje. 
Prašomas atsiliepti šiuo adr.; Bro
nius Mikalauskas, 1414 W. EI Se- 
gundo Blvd., Mobile Home No. 20, 
Gardena, Califomia 902-49

— Laimė glūdi ne vien pini
guose, ji glūdi ir kūrybinėse 
pastangose. ' /

Fr. Roosevelt

Mylimai žmonai ir motinai

A. t A. BRONEI ŽEMAITIENEI mirus,
vyrui, Lietuvių Istorijos draugijos nariui VINCUI ŽE
MAIČIUI, sūnums ALGIRDUI su šeimą ir kun. KĘSTU
ČIUI reiškiame gilią užuojautą.

Lietuvių Istorijos Draugijos 
Valdyba ir Nariai__ liPBiMHSF

» .
Mylimai motinai

AGOTAI PIETUŠKIĘNEĮ mirus,
nuoširdžią užuojautą dukrai IRENAI ir žentui VY*, 
TAKTUI RADŽIAMS reiškia

Juze ir Juozas Ivašauskai 
Margarita ir Vaclovas Momkai



DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m. birželio mėn. 19 d.

X Juozė Augaitytė, buvusi 
Lietuvos valstybinės operos so
listė, iš Chicagos sugrįžusi į 
Philadelphiją, dabar taip rašo 
Operos valdybai: “Visa širdimi 
džiaugiuosi ir nuoširdžiai svei
kinu. Jūsų neapsakomu įdėtu 
triūsu mes galime tik džiaugtis 
ir didžiuotis būdami lietuviais”. 
Ji taip pat prisidėjo piniginę au
ka sumažinti didžiulius hudsto- 
lius po trijų lietuviškų operų pa- 
štatymo.

x Visi Cicero lietuviai daly
vauja JAV Bicentennial minėji
me birželio 20 d., sekmadienį, 
rytoj. šv. Antano bažnyčioje 
10:30 v. šv. Mišios ir 12 vai. 
oficialioji ir meninė dalis. Tai 
yrą, proga visų kartų lietuviams 
— Amerikos piliečiams vienin
gai pareikšti džiaugsmą Ameri
kos 200 m. valstybine laisve, 
kartu išreiškiant dėkingumą už 
duotą prieglobstį leidžiant išlikti 
lietuviais ir rodant dėmesį bei 
paramą Lietuvos laisvės bylai. 
Lietuvaitės visur prašomos dė
vėti tautinius rūbus.

x L.K.V.S. “Ramovė” Cleve
lando Ramovėnų Vyrų choro 
koncertas įvyks 1976 m. rugsė
jo mėn. 18 d. Chicagoje, Jauni
mo et. didžiojoje salėje. Kon
certą rengia L.K.V.S. “Ramo
vė” centro valdyba, ir Chicagos 
skyriaus ramovėnai. Koncerto 
pelnas skiriamas Laisvės Kovų 
Muziejaus įrengimui. Chicagos 
visuomenė maloniai kviečiama 
koncerte dalyvauti.

X Vytautas Rukuiža, Chica
go, UI., žinomas visuomenės vei
kėjas ir kultūrininkas, parėmė 
“Draugą” 7 dolerių auka. Dėkui

X Juozas Karpus, Romulus, 
Mich., siųsdamas prenumeratos 
mokestį, attsiuntė ir auką. Ačiū.

X Linksmavakariai lituanis
tinei stovyklai paremti įvyks 
liepos 3 ir 4 d. d., šešt. ir sekm., 
8 v. v. Lietuvių Namuose, Union 
Pier, Mich. Šokiams gros Vytis 
orkestras. Veiks baras įr mais
to bufetas. Ruošia P. L. J. S.. 
Ryšių centras. (pr.)

X Reikalinga viengungė mo
teris, mėgstanti gyvulėlius, tarp 
25-35 metų amžM kaipo asisten
tė pasižymėjusiame pudelių 
(poodle) šunelių vaidinime. Pa
geidaujama lietuvaitė. Su pirmu 
laišku prašome siųsti ir savo 
nuotrauką adresu: K. šepokas, 
4026 Syraeuse Dr., Las Vegas, 
Nevada 89121 (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

X Didelis pasirinkimas pa
veikslų ir rėmų. Dėl išsikėlimo 
į Floridą kainos per pus suma
žintos. Dail. Antanas Petriko- 
nis, Marąuette Meno galerija, 
3215 W. 63 r d St. (prie Kedzie 
Avė.), tel. 436-2112. Galerija 
atdara 7 dienas suvaitėj visą 
birželio mėnesį. (sk.)

