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Krikščioniškajam 
Pasauly 
PASAULIS IŠTROŠKĘS MEILĖS, 

DŽIAUGSMO IR TAIKOS 

Popiežių Paulių VI aplankė 
daugiau negu dešimt tūkstančių 
Italijos Katalikų akcijai priklau
sančių mokyklinio amžiaus ber
niukų ir mergaičių. "Jūs liudijate 
niekad nesenstantį Bažnyčios 
gyvastingumą, vis atsinaujinantį 
dinamišką Bažnyčios veikimą 
žmonių bendruomenėje", — kal
bėjo popiežius jaunimui. "Jūs esa
te pašaukti atlikti svarbius užda
vinius, tiek Bažnyčios, tiek ap
skritai žmonių bendruomeninia
me gyvenime. Kiekviename sa
vo gyvenimo žingsnyje bukite at
viri Dievo dvasios veikimui". 

Tarp Dievo dvasios teikiamų 
dovanų, apie kurias kalba šv. 
Paulius, popiežius priminė tris 
pirmąsias, būtent, meilę, džiaugs
mą ir taiką. "Pasaulis yra ištroš
kęs meilės, bet tiktai Dievo dva
sios įkvėpta meilė gali sukurti pa
saulyje tikrąją meilės civilizaci-
ją." 

"Džiaugsmas yra kita svarbi 
Dievo dvasios dovana, kurios pa
galba jūs galite atnaujinti ir pa
tobulinti pasaulį. Džiaugsmas, ku
rį jūs nešate savyje, trykšta ne 
tiktai iš jūsų jaunatviškų širdžių, 
bet taip pat ir iš jūsų krikščio
niškojo tikėjimo. Jūsų skleidžia
mas dvasios džiaugsmas gali su
šildyti atšalusias žmonių širdis, 
atskleisti Dievo veikimui neapy
kantos ir egoizmo prislėgtas žmo
nių sielas. 

"Trečioji Dievo dvasios dova
na yra taiką, kuri drauge su mei
le ir džiaugsmu kuria naują 
žmogų. Jūs, jaunieji, privalote bū
ti taikos kūrėjai! Tesuteikia tad 
Kristus jums jėgų ištvermingai 
siekti šių tikslų, kuriant laimin
gesnį rytojų visai žmonijai meilė
je, džiaugsme ir taikoje''. 

NE OPIUMAS, 
BET DINAMITAS 

Tanzanija remia 
sovietų ekspansiją 

Dar Es Sakam. — Tanzanijos 
prezidentas Julius Nyerere, vie
nas iš įtakingiausių Afrikos vals
tybininkų, gina sovietų vaidme
nį ir sako, kad Carterio adminis
tracijoj dominuoja "histeriški 
balsai". Savo klausytojais pa
kvietė visą diplomatinį korpusą 
ir jiems 45 minutes pamokslavo 
apie Vakarų valstybių vaidmenį 
Afrikoje. Jo žodžiais, Paryžiuje ir 
Briuselyje buvo diskutuojama ne 
apie Afrikos laisvę, bet kaip ją iš
laikyti Vakarų rankose. Įspėjo, 
kad santykiai su Amerika pablo
gės, jei Carteris klausys tik naujo 
Kissingerio savo administracijo
je. Čia jis turėjo minty Brzezins-
kį. Vakarai sovietus ir kubiečius 
mini tik norėdami pateisinti savo 
norą dominuoti. Sovietų ir Ku
bos kariniai daliniai yra tik dvie
jose valstybėse —Angoloje ir Eti
opijoje. Jie ten yra teisėtai, juos 
pakvietė tų kraštų teisėtos vy
riausybės prieš neteisėtą išorinę 
agresiją, sakė Tanzanijos prezi
dentas. 

46 raudonieji 
britu parlamente 

Londonas. — "Conservative 
News" laikraštis paskelbė sensa
ciją, kad mažiausiai 46 darbiečių 
atstovai parlamente ssuirišę su ko
munistinėmis organizacijomis, 
trockininkais ar marksistais. Strai
psnis, parašytas irgi parlamento 
nario George Gardiner, užvar
dintas "Raudonieji Callaghano 
lovoje". Rašiny einama dar to
liau, ir autorius sako, kad tie 
raudonieji yra "po Callaghano 
lova". Jis spėja, kad raudonųjų 
gali būti ir daugiau, nes kai britų 
kariuomenės štabo viršininkas 
lankėsi Pekine ir paminėjo, kad 
"mūsų ir jūsų priešas yra tas 
pats, o jo sostinė Maskva", 63 
darbiečiai pareikalavo jį pašalin
ti. 

LIODNISOLZENICINO 
PRANAŠAVIMAI 

iiskeme ir ptvaigt 

Nemuno tiltas ties Alytum (Prieškarinė V. Augustino nuotrauka) 

Brzezinski laimi prieš 
Valstybes departamentą 

Pasibaigė 16 mėnesių Valstybes departamento politika jokiu badu neprisiliesti Afrikos, 
):kio karinio įsipareigojimo 

Vakarai 

Cambridge, Mass. — Pirmą j 
kartą, kai gyvena už Rusijos sie
nų, Aleksandras Solženicinas 
kalbėjo viešoje auditorijoje 20,000 
klausytojams. Harvardo universi
tetas jam suteikė garbės daktaro 
laipsnį. 

Savo kalboje Solženicinas prisi
pažino, kad jam skaudu taip kal
bėti apie Vakarus, bet jis kalbės 
kaip jų draugas. Pasigenda stip
rios dvasios, mato Vakarų dvasinį 
išsisėmimą, nėra drąsos visu ryž
tumu pastoti ardomajai Sovietų 
Sąjungos veiklai. Pavojų mato ir 
iš komunistinės Kinijos. 

Amerikos didžiausia klaida bu
vo nenoras suprasti Vietnamo ka
ro esmės. "Amerikos inteligentija 
neteko nervų. Trumparegiai po
litikai leido be rūpesčių bent kiek 
atsikvėpti, bet toji kapituliacija 
atneš šimtą kartų didesnius viet-
namus". 

Pavojai ir viduje. Jis palygino 
atsitikimą New Yorke, kai pernai 
liepos mėnesi miestas tik kelias 
valandas pabuvo be elektros, ir 
jaunimas pradėjo krautuves plėš
ti. 'Ta i ženklas, kad tai, ką vadi
name lygiu gražiu paviršiumi, 
sluoksnis labai plonas, Amerikos 

socialinė sistema nepastovi ir 
nėra sveika". Tokiais pagrindais 
pagrįstos moralės jis negalėtų re
komenduoti kaip modelį besikei-
siančiai Sovietų Sąjungai. 

Ateiti jis mato tamsią. Praeitis 
turėjo pamokyti laisvas tautas, jog 
gyventi vien patogumais, neturėti 
pasiryžimo išsižadėti dalies savęs 
laimingesnei ateičiai, reiškia pra
džią galo. 

Washingtonas. — Greitas 
Carterio apsisprendimas priimti 
Prancūzijos prezidento Valery 
Giscard d'Estaing pasiūlymą ko
kia nors forma imtis Zairo ir Af-

Berlynas. — "Ne opiumas, o 
dinamitas" — tokia antrašte 
straipsnį, svarstantį ateizmo ir 
krikščionybės problemas, išspaus
dino Rytų Vokietijoje išeinantis 
laikraštis "Mecklenburger Kir-
chenzeitung". 

"Ateizmas yra žinomas jau du 
tūkstančius penkis šimtus metų, 
tai yra nuo tada, kai žmonija pra
dėjo filosofuoti," — rašo laikraš
tis. "Ateizmas klastingai įsibrau
na į mūsų mąstymo bei gyveni
mo būdą tada, kai užmirštame 
Kristų. Ateizmas išėjo viešumon 
jau prancūzų revoliucijos metu. 
Marksas ir Engelsas jį iš naujo 
atgaivino. Negalima perdaug kal
tinti Markso už tai, kad jis kriti
kavo krikščionis už politinės val
džios ir turtų siekimą. Netgi at
virkščiai — Markso kritika labai 
pasitarnavo krikščionybei, at
kreipdama jos dėmesį į aplaidu
mą socialinės pažangos, tarpusa
vio solidarumo bei bendruomeni
nės atsakomybės srityse". 

Grynas ir gilus tikėjimas 
Kristumi yra ne opiumas, o prie
šingai — dinamitas, kuris gali 
pakeisti pasaulį. Gyventi tikėji
mu, ireiškia ryžtingai imtis darbo, 
į kurį įpareigoja tikėjimas. Ateiz
mas mus pažadina iš apsnūdimo 
ir verčia tapti aktyviais - veik
liais krikšeiorumis, rašo tas laik
raštis 

Roma. — Italijos vienuolės ne
dirbs tose ligoninėse, kuriose bus 
daromos aborto operacijos, sako 
Bažnyčios vyriausybė. Viešose 
Italijos ligoninėse dirba 6,500 
vienuolių. 

Linksmesni 
pranašavimai 

Washingtonas. — Robert 
Strauss, Carterio paskirtas šefas 
kovai su infliacija, sako, kad rug
pjūčio mėnesį bus pateiktas pla
nas kaip su ta blogybe kovoti. Ko
va būsianti savanoriška. 

Sacramento. — Iš kalėjimo pa
leidžiamiems Califomija duoda 
prasigyvenhnui po 200 dolerių. 
Kitos valstijos duoda mažiau, 
pvz., Georgia tik 25 dolerius, dra
bužių ir bilietą autobusui į na
mus. Keturios valstijos nieko ne
duoda. 

Londonas. — Naomi James, 29 
metų amžiaus moteris, pati viena 
jachta apiplaukė aplink pasaulį 
30,000 mylių per 272 dienas, pa
darydama rekordą. 

Zbigme— Brzezinski 

rikos apsaugos, buvo laimėjimas 
Zbigniew Brzezinskio. Saugumo 
patarėjas laimėjo prieš Valsty
bės departamentą. Giscardo pra
šymas buvo priimtas gegužės 26 
be rezervų. Tokiu būdu pasibai
gė 16 mėnesių Valstybės departa
mento politika Amerikai jokiu 
būdu neprisiliesti Afrikos, jokio 
karinio įsipareigojimo, rašo ko-
lumnistai Rowland Evans ir Ro

bert Novak. 
Tuo pačiu metu administracija 

sumažino skubą užbaigti derybas 
dėl ginklų apribojimo. Nežiūrint 
prezidento retorikos ir raminimo 
tu5 kurie spiria greičiau pasirašy
ti sutartį, sutarties svarstymas 
'užšaldomas" iki lapkričio mėne
sio rinkimų. 

Aiškėja, jog Brzezinski bent da
bar bus įtikinęs prezidentą, kad 
Amerikos - sovietų santykius rei
kia pakeisti. Pakeisti ta prasme, 
kad nereikia tylėti apie sovietų 
ekspansionizmą. Valstybės depar
tamento oficialūs asmenys jaučia, 
jog valstybės sekretorius Vance 
nustumiamas į antrą vietą. Jis 
spėja, kad Brzezinskio triumfas 
yra laikinas. Prezidentas negali 
tuo pačiu metu būti kietas ir tai
kos bei ginklų kontrolės apašta

las. 
Suprantama, Brzezinski turi 

priešų. Labiausiai jį atakuoja 
Ginklų kontrolės ir nusiginkalvi-
mo agentūra, vadovaujama Paul 
Wa nikes. Ambasadorius Andrew 
Young suteiktas "U. S. News" 
pasikalbėjimas priminė, jog sovie
tų - kubiečių ofenzyva ir iš to su
kelta panika nepasitarnauja Ame
rikos interesams. Čia buvo aiški 
užuomina apie Brzezinskį. 

Brzezinski ilgai tylėjo. Laukė, 
manydamas, kad Vance arba gy
nybos sekretorius Brown nu
trauks tylėjimą apie sovietų ver
žimąsi. Nesulaukė ir pats prabi
lo. Pasiryžęs ir toliau spausti. Tai 
priešingybė Vancei, kuris nori 
būti tik disciplinuotu Carterio ad-
vokotu, priešingybė ir tyliam 
Browniri. 

Kaip Maskva 
sugalvojo pasiteisinti 

del šnipinėjimo 

Maskva. — Po savaites ar dau
giau tylėjimo ir svarstymo kaip 
atsakyti į Amerikos kaltinimus dė! 
ambasadoje užtiktų mikrofonų. 
sovietų propagandos masina rado 
geriausią atsakymą: apkalanti 
tuo pačiu. "Ne sovietai klausės ar 
šnipinėjo ambasadą Maskvoje, bet 
ambasada buvo įrengusi tunelius 
ir klausės, kas daroma ar kalba
ma gretimuose namuose. Bus pa
reikalauta atlyginti nuostolius, 
bus pateikti ir įrodymai, kad yra 
taip, o ne kitaip", pranešė Tass. 

Tass dar pridėjo, kad Amerikos 
pranešimai apie šnipinėjimą yra 
ne kas daugiau, kaip "eilinė arui* 
sovietinė kampanija ir provokaci
niai kakinimei." 

Aleksandra* Solženicinas 

jrengimai — Kinijai 

Washingtonas. — Carterio ad
ministracija apsisprendė Kinijai 
parduoti 2.8 mil. dolerių vertės 
karinės reikšmės įrengimu geolo
giniams tyrinėjimams. 

Maskva. — Maskvoje vieši Šve
dijos karalius Gusta! ir karalienė 
Silvia. Švedų karališkosios šeimos 
vizitas Maskvon yra pirmas So
vietų Sąjungoje. 

TAUTOS FONDO TEISINĖS TARYBOS 
PATARIMAI DEL PALIKIMŲ 

Ten. kur 1944 birželio 6 prasidėjo invazija j Europis žemyną. Prancū
zijos vakarinė pakrante, Sv. Jokūbo koplyčia ir 4,410 • nerikiečių karių 
kapai 

Tautos fondas yra Lietuvos 
laisvės bylos materialinės gyvybės 
laidas ir todėl yra reikalingas vi
sų laisvųjų lietuvių visokeriopos 
piniginės paramos. Vienas tokios 
paramos būdų yra atitinkamas 
palikimų tvarkymas. Toliau eina 
patarimai, kurių dažnai pasigen
dama. 

