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_______ j'e vilties žmogus negalėtų ra-
4K5 WEST 63rd STBEHT / ; a j gyventi net žemiška gyve-

Įnwyjpam%NTB- f31* n - m u - Dirbdamas, kurdamasis 
sau pačiam geresnį gyvenimą, jis 
viliasi tuo pasinaudoti bent atei
tyje. Ar visuomet gali ir spėja pa-

^amm»:naudoti savo darbo vaisiais, tai 
au kitas klausimas. Dirbdamas 

Šiandien Drangai 12 {ML 

Krikščioniškajam 
Pasauly 

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
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 nusipelniusrem už
sieniečiam. Ordiną iškilmingame 
diplomatų priėmime įteikė Ju
goslavijos respublikos vicepre
zidentas Zarkovič. Arkivysku
pas Cagna iš Pelgrado yra per
keliamas nuncijaus pareigom į 
Vieną 

Tikėjimas — skautu kortinis 
akmuo 

Philadelphija. — Tikėjimas į 

v--.,.. ll B-

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

Sovietu kn\£a 
anie Mac 

Ma>k\j.. — s-.v.c-ti. .s..-.i: 
knygą "Mao Tse-tung", para
šytą Fedoro Burlatskio. Knygo
je sakoma, kad dėl Mao represi
jų Kinijoj žuvo 28 milijonai 
žmonių. Dėstoma, k ftda kiek to-
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-
revoliucicr.r.?.: arta. sv-abe;";-;1 

Mao išmintimi. 

Meksika įsileidžia 
C oncorae 

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 dujy 

Washingtonas. — Atitinkama 

Evakuc 
i 

iš Liy 

įs tiki, vad jo darbai nėra tik šiai 
ienai, tik kasdienos patenkini
mui, bet ir ateities užtikrinimui. 
U kasdienybė, kurią pažįsta 
ekvienas žmogus, nors jis tikė-

kad jo gyvenimas baigsis su jo 
rtimi. Juo labiau tuo tiki krikš-

iis. kuris žino, kad jo gyve-
s nėra tik žemė ir kasdieni-
uonos pelnymas, bet siekia 

Evakuojamųjų apsaugai Amerikos L — amžinybės 
nuolatinis sieKimas dau-

ti ir stipriau užsitikrinti 
Beirutas. — Amerikiečių e- iki Damas* y r a žmogaus sielos vi-

vakuacija iš Libano prasideda rų kariuom.'as troškimas. Jis ieš-
šiandien, Pentagonas dar neža- buvo pervež-ybos šaltinio, kitaip 
no, kaip tas didysis konvojus, basadorius ir Kūrėjo. Dėl to jau 
egzodas, bus apsaugotas. Tuo Sprendimas rmtmečių šv. Au-
pačiu laiku bus evakuojama ir bano buvo padą ^ žmogaus troš-
600 britų piliečių. dienį, vėlai vakar, iš-ažinimuo-

Kiek yra žinoma, autobusus Saugumo tarybos ukūrei mane 
ir automobilius saugos ginkluoti buvo nutarta nevari.'sų širdis, 
daliniai su tankais. Beiruto ae- kiečių karių konvojaus <Cf. 1,1). 
rodromas jau nesaugus, lėktų- gai, nors evakuojamų saujies ver 
vai nenusileidžia, tai evakuacija ir rizikinga. 'mias 
bus iš Sirijos, Damasko aero- Amerikos ambasadoje Beii^.N 
dromo. Nuo Benuto iki Sidono te dirba 53 žmonės, pasiliks jų • 
saugos palestiniečiai, o nuo ten tik keletas kiti išvažiuos. 

Nu.6twiio ežcn .ui i£C 

Dievą yra skautų sąjūdžio ker- j federalinė komisija pranašauja, 
tinis akmuo, pažymėjo Pbiladel-į kad ateinančią žiemą gali trak 

KAS BOTU, JE! HEEUT Aifu'/Uicni" KAPITALISTŲ 

Pareikalavo 
mirties bausmes 

Luanda. - Angolos prokuro-
taa par^.-.a.avo mirties baus-
rr.-.-.-. .is^ms 'č;.5:a^r.ic-s 
:arri*. argeciimečiui ir ar.":erir..o-
:'•&•"? K-.'-'VorUiK* samč'.ru-..*'^ 
-.įso 13 -ariu 

Kiek oL Lietuvoj 

Ambasf griaus žudikai 
bus teisiami 

Beirutas. — Palestiniečių ko
manda, suėmusi Amerikos an> 

s bri-! basadoriaus Francis tfc o v tris 
žudikus ir du jų 
ko, juos peniu o 

vy.ts , t>e; 
Z3iVoi, 0.2.'. . bus si 

'Vi. F.~s yrs 

Beveik 60 metų nuo bolševikų revoliucijos, bet sovietai patys išsimaitinti negali, rašo 
italu laikraštis 

Milanas. — Praėjus šešias- nežymią vietą krašto pramonė-

š ok. Lietuvos 
kad tenai yra 

lengvųjų auto-

phijos arkivyskupas kardinolas ti natūralių dujų. ypač. jei būtų dešimčiai metų nuo revoUucijos. j je. Piliečių 
•KVnl UnlhiHflTra_ci flmpnkie.Mu ! Salta Sioma Anftkaičiuoiamas i sovietų valdžia vis dar neisten- mis valdžia Krol, kalbėdamas amerikiečių 
katalikų skautų komiteto visuo
tiniame suvažiavime. Šia proga 
kardinolas didžiai įvertino krikš 
čioniškais principais besiremian
tį skautų indėli j krašto religinį 
ir visuomeninj gyvenimą ir ra
gino tris šimtus suvažiavimo da
lyvių toliau likti ištikimais kiek
vieno krikščionio pašaukimui 
siekti šventume. 

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

Vatikanas. — Vietname tebe-
siaučiant karo veiksmam, Pau
lius VI ne kartą norėjo asme
niškai nuvykti į šį kraštą tikė
damas, kad tai gali patarnauti 
vietnamiečių tautes sutaikini-j 
mui. Šį savo planą priminė au- ; 
diencijoje, priimdamas naująjj j 
Vietnamo kardinolą, Hanojaus' 
arkivyskupą Tr:nh-nhu Khue ir 
jo pagelbininką. 

Varšuva. — Prancūzijos vys
kupų konferencijos pirmininkas į 
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 aavo šeimomis. 

šalta žiema 
trūkumas — 
nei pareikalavimas. 

La Scala atvažiuos 

Apskaičiuojamas į sovietų vadžia vis dar M Į 
3o" proc. mažiau && išbristi iš ekonominių sun

kumų, kurie nepaprastai apsun
kina eilinio piliečio kasdieninį 
gyvenimą, rašo italų dienraštis 
"D Giomale" ir cituoja sovietų 

i laikraštyje ''S^lfkaja 2izn" pa-
New York. — "NYT" džiau-! skelbtus piliečių nusiskundimus, I niškai pastebi italų laikraštis, 

giasi, kad žymiausia Europos Į Į ^ kaimų parduotuvėse ir koo- pripratę pasitenkinti vien ko-
opera La Scala rugsėjo mėnesį i peratyvuose neįmanoma gauti pūstų sriuba su bulvėmis 
tikrai atvyks į Ameriką ir Wa-, duonos. Gyventojai yra privers-
shingtono Kennedy Center, Phi-1 ti nutraukti darbą ir vykti į 

miestus nusioirkti duonos. 

aprūpinimas preke-
valdžiai tėra antraeilis rū

pestis. Užuot patenkinusi pilie
čių poreikius sovietų valdžia 
visų pirma rūpinasi palaikyti ir 
stiprinti komurizmą tiek krašto 
viduje, tiek užsienio kraštuose. 
Tuo tarpu Rusijos piliečiai, iro-

ladelphijoj ir New Yorke duos 
14 spektaklių. 

Amerika ir Meksika 
pasikeis kaliniais 

Washingtonas. — Kissingeris 

2emės ūkio krizė Sovietų Są
jungoje nėra naujas reiškinys. 
rašo "H Giornaie". Tuo metu. 
kai sovietų laivai išdidžiai plau
kioja pasaulio jūrose, pilietis į blogai veikia duonos išdalinimo 
duonos kąsniui gauti yra privers j punktai, kepyklos neatlieka pro
tas stovėti eilėje prie parduo- į dukcijos realizavimo planų ir 

Sovietų valdžia ir jos kontro
liuojama spauda kasdieninio gy
venimo reikmenų trūkumą savo 
kantriem piliečiam negali patei- . 

„ . , . \ , . , bandininkai, pastebėję muitinin-sinti jokiais argumentais, todėl | , ._ .£„ mmjSL ucuu^+t 
ieškoma kitų. Gyventojai ne
turi duonos, sako valdžia, nes 

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 kiekį 
kokaino, vertės 39 milijonų do
lerių. Kokainas buvo atvežtas 
Liberijoj registruotu laivu Ea 
su bananais, įpakuotas į septy
nis plrstikinius maišus. Kontra 

vizito Meksikai metu susitarė ) tuvių. Sovietų karinės galybės t. t. Valdžia negali prisipažinti, 
pasikeisti kaliniais. Meksika iš
leis 590 amerikiečių, Amerika 
1.100 meksikiečių. Teismų nu
matytas bausmes jie atliktų sa- , Milano dienraštis, plačm varto-
vuose kraštuose. jamų prekių gamyba užima tik 

sugretinimas su kasdienio gy
venimo skurdu išryškina kai ku
riems sunkiai suprantamą tik- tvarka vis dar negali įgyvendin-
rovę. Rusijos imperijoje, rašo ti duotų pažadų, patenkinti bent 

kad dėl ekonr. minės sistemos 
esminių klaidų komunistinė san-

būtiniausius 
kius. 

gyventojų porei-

kus prie maišų, spėjo išbėgioti. 

Augsburgo D? stovyklos lietuviai vokieč.ų Kristaus Kūno procesijoje 1943 metais 

Apribos vokij 
formatą 

Washingtonas. — Nuo 1978 
balandžio 15 sveikinimo korte
lių vokai turės prisilaikyti tam 
tikros specifikacijos, negalės 
būti nei per daug maži, nei di
deli, praneša Pašto valdyba. \-
vairumas vokų labai apsunkina 
ir pabrangina pašto darbą. Dve
ji metai duodarra 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 
pirmes klasės laiškų. Jeigu siun
tėjai savo korespondenciją su
grupuos pagal pašto reikalavi
mus, laiško p?rsiuntimas bus 
atpigintas vienu centu, vietoj 
13. užteks 12. Tie pakeitimai į-
sigalios nuo liepas 6. Tai daro
ma dar ir dėl t^, kad dėl pašto 
brangumo komercinės įstaigos 
jau pradeda K'koti kitų būdų 
iaiškamg pristatyti, ir dėl to 

! paštas turi nuostolių, 

Vilnius. — 
spaudos mat jrtj 
116 tūkstančių 
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. 

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

Praėjusį rudenį vidutiniškai 
gazolino galionas kainavo 59.3 
centus. 2iemos 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. 

Salt 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 rodys 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. 

us, sa-

imo aroa 

. *ie žudi-
sakc. V t 

jau žinoma, Kad 
Revoliucinei socialistų akcĮjti, 
yra trockistai. Toji grupė p r e i 
trejus metus užpuolė American 
Bank Beirute. 

Nušautas ambasadorius Ir jo 
bendradarbis Robert Warir g gt> 
vežti į Ameriką. Prez. Fordas 
liepė prie visų federalinių pa* 
statų iškelti pusiau stiebo vė
liavas. 

Bus lietuviu-— 
ukrainiečių 
konferencija 

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

(E.) 
New York. — New Yorko val

stijos respublikonai didele bal
sų dauguma nominavo senatorių 
James Buckley naujam termi
nui. 

New York. — Birioj 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; Silveri jus, Florentina, 
Genulis, Aiva. 

Birželio 2 1 : Aloyzas, Demet-
rija, Ramūnas, Vasarė. 

Saulė teka 5:15, leidžiag 8:27. 

ORAS 
Dalinai debesuota, vėsiau, ga

limas Uerus, apie 72 laipsniai. 
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x "Draugo" atkarpoje 
dien baigiame spausdr įniomacin* mediją** ir nuotrauka*-
N a r u t ė s novelę, r y t o j p r a ^ c ^ g o „ , g o ^ T e L 778-7852 
spausdint i neilgos a p n i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ — ^ - - ^ - -
^ v ė n o apsakymą " B ^ j ^ M O S T O V Y K L O J 

X Marijonu b e n d > N A V O J E 
Marąuet te P a r k o sky ru g o s e da'.yvaus J . Ragfemeoė ir 
r inkimas įvyks šį sei a e 
birželio 1 ) d., 2 vai . p s t o . f 
pijos salėje. iš moksleh /klos lunima: do.ai 

X K. Donelaičio s a v 0 s*5- Saulius Girnius, Jūratė Kroky ė, 
t iniame tėvų susirc a- Daina- . Viktutė Lenkauskaitė, Vita Mu-
žės 1 d. buvo įšpasportuoti, ; sonytė, Linas Rimkus, Kristina 
tėvų komitetas . KOi aplinkoj Ro5iūnaitė, Vitas Sirgėdas. Jierrr 
s i sk i r s tė : Jena1** malonioj talkininkaus šie moksleiviai pa-

gelbininkai: mergaitėm — Lionė 

n a : U T K V A M A * *o*u.u * m* I>AU.< £ 

v.:.-.,. ^ Portas pa« at dttoaaa fBteoi* FutttoM dally. 
day» aftd Chrtstma» and Euste* = 

>̂ :nc Utfcnamaa Catholk Preas Sodetv. r 

%i*uH*kx Rata* O&'M — Cfclcagu n d Cook Coucty, EUaob § 
CMHC^n te O J A SK.Oa Cacada $2t*0G Por«i*r. 
Į—IbiM £29-00. 