Gera proga jaunam 
spaustuvininkui

Jaunas spaustuvininkas, kuris tu
ri patyrimo spaustuvės darbuose ir j 
norėtų toliau lavintis, gali gautti 
ofseto srityje darbo geromis sąly
gomis. Kandidatas turi turėti gerą 
liudijimą. Prašome rašyti: Lith. 
Cath. Press, 4545 W. OSrd Street, 
Chicago, III. 60629. Prašoma pažy
mėti patyrimą ir t. t

X Tautinėje Nekalto Prasidė
jimo šventovėje Washingtone, 
D. C., liepos 4 d. bus etninių 
grupių pamaldos, kurias 1:30 v. 
p. p. laikys vysk. A. G. Grutka, 
Gary vyskupas. Po pamaldų lie
tuvių specialios pamaldos bus 
Šiluvos koplyčioje. Kaip lietu
vių atstovai programoje įrašyti 
vysk. V. Brizgys, Eva Migony- 
tė ir kun. K. Pugevičius. Mano
ma, kad Washingtono lietuviai 
apie pamaldas praneš plačiau.

X švėkšniškių draugija ren
gia gegužinę birželio 27 dieną 
Beverly Shore3, Ind., Fairwater 
St. J. Bičiūnienės viloje. Kvie
čiami švėkšniškiai ir jų bičiu
liai.

X Genovaitė Orlauskienė, Šv. 
Kryžiaus ligoninės Chicago j, gai 
lestingoji sesuo, išvyko atosto
gų į Tucsoną, Ariz., pas savo se
serį ir švogerį Aldoną ir Kostą 
Eidukonius. Pabuvojus porą sa- 

I Vaičių Tucsone, žada skristi į 
Santa Monica, Calif., pas savo 
gerus draugus Aleksandrą ir 
Povilą Vidugirius. Ten žada pra
leisti likusią savo atostogų dalį.

X Švč. M. M. Gimimo parapi
jos tretininkų brolijos susirinki
mas bus šį sekmadienį 2 vai. p. 
p. bažnyčioje.

X “Lituanicos” skautų tunto 
“Perkūno” draugovė, vadovau
jama sk. vyčio- vyr. skiltin. Do
nato Ramanausko,, atstovaus 
lietuvius amerikiečių skautus 
tradicinėje “Paw-waw” stovyk
loje, įvykstančioje Marąuette 
Parke, šio mėnesio 17-19 dieno
mis. Būtų gerai, kad lietuviško
ji visuomenė stovyklą aplanky
tų ir parodytų jai savo dėmesį.

X Sveikas maistas ir jo pa
ruošimas — agr. A. Duoblienės 
paskaita Lietuvio sodybos pa- 
žmonyje šį sekmadienį, 3 v. p. 
p. Visi laukiami. Užkanda visą 
dieną.

X Vyčiai ruošia gegužinę 
Chicagoje, Vyčių sodnelyje, ku
rio adresas yra 2455 W. 47 St. 
Gegužinė bus liepos 4 d. Prasi
dės 12 vai. dienos metu. Bus lie
tuviškas maistas ir gėrimai, Vy
tės bus prikepusios napoleonų, 
tortų, ir visokių pyragaičių. Šo
kiams gros Ąžuolo Stelmoko or
kestras. Bus linksma seniems 
ir jauniems, mažiems ir visiems. 
Mamytės, nevirkite tą dieną pie
tų, ateikite pas vyčius pavalgy
ti. Vyčių pirmininkas Algirdas 
Brazis kviečia lietuvius atvykti 
ir padėti švęsti Amerikos 200 
metų nepriklausomybės sukaktį.

(pr.)
X Devynių dienų ekskursija į 

LIETUVĄ, rugsėjo mėn. 22 d., 
per Varšuvą. Informacijoms ir 
rezervacijoms kreipkitės į 
HEGER TRAVEL BUREAU, 
INC., 6118 W. Cermak Rd., Ci
cero, Ui. 60650, 242-3590 ar 
868-4774. Kalbame lietuviškai.

(sk.)
X Išėjo iš spaudos Pr. Nau

jokaičio Lietuvių Literatūros 
Istorijos III tomas, išleido LB 
Kultūros Taryba, kaina $10.00, 
platintojams 25% nuolaidos. 
Užsisakyti: A. Kareiva,, 7030 S. 
Rockevvell St, Chicago, Iii. 
60629 (sk.)