1) Lietuviai savo testamentuose 
prašomi skirti savo kilnojamo ir 
nekilnojamo turto dalį Tautos 
fondui, įrašam jo pavadinimą 
šiaip: "Lithuanian National 
Foundation, Inc., non-proftt legal 
antity, incorporated in the State 
of New York, Department of Sta
te, on June 4, 1973". Tautos fon
do adresas yra: 29 West 57th St., 
New York, N. Y. 10019, United 
States of America. 

2) Galima pavesti Tautos fon
dui tam tikrą pinigų sumą ne 
testamentu, bet kitu teisiniu raš
tu (Inter-Vivos-Trust), kad Tau
tos fondas galėtų naudoti gau-

KINAI SMERKIA SOVIETU 
AKCIJA AFRIKOJE 

tus procentus Lietuvos išlaisvini
mo darbams, o pagrindinė suma 
po mirties pereitų Tautos fondo 
nuosavybėn, jei asmuo nenurodys 
kitaip. 

3) Galima visų rūšių gyvybės 
draudimo polisuose, be įpėdinių, 
ir Tautos fondą įrašyti apd raudos 
išmokų ar jų dalies gavėju. 

4) Jei norima turtas palikti į-
pėdiniams, gyvenantiems okupuo
toje Lietuvoje, prašome patarimo 
kreiptis į Tautos fondo Teisinę 
tarnybą šiuo adresu: Lithuanian 
National Foundation, Inc., 29 
West 57th St, New York, N.Y. 
10019. 

5) Paskirkime "Tautos fondą 
dalininku bendrųjų taupomųjų 
sąskaitų, laikomų bankinėse įstai
gose. 

Visų aukotojų vardai bus įam
žinti tam tikslui skirtoje knygoje, 
kuri bus saugojama Tautos fondo 
globoje ateities kartoms. 

Tautos fondui pavesti bet 

Pekinas Kinijos vicepremje
ras Teng Hsiao-ping savo kalbo
je remia Afrikos valstybių taikos 
dalinių organizavimą. Jo kalba 
buvusi labai antisovietiška, ir iš 
banketo salės išėjo sovietų *r jų 
satelitų ambasadoriai: Kubos, 
Lenkijos, Rytų Vokietijos, Čeko
slovakijos, Vengrijos, Bulgarijos 
ir Mongolijos. Priėmimas buvo 
surengtas Rwandos prezidento 
Tvenai Habyaliamana garbei. 

Neminėdamas tiesiogiai sovie
tų vardo, Teng apkaltino "da
bar atsiradusi", supergalingąją 
šalį, pradėjusią sėti nesantaiką, 
sudariusią visiems daug rūpesčių. 
Toji šalis nuolat siunčia į Afri
ką papildomus kontingentus sam
dinių ir sukelia gaisrus. Tokiu 
būdu Afrikos tautoms prasidėjo 
negirdėtų rūpesčių laikai. Anks

čiau negu vienas gaisras tavo už
gesintas Afrikos Rage, atsirado k: 
tas Zaire". 

Teng aiškiai pasakė, kad Ki 
nija rems afrikiečių talkos pastan
gas, tik nesakė, kokiu būdu. 

Tokijo. — "Asahi" Shttnlnm" 
įdėjo Henry Kissingerio pasaky
mą, jog daugiau negalima kisti, 
kad pasikartotų tokie atvejai, kaip 
sovietų suorganizuotas perv^re-
mas Afganistane ir jų akcija Af
rikoje. 

* • • > • ' - — • 

kurie palikimai labai sumažintų 
vykdymo išlaidas, nes Tautos 
fondas yra atleistas nuo mokes
čių. 

Tautos fondo teisinė tarnyba 
(E.) 

Birželio 10: Getuliįus, Margari
ta, Vainius, Vingaile. 

Birželio 11: Barnabas, Roeclt-
na, Dairaus, Aluona. 

Birželio 12: Onuf ras, Kunara, 
Vadu Ii s. Rūta. 

Saulė teka 5:16, leidžias 8 3 4 . 

Daugiausia saulėta, šilčiau, 
apie 88 laipsniai. 

< 
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Į TALKĄ JAUNIMO GLOBĖJAMS 
Ateitininkijos vadovų suvažia

vimą iššaukė gyvybiniai mo
mento reikalai. Tai yra lyg per
nai įvykusio kongreso svarstymų 
pratęsimas. Suvažiavimo motyvai 
yra aplinkos sąlygų padiktuoti 
ir organizaciniai vidiniai. 

Išoriniai motyvai kyla iš vie
šosios sekuliarinės aplinkos. Pas
taroji nešykšti jaunuomenei ži
nių — tokia yra viešųjų mokyk
lų sistemos linija. Į auklėjimą ji 
beveik visai nekreipia dėmesio. 
Žmogiškųjų aukštesniųjų verty
bių skiepijimą vadina indoktri-
nacija, o tuo tarpu savo agresy
vią krypti, paneigiančią tas ver
tybes, vadina modernizmu. 

Tokiose aplinkybėse organizaci
ja, kuri stengiasi tas spragas auk
lėjime ir vertybių skiepijime už
pildyti, atlieka svarbų pagrindi
nį uždavinį ir savo jaunuomenės 
ir visos tautos labui. Jaunuome
nė, kuri tiki aukštesniais idea
lais, yra kritiskesnė ir atsparesnė 
aplinkos niekniekiams. Tie gi, ku
rie tų idealų nepažįsta, metasi į 
alkoholizmą, narkotikus, leng
vai praranda moralę ir iš viso 
palūžta, sunyksta beprasmingai. 

Jau gyvenimo faktai rodo, kad 
organizacija, kuri nesutampa su 
sekuliarine aplinka, sulaiko jau
nuomenę savo tautoje ir tautinei 
bendruomenei padeda išsilaikyti. 
šie audringi laikai krikščionišką
sias ir tautines vertybes mūsų 
tautoje yra sujungę neatsikiria-
mai. Si jungtis yra tapusi mūsų 
tautinio ir žmogiško atsparumo 
laidas. Ir tas išryškėjo ne tiktai 
okupuotoje Lietuvoje, bet ryškė
ja ir čia. Tad šis suvažiavimas, 
vien sudarydamas progą pasitar
ti, kaip atsverti neigiamas aplin
kos įtakas į mūsų jaunuomenę ir 
i visus mus, jau gali būti naudin
gas ir reikalingas. 

Nemažiau svarūs yra ir mūsų 

organizaciniai vidiniai motyvai 
Nevisada pajėgiame pilnai išvys
tyti jaunuomenės auklėjamąją 
veiklą, skundžiamės nepakanka
mu ideologiniu sąmoningumu, 
mums reikia daugiau taiklių 
sprendimų tautinio sąmoningu
mo srityje, lietuvių kalbos lavi
nimosi ir vartojimo srityje. Tais 
atžvilgiais savaime peršasi keli 
klausimai svarstymui. 

Pavyzdžiui, turime literatūros, 
vertingų straipsnių, knygų bręs
tantiems ir apsisprendusiems na
riams. Tas yra gera ir gražu. Bet 
naujiems, ką tik į organizaciją 
įstojusiems, medžiagos stokoja
me. Jaunimo globėjai kuopo
se savo iniciatyva, kiek įmany
dami, stengiasi tas spragas už
pildyti. Jiems reikia organizuoti 
talką. 

Mūsų veiklos praktikoje daž
nai ryškinama, koks ateitrnin-
kas-ė turi būti. Tas idealus vaiz
das dažnai taip yra pateikiamas, 
kad naujam nariui jis pasirodo 
sunkiai bepasiekiamas. Turbūt 
būtų tiksliau jauną narį auklėti 
laipsniškai, jam padedant siste-
matingai darytis geru ateitinin
ku. Ta prasme būtų tikslu ap-
mažinti beribę fantaziją ir skra-
jojimą debesyse, o sistematingai 
stiprinti jaunų nariu charakterį, 
krikščioniškąjį sąmoningumą, 
lietuviškąjį susipratimą. Tada jie 
savaime ir natūraliai laikui bė
gant įgaus stiprius sparnus pakil
ti aukščiau, įsigyti platesnį aki
ratį ir susiformuoti šviesaus pro
to, kilnios širdies ir stiprios va
lios asmenybę. To nelaimima 
vien įstojimu i organizaciją. Tas 
tegali būti laimėta globėjų suma
niu vadovavimu ir pačių narių 
pastangomis. Tad Šis suvažiavi
mas ir bandys telktis ties tais 
esminiais svarbiausiais mūsų jau
nimo veiklos uždaviniais. A.D. 

Toronto moksleiviai ateitininkai vadovaujasi šūkiu "Džiaukimės gyve
n imu!" I š k. : Rimas Budrys, Algis Slapšys ir Petras Tutlys 

LOS ANGELES ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTE 
Los Angeles Ateitininkų šei- moję Lietuvoje, Vokietijoje ir 

mos šventė buvo balandžio 30 d. šiandien Šiaurės Amerikoje. Apie 
Visi ateitininkai su vėliavomis moksleivių veiklą kalbėjo A.Bum-
dalyvavo Šv. Kazimiero bažnyčio- bulis. Kapelionų darbą ateitinin-
je pamaldose. Mišių aukas nešė kuose nušvietė kun. dr. J. Gu-
Daiva Tomkutė ir Bronius Mičiu- tauskas. Taip gyvą studentinę 
lis. Skaitymus atliko Vytautas veiklą Lietuvoje trumpai api-
Bandziulis ir Angelė Mičiulytė. budino A Gurevičius. Sendrau-
Mišias laikė ir pritaikintą pa-

NAtTJA ATEITTNINKIŠKR ŠEIMA 
Gegužės 27 d. Šv. Jurgio baž

nyčioje, Clevelande, Živilė Klio-
rytė ir Linas Vaitkus sukūrė nau
ją lietuvišką šeimą. Didelis būrys 
giminių, draugų ir pažįstamų iš 
visos Amerikos: Worcesterio, 
New Yorko, Bostono, Washing-
tono, Chicagos, Toronto ir kitur 
susirinko į bažnyčią liudyti jau
nųjų pasižadėjimą viens kitam. 
šv. Mišias laikė ir jaunuosius su
tuokė "Ateities" redaktorius kun. 
K. Trimakas. Bažnyčioj giedojo 
Šv. Jurgio parapijos choras ir mer
gaičių ansamblis "Nerija", ku
riai Živilė ir visos pamergės pri
klauso. Vyriausias pabrolys buvo 
Lino brolis Paulius, o vyriausia 
pamergė Živilės sesuo Ona. Kiti 
pulko nariai — Kęstutis Kliorys 
ir Marytė Idzelytė — Viliamienė, 
Onilė ir Kęstutis Šeštokai ir Linas 
Mikulionis ir Rita Čyvaitė - Klio-
rienė. 

Vakare vaišes vyko Ursuline 
kolegijos patalpose, kur dalyvavo 
apie 200 svečių. Tikrai nuotai
kingai programą pravedė Petras 
Tutinas, kuris su įdomiais ir pil
nais sąmojo anekdotais supa
žindino visus svečius su pulko da
lyviais ir jaunųjų meilės istorija. 
Tėvų vardu sveikino Živilės tė
vas Petras Kliorys. Buvo paskaity 
ti giminių sveikinimai iš Lietu
vos, bei jaunesnio amžiaus nariai 
išpildė likusią programą. Lino 
brolis Paulius ir sesuo Onilė pa
linkėjo broliui geriausios laimės. 
Savo padėkos žodyje Linas paro
dė savo literatūrinius gabumus, 
paskaitydamas prieš ketverius 
metus paaršytą eilėraštį Živilei 
ir pasakė, kad jis pagaliau galė
siąs prisidėti prie Amerikos ener

gijos taupymo, nes nereikės taip 
toli važiuoti Živilę aplankyti. 

Jonas Nakas, Linas Mikulionis 
ir Petras Tutinas padainavo jau
niesiems specialiai sukurtą dainą. 
Lino ir Živilės draugai pašoko 
Sadutę, ir Nerijos ansamblis pa
dainavo keletą dainų. Labai links
moj nuotaikoj vakaras labai grei 
tai praslinko. Svečiai džiaugėsi 
jaunųjų laime ir turėjo progos 
skaniai pavalgyti, linksmai pa
šokti ir padainuoti ir tikrai šei
myniškoj nuotaikoj pabendrauti. 

Abu jaunieji y a veiklūs stu
dentai ateitininkai, kurie taip 
pat yra daug vasarų praleidę va
dovaudami Neringos stovykloj ir 
kitur. Linas kitais metais baigs 
medicinos mokslus, o Živilė stu
dijuoja odontologiją. 

SAS valdyba sveikina Liną ir 
Živilę ir tikisi, kad jie dar daug 
metų aktyviai reikšis lietuvių ir 
ateitininkų veikloje 

SAS valdyba 

BIRŽELINIS MINĖJIMAS 

Šį sekmadienį, birželio U die
ną, Chicagos ateitininkai ruošia 
skaudžiųjų birželio įvykių prisi
minimą. 10 vai. ryto Jaunimo 
centro mažoje salėje bus atna
šaujamos šv. Mišios už ateitinin 
kus — kankinius. Jas atnašaus ir 
tai dienai pritaikytą pamokslą pa
sakys kun. Jonas Borevičius. Po 
mišių bus trumpas paminėjimas. 
Kalbės Federacijos vadas dr. P. 
Kisielius. Minėjimui pasibaigus, 
po trumpos pertraukos įvyks sen
draugių skyriaus susirinkimas. Vi
si ateitininkai ir svečiai yra kvie
čiami dalyvauti. 

mokslą pasakė kun. A. Olšaus
kas, kuris priėmė ir ateitininkų 
pasižadėjimus; jaunučio atei
tininko pasižadėjimus davė: Bro
nius Mičiulis, Laura Mičiulytė, 
Ingutė Nelsaitė, Rimantė Vizgir
daitė ir Daiva Tomkutė, vyresn. 
ateitininko moksleivio: Ginta Pa
lubinskaitė, Milda Tomkutė, Ar
nas Kungys, Renata Kungytė, stu
dento: Jūratė Raulinaitytė ir Ra
moną Alseikaitė. Pasižadėjimus 
duodant, dalyvavo Ateitininkų 
federacijos vadas dr. P. Kisielius, 
kurs, asistuojamas D. Polikaitie-
nės, prisegė jaunučiams kryželius, 
vyresn. ateitininkams ir studen
tams ženklelius ir perjuosė juoste
les. 