I U I aefeuacuu&t M MUMH9 p*'«e fcUfcneso akjrftytttja Minto. 
j«vu* J K- M***:; .-Tanams, *) kada iSaitvto^n yra užsS 

Ctocagc, Cook, O. 

tBteteajr)* 
o . . a . . 

ti Aafctte 
6 » t e . S a»4a. J or»<: | 

$28*00 S1H.0C 110-00 $4.00 £ 
$28.00 I15.0C 110.00 f4.0C s 
$2€-{* $15.00 $10.00 — | 
12900 $17J90 
SI&.OC $10.00 

•i:JW - f 

• -*dakeija dfcta kasdien j • RSXUAJ|» stnupaniaa tdao saro | 

pirmininkas, P i i oJ- š f a i s m e ~ 
n ė vicep ; ateitininkų sto-
J a r ū n a s - b i r * e l i o 2 0 d ' i r 

4 d., o jaunučių a-

Bradūnaitė (Chicaga), Vida Na 
kaitė (Detroitas), Jūratė Rauli-
naitytė (Los Angeles), Taura Za
rankaitė (Detroitas); berniu
kams — Virgilijus Kasputis (Det 
roitas), Andrius Kazlauskas (Cle 
velandas), Andrius Razgaitis 
(Clevelanda:). 

Stovyklų tema 
Šių metų stovyklų tema: — 

"Nelauk, ka pasaulis iš tavęs pa
darys — žiūrėk, ką tu iš pasau
lio padarysi". Paskaitininkų eilė
se reikšis Lilė Gražulienė (Detroi-

Stovyklų metų ligoniais rūpin tas), Gabija Juozapavičiūtė (Ha-
sis daktraras -arba registruota •mi l tonas ) , Petras Kisielius, Jr. 
slaugė. Maudymosi me*u stovyk
lautojų saugumu rūpinsis van
dens sporto direktorė — Viktutė 
Lenkauskaitė (Clevelandas), re
gistruotas vandens sargas — Eli-
iri"<; T *>);<: (n«tw-iitac). bH r>atys 

Šližienė 
A u š r a c o v y k l a b u s n u 0 l ! e* 
g j <i liepos 18 d. Į moks-
, ^ ^ ; v y k l ą bus priimami vai -

arie rudenį :tos i devintą, 
rritą, vienuoliktą a r dvyliktą 

yrių, ar bus pirmų metų stu-
ųentai universitete. [ jaunu
čių stovyklą gali prisirašyti n u o 
pirmo iki aštunto skyriaus mofci-

Vadovvbė 

Chicagos jaunučiai ateitininkai savo vakare vaidina ir žaidžia Nuotr. 
v30 - i±\Xi 

Jtan OUO Š:3C Ja *.3C. ae$ta 
Seniais auo 3:30 Uc 12:00 

oaodttOra. Neaunauclotę acralpaotq g 
tesaugo. Juos gra^a?- tik U ank* § 
va •uaiiaruo. Redakcija oi skelt-- s 
c ų curuų aeatMUtr Skeituani kai- s 
XM> prisiunčiamoj ya^ VA ?rsi> OĄ := 

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

CICERISKIŲ SUSIRINKIMAS 

Birželio 8 d. įvyko Cicero 
Vysk. Motiejaus Valančiaus kuo
pos metinis susirinkimas. Pakili 
nuotaika, prasidėjusios vasaros 
atostogos sutraukė vitus kuopos 
nariu3. Kuopos pirm. Jūratė Arš-

(Cicero), Vvtas Narutis (Chica- tfcytė susirinkimui pristatė pra-
ga) Elona VaiŠnienė (New Ha-i ėjusių metų kuopos nuveiktus 
ven), ir kiti. Temos kaip pvz. j darbus ir svarbesnius įvykius. Po 
"Ar aplinka siūlo man būti tuo to Jūratei atėjo į talką vice-
kuo ai noriu būti ar kuo ture- Pi™. Viktoras Radvila. Kuopos 
čiau būti", "Kam Dievas siuntė globėja A. Prapuolenytė savo 
mane į šį gyvenimą", ir pan., busi žodyje pasveikino mokyklą kai-
•iunu:iams ir moksleiviams pr> gu ™ aštur. okus; kurie ta ?rc-
likytos. Dr. Kęstutis Keblys ir Li-! ga buvo apdovanoti knygom 
• G^ažulionė ;un;oše vasa-o- 5tr;-; Taip pat painformavo apie gr 

klų idco'.'gine programo į./kstan-jia stovyklą Dainavoje. 
.a dybai atsifita.rvįi-

,:us, išrinkta nauja valdyba: pi 
i — V ' o;a. Radvila: 

!. Bend.os stovyklos : a y . . Edvardas Sula tis, koresponden-
žniausiai yra v1Siems žinomos. ^ _ _ V ; d a Ku?Tylb i r Vitas 
s beveik k a s m r yra tos pa:ies.: r.aniau3kaSj s_:<r;.0rė - Rūta 

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: Eienutė Bradanaitė — 
kalbėjo apie pirmuosius lietuvius 
ateivius Amerikoje; Vytas Klio-
rys — apie dvika i b iškurną (tei
giamos ir neigiamos ypatybės). 
Dar vieną paskaitą skaitė adv. 
P. Žumbakis. . 

R Narutytė pravedė simpo
ziumą, kuriame dalyvavo stud. 
Petras Kisielius, stud. Augusta 
Saulytė, .;•..-. J. Sarauskas ir 
moks. Andrius Razgaitis. 

Vakarus praleidome linksmai, 
dainuodami, šokdami, kurdami 
laužus. 

. _ ; lauskaitė — pirmininkė, A 
Rušėnas —vicepirmininkas, Ra
sa Narutytė — sekretorė, Rūta 
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, vigi 
linksmai praleido laiką. 

Rasa Narutytė 
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išrinkta Studijų dienų metu 
nauja kuooos valdyba: Vida Kaz-

i v j * * - - . V 

Tėvams ir stovykiautojaus 
mi 

Petras Narkevičius klausosi paskai
tų ir užsirašinėja svarbesnes mintis 
Los Angeles studentų ateitininkų 
kursų metu Nuotr. L. Kojelio 

vadovai. Visi vadovai, išskyrus 
pagelbininkus per jatmučių sto
vyklą, yra bent 18 m. amžiaus, o 
visi pagrindiniai vadovai bent 
21 m. Vadovai buvo parinkti pa
gal jų pa'irtj , gabumus, subren
dimą, ir t.t. 

Moksleivių stovyklos komen
dante bus Ingrida Bublienė (Cle 
velandas) , stovyklos kapelionas 
— kun. Patlaba (Arkansas), mu
zikos ir dainų vadovas — muz. 
Faustas Strolia (Chicaga) , me
džio drožinėjimo darbams vado-

<*ovyklų reg.-traeijos anketos tas 
-sykles aiškiai pris a to Nua-

•''"•įgima-- prieš 5:a- taisykles bu.-
•ė.ams rran 'š-a ir. pagal vado-
ybės nuožiūrą, nusikaltęs sto

vyklautojas bus pašalintas iš sto
vyklos be mokesčio gražinimo. 
Stovykloje jaunimas mokosi ir 
bręsta, taigi neigiamos įtakos sto
vykloje netoleruojamos. 

2. Stovyklautojai turi atsivežti 
miegamaišiu-, pagalvei apvalka
lą ir paklodę. 

3. Siūloma, kad fotografai at
sivežtų fotoaparatus, muzikan
tai savo muzikos instrumentus, 
audėjai savo audimo įrankius, 
medžio drožinėtojai savo įran
kius, ir pan. Toki užsiėmimai 
bus praktikuojami stovykloj ir 
praturtins stovyklinę programą. 

4. Prašom tėvų nesiųsti vai-

.6. iždi įinkė — Laima 
Sulaity ė. Meninių programų 

į ordinator.us — Andrius Padlec-

Buvus ai pirmininkei 

vaus tautinio meno žinovas V 1 k - l k a m s m a J s to į stovyklą. Sią vasa-
toras Veselka (Detroitas) . Bei Šių 
a$qp£m£ stovykloj darbuosis: 

Saulius Girnius (Chicaga) — 
laikraštėlio ir raštinės vadovas, 
? *-as Kisielius, Jr. (Cicero) — 
vakarinių programų vedėjas, Ina 
Končratė (Chicaga) — akorde
onistė, Jūratė Krokytė (Roches-
teris) — vyriausią mergaičių va
dovė, Viktutė Lenkauskaitė (Cle
velandas) — gamtos būrelio va
dovė, Vita Musonytė (Chica
ga) — literatūros būrelio vado
vė, Jonas Nakas (Detroitas) — 
vyriausias berniukų ir sporto va
dovas, Linas Rimkus (Chicaga) 
— tautinių šokių vadovas, Kristi
na Rociūnaitė (Clevelandas) — 
m e n o vadovė, Vytas Sirgėdas 
(Detroitas) — ūkvedys, Loreta 
Stončiūtė (Chicaga) — spor to 
vadovė. I stovyklą'atvyks iš* Bra
zilijos trys mokslervėš. Jos pasi
liks jaunu&'ų stovykloj talkinin
kaut i . 

Jaunučių stovyklos komenda-
tas bus inž. Juozas Polikaitis iš 
Chicagos, stovyklos kapelionas 
— kun- foną* Staikus (Toron
tas ) , dainų vadovas — m u z 
Faust« Strolia, įvairiose parei-

Jūrato' 
ArŠtikyei ir iždininkei Sigute: 

Baltrušaitytei kuopo- globėja ir 
visas susirinkimas padėkojo už 
įdėtą sėknrngą darbą praėjusiais 
metai". 

Susirinkimas baigtas ateitinin
kų himnu. Po to, tėvų komite
to :irm. J. Kon:raus rūpesčiu, vi
si buvo pavaišinti šaltu gėrimu 
ir riestiniais. 

Pasimatysime Dainavoje. 

Kores.p. Vitas Laniauskas 

% 

IS ATEITIM \ X U 
ŠALPOS FOVDO VEIKLOS 

Priešatostoginis valdybos posė-' 
dis jyyko Rauckinų namuose, k 
riame be visų valdys M ĮMHĮ) i 
lyvavo ir svečias stud.^ Linas Sid- ! 
rys. Jis charakterizavo" kai ku- I 
riuos asmenis, kuriems galėtų įū-
'i reikalinga vienokia ar kitokie 
finansinė parama. 

Toliau buvo svarstoma perei
tų metų ižd. dr. Balio Palioko 
paruošta 1975 m. finansinė apys 

aitą. Pagal ją, gauta nario mo-
<e-sčio. aukų ir grąžin:ų paskolų 
5,940,00 dol Mokėdami m 
nakestį, vieni prideda 5, 15 a 

v ^.^_ _ let .50 dol. auką; iš aš:uorc.j 
-'*'>•' ••-•—*£& '-"ariu gauta po šimtą ir daugiai;. 

. iš prof. ar. Prano Jucaiei. 
net 1,100 dol. Kas iš karto pa-

ukoja 500 dol-, skaitomas m;;-
. ona'u. Tokių yra iš seniau jau 
keletas. Likutis iš 1974 metų bu
vo 11,284.18 dol. 

Išmokėta 6,319.03 dol. Tam 
tarpe At-kų Federacijos valdybai 
3,500, žum. "Ateičiai" — 1,660 
mokrleiviams 950 dol. Spausdi-
niams, pašto išlaidoms ir prane
šimams išleista 209.03. 1975 me-
tų likutis 10,905.15 dol. pinigai 
laikomi banke. Posėdžio metL 
per pirm. dr. V,ac!ovą Šaulį gau
ta 775 dol. Yra paskirta stipen-

; dija lietuviam kandidatui, kuri;-
į studijuotų katalikų teologiją. 
Tuo reikalu rūoinasi kun. Fa

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 

350 dol. Sunkiau yra su tais, 
kurių studijuojant buvo vienas 
adresas o dabar kitas. Bū
tų gražu, kad jie pa tys 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 rūo-imais klausimais. 

B.V. 
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dalyvaus Ccr.nec'icut vak-
ybss : -bernatoie — ELU 

*$'. 

Meninę programą 3:30 vai. 
:c'z'?: atliks seserų vado-
/auįanios NERINGOS sto
vyklos mir^di.es 

P E N K 

rą, stovyklautojus skaniai vai
šins šeimininkė P. Kaunelienė iš 
Detroito. 

Pranešimas moksleiviams 
Liepos 3 d. Dainavoj įvyks me

tilais moksleivių at-kų suvažiavi
mas. Prašome, kad šiame iškil
mingame suvažiavime mokslei
viai stovyklautojai dalyvauti su 
savo kuopų vėliavomis ir taip 
pat Jcad atstovai būtų pasiruošę 
pranešti kuopos veiklą susirin
kusiems. Prašom moksleivius, kad 
jie savo draugovėse rimtai ieško
tų ir ragintų asmenis, kurie su
tiktų įeiti i MAS CV-bą. Suva
žiavimo metų bus renkama nau
ja MAS centro valdyba. 

Stovyklos pradžia ir pabaiga 
Abi stovykloj prasideda sek

madienį ir baigiasi sekmadienį. 
Moksleivių stovykla baigiasi lie
pos 4 d. 11 vai. , o jaunučių prasi
deda 1 va4. Prašom tėvų, kad sa
vo vaikus atsiimtų 11 vai. 

Grntė Damušytė 

LAUKIAME SENDRAUGIU 
ATSILIEPIMŲ 

Preiš pora savaičių esame iš-
siuntinėję atsikltusimus, iiečian-
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SventSs programos bilietai (kainos apačioje nuo $8.00 iki SI H 
haikone nuo $8.00 iki $3.0O) gaunami 'MARGINIUOSE", 2511 
W. t* St^ Chicago, 111. 60629, TeL (312) 7?&-4583. 

Bank-fai McCormick Place (JX. 5. 7 vai. vak.). Bilietai po 
$15.. C$10.00 iokėįa-m) gaunami "PARAMOiE". 2534 W. 68 
St. ( icago, I1L 60629, Tel. (312) 737-3032. StaJai po 10 asmenų. 
Sokrių susipažinimo vakaras Jaunimo centre (IX. 4) Bilietai po 
13-00 \aunami "STASĖS FASH10NS", 6237 So. Kedzie Avc, 
Chic.o, IU. 60G29, Tel. (312) 436-4184. 