X GINTARO VASARVIE
TĖJE, Union Pier, Michigan,
ant pat Michigano ežero kranto 
galite ramiai praleisti savo va
saros atostogas puikiame dide
lių medžių parke, supančiame 
teniso, krepšinio ir vaikų žaidi
mo aikšteles.

Vasaroti galima su pilnu iš
laikymu; - duodamas sveikas, 
šviežias lietuviškas maistas, ar
ba išsinuomoti naujus moder- 
nius vasarnamius, esančius prie 
pat paplūdimio ir patiems ga
mintis maistą. Taip pat galima 
gauti atskirus kambariu^ ir 
naudotis virtuve.

Dėl informacijų rašyti: Gin
taras Resort. P. O. Box 74, 
Union Pier, Mich. 49129 arba 
skambinti (616) 469-3298.

Xsk.)

1 Prel. Jono Balkūno kunigystės 50-ties metų sukakties mi nėjime Maspeth, N. Y. Iš kairės: prel. J. šernas. Newarko 
klebonas, prel. J. Lavin, vyskupo sekr., kun. J. Gurinskas, prel. A. J. Czisznoswski, prei. F. Dcming, vysk. V. 
Brizgys, vysk. F. J. Mugavero, prel. J. King, jubiliatas prel. Jonas Balkūnas, prel. Th. Code, kun. P. Bulovas, 
prel. J. Baltusevičius, pasakęs pamokslą, ir prel. J. Hunt. Jubiliejinis minėjimas vyko gegužės 29 d. Atsimainymo 
bažnyčioje.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 

SUSIRINKIMAS
Marijonų bendradarbių Chi

cagos apskrities susirinkimas į- 
vyko birželio 16 d. Marijonų 
vienuolyne prie “Draugo”. Tai 
buvo paskutinis susirinkimas 
prieš vasaros atostogas. Ta pro-

X Amerikos Lietuvių Taryba 
pasiuntė protesto raštą Mokslo 
ir pramonės muziejaus direkto
riui D. MacMaster, primindama, 
kad Sovietų Sąjungos paroda 
rengiama kaip tik 35 metų nuo 
didžiųjų trėmimų iš Pabaltijo 
kraštų sukakties proga. Pana
šių protesto raštų pasiuntė ir 
kitO3 organizacijos, nors gal rei
kėjo protestus siųsti vadinamų 
“kultūrinių mainų” organizato
riams. Muziejus tėra tik vieta, 
kurioje ši Sibiro paroda rengia
ma. ,

X Inž. Andrius ir Marta Se- 
daičiai, žinomi liet. evangelikų 
liuteronų “Tėviškės” parapijos 
darbuotojai, išvyko dviem savai
tėm į Venecuelą.

X Valdemaras Žukauskas, 
kaip skelbia “Southtown Econo
mi si,” pirmuoju baigė Curie 
aukšt. mokyklą. Pirmųjų moki
nių dešimtuke taip pat randa
ma ir Patricijos Vaitkus pavar
dė.

X šiaurės Amerikos Lietuvių 
studentų sąjungos studijų die
nos bus birželio 26-27 dienomis 
Kent State universitete prie Cle
velando. ŠALSŠ centro valdyba 
kartu su prof. J. Cadzovv paruo
šė ir praves programą. Informa
cijai kreiptis į Mildą Kupcikevi- 
čiūtę, tel. 476-3875 (vakarais).

X YVeiss Travel Bureau, Ine. 
4837 W. Irving Park Rd., Chi
cago, UI. 60641 yra visada pasi
ruošęs suteikti reikiamas infor
macijas * ruošiantis kelionei 
Amerikoje ar užsienyje. Tei
rautis apie papigintas grupines 
skraidąs ir nuolaidas, kurias 
galima pritaikinti skrendant iš 
miesto į miestą ar į užsienį. 
Naujausias informacijas gausite 
pas R. Raslavičienę tel. (312) 
545-6466. (sk.)

X Oro vėsintuvą šiandien 
pirksit, šiandien gausit pas 
Gradinską, 2512 W. 47 St., FR 
6-1998. Atd. 9-6; pirm. ir ketv. 
12-8. Sekm. ir treč. užd. (sk.) -

X RAŠOMOSIOS maš. lietuviški 
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St. 
ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 476- 
7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin
ko: J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731 (sk.)

STASE'S FASHIONS
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuvė.