Tolimesnė šventės programa, 
kurią vedė prof. F. Palubinskas, 
buvo tęsiama parapijos salėje. Čia 
įvyko ir vaišės. Ateitininkus sveiki 
no Lietuvos generalinis konsulas 
Vytautas Čekanauskas, pabrėžda
mas reikalą išlikti lietuviais. Il
gesnę kalbą pasakė Federacijos 
vadas dr. P. Kisielius, paliesda
mas aktualius ateitininkų reika
lus ir užsimojimus, skatindamas 
jaunimą dirbti Kristui ir tėvynei. 

Vėliau buvo šventės meninė 
dalis. Angelė Mičiulytė jautriai 
padeklamavo eilėraštį. Muzikinį 
kūrinį pianinu atliko Vita Poli-
kaitytė ir violončele Jūratė Rau
linaitytė. Dar muzikinius kūri
nius išpildė: Rimas ir Linas Poli-
kaičiai akordeonu, Vita Polikaity 
tė pianinu, o Ramoną Alseikaitė 
pašoko baletą, pianinu palydint 
Rimui Polikaičiui. Taip pat buvo 
išstatyti dailės darbai, daugiau
sia Audrės Nelsaitės ir Angelės 
Mičiulytės. 

Šventėje ir vaišėse dalyvavo 
daug ateitininkų ir svečių. Kai ku
rie jų ateitininkų moksleivių rei
kalams paskyrė aukų, kurių di
džiausia (100 dol.) buvo sen
draugių Tomo ir Teklės Sereikų. 
Šventė praėjo labai iškilmingai 
ir geroje nuotaikoje. 

Rita Bureikaitė 

TORONTO ATEITININKŲ 
METINE ŠVENTE 

Gegužės 5 d. Stasio Šalkauskio 
moksleivių kuopa buvo numačiu
si šventę pradėti laužu miesto, 
parke. Tačiau dėl blogo oro lau
žo teko atsisakyti. Vyresnieji 
moksleiviai susirinko linksmava-
kariui Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje. 

Gegužės 6 d. N.P. Marijos se
serų namuose moksleiviems buvo 
pravesti pokalbiai, aptariant šių 
metų moksleivių šūkį "Džiauki
mės gyvenimu". Danguolė Kuo
lienė ir Marytė Saulaitytė - Stan
kuvienė kalbėjo apie džiaugsmą 
būti kūrybingu. Seselė Igne kal
bėjo apie pašaukimo džiaugsmą, 
o Andrius Razgaitis — džiaugs
mą būti ateitininku. Bendri pie
tūs, kuriuos paruošė moksleivių 
globėja Raanunė Stravinskaitė, pa 
dėjo sustiprinti draugišką ir šei
mynišką nuotaiką. 

Jaunučiams buvo parodytas fil
mas k pravestas pokalbis. Tuo 
po pietų visi rinkosi parodų salė
je simpoziumui. Užsimota pa
žvelgti j at-kų veiklą nepriklaruso-

gių atliktus darbus nepriklauso
moje Iietuvoje, jų įtaką socialinė
je ir politinėje valstybės raidoje, 
apibūdino V. Ignaitis. Savo įspū
džius iš moksleivių veiklos Vokie
tijoje gyvai papasakojo seselė 
Paulė Savickaitė. V. Aušrotas kal
bėjo apie studentus Vokietijoje, 
paminėdamas, kad tuo laiku bu
vo atgaivintas ir spausdinamas 
"Ateities" žurnalas. Apie dabar
tinę moksleivių veiklą Toronte 
kalbėjo pirmininkė Rūta Girdaus 
kaitė. Ji pasidžiaugė, kad moks
leiviuose apstu entuziazmo ir 
draugiškumo. Iškėlė krikščioniš
ko subrendimo ir apsiprendimo 
svarbą šiame laikotarpyje. Stu
dentė Rima Bumbulytė susirgo, 
todėl negalėjo atvykti. Jos para
šytas mintis, nagrinėjančias stu

dentų veiklos problemas, perskai
tė Rima Gustainytė. Atrodo, kad 
studentuose problemų yra gausu. 
Išsamiau studentų problemas pa-
nagržnėjo iš Chicagos atvykęs 
stud. P. Kisielius. Jo nuomone, 
studentai pergyvena krizę. Būti
na studentų sąjungą padaryti pa
trauklesne, veiklą - konkretesne. 
E. Gudauskas trumpai nušvietė 
jaunųjų sendraugių veiklą, o Al
mąs Kuolas metė žvilgsnį į send
raugių ateities planus. Simpoziu
mui sekretoriavo Ramoną Gir-
dauskaitė, koordinavo V. Koly-
čius ir dr. O. Gustainienė. 

Šeštadienį vakare į Prisikėli
mo parapijos salę prigužėjo gau
siai jaunimo ir senimo pasilinks
minti ir pasigėrėti puikiu, pirmą 
kartą į Torontą atvykusiu, "Ne
rijos" mergaičių ansamblių. Va
karą, su dovanomis ir užkan
džiais, suorganizavo at-kų tėvų 
komitetas. 

Sekmadieni įžodis buvo atlik
tas šventovėje, prie altoriaus, 
prieš Mišias. Mišių metu giedojo 
"Nerijos" ansamblis. Pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. dr. J. Gu
tauskas. 

Po Mišių jaunimas ir tėveliai 
susirinko seselių namuose šven
tės užbaigimui. Užkandžius pa
ruošė tėvų komitetas. B. Čepaitie
nė savo kalboje pasidžiaugė gra
žiai praėjusia švente, pažymėda
ma, kad moksleiviai labai akty
viai šventėje dalyvavo. Jie suruo
šė ateitininkiškosios veiklos 
nuotraukų parodą. Taip pat išlei
do skoningai apipavida!>tą ir 
gerai suredaguotą laikraštėlį 
"Pirmyn, Jaunime". MAS vardu 
sveikino A Razgaitis. Chicagos 
studentų vardu ugningai pasvei
kino P. Kisielius. Šventė baigta 
ateitininkų himnu. 

O. G. 
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T viro brand 
new accounts 

8 yeor, 8.45% yield, Certif icote of Deposit*: 
Now you can get 8 year term certifi-
8% interest (8.45% cate of deposit. 
yield if you leave 
the interest to com-
pound) on our new 

Open this account 
today for as little 
as a $1,000 deposit. 

THE M0NEY MARKET CERTIFICATE 
Brand new! Here is a new account that 
vvill mokė it possible for you to get better 
interest rates thon a current 6 month 
Treasury Biil plūs % of 1 % added on to 
that! Better yet, there are no fees paid to 
obtain this account as compared to pur-

chasing a Treasury Biil at a bank. Now 
there is no need to ever movė funds to 
get the best yield on your money. Keep it 
in this new account! Open your account 
wi th a $10,000 minimum deposit for a 6 
month term. 

Come In or ca/l us for complete details. 
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TRYS DIDIEJI TRĖMIMAI 
Lietuvių tautos naikinimas — čiami prieš savo sąžinę prisipa-

tautžudybė, arba genocidas, pra- žinti nusikaltimais, kurių nieka-
sidėjo senojoje istorijoje nuo kry- da nebuvo padarę. Cia nukentėjo 
žiuočių, vokiečių ir lenkų verži- ne dešimtys, bet jau šimtai tūks-
mosi į Pabaltijo kraštus. Bet mū- tančių, neskaitant žuvusių lais-
**. y P ® ^ 1 ^ dėmesys krypsta į vės kovotojų, kurie tėvynės lais-
tris didžiuosius tautos naikinimo vę norėjo apginti savo gyvybė-
būdus, tikriausia prasme tautžu- mis. Gyvybių taip pat buvo paau-
dybę, kai lietuvių tautos vaikai kotą dešimtys tūkstančių, kaip ir 
buvo tremiami į svetimus kraš- dešimtys tūkstančių sunaikinta 
tus — į tolimąjį ir šaltąjį laukinį Sibiro tremtyje. 
Sibirą ar Rusijos plotus. Mažiau Šis lietuvių tautos istorijos 
žinomi trėmimai po 1831 m. su- tautžudybės laikotarpis prisime-
kilimo. Jau neištrinamai yra įsi- namas ne sentimentams sukelti. 
brėžę mūsų istorijon didieji trė- Jų pakankamai turime, prisimin-
mimai, bausmės, katorga ir žu- darni tik nežinomose vietose ir 
dymai po 1863 m. didžiojo suki- nežinomomis aplinkybėmis savo 
limo. Juo labiau neužmirštamas artimųjų nepažymėtuose kapuose 
yra tautos naikinimas bolševikų išbarstytus kaulus. Tai prisime-
oku pači jos metais, kai genocidas name, kad istorija ateinančioms 
pradėtas taikyti 1941 m. birželio kartoms parodytų lietuvių tautos 
mėnesį, tęsiamas antroje okupa- naikinimą, kurį vykdo senas mū
ri joje 1946-52 m. Jis nėra pasi- sų tautos priešas. Tai turi iš nau-
baigęs nė šiuo metu, kai okupan- jo pažadinti nepalaužiamą tau
tas siautėja lietuvių tautos žemė- tos ryžtą gyventi, išsikovoti lais-
je, kaip savo kolonizuotoje dir- vę ir išlaidyti nepalaužtą ir ne-
voje. sugniuždytą tautos branduolį. 

Istoriniai įvykiai nėra ištri- # 
narni iš istorijos, nors šiuo metu 
okupanto įsakymu pavergtame 
krašte vadinami istorikai turi iš 

Tuščiažodžiavimu stabdoma infliacija 
Prezidentas neturi ūkio politikos infliacijai pažaboti 

GEDIMINAS GALVA ' Nėra ko stebėtis, kad preziden
to Jimmy Carterio vardas yra su
žalotas, nors jis ir šiuo metu nau
doja visas priemones išgarsėti. 
Tai vis žadantis prezidentas, nors 
nesugeba net priešrinkiminių 
pažadų tesėti. Jo pasimetimas 
ypač ryškus ūkio srityje. Tiesa, jis 
dar nepadarė tiek žalos kaip R. 
M. Nixonas, bet negalime būti 
tikri, kad jo nepralenks. 

J. Carterio geriausia aptartis — 
žmogus, atsistojęs už medžio, ne
bemato miško. Jis paskęsta maž
možiuose ir neturi supratimo apie 
visumą. Jis dorai neišmano net 
ir savo šeimos tvarkyti, kai jo na
riams paveda atlikti valstybines 
pareigas, lyg tai būtų imperato
riaus šeima. O tariasi kukliu. 

Išeivija yra tautos gyvybės 
pratęsimas, nors ir jos susilpni-
nimas. Išeiviai yra * iininkai 

naujo pritaikyti Lietuvos istorijos. ,. , . . , « v ., , , . 
.jn/. . , j .. ., , pasaulio sąžinei, kad tautzudybe, aiškinimus, kad jie tiktų okupan-

to kėslams ir pateisintų jo taut- . «- j - i i i~i 
„ j . , , „ C. ~ 7 ., tautzudiškus kėslus priešinasi 
zudiskas užmačias. Tai taikoma 

tebevykdoma ir tauta 

Jis kalbėjo apie taupumą, ap
karpė valstybinių autovežimių 
naudojimą, bet savo žinioje turi 
16 lėktuvų, 8 malūnsparnius ir 
14 autovežimių vairuotojų. Ža
dėjo daryti valdžios reformą, bet, 
jam prezidentaujant, tarnautojų 
skaičius padidėjo 25,000. Aukštie
ji pareigūnai tebesinaudoja įvai
riausiomis pirmenybėmis mokes

n i s č"4 mokėtojų sąskaiton. Žymiai 
p n e » , .t i VJ_? • »_• .i 

pakėlęs 

na 37 centus. Žemės ūkio gami
nių perdirbėjai gauna 20 cent., 
pervežėjai — 6 cnt, didmeninin
kai 11 cnt. —visi 37 cnt, tiek pat 
kaip IT ūkininkai. Mažmeninin
kai prekybininkai pasiima 26 cnt. 

zidento sprendicaa, Kai preziden
tas įsibėgėjo fąHeralinį biudžetą 
didfoti, jam i*( kongresas atėjo 
talkon. KongresS 'atstovai ir. Se
natoriai, siekdami $avo trumpa)ai-' Maisto gaminių kainas kelia ne 

tiek ūkininkai, kiek tarpininkai. 
Vyriausybė ir kongresas tesie

kia ūkininkus paremti, bet ran
kas nuleidžia painų klausimą 
spręsti. Taip maisto gamyba ir 
suvartojimas tampa priešingybė
mis, bet tarnaujančiomis infliaci
jai skatinti. 

Infliacijos pasekmės 

Jei prezidentas J. Carteris ver
sis tik tuščiažodžiavimu ir nepa
naudos savo turimų priemonių 
infliacijai stabdyti, jei kongresas 
vis dels svarbius įstatymus išleis
ti, infliacija vis labiau įsisiūbuos. 

Jos kilimo pasekmės jau seniai 
žinomos. Infliacija apvogs varto
tojus, kurie šiuo metu išleidžia 
180 bil. dol. vien maistui pirkti. 
Prekių kainų kilimas vis labiau 
apkarpys vartotojų įpirkimo ga
lią. Ipirkimo galiai sumažėjus ma-

kiųttlkslų, siūloi'vįs didinti fede-
ralCsį|. biudžetą tf *federalinį -fcus-
kolinimą. BiudŽetįo n esu vedimas 
ir dolerių apyvartos didinimas'— 
spartesnės infliacijos skatintojai. 