Čekius rašyti: Lithuanian Folk Dance Festivals, Inc. vardu. 

ŠVENTES RENGIMO KOMITETAS 
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6YVTBES IR UNCtOS MJKOS PANAMOS KANALC- PAižHAVi 

Laisvės supratimą įrodė, ginda
ma laisvę ir atsikovodama ne
priklausomybę po pirmojo karo. 
Tautos laisvės vertės supratimą 
parodė 19-41 m. sukilimu ir lai
kinosios vyriausybės sukūrimu. 
Visos tos kovos buvo kietos 
ir daugeliu atvejų be vilties lai
mėti, bet jomis lietuvių tauta iš-

nizavo bendro^ Panamos kana-
rą. Singapūro sąsiauryje įsigali lui kasti. 1880 m. pradėti darbai 
Sovietai. Panama sukėlė visuoti- į buvo nutraukti po devynerių me
ni nepasitenkinimą, kurio vis dar į tu. Dėl nesąž: .ngumo bendro-
nepajėgiama pašalinti, vė bankrutavo. Faip atsirado ne-

Nepa tenkinti amerikiečiai, gy- Į dorovingoji "panama". Prancū-
ven'ą JAV valdomo Panamos ka- iza i tur<H° i r ¥^ v a r » ~ n e s u " 
nalo srityje. Jie reikalauja didės-! gebėjo nugalėt 
nio atlyginimo, nes vidutinis jų j jančių uodų. 
atlyginimas tesiekia 3.23 dol. už 

Visi kanalai sukėlė stiprią ko-
Tauta, kuri tiki laisve ir už pagaliau pamatė, kad "ginkluo- v4- Dėl Sueso kilo karas. Ispa-

laisvę kovoja, gimdo didvyrius, tas pasipriešinimas yra netekęs j "ii* tebesiekia valdyt; Gibralta-
Juo tauta labiau vertina laisvę, pagrindo — atramos taško — 
žmoniškumą, asmenį, juo dau- vilties... Vakarai apvylė visų tau-
giau^ didvyrių išaugina. Tai yra tų partizanus, buvusius už gele-
įrodžiusi lietuvių tauta, daugiau žinės uždangos" (Kritusieji už 
kaip tris šimtmečius kovodama laisvę, 127). Laisvės kovotojai 
prieš lenkinimą ir daugiau kaip jautė pralaimėję, bet jie nebuvo 
Šimtmetį atsispirdama rusinimui, nugalėti. 

Laisvės kovotojai, ištremti, 
kankinami ir žudomi, skelbė pa
sauliui savo tragišką likimą, bet 
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 

sąoyojo savo vertes ir žmogiškų R o m o ^ ^ s u s i d e g i n i m U ) 

laisvių pripažinimą, mėginimais ištrūkti iš tautų ka-
Lietuviu tauta kovose tebėra Įėjimo ar tiesioginiu atsisakymu 

užgrūdinta. Negalima laukti, paklusti komunstiniam oku-
kad didvyriais taptų visi. Kiek- pantui. Prisiminti šio laiko-
viena tauta turi išdavikų ir pri- tarpio didvyrius reiškia pagerbti 
sitaikėlių. bet lietuviai didvyrių įr visus tautos laisvės kovotojus, 
turi tiek, kad gali jais didžiuo- laimėjusius ir pralaimėjusius, bet 
tis ir laukti nauju laimėjimų, kūrusius tautos ateitį. 
Nors kova nelygi ir dabarties są- * 

GEDIMIN VS GALVA 

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 

Prancūzų prajotą darbą tęsė 
amerikiečiai. Tu > metu Panamos 
sritis priklausė Kolumbijai. 1903 
m. JAV pasirav garsiąją Pana
mos kanalo sutartį ne su pana
miečiu, bet su prancūzu Philippe 
Buneau-Varilla. Kai Kolumbija 
delsė sutartį įtvirtinti, įvyko 

lygos pilnos kančių, nors pasau
lis užmiršta pavergtuosius, o o-
kupantas vis stipresnėmis replė
mis gniaužia, bet iš kovos nesi
traukia didvyriai, nebiją išsiža-

Zvelgiame Į tautos sukilimą, 
vykusį prieš trisdešimt penke-

žinimą tikrajam savininkui. JAV įamerikiečių Pa k u r s ty*as pana-
trejus metus tarėsi su Panama, j ̂ ^ sukilimas ir atsiskyrimas 
bet vis negalėjo susitarti. Nesuta-jn u 0 Kolumbija. Tokiomis sąly

gomis Panama pritarė kanalo su
tarčiai, kurią ano meto valsty
bės departam n:o sekretorius 
John Hay aptarė: "Aš žinau, 
kad daugelis Panamos patriotų 
nepritars sutar ies kai kuriems 
straipsniams". Taip ir atsitiko. 

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 

rius metus, su pagarba ir tauti- iškasti. Kanalui buvo paruošti ke 
niu solidarumu. Žvelgiame ir į 
tą partizaninių kovų laikotarpio 

Ii sumanymai, 
traukti. Sueso 

bet darbai nu-
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? 

\larquette Parko gyventojai gy
vena mieste ir nori Čia pasilikti. 

Ir negalima jų peikti, jeigu jie 

sukaktis, turinti dar nemažą 
skaičių gyvų liudininkų, šiandien 
prieš pasaulio akis iškyla kaip ^ . . -y- j t i 
*\ K» . . . .. / ^ bus , išdavikų nusikaltimus, bet 
vienas šviesiųjų lietuvių tautos 
laimėjimų ir kaip vienas didvy-

dėti patogumų dėl tautos ir žmo- i . . 
r • dokumentus ir liudininkus. Su 

Prieš trisdešimt penkerius me- * . « '-. 
. JL tautos kovas ir Kančias, nors jau 

tus vykęs spontaniškas, stiprus ir kirtingo pobūdžio. Tai vis lie
su didelėmis viltimis tautos suki- t u v i ų t a u t o s _ m ū s ų b n > H m_ 
limas iškelia visų valią pasipne- ^ į , a s i r e i š k i m a i > t a u t o s va_ 
sinti pnes vergijos pančius ir o- ^ p a r e i š k i m a s n e p a I u ž t i i r ne_ 
kupacnę valdžią rvedusi rusišką Bsiladėtl s a v o s i e k i m ų N e D a i 
komunizmą. Proga savo valiai d a m a o k t o mėgįnimo su-
įsreikst, davė pradėję kariauti 1 — f c - j k i e k v } e n ą d i d v y r i 5 k ą 
du sajunginm<ai - nacine Vo- a p r a i š k a j l i e t u v i ų t a u t a i n a i r įg a}v o ja , kad negalės pasilikti, jei 

1 gins savo didvyrius. Pasmerks j čia apsigyvens spalvotieji", rašo 
provokacijas, okupantui parsida- į Royko. Apylinkė tada smuks ir 
vusius tarnus, vadinamus "stri- dabartiniai gyventojai bus iš

stumti. Marąuette Parko gyven
tojų požiūriu 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 išsilavinusių 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 sienų pa
keitimų, taip nė Marąuette Parko 
apylinkės žmonės to noriai ne
darys", baigia Royko 

priklausytų kanalas. VVashingto-
nas sutiko molcėti 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 
rybams su Panamos respublika, 
pripažino: "Nors daugelis ameri-
keišių mano, kad Panamos ka
nalas priklauso JAV, 1903 m. 
mes jo nenupįrkome, 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 Ala~ka ar Louisiana". To
kių nuomonių yra ir JAV sena
te. Bet ši nuomonė neišspren
džia klausimo. 

Rimties valandėlei 

V I L T I S - G Y V E N I M A S ATEICIA] 
Pop. Paulius VI, kalbėdamas! Be vilties žmogus negalėtų ra-

vienoje audiencijoje, kelia klau-' miai gyventi net žemišku gyve-
simą: kas yra viltis? Iš tikrųjų; nimu. Dirbdamas, kurdamasis 
daugeliui viltis yra neaiški nei sau pačiam geresnį gyvenimą, jis 
kaip dorybė, nei kaip krikščio
niško 
čionis, kuris tiki Kristaus priiikė-

viliasi tuo pasinaudoti bent atei-
gyvenimo žymė. O krikš- tyje. Ar visuomet gali ir spėja pa

sinaudoti savo darbo vaisiais, tai 
limu ir mirties pergale, kuris tiki jau .N'tas klausimas. Dirbdamas 
Kristaus dangun įžengimu, : 
jo dieviška garbe, gauta po že
miško gyvenimo sunkumų nu
galėjimo ir mirties sunaikinimo. 

riškumo nepalaužiamoje tautos 
valioje apraiškų. Sukilimas iš
ryškina ir tas velybe^nes laisvės 
kovotojų gvvybės, kančios, trem
ties ir kalėjimų aukas, kurios did 

nuolat prisimins ilgų amžių did
vyriškas kovas, kurios ypač yra 
sunkios dabarties okupacinėse 
sąlygose. 

Išeivija nusikalstų prieš lais
vės kovotojus ir paniekintų jų 

vyriškumui skatina jaunąją kai- f.uį*' &&1 J> tylėtų kartu su ty 
d linčiu pasauliu. Nusikaltimas 

būtų žadinti juos nepasitikėti sa 
vimi ir laukti pagalbos tik iš 

darosi daugelį kartų juos apvylusių Va-

* būtų ir provokacija, griaunant 
Mėginimas sukurti Ivg ir lais- ****** kovotojų viltis laimėti ar 

vės kovotojo - partizano kultą \uos skatinant nepagrįstomis 
išeivijoje nėra visiškai sėkmin
gas. Įvykiai kasdien tolsta 
resniųjų atminty, jauniesiems 
permažai suprantami 
tik istorija. Bet pagarba laisvės k a n * a r į**** desperatiškoms 
kovotojams, aukojusiems gyvybes kov°rm tik pasaulio dėmesiui su-
ir iškentėjusiems dideles kančias, k e l t h 

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. Gaivrn- 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: "Maciau 

Šiandien reikia prisiminti, nemaža žmonių šitame bolševi-
kad 1945—1952 metų laisvės ko- kų košmare (sunkiųjų darbų sto-
votojai tikėjo į laisvę ir žmonis- vykiose), bet nebuvo tautos, kuri 

Keistieji įsi pareigoj imai 
Ypatingomis sąlygomis pasira

šyta keista sutartis, kurią padik
tavo Washingtc:.as. 10 mylių pla
tumo kanalas, : arinis 553 kv. 
mylių ploto, išnuomotas už 
250,000 dol. pietinį mokestį, ku
ris šiuo metu siekia jau 2,3 mil. 
dol. Sutarties 2 str. pasakyta, kad 
Panamos respu'ika leidžia JAV 
amžinai naudo > kanalo sritimi, 
ten statyti, tvardą palaikyti, svei
katos reikalais rūpintis ir jį gin
ti. Trečiame straipsnyje nurody
ta — JAV ten gali tvarkytis, 
lyg joms priklauytų kanalo su
verenumas. 

JAV išsiderėjo plačias teises 

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, turi 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 

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 
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, Kava dėl kanalo 

Panamos kanalas atidarytas 
1914 m. Po I pasaulinio karo 
prasidėjo trintis. Panamos respub 
lika reikalavo didesnės nuomos ir 
kai kurių teisių. Nuoma buvo 
keliama, o amerikiečiai atsisakė 
kištis į Panamos piliečių reika- dol. Kanalas yra gyvybinis kai 
lus kanalo stityje. 1964 m. sau-! kurioms Pietų Amerikos mažo-
sio mėn. įvyko panamiečių bruz-! šioms valstybėms. JAV užsienio į jo nusistatyme gamtos vyksme. 

3ST* Tačiau yra religinė viltis, at-
antraeilės svarbos, nes 1975 m. į r e m ta tikėjimu, kuri įdiegta žmo

gaus prigimtyje ir sustiprinta die
višku apreiškimu, Kristaus ir 
šventųjų pavyzdžiais. Dieviš 

Panamos kanalas yra svarbus, 
bet jo reikšmė vis mažėja. Ka-: kol neatsilsės Tavyje" (Cf. 1,1). 
nalas yra per siauras didiesiems" Šiam pagrindiniam prigimties ver 
prekybiniams ir karo laivams. Jis žimuisi į ateitį atsako prigimtas 
labai svarbus Panamai, nes bend j pasitikėjimas savo darbo vaisiais, 
rosios pajamos iš tarptautinės į savimi ir savo aplinka. Juo labiau 
laivybos 1974 m. siekė 237 mil. visų pastangų, atremtų Dievo 

pažadais, panaudojimas veržtis į 
ateitį, turėti viltį savyje ir Kūrė-

juo pervežta 13 proc. išvežamų
jų ir tik 5 proc. įvežamųjų pre-

suverenių teisių perleidimo Pana
mai. 1968 m. rudenį įvyko per
versmas Panamoje. Po pervers-

naudotis kanalo sritimi, lyg joms | mo diktatorius brg. gen Omar 
atbaigta. Tai ir yra krikščioniška 
viltis, kuri neapvilia, nesunaiki
na troškimų, paitikėjimo savi
mi 

Kard. Kro! (kairėje) apžiūri Eucharistinio kongreso medalio kaiir 
medalių kalimo Franklin Mint įmonės vadovas C. L. Andes 

J. Daugi 1 įvyksta Fhiladelphijoje rugpiūjio 1-8 d. 

dėjimas, nes jie iškėlė Panamos \ prekybai Panamos kanai3 
vėliava kanalo srityje. Penkias 
dienas užtrukusiose kovose žuvo 
21 panamietis ir 3 amerikiečiai. 
1967 m. prasidėjo derybos dėl ! kių 
kanalo valdymo ir jo naudojimo j Kanalą praplaukiančių laivų į tį'Kėjimas yra susijęs su tikra m; 

Į skaičius vis mažėja. 1975^ m. \e Kūrėjui, į kurį einame, ir tikra 
viltimi, kuri tikDievuje gali būti 

13,873, o šiais metais.jau suma
žėjo iki apie 1,200. Panamos ka
nalo rinkliavos vis keliamos. Me
tinis nuostolis siekia 10-15 mil. į mj ,;r Kūrėju. Net didžiausiuose 
dol. Karių nuomone, kanalas, bandymuase^kaip persekioįimuc-
svarbur tik kariniu požiūriu, ten i ̂  i r !<aričioJe, kaip krikščioniško 
laikyti amerikiečių atsparas ir j tikėjimo paliudyme gyvybės kai-
mažesniems karo laivams pasiųs- j n a a r mjrtįes grėsmėj sau ir arti-
ti iš vieno vandenyno į kitą j mjesjems, krikščioniška viltis sto-
trumpiausiu laiku. Net ir šiuo j vj j ^ -p šviesos stulpas, iš tolo nu-
reikalu yra skirtingų nuomonių. liečiąs kelią ir ateitį. Tai pa-

JAV ir Panama nesutaria dau- ™Lino apaštalams ir patii Kny
geliu klausimų: dėl sutarties g*- «•* * anksto jspedamas: Tai aš 
liojimo laiko, kanalo srities, s t a-! jums kalbėjau, kad tuietmnetma-
tybų, atlyginimo ir karinių atspa-! "Yl* ramybes. Pasaulyje jus pa
rų, nes panamiečiai tesutinka pa-1, irsite priespaudos; bet ?asai<eki-
likti 3, vietoje 14 dabar erančių. *, aš nugalėjau pasauk (Jn. 