6237 S. Kedzie Avė.
Tel. 436-4184

Sav. Stasė Bacevičiene

ga buvo paminėta Amerikos 
dviejų šimtų metų nepriklauso
mybės sukaktis. Šv. Mišias kop
lyčioje atlaikė ir tai progai pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
V. Rimšelis, MIC. Po pamaldų 
vienuolyno svetainėje buvo trum 
pas susirinkimas ir vaišės. Gim
tadienio proga buvo pasveikin
tos apskrities pirmininkė Anas
tazija Snarskienė, Petronėlė Za- 
karaitė, Petronėlė Tamošiūnie
nė, Irena McEwan. Vardadienio 
proga buvo pasveikintas Adol
fas Kaulakis. Prisiminti taip pat 
Jonas ir Petras. Kun. Kardaus
kas yra Jonas ir kun. Cibulskis 
— Petras. Todėl ir juos susirin
kimas sveikino su gražiais lin
kėjimais ir dovanomis.

Prieš iŠ3iskirstant, buvo išda
lintos pirmininkėms laimėjimų 
kortelės, skirtos žaidimų popie
tei, kuri įvyks lapkričio 7 d. 
Pelnas skiriamas Lietuvos baž
nytiniams reikalams. Vaišės 
praėjo jaukioj nuotaikoj, daly
vavo daugiau kaip 30 asmenų.

— V.

MARQUETTE PARKO 
LIETUVIAI PAMINĖJO 

TRĖMIMUS
Daugumas vyresniųjų išeivių 

prisimena baisiųjį birželį, ypa
tingai, kurie, patys pergyveno ir 
savo akimis matė, kas 1941 m. 
dėjosi Lietuvoje. Gyvenantieji 
laisvame pasauly lietuviai su 
siaubu prisimena aną baisųjį 
birželį ir kasmet ruošia jo mi
nėjimus. Šiais metais LB Mar
ąuette Parko apylinkės valdy
bos pirm. Petras Indreika ba
landžio mėnesį užsakė pas Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
kleboną kun. A. Zakarauską 
birželio 13 dienai pamaldas. Į- 
spūdingas tų įvykių prisimini
mas įvyko birželio 13 d. 10 v. r. 
vėliavų pakėlimu, giedant Lietu
vos himną. Po vėliavų pakėlimo 
Marąuette Parko lietuvių orga
nizacijos nužygiavo į Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurio
je įvyko pamaldos. Koncelebruo- 
tas šv. Mišias atnašavo klebonas 
kun. A. Zakarauskas, jam asis
tavo kan. V. Zakarauskas ir 
kun. A. Pushinski. Kan. V. Za
karauskas pasakė pritaikytą pa
mokslą. Jis išryškino baisiojo 
birželio įvykius ir prašė visus 
pasimelsti už žuvusius ir ken
čiančius. Per pamaldas giedojo

Kr. Donelaičio mokyklų pavasario šventėje kalba tėvų k-to pirmininkė 
Albina Ramanauskienė. šalia stovi kitiems mokslo metams išrinktas 
tėvų k-to pirm. Jonas Variakojis. Nuotr, V. Noreikos

parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino, kuris paruo

dė gausių bažnytinių ir tautinių 
giesmių repertuarą. Bažnyčia 
buvo pilna tikinčiųjų. Pamaldo- 

' se dalyvavo 6 vėliavos, ketu- 
Į rioms vėliavoms (2 JAV ir 2 
Lietuvos) asistavo lietuvaitės, 
pasipuošusios tautiniais rūbais.

Be to, dalyvavo ramovėnai ir 
ateitininkai studentai su savo 
vėliavomis. Pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu.

J. Kaunas

SIAUBINGASIS BIRŽELIS
Birželio 13 d. Lietuvio sodybo

je surengtame pažmonyje pami
nėta svarbiausios birželio die
nos, kurios, kaip Alfas Brinką 
savo prakalboj pasakė, nei vie
no lietuvio niekada nebus pa
mirštos. Ir kokių lietuvių tauta 
niekuomet nebuvo išgyvenusi. 
Tai šiurpių išgyvenimų ir mūsų 
didvyrių kančių dienos.

Minėjimui vadovavo Aleksas 
Krumpliauskas. Anelė Kirvaity- 
tė sugiedojo “Apsaugok, Aukš
čiausias, tą mylimą šalį .. Vė
liau dainavo dienai pritaikytas 
dainas. Pasikeisdami dainavo ir 
kalbėjo ir kiti dailiojo žodžio bei 
poezijos mėgėjai: Vincas Kulie
šius deklamavo “Lietuva kryžių 
ir smutkelių žemė”, “Toli nuo 
gimtosios šalies” ir kt. Alfon
sas Šidagis dainavo: “Vežė ma
ne iš namų”, “Tu, Lietuva moti
nėle, ko taip graudžiai verki” ir 
kt. Juzė Marinienė — “Kur pra
puolė tas kelelis”, Adelė Duoblie 
nė dainavo savo sukurtą “Gir
džiu kaip verkia mano brangi 
žemė.” Antanas Kevėža skyrė 
savo poezijos posmus “Siaubin
gajam birželiui”.