Kitos infliacijos priežastys tie
siog ar netiesiog susietos su fede
ralinės valdžios ūkio politika. Pra
monės apsauga ir komercinės už
sienio prekybos varžymas verčia 
kelti pramonės gaminių kainas. 
Šis kainų kilimas dažnai susietas 
su menku pramonės gamybos na
šumo kilimu. Pramonės gamy
bos metinis našumas, anksčiau 
siekęs 3,2 proc, pastaruoju me
tu krito ligi 1,5 prc. Tai liečia 
ne tik darbininkų, bet ir gamy
bos priemonių našumą. 

Kai prezidentas pasiūlė tesirem-
ti gera valia kovoti prieš inflia
ciją, šis siūlymas ypač įpareigo
jo prezidentą, jo vyriausybę ir 

Rimties valandėlei 

TIKĖJIMAS IR SĄŽINE 

iki j 

ne tik lietuvių tautai, kurios su
naikinti keli šimtai tūkstančių, 
bet taikoma ir ukrainiečiams, ku
rių sunaikinti daugiau kaip trys 
milijonai, gudams, kurių didžioji 
dalis surusinta, taikoma ir kitoms 
senosios Rusijos vlastybės ribose 
gyvenusioms ir savas kultūras 
turėjusioms paskiroms tautoms. 

Tautžudiški kėslai — tai rusų 
tautos papildymas, nes neįpras-

aukštiesiems biurokra 
balsas1 t a m s atlyginimą, sumanė malšin- «T AFL-CIO vadovas^pntare ko-

nujcraujavimo. išeivijos vaisas v a i p n e $ inf l i a c i j ą , bet nejparei-
engviau isg,rstamas pakulio, ™ g S j £ fadSS- U Joje dalyvauti, darbininkų 

kuns tenon gyventi tik savais ru- P ^ u ^ u t o i a m s į atlyginimą apkarpyti. Kai kurie 
pesčiais, jo atgarsis geriau su- " ^ ^ k u k l u m a s J pramonininkai teigiamai vertino 

nuduotas. Žymiai svarbiau, kad į infliacijos pažabojimą, pažadėjo 
jis nesusigaudo, kurias priemones atlyginimo^ sparčiai nekelti, ta-

kongresą. Deja, jie tos geros va-jžės paklausa. Paklausos mažėji-
lios nė vienas neparodė. G. Mea- mas palies gamybą. Gamybai su 

Prasilenkia su tiesa ir su kas
dieninio gyvenimo patirtimi tos 
ideologijos, kurios tikėjimą į Die
vą laiko žmogaus silpnumo ir 
susvetimėjimo apraiška. — Taip 
kalbėjo popiežius Paulius VI apie 
pagrindines žmogaus teises. Už
tenka apžvelgti paskutinius kelis 
dešimtmečius ir pamatysime, su 
kokia moralinio apsisprendimo 
laisve, su kokiu nepalaužiamu 
tvirtumu, nepaisydami nei prie
vartos, nei priespaudos, net nei 
mirties, tikintieji lieka ištikimi 
savo tikėjimui. Gindami savo įsi
tikinimus, nesuskaitomi tikinčių
jų būriai nepabūgsta jokios diskri
minacijos sau ir savo vaikam, ne
pabūgsta nei kalėjimų, nei kon
centracijos stovyklų. 

Reikia pripažinti,, kad visos ar 
beveik visos pasaulio konstituci
jos, nekalbant apie iškilmingus 
tarptautinius dokumentus, garan 

Kalbėjome visu nuoširdumu ir 
gilia pagarba tiesai, yra išsireiš
kęs Šv. Tėvas. Juk yra tikra, kad 
asmuo, kutis nuoširdžiai tiki Die
vą ir, nepaisant savo žmoniškų 
silpnybių bei nuodėmių, stengia
si gyventi meilės vienybėje su 
Dievu, jaučiasi tvirtas ir laisvas. 
Jis yra tvirtas ir laisvas paties Die
vo jėga. Tvirtas ir laisvas tikintis 
žmogus yra dėl to, kad jis nebijo 
tų, kurie Evangelijos žodžiais ta
riant, žudo kūną ir paskui nebe
gali daugiau kenkti" (k. 12,4) .Pri
siminkim tik žymaus anglų vals
tybininko kankinio Šv. Tomo Mo
ro žodžius, kuriuos jis prieš mirtį 
pasakė savo dukteriai Margaritai: 
"Koks keistas paradoksas —žmo
gus gali paaukoti savo galvą, ne-
patirdamas jokio nuostolio*'. 

Sunkiau pasiduodamas visokiom 
vilionėms, tikintis žmogus savai
me yra plačiau atsivėręs tiesai ir 
teisingumui. Jo širdis yra atvira 

tuoja religijos ir sąžinės laisvę irjkjtų žmonių poreikiams, jis vi-
visų piliečiu lygybę, nežiūrint jų suomet jaučia pareigą ištikimai 

prantamas tų žmonių, kurie žmo
giškas vertybes laiko žmogaus 
teise. Tautžudybės rykštė nepa
siekia išeivijoje gyvenančių tau
tos vaikų, nebent jie patys už
miršta savo paskirtį — kovoti 
prieš okupantą ir tautinį genoci
dą. Tačiau bent daugumai to ne-tos vietoves ir tautų sumaišymas l d d g a ^ ^ S s m m ^ 

verčia visus rasti susikalbėjimui ar broliai, senoliai ar giminės, 

kada panaudoti. Kai infliacija 
įkaitino ūkį, J. Carteris pasiūlė 
1979 m. federalinį biudžetą, sie
kiantį 500 bil. dol. su 53 bil. dol. 
nepritekliaus. Maža ir to. Jis siū
lė 25 bil. dol. mokesčius sumažin
ti, o netrukus tą sumą apkarpė 

priemonę - rusų kalbą. Juk jos ^ ^ ^ s k a m b a i š e i v i ų l igi 19,4 bil. dol. ir sumažinimą 
teturi tik rusiškas mokyklas ir viešais liudijimais. rusiškai kalbančias valdžios į 
staigas. Senų ir savo gilias Lietuvių tautos išeivija po 
istorines šaknis turinčių tautų 1863 m. sukilimo liudijo savo 
naikinimas ir yra šio modernaus tautos nedalią tik mažais ir ne-
amžiaus gėda. Ir ta tautžudybė žymiais būriais. Ir tai dar ne 
tęsiama visuose bolševikų užim- kartą susimaišę su lenkų pabėgė
tuose kraštuose, kad juose sūnyk- liais, kurie vis kovojo už unijinę 
tų tautinė sąmonė. valstybę. Plačiai ir įtakingai savo 

* tautą liudijo pereito šimtmečio 
Visos trėmimų bangos — 1963, pabaigos ir šio pradžios išeiviai, 

1941 ir 1946-52 metų - lietuvių kurie buvo nukentėję nuo perse-
tautai padarė didžiulę žaizdą, kiojimų dėl spaudos, dėl mėgini-
Tai okupanto tiesioginė tautžu- mų gauti bent trupinėlį laisvės, 
dystė ir tiesioginis noras lietuvių Jie sukūrė lietuviškas salas ir so-
tautą sunaikinti, kad būtų vietos dybas, kuriose tarpo tautinis gy-
okupantui ar kitų tautybių žmo- venimas, buvo leidžiama lie-
nėms. Taip dabar yra Karaliau- tuviška spauda, buvo kuriamos 
čiaus srityje. Bet tautos gajumas organizacijos, padėjusios pažinti 
atlaikė visas šias trėmimų ban- save tautiniu atžvilgiu ir prisidė-

atidėjo ateinantiems metams. 

Neaiškūs ženklai 
Vartojimo prekių rodiklis nuo

lat kilo nuo 1965 m., kai jis tesie
kė 1,9 proc 1973 m. kainų rodik
lis pašoko ligi 8,8 proc, o 1974 
m. net ligi 12.2 proc J. Carteriui 
prezidentaujant vartojamų pre
kių kainų rodiklis vėl ėmė kilti 
ir šiais metais gali pasiekti 1973 
m. buvusį lygį. 

Pramoniniai kraštai infliacijos 
bangą varžo, kainų kilimą lemia 
daugelis priežasčių: pinigų apy
vartos didėjimas, išpūstas federa
linis biudžetas, žymiai spartesnis 
darbininkų atlyginimo kėlimas 
už darbo našumą, įvežimo var
žymas, įvežamųjų žaliavų kai

čiau nepažadėjo gaminių kainų 

mažėjus, padidės nedarbas. 
Valstybės įsipareigojimas didės 

dengti socialines išlaidas, o jos 
pajamos mažės. Visa tai ves į lki-
nį sustingimą. 

Perspektyva nemaloni. Terei
kia stebėtis, kad šiuo metu tik 
pajamos mažės. Visa tai ves į ūki 

mažinti. Ūkininkai bruzdėjo, kad į nelemtomis kalbomis VVashing-

gas, nors tą skriaudą ir skaudžiai ti prie laisvės troškimų carinės | n u kįi imas> ^ 0 5 m0nopolių įta 
• V . T 1 5* _ . 1 * * ^ - • a T j - - — — B - - — * A aa* » t .-. f\ • * f— * f\ * • / * • " • f\ f • •> a l - a _ išgyveno. Juk mažai tėra šeimų, Rusijos vergiją nešančiai tautai 
kurios nebūtų paliestos netolimų Ano meto iš Sibiro ištrūkę trem-
metų trėmimų. Daugelis šeimų tiniai, kurių maža dalis ar jų gi-
buvo paliestos trėmimų po 1863 minės ir artimieji pasiekė šį kon-
metų sukilimo. Tačiau likusieji tinentą, kalbėjo savo tautos da-
mėgino užpildyti jų vietas ir savo lies lūpomis ir liudijo tautžudy-
tautą prikelti tais būdais, kokiais bes skriaudas, ugdė laisvės troš-
tada galėjo —slaptu spaudos lei- kimus tautoje ir išeivijoje, 
dimu ir platinimu, sukilimų ir Tremtis yra bausmė, kaip ka-
pasipriešinimų rengimu, kaip Įėjimas, kaip marinamas badu ir 
1905 m., pasitraukimu į kaimy- nepakeliamai sunkiu darbu. Lie-
ninę valstybę — Prūsiją, iš tuvių tautos didelės dalies ištrė-
kurios skleidė tautinę šviesą ir mimas yra nusikaltimas prieš 
skatino tautą nepasiduoti rusini- žmoniškumą, prieš teisę ir žmo-
m uL m'jos ateitį. Mūsų atveju yra tau-

Skaudžiausiai jaučiama dar tos žudymas, kad jos vieton ga-
neužgijusi žaizda, padaryta pir- lėtų ateiti svetimieji. Prisiminti 
mosios bolševikų okupacijos me- savos tautos naikinimą — tai 
tais, kai prasidėjo masiniai trė- jungtis į kovą prieš šio šimtme-
mimai, taip pat ir antrosios oku- čio žmonijos gėdą — komunisti-
pacijos, kai ūkininkai buvo va- nę sistemą. Masinių trėmimų 
romi į kolchozus, įtakingesnieii Sibiran prisiminimas turi būti 
vežami į Sibiro taigas, likusieji pasiryžimas išlaikyti gyvą savo 
intelektualai persekiojami ir ver- tautą. Pr. Gr. 

APIE IŠPAŽINTIS yra numatyti Tikėjimo Doktri
nos kongregacijos prieš šese-

Kalbėdamaa 15-kai Jungtinių) rius metus paskelbtuose nuo-
Amerikos Valstyvių aritivysku- j štatuose. "Išpažinčių kiaušy-

1 mas' \ — pažymėjo Popiežius, 
— yra vienas svarbiausių ir kil
niausių kunigiškos tarnybos už
davinių, nes išpažintis — Atg&i-

pų ir vyskupų, aplankiusių 
L Šventąjį Tėvą su oficialiu "ad 

nmina" vizitu, Paulius VI nu
rodė Atgailos Sakramento ne
pamainomą reikšmę krikščionių 
gyvenime, drauge prirnindamas l o s Sakramentas - kiekvienam 
sį Sakramentą liečiančius Baž-'žmogui tveria kelią į šventumą. 
nyčios nuostatus, kurių visada; Jokia kita kunigo pareiga, kad 
reikia laikytis. Generalinė ab- Į ir kaip svarbi ji bebūtų, nieka-
soliucd j a tegali būti teikiama tik j da neprivalo atitolinti kunigo 
labai tftitptinftiff atvejais, kurie nuo klausyklos". 

ka ir daugelis kitų mažesnes 
svarbos priežasčių. 

Svarbiausios infliaciją skatinan
čios priežastys priklauso nuo pre-

žemes ūkio gaminių kainos bū
tų pakeltos. t> . 

Tokioje maišatyje ir prieštara
vimuose paskendo "geroji valia" 
kovoti prieš infliaciją. Teliko tik 
tuščiažodžiavimas, kuriuo ir da
bar verčiamasi. 

Ūkininkų bruzdėjimas 
Jau "ne kartą JAV ūkininkai kė

lė neramumus. 1786 m. bruzdėjo 
Massachusetts ūkininkai. Prieš 
šimtmetį ūkininkai kovojo prieš 
didįjį kapitalą. 1930 m. jie naiki
no derlių, o šiais metais reikala
vo aukštesnių kainų žemės ūkio 
gaminiams. 8 mil. ūkininkų, 
ypač smulkesnieji, negalintys ga
mybos mechanizuoti, subruzdo, 
šaukdami: "Save the family 
farm". Neorganizuti vartotojai ai
manavo, kad maisto gaminių kai
nos pakilo, o ūkininkai reikalavo 
daugiau grūdų parduoti Sovie
tams, kainas pakelti. Ūkininkai 
skundžiasi, kad per pastaruosius 
5 metus gamybos kaštai padvigu
bėjo, o vartotojai nenoromis lipo 
infliacijos laiptais. 