Dabar :<analo srityje gyvena J e i g u J e r a s Kristus būtų pasa-
38,000 ameriKiecių, kūnų 28,000 ' į £ mirties ir prisikėli-
yra kariai. Panamiečius y?ac er- ^ ^ ^ : a l a m s b u t ų b u v e 
zina bent pemcis kartus aukiua- a g f a L J i s ̂  . s o ė j o d a r p r i e š „ 
nis amerikiečių pragyvenimo ly - | m i r l į k u r i s u d r u m s t ė apaštalų ti-
gis, nors ir žemesnis, kaip met-i 
ropolijoje. (Nukelta į h pusk) 

>.ą. Dešinėje 
Kongresas 

Ištikimoji Onutė 
J. SLAVĖNAS 

Vėžių kaimo ūkininkas Mažeika buvo žinomas vi
soje parapijoje ir net visame valsčiuje, šimtamargis, 

kurną. Jie tikėjo, kad j \ kraujas taip vieningai laikytųsi, kaip lie- dideli, gražūs, raudonais stogais trobesiai, puikios dir-
i r gyvybės bus vertinamos lais- tuviai" (t. p. 129). Laisvės kovo-! vos, pievos, gražus gyvuliai, ypač arkliai. Pats Ma-
vojo pasaulio, neseniai kovojusio tojai kančioje sugebėjo būti vie-'.žeika plačiai prasilavinęs, turįs gerą jau iš tėvo įgytą 
už sava lai-v'ę.Paga!bos jie laukė ningi, nes tai buvo gyvybės ar ūkininkavimo patyTimą. Be to, vienas brolis kunigas, 
kasdien ir kas metai, kol pajuto, mirties klausimas. Heivija, ne-
kad jėgo< išsisemia, kova prade- sugabenti susikalbėti net smul-
da netekti savo prasmės, kovoto- kioje kasdienybėje, turėtų vie-
jų ^kaičiai mažėja. ningai reikštis bent pavergtos 

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

<*..,„4„T0 ir gyvenime 

'ĮDOMIAI APIE MARQUFTTE PARKĄ 
DtenraMs "Chicago Daily 

\ cv " išspausdino Miko Royko 
straipsnį apie Marąuette Parką, 
kur parodo daug supratimo da
bartiniams jo gyventojams. Pri
mena, kad neseniai ir anapus 
Western gatvės buvo švari mies
to dalis, su tvarkingai laikomais 

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

Marųuette Parko gyventojai 
j sunkiai dirbo, kol įsigijo namus, 

antras gydytojas, trečias advokatas. Visi trys broliai 
mylėjo tėviškę, davė pinigų ir todėl ūkis žydėjo kaip 
aguona raudon žiede. 

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-

'. 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-, 

dirbdavo • k o s sutvėrimas. Juk kur 31 dėsis — vistiek cia visą am 

žens augino, jais rūpinosi. Ji džiaugdavosi, kai jie bė
giodavo sveiki, žvalūs, bet liūdėdavo, 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

dydavo šeimininkas tarnaites, bet jos vasarą 
laukuose ir tik žiemą būdavo virtuvėje, melždavo kar-1 
ves, šėrė kiaules, bet ir žiemą tarnaitės dažnai buvo: 
šaukiamos prie kuliamos mašinos. Onutė nepasitikę-1 
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, 

žių prabus. 
Onutei kartais tiek įgrisdavo jaunųjų šiurkštu

mas, kad ji ryždavosi išvažiuoti pas brolius. 
— Anava, mano broliai ponai, jie neužmirš savo 

sesers. Važiuosiu pas juos. Tada pamatysit kas bus! 
Išvažiuodavo Onutė pas brolius. Tačiau neaišku. 

nei neišmanėlės. Onutės buvo toks būdas: ji turi viską; a r j ą tėviškė traukė, ar gal ir ten nebuvo mėgiama, 
matyti, viską nurodinėti ir, žinoma, jei kas ne taip j ̂  k u r j c laiko vėl grįždavo atgal. Dabar jaunieji dar la-
daroma, pabarti, šeimininkui paskįsti. Už ta t Onutė 
šeimynos nebuvo mėgiama; ją visaip erzindavo, pa 
juokdavo. Ypač, kad prie to prisidėdavo ir jau paau 

biau ją erzindavo. Onutė tylėdavo. 
Onutei pasidarė ypač skaudu, kai ji betikrindama 

savo dėžes, pasigesdavo kai kurių daiktų: tai audeklo 
gę vyresnieji brolio vaikai. Jie neįvertino Onutės m-j g a b a l o > tei k o k i o s medžiagos, tai siūlų. Iš pradžių įtarė 
pėsčių, jos vargo juos auginant. Jie piršdavo jai jau-: t a r n a 5 t e S ( b e t k a i k a r + ą g netvfių savo kambary užti-
nikius, esą toks ir toks jos norįs. Išgalvodavo visokių; k o I e v u t ę 0 n u t c i topterėjo į galvą: tai Ievutės darbas! 
istorijų. Onutė nemėgdavo tų istorijų, bardavo brolio; 
vaikus. Esą ji visai neketinanti tekėti, nes apylinkėj Turto Onutė turėjo nemažai. Jai motina buvo su-
nėra tinkamų jaunikių. 'krovus nemažą kraiti: ir audeklų, ir raštuotų stal

tiesių, aštuonvčių rankšluosčių. O kiek siūlų — marš-
— Mano broliai ponai, o aš tekėsiu už kokio ber- k o n i ų gUĮHaUfc vilnonių kaip šilkas; medžiagų rū-

no!... Geriau visai ne — atsikirsdavo. ; b a m g visokių gėrybių ištisi du kufarai ir pintinė dėžė. 
— Teta, — sakydavo Jurgis, pats vyriausias bro- Motinai rūpėjo Onutės ateitis — viena duktė, dar kiek 

lio sūnus, — jei tu netekėsi, tai numirus netiksi nei | gamtos nuskriausta. Jei ir negalės ištekėti, tai visam 
prie panų nei prie moterų. ; gyvenimui užteks. Onutė dar prie mamos palikimo ir pa-

—O kas? — Onutė nenusileisdavo, — pavartyk! ti šį tą pridėjo — ir gatavų rūbų, ir batų. Ji pati dė-
kalendorių, kiek panų danguje! v e j 0 paprastai veik visada tais pat rūbais eidavo į baž-

Juo didesni augo brolio vaikai, tuo jie Onutei da- ryčią, bet kufaruose buvo prikrauta naujutelaičių si-
rėsi šiurkštesni. Onutė jiems ne motina. Jei pabardavo, j o n U t bliūzelių, prijuosčių ir galybės batų. Tie visi rūbai 
nuo ko nors padrausdavo, jie tuojau atsikirsdavo: įr apavai buvo iš mados išėję, bet Onutė saugojo, nieko 

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

nejudino. 

ž&i kas mergaites leisdavo \ mokalua. Ir Onutės broliai,. skaudu girdėti tokį aečakingumą. Juk ji juoe nuo ma- (Bus iaug-.au) 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m. birželio mėn. 19 d. 

MOKYTOJAS RIMAS ČERNIUS 
- TESĖS DAKTARAS 

Rimas Černius birželio 11 d 
bai*ė Chicagcn universiteto Tei
sės mokyklą, gaudamas teisė-
daktaro laipsnį. Oficialieji bio
grafija trumpa. Gimė, augo ir 
mokėr.i Chicagoje. Baigė Svč. M. 
Marijos Gim-mo nrndžios mokyk 
lą Marąuere Parke, Šv. Ignace 

i mokykla, h oję~ j 
Chicagos universitetą, pasirink 
iilosofijq. kurią baigė 1973 m 
bakalauro laipsn'u. dabar baigi" 
.eisc. 

Lygiagrečia^ Rimas lankė ir Ii- j 
tuanistines mokyklas: Marquette • 
Parko, Ch'cagos aukštesniąją ir j 
Pedagoginį lituanistikos institu
tą. Pažįstu jį nuo to laiko, ka: 
įstojo į Chicagos aukštesniąją j 
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. 
Už!at mokyklos parengimuose ir 
minėjimuose jam ne kartą teko 
ir deklamuoti, ir vaidinti, ir bū
ti pranešėju. 7 ir 8 kl. buvo 
Įtrauktas į mokyklos metraščių 
redagavimo darbą. Mokėsi labai 
gerai, -gaudamas penketukus ne 

vėlio ^ke-letos autorių) rašymą ir 
redagavimą. N u o 1972 m. drau
ge su J. Masilioniu globoja mo
kyklos metraščius; 

Kaip mokytojas jis yra labai 
pareigingas. Jei kai kurie moky
tojai "nenugirsta" ar "užmirŠ-

. ta" direktoriaus pageidavimus ar 
trk metiniuose, bet ir pusmeti- nurodymus, to niekada nepada-
ntuose pažymėjimuose. . r 0 R i r n a s > Mokytojų tarybos po-

Baiges Chicagos aukštesniąją sėdžiuose jis gyviausias klausi-

faktąs, kuris kai kuriems jau 
seniai buvo aišHis, kącl parapi-; 
•ra nėra g*rvriai Jie^'v^ka. ka<f! 

ii skilusi, dvilvrė. Didriaią ios i 
daH sudaro amerikipč;ai i r jau • 
nutautėję lietuviai, kurk su lie- i 
tuvišku iudėiircu nieko bendro 
neturi. Mažąja daV sudaro tie,! 
Vupe d a r nori li^tuv:sk?i mels- i 
*-;s ir +rokšta. kad naraniios va-; 
-^ovvbė ne slopintų, o skatintų ; 
Metuviškumą. 

Ktebonm kun. Antanu: Dran-
-Hniui i r lie+Uviškaiai tikineiųių 
-'aliai t e i k a sunkus uždavinvs 
— iš1aikvti taikini nar?r>ik>s 
-haraMeH k?/* bent vienintelės 
'ikiisios li°tnvi*kos Mi«ios neiš
nyktu Uetuv 'a i turėtu uoJiau 
^ažnvč^a lankvti. ią palaikyti, o 
^e+uvflkpsis klebonas turėtu ar
timesni kontaktą užme?sti su 
lietuviškom organizacijom ir su 
iom k a r t u pasvarstv+i, kodėl ne 
visi tikintieji reguliariai lanko* 
si šv . Alfonso parapijoie, kas 
atstumia jaunimą nuo bažnyčios 
ir nuo parapijos. Gal pasiseks 

~~ surast i sprendimą, gal ne, bet 
Šiuo metu jis yra įsitraukęs į\ ^ ^ e n artimesnis kontaktas, 

lietuvių literatūros vado- j draugiškas dialogas duotų daug 
pačiai parapiiai. 

E S T A T E 

MOBILE HOME 
ONLY $2,995.00 

12x45 ft. 2 bedrooms, centrai air. 
all Utilities. Compiete and ready 
to movė in. Swimming & fishing j ! 

Great for retirement or family 
weekend vacations! 70 miles soutb 
of Chicago, off 1-57 

PHILIPPE REALTY 
Tel. (312) 358-1800 

C L A S S I Fl ED GU I DE 
R E A B S I A T E 

BUILDING FOR SALE — four apan-
ments & four stores. $15.000 income. 
Contract sale. $15,000 down and ręst 

; 5*4 interest. Marquette Park. 2422 
W. Marąuette Rd. Phone: 77^-9075, 
Felix Juras. 

Mfir. 
O A K L A W N 
ir kedro medžio bi-leveJ 

Dr. Rimas Černius 

>iHi!iuiiiiiitiiiiiiiiiiin;;;;;~:";iiiiiiiiiiH 

BUO'S REAL ESTATE 
PIRKSIT - PURDUOSIT 

HUOMOSIT 
ĮVHR&S DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4389 Archer A ve. - 254-5551 
ISfth A Arcber Ave. — 257-5861 
8929 So. Hartem Ave. — 598-329(1 
iiitniitiiiiuriiiiiiiiniHiiiiiMniiimiiiiiiir 

3 miegami, 1% vonios centr. oro 
i vėsinimas, apšild. 3 Vį maS. garaįąs-
! dirbtuve, šoninis )vaSiarimas. Arti 
Į mokyklų. Gerai užlaikytas craius na~ 

mas $54,900. 
McKEY & POAGUB 

12247 Harlem — 361-4226 

Savininkas parduoda 6 kamb. (3 
mieg. namą. 1Į£ vonios. Rūsys. Gara
žas. Apyl. 72-os ir Albany. Puikiam 
stovy. $31,000.00. Skambint 7S-lt35 

ST. T A B C I S S r S 
Open Sat. & Sun. 1-5 p . m. 