Aleksas Krumpliauskas kal
bėjo apie rusų sulaužytą nepuo
limo sutartį su Lietuva ir toli
mesnius Maskvos barbariškus 
veiksmus. Be to, papasakojo 
paties išgyventą siaubą rusų ek- 
zekucijoje Vilniuje, kur buvo 
sušaudyta keliasdešimtys vyrų, 
iš jų tarpo pats tik per stebuk
lą išsigelbėjęs.

Dr. Adomavičius apgailestavo 
žmonių nelankstumą išsiugdyti 
dvasioje gėrį, artimo meilę, at
laidumą ir kitas žmoniškumo 
dorybes. Dėlto nesiliauna žiau
rumai, kokius mes minime šian
dieną.

Ad. Duoblienė pasidalino pri-

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Vladas Pažiūra, Los Ange
les, Calif., kuris jau daug me
tų vadovauja Los Angeles Šv. 
Kazimiero šeštadieninei mokyk
lai, parapijos vadovybės prašo
mas, sutiko ir sekančiais me
tais būti šios mokyklos vedėju. 
Jam vadovaujant, mokytojams 
ir tėvams kooperuojant, šv. Ka
zimiero šeštadieninė mokykla i 
sustiprėjo moksle ir auklėjime. 
Šių metų mokslo metus mokyk- j 
la baigė birželio 5 d. iškyla į1 
kalnus.

— Kun. Mykolas Jodka, 
MIC, dirbąs pastoracijos darbą 
Argentinos lietuvių tarpe, at
vyksta į Los Angeles ir bus su
stojęs šv. Kazimiero kleboni
joje nuo birželio 15 iki 22 die
nos. Be to, jis lankysis ir San 
Diego, kur gyvena jo brolis Jo
nas Jodka.

— UBĄ Batuno veiklos de
šimtmečiui atžymėti leidinys 
greitu laiku atiduodamas į 
spaustuvę. Jis bus išleistas ir 
padalintas Baltijos festivalio 
metu, kuris šiemet rengiamas 
rugpiūčio 14, Plattdeutche par
ke, Franklin Sąuare, Long Is- 
land, New York. Leidiny dar 
yra vietos sveikinimams, linkė
jimams Batunui bei skelbi
mams. Medžiaga turi būti 
gauta Batuno įstaigoj ne vėliau 
liepos 1. Siųsti United Baltic 
Appeal vardu, 2789 Schurz 
Avenue, Bronx, NY 10465. Tel. 
(212) 828-2237.

doje. Jonas-Vytautas yra Jad
vygos ir inž. Jono Dunčių sū
nus.

AUSTRALIJOJE
— Kun. Prano Dauknio reda

guojamas “Tėviškės Aidų” sa
vaitraštis kark art vis stiprėja, 
pateikdamas įdomios ir aktua
lios medžiagos. Savaitraštis la
bai punktualiai išeina ir sąžinin
gai lanko savo skaitytojus, ku
rie jo laukia.

— Ignas Alekna aktyviai dir
ba Lietuvių dienų Melboume 
ruošos komitete kaip spaudos — 
informacijos vadovas.

— Edvardas ir Marija Šid
lauskai,, žinomi lietuvių organi
zacijų Melbourne darbuotojai, 
išvyko į Ameriką, kur lanko sa
vo gimines ir pažįstamus, susi
pažįsta su organizacijų veikla.

OKUP. LIETUVOJE
— Fr. Kuršaičio gramatikos 

— Gramatik der litauischen 
Sprache, 100 metų sukaktis pri
simenama okup. Lietuvos spau
doje. Šis veikalas buvo išleistas 
1876 m. Hallėje, 476 puslapių 
apimties. Gramatika įdomiai 
paruošta, joje tiksliai užrašyta 
nemaža lietuvių kalbos tarminių 
tekstų. Ji daug prisidėjo prie 
lietuvių kalbos tobulinimo ir jos 
kirčio susisteminimo.