Kas gi čia nutiko? Už dolerį 
parduoto gaminio ūkininkas gau-

tone stengiamasi gyventojus už
liūliuoti, lyg nebūtų grėsmės, ku
ri rytoj gali tapti labai pavojin
ga-

— Eidamas senyn, 
paisau, ką žmonės šneka, 
tik stebiu, ką jie daro. 

maži aii 
Aš 

Adrew Carnegie 

religinių įsitikinimų. Jos kartais 
aptaria labai plačiai ir išsamiai 
tą laisvę ir tą lygybę. 

Bet iš kitos pusės negalima 
tylomis praeiti pro tuos teisinius, 
administracinius ar faktinius ap
ribojimus ir suvaržymus, kuriuos 
kenčia tikintieji įvairiuose kraš
tuose, negalėdami viešai ir atvi
rai išpažinti savo tikėjimo, nega
lėdami pagal savo įsitikinimus 
auklėti jaunimo. Vyskupams ir 
kunigams yra varžoma jų pasto
racinė misija. Religinėms bend
ruomenėms yra apribojama jų vi
daus gyvenimo bei veikimo auto
nomija, jų galia skelbti Evange
liją, jų teisė pasinaudoti spauda, 
socialinėmis komunikacijos prie
monėmis ir t. t. Iš to savaime 
plaukia išvada, kad tikintieji dar 
yra laikomi įtartinais piliečiais, 
nuo kurių Teikia ypatingu būdu 
apsisaugoti. 

"Toyota" lengvųjų automobilių fabrikas Japonijoje. Japoniški automo
biliai, suvartoja mažai benzino, pasidarė labai populiarūs visuose pa-
aulio kraštuose. Smarkiai konkuruoja JAV-bių pramonei 

vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. 
Iš tikinčiojo žmogaus galima vis
ko reikalauti kitų žmonių ir ben' 
druomenės gerovei, išskyrus tai, 
kas yrą priešinga jo sąžinei. 

Yra neabejotina tiesa, kad krikš
čionys iš savo tikėjimo semiasi 
įkvėpimo ir jėgų kovoti už žmo
niškesnę ir teisingesnę bendruo
menę, kurios jie siekia ne ma
žiau ir net daugiau už kitus žmo-
nes.Tai šiandien jau pradeda pri
pažinti net tie, kurie anksčiau bu
vo įpratę kiekvieną religinį tikė
jimą laikyti žmogaus susvetimė
jimu, bėgimu nuo tikrovės. Dėlto 
čia su pagrindu kyla klausimas: 
ar valstybė gali ugdyti visų pilie
čių tarpe pasitikėjimą ir bendra
darbiavimą, jeigu ji, pasiremda
ma tam tikru "negatyviniu kon-
fesionalizmu", pasiskelbė esanti 
ateistinė valstybė ir išeina kovoti 
prieš savo piliečių tikėjimą? Kaip 
šeimos tėvas ar motina galėtų lai
kyti nauja ir teisinga tokią bend
ruomenę, kurioje visas auklėji
mas yra monopolizuotas vienos 
ideologijos žmonių, kurioje Šei
moms yra sunku net namų židi
niuose savo vaikams perteikti dva
sines vertybes, kurios sudaro žmo
gaus gyvenimo pagrin lą? 

Kaip galėtų jaustis rami Baž
nyčia, jos vyskupai ir kunigai, kai 
iš civilinės valdžios pusės vis dar 
yra statomos kliūtys paprasčiau 
sių Religinių pastatų atidary
mui arba kunigo pasiuntimui ten, 
kur jo reikalauja tikintieji? Baž
nyčia negali būti rami, turi prie
šintis vyskupai ir kunigai, kur 
jaunuoliams yra užkertamas ke
lias į kunigystę, vienuolinį pašau
kimą ar tikėjimo praktikavimą. 

Kzi. 

-^beveidi ros 
Romanas 
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Didelėmis pas tangomis^ vertėsi ant šono ir pra
merkė akis. Tuo laiku ir žadintuvas perplėšė paskuti
nę sapnų miglą Pašoko užspaust laikrodį, ir viskas pa
sidarė aišku. Sapnai pranyko, buvimo rūkai išsisklaidė. 
Barkštelėjo nedidelė, įdubusiu viduriu sofa. Almis išsi
tiesė, plačiai atvėrė akis. Įsiklausė, ar Lėlyte neišsi
budino, ar nekniurkia dar miegamojo kampe. Jų bute
ly buvo visiškai tylu; tik atvirpėjo bundančios gatvės 
gausumas. Almis išsistiebė, pasirąžė ir užsikniaupė 
ant savo patalo trumpai ryto maldai. Mintys buvo su
sijaukusios, kaip suglamžytos paklodes. Miego šilima 
glembąs kūnas traukė — dribti atgal. Prisiminė su sa
vo riebiom rankutėm žaidžianti Lėlytė, jos išsižiojusio 
juokui veidelio išraiškos... Prisiminė Austė, jos vaka
rykštis išėjimas, vėl išėjimas, kasdien, kasdien... Jo 
būsimos dienos darbo nepakenčiamumas, nuobodis 
nupurtė vidiniu drebuliu... Bet, vis dėlto.duona, butas, 
jų stūmimasis pirmyn... 

Dar kelios minutės, — vanduo kavai jau ūžė vir
tuvėlėj, prausimuisi — vonios kambary. Durys visur 
uždarytos, kad tie garsai nepertrauktų natūralaus 
kūdikio miego. Dar kelios minutės, — Almis jau vilkosi 
drabužiais, tais pačiais, iš vakaro tvarkingai užsver-
tais ant kėdžių. 

Rytą valgyt nesinorėjo, tai AUTUS, milijonų ame
rikiečių pavyzdžiu, pylėsi kavos. Ant sausų miltelių 

dely šnypštė ir putojo. Užpylus pienu ir įmaišius cuk- j kojų ligą, su nepalaužiama kantrybe norėdamas pri-
raus, lūpas traukte traukė apykartis saldumas. Išgė-J tempti ligi pensijos metų; Almiui jį akimis sekant, vis 
rė vieną, išgėrė antrą puodelį. Miegamajame čirptelėjo,' darydavos labai graudu. O gal — be reikalo? Gal senis 
lyg paukščiukas, ir Almis staiga pastūmė kavą, sūrį ir 
duoną. Žvilgterėjo į laikrodį ant rankos; buvo pats 
metas į darbą. Išeidamas neiškentė nestabterėjęs prie 
ano kambario durų; ankštas, aptemdytas, užkimštas 
vystyklais ir įvairiais drabužiais. Neseniai įtaisytoj 
kūdikio lovelėj skersai persivertusi, nuogą kojelę kilo
dama, garsinosi Lėlytė. Almis mėgino nepažvelgti į še
šeri, susirietusią jo lovoj, iš tolo trenkiančią cigare
čių, pigių kvepalų kvapais. Jis šyptelėjo, atsargiai patai
sydamas kūdikio užklotėlį, drėgnu krašteliu nuo su-
prakaitavimo ar nuo ilgo nepervystymo. Kūdikis per
braukė kumščiu savo noselę ir vėl nuleipo į miegą. 

Almis lengvai purtė galvą. Kūdikis! — Buvo tai 
stebuklų stebuklas, švelniausias padarėlis. Ir... suau
gusių atsakomybė. Dabar jis nenorom peržvelgė Aus
tės susirietusią figūrą; ar ji tą atsakomybę kūdikiui 
jautė? Ar ji, iš viso, ką rimtai pergalvojo? O kur gi 
tėvas? — Tą kūdikį pasiuntęs į gyvenimą pats plavi-
nėjąs po gyvenimo griovius... Almiui norėjosi paimt 
Lėlytę ant rankų, priglaust ją aptvarkyt, pamaitint, 
su ja pažaist... 

Kažkur dusliai išmušė laikrodis pusę valandos; rei
kėjo skubėti. Anapus durų giliai įkvėpė drungno oro. 
Smagiau buvo skubėt į nemėgiamą darbą: juk didele 
dalim šio kūdikio egzistencija dabar priklausė ir nuo 
jo. 

Jis dar kartą stabtelėjo ir giliai įkvėpė šaltoko, 
rūko garais prisotinto oro. Prie pat žemės toli pro me
džius šiepėsi rausvas saulės veidas. Teisios žmonių fi
gūros kaukšėjo į autobusus, į kavines ir ištaigas. Jų 
laukė ilga darbo diena, užtat veidai susikaupę, rimti. 
Vienas Almio kaimynų braukė gatve šlubčiodamas, 

užplikinuB verdančiu vandeniu, rudas skystimas puo- diena iš dienos vilkdamas invalido lazdą ir nežinomą 

nešiojo savyje godumą, o ne rūpestį šeimos išlaiky
mu? Gal puošė antrą, trečią žmoną? Gal dirbo, pra
kaitavo ir pirkdavo brangų gėrimą savęs nuodijimui? 
Gal tebeišmokėjo skolą už meilužės kailinius ar tik
ruosius perlus? Tikruosius perlus — netikrai žmonai? 

Almio vaizduotė buvo kartais įtari ir karti kaip 
pipiras Krautuvėj jis matydavo daug pinigines tušty
bės. Austės vakarinės bendrakeleivės (ne Genės, kaž
kokios Judy) tėvai buvo multi-išsiskyrėliai, ir sesuo 
jam vien iš tos šeimos pripasakojo spalvingų, šungry-
biškų ir giliai įsišaknijusių "dorybių": kasos išeivoji-
mas, kad 'mylimajai" nupirktų deimantą; begėdiškas 
taupumas, kad metų gale nuvažiuotų į Las Vegas ir 
tris dienas persivalgytų ir prasiloštų; aistringas pla
tinimas "lazdelių" ir švirkštų, kad iš liguistų bei nai
vių jaunuolių uždirbtais pinigais galėtų žaisti ru
lete, arklių lenktynėm ir kitomis "viltimis"... Ir taip 
toliau, ir taip toliau. 

Mąstė Almis apie kitos, kol susigriebė, kad jis 
pats. gembliuojant mintinus ir taip iš lėto žingsniuo
jant, nesuspės laiku į darbą. 

šoko į autobusą ir, įmetęs centus, nusiyrė j galinį 
suolą, kur buvo likusi vienintelė vieta sėdėti. Kelios 
jaunos moterys vidury autobuso kybojo, svyravo tarp 
aukštų kulniukų ir palubėj nusitverto metalinio brank
to; niekas joms nepasiūlė vietų; o gal pačios vengė 
prisėsti, kad nesuglamžytų tik iŠ valyklos parsinešto 
apdaro. Ar gal buvo joms malonu parodyti dailias, 
kaip nulietas, kojas, ypač kai "mini" sijonėlis buvo už
lipęs iki kraštutinės linijos. 

Už poros sustojimų autobuso vairuotojas rikte
lėjo: 

(Bus daugiau) 
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DR. ALFONSAS STANKAITIS 
PAGERBTAS YPATINGU ŽYMENIU 

J. A. Valstybių žemės ūkio mi-
nisteris Bab Bergland birželio 1 
dieną Washingtone ministerijos 
vardu apdovanojo aukšto įverti
n imo žymeniu (Superior service 
award) apie 80 tarnautojų, dir
bančių įvairiose šios didžiulės mi
nisterijos srityse — sostinėje ir 
krašte. Atskiru tarnybos įverti
n imo pažymėjimu ir medaliu su 
įspaustu asmens vardu apdova-
notojų tarpe buvo ir dr. Alfonsas 
Stankaitis maisto sveikatingumo 
ir kokybės priežiūros vadovas 
Connecticuto valstijoje. 

Sekretoriaus B. Berglando pa
sirašytame rašte nurodyta, kad 

•dr. Stankaitis pagerbiamas ypač 
už pavyzdingą profesinį darbą ir 
vadovavimo sugebėjimus, vyk
dant šalies maisto sveikatingu
mo programas. Žymenų įteiki
mas įvyko sostinės Sylvan teat
ro aikštėje netoli VVashingtono 
paminklo. Iškilmėms svarbos tei
kė viceprezidento Walter Mon-
dale atsilankymas ir žodis. Iškil
mių pradžioje įneštos Amerikos 
ir ginkluotųjų pajėgų vėliavos, 
grojant karo aviacijos orkestrui. 

Viceprezidentas W. Mondale 
sveikino ministerijos pagerbia
mus asmenis, specialios komisi
jos atrankos būdu pripažintus 
vertus gauti aukšto įvertinimo 
žymenis už įnašą ministerijos 
darbui ir krašto gerovei. Vice-

tingumo ir kokybės priežiūros de
partamentas birželio 1 d. dar ir 
atskirai pagerbė dr. Stankaitį, 
nes iš šio skyriaus tik trys parei
gūnai susilaukė tokio įvertinimo. 

— t b . 

nai pritaikintomis mintimis, pa
gerbiant visus kovoje žuvusius 
už Lietuvos laisvę. 

GEGUŽINĖ 
Birželio 24 d., Tamovėno Stasio 

Vilinsko sodyboje, So. VVindsor 
Ct . , rengiamas išvažiavimas—ge
gužinė. Čia numatoma gražiai 
praleisti laiką prie laužo su maža 
Joninių programa. A. M. 

Union Pier, Mich. 
LIETUVIŲ DRAUGIJOJ 

C L A S S I F I E D GLUDE 
&ELT VVANTED V YHAJ 

Undon Rer lietuvių draugijos 
nariai sukvietė birželio 3 d. Gin
taro patalpose specialų susirinki
mą. Nutarta ruošti gegužinę Mi-

MŪSŲ kolonijose 
Hartford, Conn . 

PRISIMINĖ MIRUSIUOSIUS 

Gegužės 28 dieną Hartfordo na-
movėnai aplankė mirusiųjų ka
pus. Devintą valandą šv. Mišios. 
Po Mišių pasiskirstę grupėmis ap
lankė mirusiųjų skyriaus ramovė-
nų: Antano Kleizos, Mato Palu-! įstos dar tiek pat. Po s u r i n k i m o 
binsko, Ernesto Čiurlio, Jono Ras- Į nariai praleido linksmai laiką be-

R £ A L E S T A T E 

G e r i a u s i a s I n v e s t a v i m a s 
L e m o n t e ir Apyl inkėse 

Žemė po 1. 2, 3, 4. 5 akrus 20, 40, 
80. 100 akrų po $5.000 u i akrą. 

ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter S*. — Lemoot, Dl. 

T d . 287-0675 

K C A L E » 1 A t l 

Palatine, OL Hunting Ridge — prie 
ežerėlio didelis sklypas, 4 miegamų
jų namas, atskiras valgomasis, par

ketas ir kilimai, pagal užsakymą da
rytos užuolaidos. Miegamųjų ir šei
mos kamb. langai i ežero pusę. 5 mi-

šauskų sode liepos 9 d. Ta ip pat | nutės nuo stoties, Northwestern ligo-
nutarta rugsėjo 9 d. šaukti meti- nkjės ir Harper CoHege. $140,000.00. 
rtį narių susirinkimą su tradici-1 **• 

OPEN HOUSE 
3221 W e s t 5 1 s t Street 

Mūrinis 9 metų senumo. 2 po 5 
kamb. po 3 miegamus. 

šį sestad. ir sekmad. nuo 1 iki 6 
v. v. Kaina $83,900. 

SIMAITIS REALTY 
Telef. _ 436-7878 

PRESSMAN 
Full ©r part time. 

To nm MGD, Web. 
Tel. — 839-2772 

B E A L E S T A T E 

Rimtas Namu 
Pardavimas 

7 kamb. namas. Kabinetine virtuvė. 
Nauji porčiai, stogas ir elektra. Ap
sauga nuo potvynio. Geležine tvora. į a ^ d ~ į i y . " į į j į penaion plan. paid 
Platus sklypas. Daug priedų. Tuoj ga- hospltalUatlan. ovartime. 

TOOL AND DIE 
Expertenced- aurface Grinder b a n d 
needed full Ume, wUl conalder par t 
t ime. Muat be famtllar wtth cloae 
tolarance tool room Grtndlng. 

n e -vakariene. Susirinkime daly
vavo per 50 narių. I draugiją 
įstojo 10 naujų narių ir tikimasi, 

čiaus, Polikausko ir Antano Ust-
janausko kapus. Petras Bakruko-
nis palaidotas Kanadoje. Jis buvo 
prisimintas maldoje. 

Grįžus iš kapų, lietuvių klube 
buvo kavutė. Čia pirmininkas 
Petras Simanauskas tarė žodį, o 
vėliau paprašė Joną Žilį, kuris 
plačiau su susirinkusiais ramovė-
nais ir jų svečiais pasidalino die-

ililllllllllllllllllllllllllllllillllllllllliilliilin 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

. , ė x / r , , ,. , . . , , J. BVJBNYS — TeL BE 7-5168 
adentas Mondale hnkejo, kad ( iiiiiniillililllllllnillllnuilllllllllHIHHIIII 

sivaišindami užkandžiais, kuriuos 
pagamino Petrienė. Valdyba šir
dingai dėkoja Karaičiams už pa
talpas. 

U n i o n Pier'e buvę suardyti ke
liai, per vieną savaitę tapo atre
montuoti . Dabar keliai lygūs, as
faltuoti, dulkių nėra. 

Ant. K. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII 
PACKAGE EXPRESS AGENCY 

MARIJA NOREKIENfi 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labat pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos a—dHaa. 
2608 W. 69 St.. Chicago. DL 8062*. 

TEL. — WA S-2787 
iiiiiiiiiiiiiisMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini! 

DM greito ir patogaus pataroavi-
mo namų pirkiino ir pardavimo 
prašome 

V I L I U I H O F F M A N U 1 
Te le f 767-0600 
B u d r a i t i s Realty 

4243 W e s t 6Srd Street 

P A B D A V T M U I 

Parduodamas vokiškas SABĄ stereo 
radijofonografas, 

Mūrinis — 20 metų. 3 miegami ir 
valgomasis, {rengtas sausas rūsys. 
Centr. vėsinimas. Marąuette Pke. už 
Kedzie. 

Marinis — S butai. Namas 20 metų 
Arti 72-as ir Sacramento. 

Mūrinis — 4 botai Marąuette Par
ke už Califomia į vakarus. 

BROKERIS P. ŽUMBAKJS 
Tel. — PR 8-6916 

2 butai. 
tuoti. Vieną tuoj 
Brighton Parke. 

Mūrinis bungalow. 
rus. Brighton Parke. 

2 po 5 kamb. mūrinis. Gražiai at-
atrodo. Marąuette Parke. 

Naujai atremon-
galima užimti. 

12 metų. Sva-

Sviesaus klevo me
džio console, 50 coiių ilgio. Kaina ne S I M A I T I S R E A L T Y 
brangi. TeL 778-202S. m. ' _ 

Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rdSt... 436-7878 

visų valstybes tarnautojų darbas 
būtų tinkamai gyventojų supras
tas ir įvertintas. 

2emės ūkio dep. sekretorius 
Bergland pareiškė, kad ministeri
ja, veikianti nuo 1862 metų, e-
santi arčiausiai žmonių, todėl ji 
ir galinti veiksmingiausiai pa
tarnauti kraštui, "šiandien mes 
susirinkom pagerbti tuos, kurie 
pagelbėjo vykdyti ministerijos 
paskirtį —tarnauti žmonėms". 

Po jo kalbos, buvo kviečiami 
į scenos vidurį visi apdovanotieji, 
kurių kiekvieną atskirai pasveiki
no ministeris, įteikdamas žymenį 
ir pagerbimo diplomą. 

Dr. Alfonsas Stankaitis, vete
rinarijos mokslus baigęs dar Lie
tuvoje aukščiausiais pažymiais, 
daktaratą įsigijo Miuncheno uni
versitete. JAV žemės ūkio minis
terijoje dirba jau 27 metus. Jo 
pirmoji maisto inspekcijos tarny
bos vieta b u v o Rochesteryje, N . 
Y. Ten jis sukūrė šeimą su Olga 
Mocejūnaite. Visi trys Stankai
č ių vaikai jau baigę aukštuosius 
mokslus: Regina yra Mercy kole
gijos Hartforde mokomojo perso
n a l o narė, Genė — Travelers 
draudimo bendrovės pareigū
nė , o sūnus Juozas - gydytojas, 
š iuo metu darbas Rochesterio uni 

versiteto ligoninėje. Visa šeima bu
v o atvykusi į dr. Stankaičio pa
gerbimo iškilmes. Maisto sveika-

P a i e š k o j i m a s 
•Palios Pocius gyv. Ohicagoje, 4204 
S, Mapie^ood Ave., tel. 927-6222, 
ieško VILHELMO BADAVKiAUS, 
s. Antano. 

miiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiii 
M. A. Š I M K U S 

N OTARY PVBLJC 
INCOME TAS SERVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
4lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 
<iiiiiiiiiitiiiiiimiiiimmimimiii!iiiiiimi 

IŠNTOMOJAMA — FOR KENT 

lianom. 5 kamb. apšild. butas (2 
mieg.) Marąuette Pke. Plyta ir šal
dytuvas. 185 doi. mėn. 7249 S. Camp
bell Ave. TeL 77M180 

lite užimti. Marąuette Pke, $16,000.00 
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 

nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
statų Svarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modernus 15 metų maro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Aukšta kokybe. $50.000.00. 

4 vienetų mūras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už $38,800. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parka Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Išimom. 5 kamb. butas - - tik su 
augusiems. Marąuette Pke. 1-me centr. 
aukšte. Galimas garažas. 

TeL 737-8647 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimimnniiiiniiiiii 
STATOME NAUJUS NAMUS 

Atliekame 
*eoų na mg pataisymu* 

PETRAUSKAS 
H N S T R C C I I O N COMPAN> 

Tel. — 847 7564 
Skambint po ti vaL vakaro 
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TAISO 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 

MASINAS, ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermaną Deckj 
Tel 5854824 po 5 v. v. 

Kalba lietuviškai 

ISNUOM. 5 kambarių butas 2-me 
aukšte. Ciceroje.' 

Skambint — 656-7923 

ISNUOM. VASARVIETĖ 
Union Pier, Mlcmgan 

Chicagoje skambinti 778-8840 

M A B O U E T T E PAKK 
25 metų $ kamb. mūr. (Georgian). 

Platus sklypas. Gazu šildymas su 
vėsintuvu. Garažas. Prašo 

$34,900. 
Geras investavimas. 3-jų aukštų 

mūr. Modernus ofisas (ištaigos nuo
mininkas sutinka pasirašyti sutarti) 
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. 2ema kaina. 

Parduodamas didelis žieminis na
mas Union Pier, Michigan 

Skambint 312—925-7243 

O P E N HOUSE S U N D A Y 1-5 

ARUNGTON HTS-By owner. 5 br. 
mid. levai, 2% ba, appto. C/A,. PR, 
hug-e patio. gai grill, 2%c gar, tully 
'.ndacpd, mld $90s. Exc condiUon. 

TeL — 394-2893 

IIIIIIIIIiilllIlIlIllIlIlllllilllllllllllllllilllHlli 
{vairiu prekių pasirinkimas nebran-

srtai iš mūsą sandelio. 
COSMOS PARCELS ECPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
3S3S S. Halsted St.. CbJcago, m . 60608 
2501 W. SStta St.. Chicago, DL 60«2» 

Telef.: 925-2737 — 254-S320 
Vvtautas Yalan tinas 

iiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Išnuom. 2 kamb. butas skiepe, su 
virtuve. Atskiras įėjimas. 

Skambinti 839-1784 

wSEsnsfsss 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Taz 

Notariatas — Vertimai 

i n - , — 20% — 30% pigiau mokėsi te 
už apdranda noo u įn ies ir au tomo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 H West a s t h Street 

Chicago. niinois 
Telef. GA 4-S6S4 

Turiu Chicaaoa miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesty. Dirbu areitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

4358 S. Washtenaw Ave, 927-3558 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Nuo liepos 1 d. ieškomas nuomoti 
butas ar namas su 3 miegamais. 67 
ir Califomia apyl. Skambint 

Šimaitis Realty - 438-7878 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

&455 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

62 ir Rlcnmood. 4 miegamu mū
ras, Gerai išlaikytas. Tik $35,000. 

66 ir Whipple. 5 kamb. (2 mieg.) 
mūro rezidencija. PUoas rūsys. Ga
ražas. $41,500. 

66 ir RockweiL 2 butu mūrinis. 
6 kamb. 1-me aukšte ir 2 butai po 
3 kamb. 2-me aukšte. Naujas 2-jų 
mašinų garažas. Tik $45,000. 

66 i r Frandsoo. 2-jų aukštų mū-
| rinis. 5 ir 4 kamb. butai. 2-jų metų 
I senumo, Geros nuomos. $67,500. 

7S te Sacramento. 20 metų senu-
' mo 3-jų butų mūrinis. Labai gerai 
. išlaikytas. 2 mas. garažas. $79,900. 

72 ir MUlard. 3-jų butų, 18 metų 
! senumo. Aukštos nuomos. 40 p. k>-
' tas. 2 mas. garažas. $94,500. 

62 ir Kilpatrick. 3-jų butų 19 me
tų mūras. Dvigubas totas. 2 maS. 
garažas. $99,900. 

OaU for appoinrment 442-6001 

LOTT TOCtt, & D I E COMP A N T 
Lyons n i inois 

N 1 A I N T E N A N C E 
Mušt have HVAC experience and be 
able to operate and maintain low 
pressure boilers. Needs high meca-
anical aptitude. Hours 8 am to 4:30 
pm. Mušt join union after 30 daya 
Good benefits. 

CALL 366-2490 x 332 
between 9 am. & 4 p.ra. 
R0SARY COLUGE 

7900 W. Diviskm, River Foreat 

D « M E S I O 

Gimines iš Lietuvos ieško JOHN 
ADOMAOTSt Kazimiero sūnus 
Gyv. Waahington g-vė, Clncago, 
UI. Giminės ar pažįstami žinantieji 
apie Adomaitį prašomi pranešti 
adr.: J. Taoraa. 322 McOally S t , 
PlttsbmTCh. Pa. 15216 

įimttimimiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiimmimii) 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 639-2960 

niiiimimiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiimiiiiiii 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kiltis kraštus 
NEDZINSKAS, 4665 Ardher Ave. 
OhkaMCo. m. 60632, telef. 927-5980 

tiiniuiinimmmmnnnniiiinniimiiiiiiii 

P U Š M E f c l u i 
$97.00 Chicagoje 

$73.00 
0 I e e r o ] e 

(10/20y5/UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m 

!. BACEVIČIUS — 778-2233 
6455 So. Kedzk Avenue 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstume 

TeL 376-1882 arba 876-5996 
llllllHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIimillllllllllllllllllll 

FLORIDA THE FARGO MOTEL 
10810 GuK Boulevard Treasure 

S t Petersburg. FTa. 33706, USA 
TeL CHS) 300-0878 

MOTELIS ant Meksikos (lankos kranto, 
Treasure Istand centre, gražiausiame pajūry
je. Miegamieji kambariai, kambariai so virtu-
vemi*, anartmenati h- maudymosi baseinas. 
Visur spalvotos televizijos. netoO restoranai, 
naktiniai klubai, Žvejojimo vietos, golfo kr te-
— • - - • ffc g f i j . , , , , , » , l , . . i i . , „ l t W • • 

nuo aucstea, sveuuives, krautuve* n t. i. 
Visus maloniai kvieda lietuviai savininkai — 

ALFONSAS Ot TEKĖSI ZEBERTAV1CIAl 

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Pauliną St. 
( T o w n o i Lake) 

Dalo namus i š lanko ir i i vi
daus. D a r b a s garantuotas 

STASYS ŠAKINIS 
Skambint i 927-9107 

DUTCHMEN CONTRACTORS, INC. 
2501 W. Bryn Mawr Avenue 

TEL. 87S-5682 
Atlieka įvairius namo ir buto remontus. Dengiame ir taisome 

stogus — Apkalame namo sienas — "siding" — Izoliuojame. Da
žome — Dedame rinas. nutekamuosius vamzdžius — "Tuekpoint-
ing" — percementuojame mūrą. Atliekame visus cemento darbus. 
Taisome porčius: Dedame naujus stulpus, laiptus, grindis. Pats 
savininkas apskaičiuoja nemokamai 

S K A M B I N K I T BET KABA 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimimimiitimiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I K A S T V 
2346 W. 69th S t , tel. 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiuiimimimiim 

~ ^ N O « I PIRKTI" BALDŲ" 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1980 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t., 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

" > r Š C T R I P I R K T I 

Ieško 4 butų namo Marąuette Pke. 
taip Westem ir Califbrma. Skambant 
po 6 vai. vak. tel. 778-3MS 

M A R Q U E T T E MANOR 
Tender loving care has been given 
to this beautiful 2-flat Oak doors. 
and trim. Stamed glass windows. 
Roth apartments 5 rooms each. 
Price $52.900.00. 