5481 No Marmora (5»00 W.) 
t'-i Story EngUsh Brick. Poss. In-
Law or Income. 8 B m s . U p 5 R n u . 

Dn., 1 ^ baths. FoU temt., 2 car 
garage. 

BY OWNEK 775-1881 

HKIJ* VtAJNTED — MOTERY> 

EXPER'D MAIDS NEEDED 
Please apply in person 

toternational Motor Inn 
4201 N. Maamhoim Rd. 

Schiler Pk., Ilinob, 

P A R D A V I M U I 

MACH!K£ OPERATC* 
No experience necessary. 

WiH oram. Hospkal insurance, 
vacation. 

KOOPS KAPS INC. 
S258 W. Grand, Chicag© 

paid 

lit. mokyklą, įstojo į Pedagogi 
nį lituanistikos institutą, kur dir
bo visu rimtumu ir atsidėjimu. 
Institutą baigė pirmuoju, gauda
mas ta proga Švietimo tarybas 
lituanistinę premiją. 

Pedagoginio lit. 
dentai Chicagos 

mams kelti, svarstyti, sprendimui 
pasiūlymą rasti. O jo vedamo
mis pamokomis visada gėrėjosi 
Švietimo tarybos in:pektoriai. 
iSluo 1975 m. rudens jis yra 
Švietimo tarybos narys. 

Rimas Černius —lietuvių kal
bos ir literatūros mokytojas. Ri-

aukštesniojoje | m a s Černius — teisininkas. Ge-
įnstituto stu-

naudos pačiai parapiiai, tikin
tiesiems ir lietuvių visuomenei. 

A Kadžius 

iJ apdranda nno agniem ir aatoroo-
»»I1»0 pA.9 

FRANK ZAPOLIS 
S20S*4 We« tSth Street 

Chlcasro. niinnl* 

Turiu Chicajros m*esto teidtma 
Plrbn ir užmiestv. TMrbu gTeitai 
e-irantuntat ir nužipin^ai. 

E L E K T R O S 
rVTTJlMAI — PATAISYMAI 

K T , A m W S PFMPrTTS 
l«!M> S. W»<.ht<-i»w ATe »27-35S9 
> M M M t H M < t M I I I ^ . 

Mitrlida — 5 kamb. ir 2 kamb. pa-
rtogeje. Centr. gazo Sldymas. garažas 
56 ir RockwefiL $22.000 

t po 5 kamb. mfir. Centr gazo Sū
dymas. 2 mas. garažas 61 ir Talman 
(29.900. 

i botai ir tu«ia krantovC. $360.00 
aite pajamų. Brighton Pke. $28,000 

L E M O N T 
story witlj 3 bedrms., 
& bsmt. Priced In tne 

Š I M A I T I S REALTY 
LiLsar&nee — Income Tas į 

2951 W. 63Td St. 436-7878 
M ' »•.«. 

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

lituanistikos mokykloje praveda nausios sėkmės abiejoie srityse. 
savo praktikos pamokas. Turėda
mas laiko, užeinu jų stebėti. Už-

Pagarba Filomenai ir Kaziui 
ČerrJams, užauginusiems lietuvis 

ėjau ir į Rimo vedamą lietuviu koje dvasioje savo sūnų ir išlei-

SIUMTINIAI f LIETUVft 
Ir kitus kraštus 

N15nZTVSKA8. 4065 Archer Ave, Į 
ChkaKO, IH 60632, tetef. 927-508* 
"^ooooooooooooooooooooooooo j 

T E L E V I Z U O S 
M t G 11 NAS TV 

votos h Paprastos Radijai 
Stereo ir oro vėsintuvai 
Fa ru-i • :m.i s ir taisymas 

M I G L I H A S T V 
16 ^T >iHh S t , teL 776-1486 

Frame 2 
dining rin-
30"s. 

Brick ranch — ąuality buill. 3 
bedrms. lce. kitehen, full twmt.. 1% 
batha Situated in th© heart of Le-
m o n t 

One ot a Idnd. Large 4 bednn. — 
2 story brick & aiumlnum sided 
Colonial resMeflce. Beautifuf family 
rin. with fireplace. Situated on 2 a<r-
res overlooking the countryside. 
Ix>cated on the outakirts vt Lemonu 

WOLSKI REALTY CX) 
257-2234 

Mūrinis 3-jų miegaainj^ namas. 
IV2 vonios.Pus'au įrengtas rūsys. 
Patio. 2-jų maž. garažas. ApyL 
81-os ir Lawndale Ave. Skambint 
767-5457 

CONTINENTAL HOUSE 
Restaurant & Lkjuors 

1«S0 W. 47 SU Phone 254-7923 
Experienced waitresses wanted 

Work days or nights 
Full time or part-time 

Ask for Leon 
ENGUSH SPEAKING LTVE-IN 

HOUSEKEEPER 
For moihertess Northside home, 
diildren ages 10 & 8. Privato rooro, 
bath, & T.V. Mature, reliable, 5 day 
wedc Pleasę calj G. Caer 782-9181 
eart. 261 Mon to FrJ. 10 AM. to 4 P.M. 

INSURANCE AGENSY 
Needs giri with insurance exper-

ience for various duties. Mušt type, 
good working conditions. South-
west side of f ice. 

TeL — 458-2055 

For sale — Refrigeraticn box. likę 
new; and oven. Piano for sale, Uke 
new; and other househcld artic!e<. 
2422 W. Marquette Rd. Pbone: 776-
9073, FelLs Juras 

HELF VFA-VTED MOTERYS 

Gera proga sąžiningai nedirbančiai 
moteriai uždirbti keliolika dolerių ap
valant 2-3 kartus mėnesyje mažą bu
telį. Atlyginimas ir laikas susitarus 
tel. 737-2738. Skambint 5 v. v. (iš
skyrus sekmad.) 

HELP WANTED VYRA/ 

MODEL MAKEK 
Experienced for a variety of prototype 
fabrication & assembly work on rrio-
tors • & electromechanical produets. 
Some supervisory experier.ee reąvrirėo. 

Contact John Joyce, 259-3750. 
Molon Motor & Coil Corp. 

3737 Iodustrial Ave. 
Rolling Meadows 

An Eaual Opportimity EmpJoy«r 

literatūros pamoką. Pamelai bu
vo labai kruopščiai pasiruošta ir 
ji sistemingai, gražiai bei vaiz
džiai prave.;ta. Palaukiau po pa
mokos prie durų ir jį, dar te
beinantį iš klasės, pakviečiau 
nuo 1970 m. rudens būti Chica
gos airkšt lit. mokyklos mokyto
ju. 

Ir nuo 1970 m. rudens Rimas 
Černius — mokytojas. Matyda
mas jo atsidėjimą mokytojo dar
bui, dažnai pagalvodavau: "Jei Pernai rudem, prel. L. Men-
tu, Rimai, būtum gimęs, augės įdėliui dėl pašlijusios sve-katos, 
ir mokęsis laisvoje Lietuvoje, tu j išėjus Į pensiją, susikomplikavo j 
būtum studijavę: lietuvių kalbą i lietuvių šv. Alfonso parapijos t 
ir literatūrą, ne filosofiją ir ne; reikalai. Daug kas norėjo, kad . 
tei$e. Čia tavo rntis"... Bet aš to j šioje parapijoje dirbtų abu lie- | 
jam niekad nesakiau. Juk reikia! tuviai kunigai — kun. A. Dran- 2 
gi iš ko nors duDną valgyti 

dusiem* jį j aukštuosius mokslus.; 
Juozas Masilionis 

\ IŪMJ kolonijost 
Baltimore, Md. 

DU K L E B O N A I 
L I E I T V I U P A R A P M O J E 

> • • - » • • * - » • » • • * *•* 

M O V I N G 
SERfiNAS perkraosto baldas Ir U* 
h» daiktas. Ir B toli ifctfa ' "f-
mai ir pilna apdraoda. 

TELEP. — WA >8063 

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

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4£I2 L, F -,\\r.z S 

i 

perkr&U8tywa» 
h-airia aUt«ra« mst 

82S WEST S4tb PLACE 
TeL — FTiontkr fi-1882 

" • : - • - ; 

0«.»f» na.mf» <i lanko Ir iŠ vidaus. 
Darbas garaatuotas. 

Noo 5 iki B vai. vak. 
skambinti YA 7-»107 

" ^ ^ u g a s " — tai jusę dien-
raštis — remkite %. 

M. A. Š I M K U S 
REAL ESTATE, NOTARY PCRIilO 

INCOME TAX SERVICK 
4259 S. Maplewood, teL 254-7490 

Taip pat daromi VERTTMAJ, 
GIMTNTTJ Iškvietimai, pildomi 

pnjETTBf iS PRAŠYMAI Ir 
kitokį blankai. 

c«rtn«»::r«rx:r«yccjrjrriir»wįrcirMr«n«>t 

MICHIANA SHORES, MICTL 
COUNTRY HOME 

Nepaprastai grazna 4 mlegamnjn 
(2 vonioa) "ranch" namas ant 
100x150 p. puikiai apsodinto sklypo. 
Gazn apšild,, oro v&sinimaa, kabinetl-
nS vlrtuvS. risi reikmenys, židinys. 
Dideli kambariai. Aptvertas kiemas, 
patio. "Panelled" šeimos kamb., ba
ras su vandeniu. "Panelled** rūsys su 
2 "showers** Ir "powder room". Pui
kios mokyklos. Arti paplOdymt©. 
Daug priedų. Tuojau galima oŠimtL 

i $57,600. 
Kreiptis } savininką teL SIS - r 

S47-H50 arba S12 — 4S«-a7*7 
Savaitgaliais 618 — 469-2171. 
w* » •••rvtnirvinirmw».mmm $ mm***** 

OTEREKCED SECRETARY 
£xcell typing & shortband skili* a 

mušt. Interestjog & vąried dutięs. Ex-
cell bencfits. Salary commensurate 
with skills & ecuerience. 

Can 846-5405 

gĮGLISH SPEAKING MAID 
Wanted, one or 2 days per week, 
couple no chUdren, washer dryer in 
apt. some Eaglish necessary. Lin
coln Park area. 

C.ALL 6G4-3815 

:::i!i;{iiiHiiiiiii!iuiuuiiiiU!Uiu 

Būdamas mokyloju, Rimas 
nuo 497i 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 

ginis ir kun. K. Pugevičius. Ru- r 
ragas A. Dranginis buvo paskir- E 
tas laikinu admmistratorrum. E 

S. m. gegužės 21 d. "The Ca- ! 
tholic Review" paskelbė, kad ir i 
Alfonso parapijai skiriami du = 
klebonai — ktm. A. Drang in i s .§ 
ir amerikietis kun. Wil]iam A . ' i 
McEvoy. Sj faktą paskelbė i r " 
pa ts kun. A. Dranginis bažnv-

IIIII!IIU1U!IIIUH!1!I1IH£ 

A n n o u n c i n g t Ii e 

Tor Providirtg Unkpie Health Servioes" 
4063 So. Arcber Ave. (Near CaJUornia Ave.) 234-7«3 

FEATURING: *Swedish Massage and Tijerapeutics ' R f̂!exology; Zone 
Therapy; Accupressure *Hydro and Electro Therapy: Phjsiotherapy 
•Dietetic & Nutritional Counseling; *Personalized Fitness Programming 

Open Week Days 2:00 P.M. to 8:09- P.M. By Appointment 
Saturday By Advanc© Apf»intment Only 

F V S H E C 1 U I 

^70.00 Oiicagoje 
0 2 . 0 0 Gcerojc 

(10/2©/5/UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 

nuolio kelias i lietuvybę ir n u o 1 " 0 ^ - sakydamas, kad > būsiąs 
jos" (1972) ir "Eilėraščio nag-, klebonas lietuviams, o kun. Mc 
rinėjimas" (1975). Visos tos j 0 i Evoy — klebonas amerikiečiam, 
paskaitos yra išspausdintos "Švie- Reiškia, oficialiai patvir t intas 
timo Gairėse". 

Visos jo paskaitos labai kruopš 
čra4 pamoitos, klausytojų nuošir
džiai priimtos. Pirmąją jo pas-j 
kaitą girdėjo ir prof. A Salys. 
Diskusijose jis paiakė: "Rimas 
Černius yra gimęs būti mokyto
ju". 

Be to, mokytoju studijų savai
tėje yra labai vykusiai suredaga
vęs keletą humoristinių stovyk
loj laikraStėtiųr 'Truprngraužys" 
(T971), "Oro rykštė ir malonė" 
(1972), "Mišrūs balsai" (1973) 
i rk t . 

Mokytojų studijų savaitėje už-
angažuotas, parašė "'Namų ir ar
timiausios aplinkos žodynėlį", ku 
ris jau spausdinamas Romoje. 
Mokyklos reikalams parašė "Lie
tuvių kalbos pratimus" V ir VI 
H. Abi dalys parašytos sistemin
gai, arškfai, suprantamai, nesun
kiai, bet jvairiai ir nenuobodžiai. 
Jis taip pat yra prisidėjęs prie R. 
Scarry "Mano žodyno" lietuviškos 
laidos paruošimo. 

HEATEVG 
AIR CONtolTlOMNO 

D. Žukauską* 
4444 S. Westem Avenue 

Te*. — VI 7-M47 

>ooooo "OOOOOOOOOOOO-

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 

šildytuvų specialistas. Virtuves iri 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t i 
plytelės. Glass blocks. Sinkos varaz- i 
džiai ižvalomi elektra. Kreiptis po; 
6 vai. vak. 

SERAPINAS — 778-0205 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi I 

'iiiiiiiiuiiifiiiiiiiiiifiiiiimuiiiiniiinnininimmifniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiin 
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HEUP WANTED — VYRAI 

NEWMODERNFOi'N',Y 
In Canada Needs Foundry Help. 

W e are offering opportunities for experienced foundry 
workere. Steady work. 