CHICAGOS
ŽINIOS

PRIEMIESČIUOSE
Chicagos priemiesčiuose per 

paskutiniu3 3 mėnesius didieji 
nusikaltimai padaugėjo 60%.

CIIICAGOS NEGRAI
Chicago Urban League direk

torius J. W. Compton mato, kad 
už 25 m. Chicagoje politikoje 
dominuos negrai, turėdami gy
ventojų daugumą.

MUZIKA IR VAIDINIMAS

Vidurdienį birželio 29-1 liepos 
Quincy Court vietovėje, prie 
State gatvės Chicagos miesto 
centre, gros orkestras, bus vai
dinimas “Kilroy Was Here” ir 
baletas.

CARTER IR STEVENSON
Chicagos meras R. Daley, kal

bėdamas Jaunųjų Illinois demo
kratų pietuose, paskelbė, kad 
demokratų partija savo kandi
datu į prezidentus nominuos 
Jimmy Carter o į vicepreziden
tus šen. Stevensoną. 
NUSIKALTIMAI CHICAGOJE

Net 49,540 didžiųjų nusikalti
mų policija registravo Chicago
je per pirmus tris šių metų mė
nesius. Bet visgi jų buvo mažiau 
kaip per 1975 m. pirmus tris 
mėnesius. Tada jų policijoje bu
vo įregistruota 52,564. Visose 
JAV per pirmus 3 šių metų 
mėnesius didžiųjų nusikaltimų 
padaugėjo 4%.

MIRTIS TRAUKINY

Mirtinai traukiny buvo per
šautas Charles Turner, 36 m. 
Jis lydėjo savo seserį Rose, 21 
m., kuriai pakartotinai grasė 
jos buvęs vaikinas. Tas vaikinas 
traukiny netoli 40 St. ir India
na, Chicagoje, paleido šešis šū
vius, mirtinai sužeisdamas Tur- 
nerį, o taip pat sunkiai sužeis
damas Rose, kuri buvo nuga
benta į Michael Reese ligoninę. 

MOTERIS PREKYBOJE
Pirmą kartą į Chicagos Pre

kybos tarybą išrinkta moteris 
— Margaret A. Oesterle. Ji yra 
biržos reikalų pasekretorė.

LAIŠKŲ PERSIUNTIMO
KAINOS

j 1957 m. 3 et., 1958 m. 4 et., 
1963 m. 5 et., 1968 m. 6 et., 
1971 m. 8 et., 1974 m. 10 et. 
1976 m. 13 et.

— Jonas Vytautas Dunčia 
sėkmingai baigė University of 
Michigan — Dearborn univer
sitetą, gaudamas bakalauro 
laipsnį iš chemijos. Chemijos 
kursą baigė pirmuoju. Ameri
can Chemical Society, universi
teto vadovybei rekomenduojant, 
paskyrė jam A.C.S. Award. Iš 
Princeton universiteto jis gavo 
stipendiją ir šį rudenį išvyksta 
tenai tolimesnėm studijom. Stu
dijuodamas Michigan universi
tete, jis įsteigė lietuvių studen
tų klubą ir ilgesnį laiką jam va
dovavo. Išsirūpino kambarį — 
skaityklą ir piniginę pašalpą 
lietuviškai spaudai. Jo rūpes
čiu universiteto biblioteka įsigi
jo Lietuvių Enciklopediją an
glų kalba. Priklauso Studentų 
ateitininkų organizacijai ir yra 
Moksleivių ateitininkų sąjun
gos centro valdyboje. Rašo 
amerikiečių ir lietuvių spau-

siminimais apie savo išgyveni
mus ir aplinkybes, kai tragišką
ją birželio naktį įsibrovę bude
liai suėmę ir išvežė jos vyrą ag
ronomą Duoblį Vilkaviškyje. Po 
to padainavo jam sukurtą dai
ną: “Ar tu sugrįši pas mane?”

Alfonsas Šidagis užbaigė mi
nėjimą daina: Vai, Lietuva moti
nėle, ar ilgai dar kentėt reikės”.

O. Algminienė

TARĖSI SAVININKAI

Apie 75 namų savininkai, jų 
tarpe 60% baltųjų, buvo ketvir
tadienį susirinkę į Chicago 
Lawn policijos stotį pasitarti, 
kaip išvengti rasinių riaušių. Pa
sidžiaugė, kad policijos budėji
mas pagerėjo, kad radijų aprū
pinti patruliai sumažino vanda
lizmą Marąuette Parko apylin
kėse. Tačiau pasitarime buvo 
jaučiama ir įtampa.