B O B L A K 
TeL — 

REALTORS 
767-8400 

Reikal ing i 1-os ir 2-.iu šeirrnj 
ir didesni mūriniai ir medin ia i 
n a m a i Marąuet te P k e . rajone . 
Tur ime pirkėjų. 

B A L I S A G E N T Ū R A 
Telef . — 581-4646 

HELP WANTED _ MOTERYS 

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

SECRETARY 
Personnel Department 

Prime position for the person who 
will assist the industrial Relations 
Mgr. in aJ! clerical and administrative 
duties relating to personnel. Handle 
oonfidential information, employment 
materia! and corespondence. Process 
reports for pension and H &W Insur
ance Plans. 2-3 years experiėnce wim 
good typing and shorthand ski'.ls will 
qualify you for this challenging op-
portunity. Salary commensurate with 
ability and experience. 

F o r Appointment Call: 

Paul P o r e l t i 421-2929 

Ako Gravure, Inc. 
A Div . of Macrmllan Be. 

Kqua1 ooportunlty employer. m. / t 
iiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiri 

Jei galvojate 
PARDUOT - NTTOMOT A R 

APDRAU9I 
įūsą nuosavybe, prašome kreiptis i 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. - 767-0600 

VYRAI IR HOTEBYS 

LEMMY'S INTERNATICMIAL 
FAST FOOD RĘST. 

Is now hiring for counter work. 
Days and Bves. Full or Part Time 
Downtown and Near North areaa. 
JEmglish Reąuired. 

CALL P. GINSBERG 

4 6 7 - 4 0 2 0 

WANTED — MOTERYS 

COOK WANTED 
Southside monastery. 

Salary open. 

Call FaHier Tyma 925-6600 
Reikalinga lietuvė moteris leng

vam namų ruošos darbui ir pri
žiūrėti invalidą vyrą ir jo seny
vo amžiaus žmoną. Gyventi vietoj 
— kambarys, išlaikymas ir atly
ginimas. Skambint po 7 vai. vak. 
telef. — 434-4094. 

imiiiimmiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiHiHiiiiiiii 

G E N E R A L O F F I C E 
Publishing Company 

Excellent begining opportunity 
for sharp High School Grad. to 
grow with rapidly expanding out-
door magazine. 

Work with young dynamic staff, 
where you'U meet interesting Cre
ative people. Variety of duties. 
Typing reąuired. Call: 

Rex Ryan - 252-0107 
tiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii 

GLEANING VVOMEN 
į Full time or part time for execu-

tive office building in Oak Brook 
evenings. Monday thru Friday. 

Mature and & reliable women only 

P L E A S E CALL — 595-8222 
9:00 AM. t o 6:00 P.M. 

H E L P W A N T . E D — V Y R A I 

T O O L A N D D I E MAKERS 
IMMEDIATE 0FE3HKGS 

Plan, con8truct, alter and repair a wide variety of multi-station, 
Progressive complex dies and tools for designs where, designs are 
usually available. but involving coneiderable development and de-
tails. Make many mathematical calculations and select allowances 
for metai flow, shrinkage or fitting and finishing. Make new dies, 
inserts and tools. 3-5 Years Experience. 

We offer attractive salaries, free life and medical insurance. paid 
holidays and vacation. profit sharing and Cnristmas bonus. 100 
percent tuition reimbursement. Esccellent working conditions with 
promotional opportunities. 

For Fnrther Information Please Oonteet 

B E N BENSON, EIAPLOYMENT MANAGER 

For appointment 312-689*7600 

C H E R R Y 
Cherry Elec t r ica l Producta Corporation 

3600 Stmset Aveaoe, Wankegan, Illmois 

VY A N T E D 
B E A L E S T A T E SALES 

PERSON 
We are in need of a ueensed real 
estate sales person. Contact: 

ROSEVTOOP REALTY 
3859 West 26th Street 

Tel. — 521-7400 

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

B O O K K E E P E R 
Prefer experienced fuU time 

person, rnid 30's or 4Cs m age, 
for ofrioe work in boohfeeeping. 

Above average wages. 

Pleasant working conditions. 

CALL — 523-4825 

įiiiiifliimiiimimimiiniiimiiimiiiimiii 

i 

l 
Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

MEN NEEDED 
FIRST CLASS DIE MAKER 

Must speak ErrglisH, 
Very good pay. Many wotk hours 

pins o vertime, 
Nice vvoridng cx>nditions. 

Lincolnwood, Illinois area, 

TELEPHONE — 674^)501 

ASK FOR MR. PAUL 
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Z/£7W/4/ FLORIDOJE 
Palm Beach, Fla. 

PUIKIAI PAVYKUS 
GEGUŽINE 

LB Palm Beach apylinkės 
valdyba gegužės 21 d. surengė 
gegužinę, kuri laikoma pasise
kusia. Suvažiavo daug svečių ir 
i i tolimesnių vietovių: iš Pam-
pano Beach, Lake Worth ir ki
tur. Apylinkės pirm. Z. Straz
das, visus pasveikinęs ir padė
kojęs už atsilankymą, pakvietė 
prie vaišių stalo. Vyriausios šei
mininkės J. Šalkauskienė su tal
kininkėmis P. Baniene, M. Gin-
ciene, A. Pilipavičiene, M. Straz
diene ir R. Zotoviene visus ska
niai pavaišino. Barą tvarkė A. 
Šalkauskas su talkininku V. Bi
liūnu. Po vaišių sekė dovanų 
traukimas, č ia gražiai darbavo
si R V. Aušrotai, P. Banienė, A. 
Pilipavičius ir Z. Strazdas. Gra
žias dovanas suaukojo: B. V. 
Aušrotai, P. Banienė, M. Gludie-
nė, A. Biliūnienė, A. J. Jokūbai
čiai, V. Kulpa-Eulpavičius, A. S. 
Pažėrai, A. A. Pilipavičiai. 

Gegužinės gauto pelno dalį 
valdyba paskyrė Pasaulio Lie
tuvių dienoms Kanadoje. Tiks
liau pasakius, šį gautą pelną 
pridėjo prie valdybos sekr. A. 
Pilipavičiaus dar prieš šią gegu
žinę surinktų tam tikslui gausių 
aukų. Tuo būdu PL dienoms pa 
siųsta 250 dol. Be to, motelių 
savininkai A. V. Tomkai paau
kojo 100 dolerių PL dienų lei
diniui paremti. 

lURfi VLADAS STOŠKUS 

Sakoma, kad nėra mirties be 
priežasties. Mūsų mielo Vlado 
Stoškaus netikėtos mirties prie
žastis buvo tokia. Jis dažnai iš 
sovo namų dviračiu važiuoda
vo apie porą mylių pas savo se
sutę Albiną ir svainį Joną Jaku
bauską. Vieną dieną iį bevažiuo
jantį partrenkė su mažina pra
važiuojąs jaunuolis. ligoninėje 
buvo padaryta sulaužytų kaulų 
operacija. Jau gražiai sveiks
tant, ištiko kraujo krešulys, š į 

si sugiedojo Angelas Dievo. 
Jakubauskų vardu visi buvo 

paprašyti į šermeninius pietus. 
P. Mikšys 

SIDABRINIS JUBILIEJUS 

Birželio 3 d. Juno Beach ad-

V-jo PLB seimo nutarimų 
komisijos branduolys 

PLB Valdybai paprašius, Det
roite yra sudarytas V-jo PLB 
Seimo nutarimų komisijos bran
duolys, kurio uždavinys yra 
paruošti nutarimų projektą 
V-jam PLB Seimui. Jam į tal
ką ateina visi pagrindiniai pas-

ministracija šventė šios vieto- kaltininkai, prisiųsdami savo 
vės įsikūrimo 25-kių metų ju
biliejų. Į šią šventę buvo pa
kviesta ir LB Palm Beach 
apylinkės valdyba, kad ir ji kuo 

paskaitų tekstus ir pasiilymus. 

Savo paskaitą "Lietuviškasis 
švietimas" bei gairės ateičiai 
jau prisiuntė PLB valdybos 

nors pnadetų prie šios šventes j S v i e t i i n o ^ p i e n i n i n k a s Jonas 
atzymejimo. Apylinkės valdy- :

K a v a l i ū n a g i r r e f e r a t ą «Kultū-
ba, turėdama šioje vietovėje r m ė y e i k l a fr g ^ , , p j J B y a l . 
per 40 lietuvių šeimų (iš jų pati j d y b o s j a u n i m o vicepirrnininkas 
pirmoji čia įsikūrusi A. V. 
Tomkų šeima), nutarė dalyvauti 
šioje šventėje su įrengtu ats
kiru lietuvišku paviljonu 

Paviljoną labai gražiai pa
ruošė, eksponatus surinko ir 
vadovavo apylinkės pirm. Z-

Romas Kasparas. Iš jo dar lau
kiama pasiūlymų nutarimams. 
Be šių dviejų paskaitininkų sa
vo pasiūlymus taipgi prisiuntė 
JAV LB kultūros taryba, vado
vaujama Juozo Gailos ir pats 

LIETUVOS KATALIKU BAŽNYČIOS 
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA 

Chicagoje šiemet išleidžia LKB Kronikos ketvirtą tomą 
lietuvių kalba, pirmą tomą ispanu ir pirmą tomą anglų kalbo
mis, kurios bus plačiai paskleistos tu kalbu kraštuose. Jau ver
čiamos Kronikos ir į prancūzų kalbą. 

LKB Kronikos 3 tomus lietuvių kalba išleido LKRŠ Rėmė
jai. bet ne Religinė šalpa. Rėmėjams nustojus veikti, LKB Kro
nikos knygas leidžia LKB Kronikoms Leisti Sąjunga, Jos na
riai aukoja metams ne mažiau kaip 5 dol., amžinieji nariai — 
100 dol. ir mecenatai — 1000 dol. Už visus gyvus ir mirusius 
narius kasdien aukojamos šv. Mišios. 

Maloniai prašome visų lietuvių aukų LKB Kronikos kny
goms leisti, nes joms išleisti ir plačiai paskleisti reikia labai 
didelių sumų lėšų. Aukojusieji ne ma^iąn kaip 100 dol., bus įra
šomi leidžiamose knygose. 

Visiems aukotojams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžia
mos nuo federalinių mokesčių. 

Išgirskime pagalbos šauksmą pavergtų ir persekiojamų 
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valdybos pirm. Bronius Nainys, i mūsų brolių ir sesių lietuvių pavergtoje Lietuvoje ir plačiai jį 
Strazdo pakviestos bendruome-, J)ar ū k i a m a paskaitų tekstų į skleiskime laisvajame pasaulyje jų pačių žodžiak — LKB Kro-
nnunkės V Aušrotaene u* A. i r pasiūlymų iš Algimanto Gu-1 nikos knygomis įvairiomis kalbomis, savo aukomis remdami jų 
Pilipavičienė. 'recko, kuris kalbės tema "Lie- išleidimą 

Lietuvių paviljoną puošė i š ; t u v o s r e i k a la i" , Gabijos Juoza-
abiejų pusių gražiai, tvarkingai Į a v i č i ū t ė s _ « J a u n i m a s » ir 
išstatyti odininkų A. Petriko- j K o s t o Dočkaus — "PLB valdy
mo ir R. Zotovienės paveikslai.; b o s i^^" 
Paviljono viduje buvo gausybė 
puikiai išdėstytų, praeivio akis) Be abejonės V-tas PLB sei-
vilio jančių ir kviečiančių užeiti j mas turės pasisakyti žydų klau-
gražiausių meno išdirbinių: m e - į s i m u , tėvų įpareigojimą vaikus 
nininko V. Kulpos-Kulpavičiaus išmokyti kalbėti lietuviškai dar 
medžio drožiniai, gintaro ir k e - ! D r i e š pradedant lankyti darželį 

I ir kt. Tais ir kitais klausimais 

Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu bei adresu: LKB 
Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman A v c , Chicago, m. 
60629, USA. 

ramikos išdirbiniai, lietuvių tau
tiniai audiniai ir įvairūs rank
darbiai, A. Papievienės tautinės 
lėlės. 

Nepaisant, kad labai daug 
meno paveikslų buvo išstatyta 
amerikiečių dailininkų kituose 
paviljonuose, bet iš pranešimų '• Rugienius 
paaiškėjo, kad daugiausia pa-Į Komisija bus 

visų pasiūlymai laukiami ir bus 
peržiūrimi dar prieš seimą. 

V-jo PLB seimo nutarimų 
komisijos branduolį sudaro: 
pirm. Vytautas Kutkus ir nariai 
— dr. Adolfas Darnusis, Algis 

Jonas Urbonas, 
papildoma visų 

veikslų buvo nupirka dail. A.j kraštų" atstovais ir tvirtinama 
Petrikonio. Ir Papievienės lie- Į p a č iame PLB seime. Komisijos 
tuviškos lėlės gausiai buvo per- j adresas: Vytautas Kutkus, 6940 
karnos, o pirkėjai taip ir prisi
pažindavo, kad jų senelis ar se
nelė buvę lietuviai. Todėl jie ir 
nori savo namuose turėti lietu
vaitę. 

Apylinkės valdyba nuošir
džiai dėkoja šio taip gražiai 

HartwelL, 
48126, U. 