We are interested in foundry personnel with technjcal or 
practical experience in any phase of steel casting manu-
facture. Of special in teres t are: 

PATTERNMAKERS 
ARC-FŪRNACE MELTING 

SŪPERvTSORS 
FL00R MOŪLDEBS 

CIEAMKG SHO? 
INSPECT0RS 

Salary negotiable. Apply in writlng giving resume of 
Mrprk history and education to : 

ATWOOD « MORR1LL L T D 
126 Chureh SU |H, Sftphea,"|, B., CAKIDA 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
BTJTT; NTJOMAVIMAS 

Namu pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas 

Draudimai — Iaeotne Taz 
Notariatas — Vertimai 

3ELL REALTV 
J. B A C E V I Č I U S 

S455 So, Redzle Ave. — 77^2283 
>oo<xx>oooo<>oo<><><K>oooc<>ooo<y 

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

Call 778-8706 

CERTIFKD BAKER 
0R APPRENTICE 

Baker worker full time. 

Gali: 966-8191 between 9—5 
CERTIFED BRIVS" 

WAUTED 
for delivery baker>- goods. 

time. Call between 9-5. 

TeL — 9 6 6 - 8 1 9 1 

Full 

iiiiimiiiiiiiiiintimmmimifiiiiimmiii! 
CHICAGO BRANCH OF 

FOREIGN BANK 
seeking Experienced 

Bi-Linguai French/English 

»<IFCEIXAyEOC8 

>ooooooooooooooooooooooooc 
N A M f R E M 0 M T A S 

PRIEINAMA KAINA 
Taisai] Ir naujai {rengta vonia* 

Yirtuvea Ir naujaa lubas. Irenstn 
kambarius rfl«y. Daiaa. 
Zigmas, teL 778-0818 po 6 v- vai. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

MARUA NORETSIENft 
VYTACTAS 2rK. \ rSKAS 

SIUNTINIAI Į UtTuVĄ 
Labai p»(treidaaJaiTio« ge 

prefcEa. Kalstau D Ear^rv^ 
2S0S W. «»flj St., CThi 

T E U — WA 

Applioant mušt have excellent 
typing and shortband skili witi 
French sherthand desired. We offer 
excellent salarj' and beneTits. plea-
sant *working environment. 

I I 341-0500 

ININMHfimilIHUlMHIIIlinillUnilllIHIUI 

A U O Y I S non^tNn Ųnufi inu 
Office and acconnting plerical help 
wanted. Good pay. benefits. aad 
working conditions. 

Call GKE6 a i 

2 2 5 - 2 2 1 2 
or come in for interview at 

8207 South Shields Ave , 
CUeago, DJGbon 

ECTERIENCED DRAFTSMAN 
MUst' hacve at least five years ex-

perienced as structural steel detaikrr. 
Please apply to MR. S. J. STANCZAK 

238-74€0 
Steel Detailers & Designers, Inc. 

9135 S. Western, Chicago 
EXCELLENT OPENTNG 

PŲNCH PRESS SET-U? 
FULL TIME (First Shift Positkm). 

Minimum 5 years estperience with 
PUNCH PRESS up to 90 ten. Utilizing 
Air Cushion and Automatic Feeds. 
GOOD WAGES and Fringe Benef'ts 

Caū 788-6111 Ext 48 or APPLY 

BEU ELECTRIC C0. 
2«30 W. 50th St., Chicago 

An Eaual opDortunits- emDloyer 

BAKERA' IGHTS 
EXCELLENT SALARY for 

experienced reliable man to 
work in very clean well run 
donut shop. Permanent position. 

CALL MR. DON LT 
20 So. Xorthwest H i g h v i y 

Palatine. 11HD"I> 258-7935 

TOOL AND DIE > I A K £ E 
W c are in need of an individual witb 
f-5 years esperience in building ana 
tępairing progreaaive and compouna 
diee. Flr3t shift operation. Goo į 

starting salary. Good company 
benefits. 

APPLY IN PEP.SON 
between 9-11 A.M. and 2-4 P.M. 

or can 778-«lH esrt. 48 
BELL FXECTRIC OO. 

26»0 W. 50th St., Chicago 
An «qual opportunity employer 

UNTIOKMAMA - FX)R RENI 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < > 0 0 0 < 

HAMŲ APŠILDYMAS 
. .TaiMn apaufl Ir tmOtsAn naajw pe-
gfeas. P»«1*i išralaa Utptį •lr-*nhw 
•r perdirba dfl daj^j. įdeda -a^dem 
fUdytiKsa. TSrslp<Ja — 

A. BANYS — teL I M U 

Ivairlij pr«kln 
is mfiai KUMlgllo. 

pAMtrinkh IM« ae-
brap^lai 

COSMOS PABCEL& EXPB£S3 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

«SS S. a&l^ted St. Cbiemgo 10. SOSM 
2.VT1 W. «ftb St, Catemco, CO. SOSSt 

TeJefu 925-27T7 — 2*4-M» 
V. •< 

Perskaitė "Drangą", daoklte 

i biri«»Tn« {MMii*kiUtytL 

ISNUOM. kambarys su virtuve vy
resnio a m i vyrui ar moteriai. Tei
rautis teL 776-3727 

ISSDOM: kambarys 2-me aukšte. 
Atskiras jėjimas ir patogumai. 

TeL 584M4 

Baaom. 3 kamb. namelis Union Pier, 
• c h . priedais Lienodu salę. 

Skambint 77«-e04O 

IŠNUOM. 4 kamb. butas 2-me aukš
te, tu baldais. Suaugusiems. Nuo lie
pos 1 d. 641 S. Campbea. WA 5-6«l« 

D t M E S I O 

» • • • « • • • • • • « « » « « • « « • « « « « » »j 

VALOME 
tttmumą i? v*%noJao» 

vlsji rUSų grindis 
BtTBVYS — TfeL RE 7-5168 

MACHINE REPAIRMAN 

If you have 8 yrs. or more expe-
riesce aa a machine repairroan oii 
beavy punch presses. can read 
bluepririts and are able to operatę 
lathes, milling maebines ahd 
fbrth. we want to talk to you aooi> 
8 future witb a leading Chicago 
company. 

Good 8tarting salary and liberal 
benefit package includes such itenas 
as fully paid hospital and life insur
ance. excellent pension plan with 
80 years and out, stock purchaše 
plan and many more benefits. 

So, if you are looking for s 
challenging future contact 

Ms. Kendzierski 
Tel. 287-6180, Ext. 448 

Yktor Products Division 
DANA CORP, 

5750 W, Rooseveit Road 
An Equal Opportunity Employer 

http://experier.ee
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JĈ  įvykti gqguži 
v o atidėtas vėlos;:-iam 

y\avo 
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nikas 
!3 d. bu-

K. : 

i 

« \. Kapa-
rado 

• 

' 
Gary lituanistinės mokyklos 1976 m. ajiuaneniai: iš Kaire į dešinę: Rasa Raudonytė, Jonas Vaičeiiūnas, Linda lava-
raitė, Karilė Jonynaitė, Alma Noreikaitė, Loreta Raudonį tė ir Kristina Tavaraitė. 

Lieti 
Ch'cagos 

Gary 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
, Indiana 

ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS 

Gegužės 30 d. Gary lituanis
tinė mokykla baigė -savo mokslo 
metus ir iškilmingai išleido bai
giančius mokyklą. 

Linda Ruzgaitė —mažiesiem:. 
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 

Ruzgaitė, Bronytė Ruzgai.ė, Lin
da Tavaraitė ir Kristina Tavarai-

gitaia smagiai padainavo te su 
'Ridikėlį ir pet 

Vieno paveikslo scenovaizdį 
"Mūsų daržą." atliko visi jaunu
čiai grupės mokiniai. Scenai de-

įSką' 

mketo 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 yrą šią mokyklą bai
gusi. 

Po programos, motinų komi
tetas, kurį sudaro: Uršulė Tava-

jrienė, Milda Jagelienė ir Roma 
•Dambrauskienė, visus, kaip ir 
visada, skaniai pavaišino pietu
mis. 

PARAPIJOS JUBILIEJUS 
Gary Šv. Kazimiero liet. para

pija š.'ais metais švenčia 60 me
rų savo gyvavimo sukaktį. Para
pija buvo įsteigta 1916 m. Jos 
pirmuoju klebonu buvo kun. Ka-

•c" C. Špokam 
soė. reikalą 

R . izjjas • k( 
- tvąrl 

— Birželio 19 d. 
klubo parką atvyks: 
-kautai stovyklauti, * :ė! birže
lio 20 d. sekmadienį. ..ciuviškos 
pamaldos bu: lietuvių parke kar
tu su skautais 11 vai. . :o. Kvie
čiami visi dalyvauti. Po pietų, 
skautams išvykus, Rockfordo 
šauliai ruošia "Joni r laužą". 
Prie laužo programa atliks iš 

— Rugpiūcio 1 d. ruošiamės 
i x a-asbą. Lietuvių dieną. 

Numatytą vykti ir į 5-tą Š 
s 

- ',-. •. ūkas bu-> 
rug ėjc 5 J . Pad'dir.us klubo :ar-

o-ančias patalpas, galėsime 
n nrui užė. s 

AK. 

— Kol bus lietuvių, kur ie sa
vyje j au s rezis.enci. ę dvasią i r 
pagal ją gyvens, tol nežūsime 

k a p tau ta ir vėl kelsimės iš 
naujo. Kuo. dr. A. Baltinis 

Paieškojimai, 
Lškomas -JOV \ S LTNKEVinu>. 
kilęs iš Šiaulių. G>̂  Čhicagcje 
Trašornas atsiliepti šiuo adi\ Br»-
nius Mikalauskas, 1414 W. EI Se-
gundo Blvd., Mobile Home No. 20. 
Gardena, CaUfornia 903-49 

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

Fr. Koosevelt 

Mylimai žmonai ir mot inai 

A. t A. BRONEI ŽEMAITIENE! mirus, 
vyrui . Lietuvių Is tor i jos draugijos nariui VINCUI ŽE
MAIČIUI, sūnums A L G I R D U I su šeima ir kun. KĘSTU
ČIUI reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuviu Istorijos Draugios 
Valdyba ir N ar ai 

Mylimai motinai 

A G O T A I P I E T U Š K I E N E I m i r u s , 
nuoširdžią užuojautą dukrai IRENAI ir žentui VY
TAUTUI RADŽIRMS reiškia 

Juze ir iuozas Ivašauskai 
Margarita ir Vaclovas Monikai 

Po pamaldų, kur ioe dalyvavo , 
visi organizuotai, mokyklos salė-1, Pumpurėliai deklamavo: Moni-
įe vyko moksio metų užbaigimo L \ a J a g e ' a I t e ' , B r 0

T
n y t ė R u z S f * » r 

aktas, kuriam vadovavo mokyk-T 
los vedęjas St. Rudys. Jis padarė j 
platesnį praeitų mokslo metų pra
nešimą, pasidžiaugdamas moki
nių tvarkingumu tr 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: Lar-a Butny ė, Ka 
rilė feny Raudcnytė Zita 
Raudonylė Loreta. Raudonyti-
Rata, Linda Tavaraitė, Krisina 
Tavaraitė. Jonas Vai-jeliūnau ir 
Alma Noreikaitė. Vz-dėja: St. Ru-
Š5f$ u -•.;:l. Ig.-i. < įl 
jiems mo'.iyklos baigimo diplo
mus. Ta proga kun. Ign Urbonas 
pasveikino baigiančius mckykV ii risi mskirtiai gražiai padai-
pa>idž'augė iabai g;'rair mokyto- r^ųp š'a- daina?: Gale lauko to
jais ir tėvų meile mokykla . Mok. ' i . Augo kieme klevelis, Tėviš' ė 
joną* P Č ' T ' ; ' - i'e":ė "i r . r j" . le. Rūpino~i tėvužėlis ir Parves- raukos šiai knygai. 

koracijas nupiešė Linda Ruzgai- zimieras Ambrozaitis, įdomiu su-
grupė meniškai tapimu, šiuo me'u Gary ligoni-
polką, audėjėlę, nėje dirbančio dr. Kazimiero Am-

tė. Vyresniųjų 
pašoko: kalvelį, 
rastą ir kepurinę. Tautinius šo
kius r raenirtę programa paruo
šė mok. K. Pečkai.i^nė. Ji š'.oje 

loję dirba su pasiaukoji-
i 10 metų ir š.a proga 

gė ių Š ".iarru gro 

Vedėjui S . Rudžiui vadovau-

brozaičio giminaitis. Knn. Ign. 
Urbonas, dabartinis klebonas 
šias pareigas eina jau 10 metų. 
Iškilmingas parapijos jubiliejau-
minėjimas bus spalio 17 d. su 
Mtšiomis, kurias koncelebruo' 
C^ary vyskupą' Andriejus Grutka 
J's suteiks ir Sutvirtinimo Sakra
mentą. Šio jubiliejaus proga yra 
rengiama parapijos istorinė kny-
*a ir daromos organizacijų nuot-

lasių mokiniams 
• " ; ' 

RIMTIES VALANDĖLEI 

Atkelta iš 2 pusi.) 

'" ' itie. Tė'-ų 
— : — *— 

... % 

motinų ko-1 k r -

kėiirr: - -~:' ':ėi:rna. i r t nesu-
-asios meiiė : 

•\am M įm .Todėl tiek 
apašrai.i-. tiek kiekviena? 
aon i s gyvenimo, ir 
kanč'osc turi prisiminti dar anks-
tyvcrii Kristaus įspėjimą: "Jūs 
verksite ir raudosite, o pasaulis 
•žiaugsis. Tū~ bū-ite nuliūdę, bet 
iūsu nuliūdimas navirs džiaugs
mu" (Jn. 16,20). O tas "pasaulis' 
yra persekiotoja' nuo Kristaus lai
kų iki mūsų didžiųjų persekio
jimų. Tas pasaulis esame ir mes, 
kai prarandame viltį verksmuo
se ir liūderyje ir užmirštame, kad 
Kristus jau prisikėlė, kad mirtis 
jau daugiau nebeviešpatauja — 
ji tėra tik perėjimas į amžinybę, 
kuri skirta protingam kūriniui, tu 
rinjčiam nemirtingą sielą ir viltį i 
savo Viešpatyje. 

Krikščionis šiandien gyvena 
kartu su nekrikščionišku pasau
liu. Krikščionys gyvena ir kuria 
ateitį kartu su ateistais ir skirtin
gai tikinčiais. Bet tikra: krikščio
nis neniekina nieko, tik savo ti
kėjimu, meile, viltimi rodo Kris
tų, mirusį ir prisikėlusi, palikusį 
savo mokslą 81 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 prararti pasitikėji
mą savimi ir Kristumi. Liūdėti dėl 
žmogiškų blogybių tai reiškia 
peržengti šios žemės ribas ir atei
ties viltis atremti nesibaigiančia 
Amžinybe. 

Dls. 

A. A 

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

i - 4 Ą - . - į ! PiFTijjKIENE! mirus. 
dukrai IRENAI, jos vyrai VYTUI RADŽIAMS, ?eserftns BRO
NEI ir JUOZUI KARAZLJAMS, EMILIJAI ir JURGIUI OEP-
NERIAMS bei jų Riminėms reiškiame RtUą nčuo jautą ir karto 
liūdime. 

RŪTA IR LEONAS VACBERGAI 
PETRAS VACBERGAS 

• ' • . 

LIUDVIKAS APANAVIČIUS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir uošvis mirė 1976 ra. birželio 

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

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

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

Dėkojame kun. J. Plankiui suteikusiam velioniui paskuti
nius sakramentus. 

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

Dėkojame prel. D. Mozeriui už maldas koplyčioje. Dėkoja
me Jonui Jokubksi ir Vladui Palubeckui už atsisveik'nimo žodj 
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 GertraAa, duktė Nijolė 
sunu* Algirdas ir msrti Pat 

i 

LAIDOTUVIŲ OlREKTORlAi 
3OYY0AS P GAIDAS ii URALDAS f OAIMH 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
t33t )4 >outh Salitomis Aveniu 

Teleionai LA J-044U h LA i 98V 
i60t V iouth Hermitagt Aveniu 

Telefoną* YA/df M741 2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3807 SO. LITUANICA AVE, Tet TArds 7-8401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW1CZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PUACE TeL VTrginia 7-6632 
2424 W. 69th STREET TeL REpabUc 7-1213 
11020 Soatbwe»t Blghway, Palos Hllls, CL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

TeL LAfayette 3-3.572 4348 So. CAUFORNIA AVE. 

POVILAS J. RIDIKAS 

32.34 SO. HALSTED STREET TeL TArds 7-1911 

OOO<XX>OO<X>O<X><XX>OOO<><>OOO<X>O*OOOO<KX>OO<X>O<><X>O<XX>OOO<XX 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
3240 SO. HALSTED STIEET TEL. - CA 5-72S2 
RADUO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

Dr^ELiS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

JURGIS F, RUDMiN 

3219 SO. LITUANICA AVE. TeL TArds 7-1188-39 

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 

VASAITIS - BUTKUS 

1444 SO. SOth Avs., CICERO, ILL. T«L OLympic 2-i0W 



DiRAUGAS, šeštadienis, 1876 m birželio mėn. 19 d 

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. Bragys, Eva Migony-
tė ir kun. K. Pugevičius. Mano
ma, kad "VVashingtono lietuviai 
apie pamaldas praneš plačiau. 

X Juoze 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 I Beverly Shores, Ind., Fairwater 
ir didžiuotis būdami lietuviais", s t J. Bičiūnienės viloje. Kvie-

x švėkšniškių draugija ren
gia gegužinę birželio 27 dieną 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Vladas Pažiūra, Los Ange
les, Caiif., kuris jau daug me
tų vadovauja Los Angeles Šv. 
Kazimiero šeštadieninei mokvk-

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

AUSTRALIJOJ* 
— Kun. Prano Dauknio reda-

J i taip pat prisidėjo piniginę au
ka sumažinti didžiulius nuosto
lius po trijų lietuviškų operų pa
s tatymo. 

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 į Santa Monica, Calif., pas savo 
yra proga visų kar tų lietuviams j gerus draugus Aleksandrą ir 
_ Amerikos piliečiams vieniu- j Povilą Vidugirius. Ten žada pra-
gai pareikšti džiaugsmą Ameri-! leisti likusią savo atostogų dalį. 
kos 200 m. valstybine laisve, j x Švč. M. M. Gimimo parapi-
kar tu išreiškiant dėkingumą už į j o s tretininkų brolijos susirinki-
duotą prieglobstį leidžiant išlikti į mas bus šį sekmadienį 2 vai. p. 
lietuviais ir rodant dėmesį bei | p. bažnyčioje, 
paramą Lietuvos laisvės bylai. x "Lituanicos" skautų tunto 
Lietuvaitės visur prašomos dė- "Perkūno" draugovė, vadovau-

Prel. Jono Balkūno kunigystės 50-ties metų sukakties mi nėjime Maspeth, N. Y. Iš kairės: prei. J. Šernas, Newarko 
klebonas, prel. J. Lavin, vyskupo sekr., kun. J. Gurinskas, prel. A. J. Czisznoswski, prel. F. Doming, vysk. V. 

čiami švėkšniškiai ir jų bičių- Brizgys, vysk. F. J. Mugavero, prel. J. King, jubiliatas prel. Jonas Balkūnas, prel. Th. Code, kun. P. Bulovas, 
ligj^ 'prel. J. Baltusevičius, pasakęs pamokslą, ir prel. J. Hunt. Jubiliejinis minėjimas vyko gegužės 29 d. Atsimainymo 

i bažnyčioje. 
X Genovaitė Orlauskienė, Šv. | 

Kryžiaus ligoninės Chicagoj, gai 
lestingoji sesuo, išvyko atosto
gų į Tucsoną, Ariz., pas savo se
serį ir švogerį Aldoną ir Kostą 
Eidukonius. Pabuvojus porą sa
vaičių Tucsone, žada skristi i j MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
SUSIRINKIMAS 

Marijonų bendradarbių Chi
cagos apskr i t ies sus i r inkimas į-
vyko birželio 16 d. Marijonų 
vienuolyne prie "Draugo" . Tai 
buvo paskut in is susir inkimas 
prieš v a s a r o s atostogas. T a pro-

vėti tautinius rūbus. 
X LJK.V.S. "Ramovė" Cleve-

lando Ramovėnų Vyrų choro 
koncertas įvyks 1976 m, rugsė
jo mėn. 18 d. Chicagoje, Jauni 

X Amer ikos l i e tuv ių T a r y b a 
jama sk. vyčio vyr. skiltin. Do- Į pas iuntė pro tes to raštą Mokslo 
na to Ramanausko, atstovaus įr p r a m 0 n ė s muziejaus d i rekto-
lietuvius amerikiečių skautus n u i D. MacMąster , pr imindama, 
tradicinėje "Paw-waw" stovyk- k a d Sovietų Sąjungos paroda 
loję, įvykstančioje Marąuette r e n g i a m a kaip t ik 35 metų nuo 

> et. didžiojoje " salėje." Kon-I P a r k e - š i o m ė n e s i o 1 7 " 1 9 &en°- didžiųjų t rėmimų iš Pabal t i jo 
certą rengia L K.V.S. "Ramo-1 *** B ū t l * &erai. kad lietuviško-; k r a š t ų sukakt ies proga. Pana
ve" centro valdyba ir Chicagos! J1 visuomenė stovyklą aplanky- š l ų p r o t e s t o r a š tų pas iuntė ir 
skyriaus ramovėnai. Koncerto! t l* i r Parodytų jai savo demesj. k i t Q 3 organizacijos, nors ga l rei-
peinas skiriamas Laisvės Kovų j x Sveikas maistas ir jo pa- kėjo p r o t e s t u s siųsti vadinamų 
Muzieiaus įrengimui. Chicagos į ruošimas — agr. A. Duoblienės j "kul tūr inių mainų" organizato-
visuomenė maloniai kviečiama | paskaita Lietuvio sodybos pa- r iams. Muziejus t ė r a tik vieta, 
koncerte dalyvauti. 

ga buvo paminėta Amerikos I parapijos choras, vadovaujamas 
dviejų šimtų metų nepriklauso- į muz. Antano Lino, kuris paruo-
mybės sukaktis . Šv. Mišias kop- šė gausių bažnytinių ir tautinių 

x Vytautas Rukuiža, Chiea-
go, m., žinomas visuomenės vei
kėjas ir kultūrininkas, parėmė 
"Draugą" 7 dolerių auka. Dėkui 

X Juozas Karpus, Romulus, 
Mich.., siųsdamas prenumeratos 
mokesti, at tsiuntė 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 ir mais
to bufetas. Ruošia P. L. J. S.. 
Ryšių centras. (pr.) 

žmonyje šį sekmadieni, 3 v. p . : kur ioje ši Sibiro paroda rengia-
p . Visi laukiami. Užkanda visą \ ma. 
dieną. - Iri/. Vndnus ir Mar ta S*~ 

X Vyčiai ruošia gegužinę kaičiai, žinomi liet. evangelikų 
Chicagoje, Vyčių sodnelvje, ku-, Į | u t f ™ U . / 'Tėv iškės" parapi jos 
rio adresas yra 2455 W. 47 St.! darbuotojai , išvyko dviem savai-
Gegužinė bus liepos 4 d. Prasi- i t ė m * Venecuelą, 
dės 12 vai. dienos metu. Bus lie- x Va ldemaras Žukauskas , 
tuviškas maistas ir gėrimai, vy- j kaip skelbia "Southtown Econo- ' 
t ė s bus prikepusios napoleonų, mist ," p i rmuoju baigė Curie j 
tortų, ir visokių pyragaičių. So-Uukš t . mokyklą. Pirmųjų moki- ' 

lyčioje atlaikė ir tai progai pri- i giesmių repertuarą. Bažnyčia į 
ta ikytą pamokslą pasakė kun. buvo pilna tikinčiųjų. Pamaldo-\ 
V. Rimšelis, MIC. Po pamaldų ; se dalyvavo 6 vėliavos, ketu-
vienuolyno svetainėje buvo t rum; rioms vėliavoms (2 JAV ir 2 
p a s susirinkimas ir vaišės. Gim- i Lietuvos) asistavo lietuvaitės, 
tadienio proga buvo pasveikin- pasipuošusios tautiniais rūbais, 
t o s apskrities pirmininkė Anas-j Be to, dalyvavo ramovėnai i r 
tazi ja Snarskienė, Petronėlė Za- j ateitininkai studentai su savo 
karai tė , Petronėlė Tamošiūnie-1 vėliavomis. Pamaldos baigtos 
nė, I rena McEwan. Vardadienio, Lietuvos himnu, 
p roga buvo pasveikintas Adol-j J . Kaunas 
f a s Kaulakis. Prisiminti ta ip pat į 
J o n a s ir Pet ras . Kun. Kardaus- j 
kas yra Jonas ir kun. Cibulskis : Birželio 13 d. Lietuvio sodybo-
— Pet ras . Todėl ir juos susirin- • j e surengtame pažmonyje pami-
k imas sveikino su gražiais lin- nė ta svarbiausios birželio die-

lai, parapijos vadovybės prašo- : j o j a m a s -Tėviškės Aidų" ša
mas, sutiko ir sekančiais me- j v a i t r a s t į s karkar t vis stiprėja, 

! tais būti šios mokyklos vedėju. į p a t e i k d a m a s įdomios ir aktua-
1 Jam vadovaujant, mokytojams; l i o s m e dž iagos . Savaitraštis la-
ir tėvams kooperuojant, šv. Ka-! b a i p u n k t u a l i a i išeina ir sažinin-
zimiero šeštadieninė mokykla ^ l a n k o s a v o s k a i ty to jus , ku-
sustiprėjo moksle ir auklėjime. r j e j Q i a u k ia_ 
Šių metų mokslo metus mokyk- I g n a s Aietna aktyviai dir
ia baigė birželio 5 d. iškyla į b a s ė t u v i ų dienų Melbourne 
kalnus. j ruošos komitete kaip spaudos — 

— Kun. Mykolas Jodka,; informacijos vadovas. 
MIC, dirbąs pastoracijos darbą j _ Edvardas ir Marija Šid-
Argentinos lietuvių tarpe, a t - l a u s k a į ž i n 0 mi Uetuvių organi-
vyksta į Los Angeles ir bus su- į z a c i j u Melbourne darbuotojai, 
stojęs šv. Kazimiero kleboni- j i s v y k o j Ameriką, kur lanko Sa
joje nuo birželio 15 iki 22 d i e - ! v o gimines ir pažįstamus, susi

pažįsta su organizacijų veikla, 

0KUP. LIETUVOJE 
Fr . Kuršaičio gramatikos 

— Gramatik der litauisehen 
Sprache, 100 metų sukaktis pri-

Jis bus išleistas ir j s imenama okup. Lietuvos spau-
Balti jos f estivalio j doje. Šis veikalas buvo išleistas 

nos. Be to, jis lankysis ir San 
Diego, kur gyvena jo brolis Jo
nas Jodka. 

— UBA Batuno veiklos de
šimtmečiui atžymėti leidinys 
greitu laiku atiduodamas į 
spaustuvę, 
padalintas 
metu, kuris šiemet rengiamas Į 1876 m. Hallėje, 476 puslapių 
rugpiūčio 14, Plattdeutche par- i apimties. Gramatika įdomiai 
ke, Franklin Sąuare, Long Is- j paruošta, joje tiksliai užrašyta 
land, New York. Leidiny dar nemaža Uetuvių kalbos tarminių 
yra vietos sveikinimams, linkė-! tekstų. J i daug prisidėjo pr ie 
jimams Batunui bei skelbi-! Uetuvių kalbos tobuUnimo ir jos 
mams. Medžiaga turi būti kirčio susisteminimo, 
gauta Batuno įstaigoj ne vėliau I 

SL1UBINGASIS BIRŽELIS 

kėjimais ir dovanomis. nos, kurios, kaip Alfas Brinką 

liepos 1. Siųsti United Baltic 
Appeal vardu, 2789 Schurz 
Avenue, Broiuc, NY 10465. Tel. 
(212) 828-2237. 

Prieš išsiskirstant, buvo išda- savo prakalboj pasakė, nei vie-
Untos pirmininkėms laimėjimų : no lietuvio niekada nebus pa-
kortelės, skirtos žaidimų popie-' mirštos. I r kokių Uetuvių t au ta 
tei, kuri įvyks lapkričio 7 d.; niekuomet nebuvo išgyvenusi 
Pelnas skir iamas Lietuvos baž-' Tai šiurpių išgyvenimų ir mūsų 
nyt iniams reikalams. Vaišės ' didvyrių kančių dienos, 
praėjo jaukioj nuotaikoj, daly- į Minėjimui vadovavo Aleksas 
vavo daugiau kaip 30 asmenų. I KrumpUauskas. Anelė Kirvaity-

MARQUETTE PARKO 
r f iTT"\TAi P A \ r r v * j n 

TRĖMIMUS 

tė sugiedojo "Apsaugok, Aukš
čiausias, tą mylimą šalį . '.'--

' liau dainavo dienai pritaikytas 
dainas. Pasikeisdami dainavo ir 

— -Joną*. 
kalbėjo ir kiti daiUojo žodžio bei 

Daugumas vyresniųjų išeivių poezijos mėgėjai: Vincas Kulie-
kiams grosI Ąžuolo"Stelmoko or- ; nių deš imtuke t a ip pa t " r anda- 'pr is imena baisių jį birželį, ypa- sius deklamavo "Uetuva kryžių sėkmingai baigė University of 
kestras. Bus linksma seniems ma ir Pat r ic i jos Vai tkus pavar- | t ingai, kurie patys pergyveno ir w smutkeUų žemė", "ToU nuo | Michigan • Dearborn univer-

dė. i r jaumems mažiems ir visiems, i ae. j 8 * ™ ^ " ^ * * * • k a s 1 9 4 1 m - gimtosios šalies" i r kt. A l f o - , . 
Mamytes nevirkite tą dienąpie-i x š i a u r ė s Amerikos Lietuvių dėjosi Lietuvoje. Gyvenantieji sas Šidagis dainavo: "Vežė ma- ., 
tų ateikite pas vyčius pavalgy- s tuden tu sąjungos studijų die- Į laisvame pasauly Uetuviai su n e iš namų", "Tu, Lietuva moti- k 

t i ' Vyčių pirmininkas Algirdas1 nos bus birželio 26-27 dienomis; siaubu prisimena aną baisųjį nėle, ko taip graudžiai verki" i r ' c 
x Reikalinga viengungė m o . ! B r a z i s l i e č i a lietuvius atvvkti Kent S t a t e universi tete pr ie Cle- j birželį ir kasmet ruošia jo mi- kt. Juzė Marinienė — "Kur pra- .t, 

teris, mėgstanti gyvulėUus, tarp ir padėti švęsti Amerikos *200 velando. ŠALSS centro valdyba | nėjimus. Šiais metais LB Mar- puolė tas kelelis", Adelė DuobUe p 
25-35 metų a m ž . kaipo asisten- = m e t ų nepriklausomybės sukaktį, k a r t u su prof. J . Cadzow paruo-! ąuette Parko apylinkes valdy-. nė dainavo savo sukurtą "Gir-!p 
tė pasižymėjusiame pudelių (pr.) šė ir p r aves programą. Informa- bos pirm. Pe t ra s Indreika ba- džiu kaip verkia mano brangi j stipendiją ir šį rudenį išvyksta 
(poodie) Šunelių vaidinime. Pa- _ . _ . . . . . i ei ja i k re ip t i s į Mildą Kupcikevi-
geidaujama Uetuvaitė. Su pirmu T J l ^ T * " * - • I ^ 1 " ū t ę , tel . 476-3875 (vaka ra i s ) . f.,, , • ^- • LIETUVA, rugsėjo men. 22 d.,; 
laišku prašome siųsti u* savo ,„ , r T 

T J v A~ i ! per Varšuvą. Informacijoms nuotrauką adresu: K. sepokas, ;*^ . . T , . ,\T. 
ĄMe a ^ ^ T ^ I. ! rezervacijoms kreipkitės 

Ne^ada5^^ ( S T ' I ^ r o TRA^L BtllEA1 - , ^ ,: 

p n b a n a bakalauro 
mijos. Chemijos 

baigt pirmuoju. Ameri-
hemical Society, universi-
i i vybd r e - omenduojant, 
:ė jam AC.S . Award. Iš 

n universiteto jis gavo 

X Weiss Travel Bureau, Inc. 
j 4837 W. I rv ing P a r k Rd. , Chi-

landžio mėnesį užsakė pas Švč. I žemė." Antanas Kevėža skyrė tenai tolimesnėm studijom. Stu 
M. Marijos Gimimo parapijos savo poezijos posmus "Siaubin-jdijuoda.-...- Michigan uraversi-
kleboną kun. A. Zakarauską gajam birželiui". tėte jis įsteigi ietuvių studen-
birželio 13 dienai pamaldas. Į-! Aleksas KrumpUauskas kai- j tų klubą ir ilgesnį laiką j am va-
spūdingas tų įvykių prisimini- į bėjo apie rusų sulaužytą nepuo-! dovavo. Išsirūpino kambarį — 
mas įvyko birželio 13 d. 10 v. r. {limo sutartį su Lietuva ir toU-' skaityklą ir piniginę pašalpą 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

PRIEMIESČIUOSE 

Chicagos priemiesčiuose per 
paskutinius 3 mėnesius didieji 
nusikaitimai padaugėjo 60%. • 

CHICAGOS NEGRAI 

Chicago Urban League direk
tor ius J. W. Compton mato, kad 
už 25 m. Chicagoje politikoje 
dominuos negrai, turėdami gy
ventojų daugumą. 

MUZIKA IR VAIDINIMAS 

Vidurdienį birželio 29-1 Uepos 
Quincy Court vietovėje, prie 
S ta te gatvė3 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
kra tų pietuose, paskelbė, k a d 
demokratų partija savo kandi
d a t u į prezidentus nominuos 
J immy Car ter o į vicepreziden
t u s sen. Stevensoną. 

CHICAGOJE 

INC.. 6118 W. Cermnk Rd., O - ' ™°&& sute ikt i reikiamas infor-! v ė l i a v i i ' p a k ė i i m u , giedant Lietu- ! mesnius Maskvos barbariškus' lietuviškai spaudai. Jo 

.*> t -IK \ l . i i .H.- i l 

X NAMAMS PBiKTI PA-jcepo, m . 60650, 242-3590 ar i macijas ruošiant is keUonei 
SKOLOS duodamos mažais mė-; 863-4774. Kalbame Uetuviškai. I Amerikoje a r užsienyje. Tei 
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 

(sk.) 

x Išėjo iš spaudos Pr. Nau-

raut i s apie papigintas grupines 
sk ra idąs ir nuolaidas, ku r i a s 
gaUma pr i ta ikint i sk r endan t iš 

Vvest Cermak Road. Telefonas J f > k a i č i o L i e t u v i a Literatūros miesto į miestą a r į užs ien i 
VI 7-7747. (sk ) ^ "s*or"lJos IH tomas, išleido LB 

'Kultūros Taryba, kaina $10.00, 
X Didelis pasIrTnkimas pa- ! platintojams 23 r h nuolaidos. 545-6466. 

Nau jaus ias informacijas gausi te 
pas ti. Raslavičienę tel . (312) 

veikslų ir rėmę. Dėl išsikėlimo 
į Floridą kainos per pus suma
žintos. Dail. Antanas Petriko-
nis, Marųuette Meno galerija, 
8215 W. 63rd S t (prie Kedzie 
Ave.), teL 436-2112. Galerija 
a tdara 7 dienas 
birželio mėnesį. 

Užsisakyti: 
Rockewell 
60629 

A. Kareiva, 703O S. | 
S t , Chicago, IU. 

(sk.) 

X GDXT.\RO VASARV1E-

<sk.) 
x Oro vėsintuvą šiandien 

pirksi t , šiandien gausi t pas 
Gradinską, 2512 W. 47 St., F R 
6-1998. Atd. 9-6; pirm. ir ketv. 

rupes-
vos himną. Po vėUavų pakėlimo j veiksmus. Be to , r a ^-axojo! čiu universiteto biblioteka įsigi-
Marųuette Parko Uetuvių orga- i paties išgyventą siaubą rusų ek- jo Lietuvių Enciklopediją an-
nizacijos nužygiavo į Švč. M. i zekucijoje Vilniuje, kur buvo; gių kalba. Priklauso Studentų 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurio-1 sušaudyta keliasdešimtys vyrų,! ateitininkų organizacijai ir yra 

i o A •••• kį i^čitininkų sąjun-
I centro valdyboje. Rašo 
'priki'-čiu ir liotuv/i y. a-i-

j e įvj'ko pamaldos. Koncelebruo-
t a s šv. Mišias atnašavo klebonas 
kun. A. Zakarauskas, j am asis-

TfcJE, Union Pier, Michigan, 12-8. Sekm. ir t reč . užd. 
an t pat Michigano ežero kranto 

(sk.) 

iš jų tarpo pats tik :•;- r.^buk-
lą išsigelbėjęs. 

Dr. Adomavičius ar ?;-:;.esstavo 
tavo kan. V. Zakarauskas i r ; žmonių nelankstumą išsiugdyti 
kun. A. Pushinski. Kan. V. Za- j dvasioje gėrį, ar t imo meilę, at-
karauska-s pasakė pritaikytą pa- Į laidumą ir kitas žmoniškumo , aminimais apie savo išgyveni-
mokslą. Jis išryškino baisiojo; dorybes. Dėlto nesiliauna žiau- mus ir aplinkybes, kai tragišką-
birželio į\-ykius ir prašė visus i rūmai, kokius mes minime šaan- ją birželio naktį įsibrovę bude-
pasimelsti už žuvusius ir ken
čiančius. Per pamaldas giedojo 

dieną. 

Gera 

suvaitėj visą1 galite r a mia i praleisti savo va-| 
saros atostogas puikiame dide-! 

lių medžių parke, supančiame 
teniso, krepšinio ir vaikų žaidi
mo aikšteles. 

proga jaunam 
spaustuvininkui 

Jaunas spaustuvininkas, kuris tu 
ri patyrimo spaustuvės darbuose ir 

X RAŠOMOSIOS maS. He*uv»! t 
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 is SPARTA savinin
ko: J. L. Giedraitis, 10 Ban-y Dr, E. 

Vasaroti gulima su pilnu iš- Northport, N. Y. 11731 (sk.) 
laikymu; duodamas sveikas, _ ^ — — = = = = = = = = = = = = = 
šviežias lietuviškas maistas, ar
ba išsinuomoti naujus moder
nius vasarnamius, esančius prie 
pat paplūdimio ir patiems ga-

norčtų toliau lavinta, gali g a u t t i , m i n t l 8 m a i s t 3 - Taip pat galima 
ofseto srityje darbo geromis saly-. gauti atskirus kambarius ir 
gomis. Kandidatas turi turėti gerą, naudotis virtuve. 
Uudijimą. PraSome rašyti: Lltt.I r^ j informacijų rašvt i : Gin* 
Cath. Press, 4545 W. 63rd Street,' „ » >̂ » - , 
Oiicago, HL 60629. PraSoma pa±>-,*"»» R * ^ r t . P. O. Box 74, 
mėti patvrimą ir t. t. Union Pier, Mich. 49129 arba 

skambinti (616) 468-3298. 
(ik.) 

STASE'S FASH10NS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 

6237 S. Kedzie five. 
Tei, 436-4184 

Sav. Stasė Bacevičienė 

liai suėmę ir išvežė jos vyrą ag-
Ad. Duoblienė pasidalino pri- ronomą Duoblj Vilkaviškyje. Po 

to padainavo jam sukurtą dai
ną: "Ar tu sugrįši pas mane?" 

Alfonsas Šidagis užbaigė mi
nėjimą daina: Vai, Lietuva moti
nėle, a r ilgai d a r kentėt reikės". 

O. Algminienė 

Kr. Doneiaiiio mokyklų 
Albina Ramanauskienė. 

pavasario šventėje kalba tėvų k-to pirnunmkė 
šalia stovi kitiems mokslo metams išrinktas 

T VRĖSI SAVININKAI 

Apie 75 namų savininkai, jų 
tarpe 60f> baltųjų, buvo ketvir
tadieni susirinkę į Chicago 
Lawn policijos stoti pasitarti, 
kaip išvengti rasinių riaušių. Pa
sidžiaugė, kad policijos budėji
mas pagerėjo, kad radijų aprū-

, pinti patruliai sumažino vanda
lizmą Marąuette Parko apylin-

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 t r i s 
mėnesius. Tada jų policijoje bu
vo įregistruota 52,564. Visose 
J A V per pirmus 3 šių metų 
mėnesius didžiųjų nusikaltimų 
padaugėjo 4%. 

MIRTIS TRAUKINY 

Mirtinai traukiny buvo per
šau tas Charles Turner, 36 m. 
J i s lydėjo savo seserį Rose, 21 
m., kuriai pakartotinai grasė 
jos buvęs vaikinas. Tas vaikinas 
t raukiny netoli 40 St. ir India
na, Chicagoje, paleido šešis šū
vius, mirtinai sužeisdamas Tur-
nerj. 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. J i yra 
biržos reikalų pasekretorė. 

LAIŠKE PERSIUNTIMO 

KAINOS 
1957 m. 3 et.. 1958 m. 4 et., 

1963 m. 5 et., 1968 m. 6 et., 
kėse. Tačiau pasitarime buvo 1971 m. 8 e t , 1974 m. 10 e t 

tėvų k-to pirm. Jonas Van&kcjia Nuotr. V. Noreikos jaučiama ir įtampa. 1S76 m. 13 e t 
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