Dearborn, 
S. A. 

Mich. 

Mylimai motinai, uošvei ir močiutei 

išoperavus, ištiko kitas krešu-' paruošto paviljono vadovėms V. 
lys. Vėl operacija. Šios trečios į Aušrotienei ir A. Pilipavičienei, 
operacijos Vladas nebeatlaikė jų talkininkams Br. Aušrotui, 
— mirė gegužės 18 d. Velionis J. Jakubauskui, A. Pilipavičiui, 
Vladas buvo gimęs 1917 m. ge- A. Šalkauskui, dail. A. Petriko-
gužės 6 d. Lietuvoje, trys km \ niui ir R. Zotovienei, menininkui 
nuo Vilkaviškio, gražiame, pa
vyzdingai tėvų tvarkomame 
ūkyje. Sodybą puošė per ją te
kąs Šeimenos upelis. Komunistų 
ordoms antrą kartą okupuojant 
Lietuvą, velionis Vladas su tė
vais pasitraukė į Vokietiją 1949 
m. su tėvais atvyko %į Chicagą. 
Tėvai čia mirė ir palaidoti Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. Ve 
lionis Vladas buvo nevedęs, my
lėjo visus žmones, kurie rūpina
si, darbuojasi dėl Lietuvos lais
vės. Dėl jo gero, ramaus būdo ir 
jį žmonės mylėjo. 

Laidotuvių koplyčioje gegužės 
19 d įvyko su velioniu atsisvei
kinimas. Kun. A. Senkus sukal
bėjo rožinį. Atsisveikino LB 
Palm Beach apylinkės vardu vi-
cepirm. P. Mikšys, Lake Worth 
lietuvių klubo ir Baifo skyriaus 
vardu pirm. A. Rugys, Palm 
Beach lietuvių klubo vardu vi-
cepirm. J. Daugėlienė, Lietuvos 
Dukterų skyriaus vardu pirm. 
R. Zotoviene. Atsisveikinimo 
vadovas P. Mikšys į velionio 
karstą įdėjo žiupsnį Lietuvos že 
mės. Velionio vardui įamžinti į 
Lietuvių fondą buvo suaukota 
500 dolerių — dalyvių 264 dol. 
ir Jakubau kų 236 dol. 

Gegužės 20 d. kun. Senkus Šv. 
Klaros bažnyčioje atnašavo ge
dulingas šv. Mišias už a a. Vla
do sielą. Laike pamaldų sol. O. 
Blandytė-Jameikienė pagiedojo 
porą giesmių. Po pamaldų velio
nis Vladas buvo nulydėtas į 
Palm Beach lietuvių kapines. 
Čia kun, Senkus atkalbėjo pas
kutines maldas, o apylinkės 
pirm. Z. Strazdas tarė paskutinį 
atsisveikinimo žodį, pareikšda
mas nuoširdžią užuojautą ve l i* 
nio Vlado sesutei Albinai, svai
niui Jonui Jakubauskams ir jų 
dukrai Inai. Sol. J. Krištolaity-
tei-Daugėlienei vadovaujant, vi-

. _j m Nutarimų komisijos 
branduolys 

V. Kulpai ir A. Papievienei už 
eksponatų paskolinimą: P. Ba
nienei, V. Biliūnui, M. Gincienei, 
A. Jakubauskienei, Br. Oniūnui, 
A. Tomkienei, L Slabokienei, J. 
Šalkauskienei, K. Virškuvienei. 

P. Mikšys 

MARIJAI C I V I N S K I E N E I 
m i r u s , 

jos sūnui VLADUI, marčiai URŠULEI, ANŪKAMS 
ir ju ŠEIMOMS ir kitiems giminėms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Elena ir Jonas Gaižučiai 
Aušrelė ir Rimas izokaičiai 
Nijolė Stakauskiene 
Stefa Barmiene 
Dalia ir Stasys ZHcai 
Živile ir Robert Sabin 

nHMMHBBMMni iiiiliiP!?! BM • 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FTRESTONE TIRES. Wheel 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pipes. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of ofi 
and Filters 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street — Tel. GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 v a i ryto iki 4 v&L popiet. 
Aventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS ČESAS 

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos 

Valdyba 

A|A 
ROTA RUTKAUSKAS 

Gyv. 7217 S. RockweU Street. Chicago, UI. 
Mirė birželio 8 d, 1978 m. 5:40 vai. popiet, sulaukus 55 
Velionė buvo našlė a. a. dr. Vytauto Rutkausko. 

m. 

Kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje 2424 W 
69 Street. 

Laidotuvės įvyks pirmad., birželio 12 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į iv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Gėlių prašoma nesiųsti. 
Visi giminės, draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti šio

se laidotuvėse. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213 

Ištikimam Lietuvos sūnui ir Vorkutos kaliniui 

A. t A. Dr. MYKOLUI DEVENIUI mirus, 
jo žmonai ALENAI ir visai ŠEIMAI siunčiame gilią 
užuojautą. 

Maria Sfomma ir sūnus Tadas 
sa žmona ir ju vaikai Jule ir Petras 

Provizoriui 

A,f A, VYTAUTUI MAL£LAI, 
buv GerMaPo vaistų bendrovės akcininkui, mirus, didelio 
skausmo prislėgtiems jo dukrai VLADEI, žentui BERNAR
DUI anūkui HEKTORUI SURVILAMS, sūnui ROMUI, mar
čiai AGNEI MAL&LAMS ir kitiems artimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Ama Pnšneraitienė 
Elena Veston sa šeima 

Mylimai motinai 

A. t A. MARIJAI CIVINSKIENEI mirus, 
mūsų mokyklų rėmėjams VLADUI ir URŠULEI CIVINS-
KAMS su šeima nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškia 

Brangiam mano sponsoriui 

A. t A. Dr. MYKOLUI DEVENIUI mirus, 
žmonai ALENAI, dukrai DALIUTEI, sūnums dr. AL
GIRDUI ir inž. KĘSTUČIUI su šeimomis reiškiu gi
lią ir nuoširdžią užuojautą. 

Emilija Vaišnoraitė 

A. t A. MARIJAI CIVINSKIENEI • 
m i r u s , 

jos sūnui VLADUI ir žmonai URŠULEI ir GIMINĖMS 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

• 
S. fr P. Nedai 

KR. DONELAIČIO LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ TARYBA IR 
TBVŲ KOMITETAS 

Brangios ir mylimos motinos 

A. t A. MARIJOS CIVINSKIENĖS netekus, 
VL&D& ir URŠULĘ CIVLNSKUS ir visus šeimos arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame. 

UMBRAŽONAI 
Broliai, Sesuo ir ju šeimos 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fonai LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te l e f o n a s — YArds 7 -1741 -2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St. Tel. GRovenhill 6-2345-6 
1410 So. 50th Av., Cicero TOvvnhail 3-2108-9 

' AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6671 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, I I I . Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO 50th A ve., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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X Vytautas ir Marija Neve-
rausksi yra atvykę iš Australi
jos į Chicagą. Globojami Vy-' 
tenio Statkaus, lanko savo bi
čiulius. Neverauskas yra buvęs 
Australijos LB krašto valdybos 
pirmininkas, uolus skautų ir 
kitų organizacijų darbuotojas. 
Abudu Neverauskai aktyvus 
spaudos darbe. Užsukę į "Drau
gą", susipažino su dienraščio 
paruošimo darbu, kalbėjosi su 
"Draugo" vadovais, apsirūpino 
lietuviškomis knygomis. Iš Chi-
cagos trečiadienį išvyksta į Cle-
velandą, o iš ten važiuos į To
rontą ir dalyvaus PLB seime, 
kur atstovaus Australijos lietu
viams. 

x Lietuviu Istorijos draugi
jos narių ir jų bičiulių susirinki
mas įvyks birželio 15 dieną 6 v. 
vak. A. Rūgytės bute. Paskai
tą skaitys prof. dr. Mečys Mac
kevičius tema "Mano pergyve
nimai Štuthofo koncentracijos 
stovykloje". 

X Birželinės pamaldos ir 
gamtos grožis lietuvių poezijo
je ir prozoje Lietuvio sodybos 
pažmonyje perduodamas akt. 
A. Brinkos. šį sekmadienį nuo 
2 vai. p. p. Užkandis. Visi lau
kiami gėlių pilname kieme. 

X "Draugas" jau yra spaus-
dinamas ofsetu, dėlto kartu iš
eina su kultūriniu priedu. Kul
tūrinio priedo puslapiai nume
ruojami paskirai, bet 3—4 puš
toj '»ai eina po kultūrinio priedo { 
G puslapio. Tą puslapį reikia! 
t«k nuplauti nuo prieš jį einan-j 
ik* ir įdėti į kultūrinio priedo; 
vidurį. Tai daroma pagal spaus- [ 
d'uiimo mašinos apimtį, bet 
skaitytojams nereikės didelių 
ir*si angų šeštadienio numerį 
i'Hiiaiinti į dvi dalis, kaip bū
davo anksčiau. 

x Ses. Lorenza, šv. Kazimie-
ro seserų vienuolijos vyriausioji 
vūšininkė, praneša, kad šv. 
tvazdmiero vienuolijos visuotinė 
kapitula — atstovių susirinki
mas prasidės birželio 19 d. Ka
pitula svarstys atliktus darbus, 
planuos ateinantiems metams 
veiklą. Liepos 3 d. numato iš
rinkti naują vyriausiąją virši
ninkę, ios keturias patarėjas ir 
generalinę ekonomę. Po kapitu
los naujoji vyresnioji su savo 
taryba skirstys pareigūnes įvai
rioms vienuolijos institucijoms. 
Kapitulos f koordinatorės yra se
selės Marylin Kuzmickus ir 
JoaneDe. 

X PLB Kontrolės komisija 
turėjo eilę posėdžių ir baigė ti
krinti PLB Valdybos ir kitų 
PLB institucijų finansinę at- į 
skaitomybę. Patikrintos Jauni
mo Kongreso, Pasaulio Lietuvio į 
ir PLB Valdybos iždo knygos. 
Paskutinis Kontrolės komisijos 
posėdis bus PLB seime Toron
te. Kontrolės komisiją sudaro 
pirmininkas Vaclovas Kleiza,' 
dr. Kazys Ambrozaitis, Teodo-j 
ras Bilnstrubas, Vytautas Ka-! 
mantas ir dr. Edmundas Len
kauskas, i 

X Reikalinga moteris, kuri' 
prižiūrėtų du senus sergančius i 
žmones. Gyventi vietoje. Kam
barys, valgis ir užmokestis. 
Skambint tel. WA 5-0033. (sk.). 

X Asmenys, norintieji vykti! 
AivfttralJjon su Grandinėlės eks
kursija gruodžio mėn. 20 d., pra
šomi kreiptis į Aleksandrą Sa
rtose raštu — 1620 Curry Dri-
ve ^yndhurst, Omo 44124 arba 
telefonu 216 — 442-8674 (vaka-

"). (pr.). 
X Atostogų sezonas Gintaro 

vasarvietėje ant Michigan eže
lio kranto Union Pier, Mich., jau 
prasidėjo. Kviečiame atvykti ir 
v r. džiaugti visais vasaros ma-

' usnais. Dėl informacijų ir re-
vacijų skambint teL 616 — 
-3298 arba rašyti: Gintaras, 
m lake Shore Road, Union 

*Tich. 49129. (sk.). 

"sjmo Jungtinio choro 
rtas, atliekamas V-tosios 
Jr Kanados Dainų šventės 

<ųjų dalyvių įvyks birželio 
šeštadienį, 7 vai. vak. 

Jtiinoo centre. Visi yra kvie-
pasidžiaugti jaunaisiais 

! -ėjais. (pr.). 
•"eikis gintaro žiedu? i 

: ^7,f" didžiausias jų pasi- i 
imas iš gražiausio gintaro 

• '<se ir sidabre. Kainos! 
<uo $29.00. Terra, 3235-37! 
$3 S t CbJcago, ID. 60629, 
- * s — (312) 434-4660. 

(sk.). 

iiiEiNiifiiiniiiiiiniiiiiiiiiMiir 

MSE'S FASHIONS f 
f'dikiami ir* vaikarm | 

rūbų krautuve. f 
?37 S. Kadzla Ava. 

Tel. 436-4184 
via*. Stane BSeGViriMt̂  

• !HUMiimwt»wwnm 

Lietuvių Fondo 1978.V.6 XV narių 
suvažiavimo Chicagoje, Jaunimo 
centre, kur dalyvavo 122 atstovai, 
turėdami 3696 balsus, sekretoria
tas: Saulius Kuprys ir Alicija Rū
gytė Nuotr. V, Noreikos 

X 5 metų garantija Emerson 
Quiet Kooi vėsintuvų kompreso
riams. Gradinskas, 2512 W. 47 
St, 376-1998. Atd 9-6; pirm. ir 
ketv. 12-6. Sekm. ir treč. užd. 

(sk.). 

X NAMAMS PIRKTI PAS
KOLOS. Juozas F. Gribauskas, 
sekretorius St Anthony Savings 
& Loan Assoc, praneša, kad 
paskolos su prieinamomis sąly
gomis yra duodamos nuosavų 
namų pirkimui. Paskolų sky
riaus teL 656-6330, kalbame lie
tuviškai Arba kreiptis asme
niškai i raštinę adr.: 1447 So. 
19 Coort Cicero. UI (sk.) 

X Akiniai siuntimui į Lietu
va- Kreipkitės i V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave., Chicago, UI. 60629. 
Tel. 778-6766. (sk.) 

X OLVMPIA rašomosios ma§. lie
tuvišku raidynu visuose modeliuose 
ir elektrines gaunamos Chicagoje: 
"DRAUGAS", 4545 W. 63rd St., vaka
rais pas A Daugirdą tel. 476-7399 ir 
tiesiai iš SPARTA sav J. L Giedrai
tis, 10 Banry Dr.. E. VORTHPORT. 
N. V 11731 fdn 

X NAMAMS PIRKlI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais jmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road - Telef. 
VI 7-7747 («k.) 

X Kelionių į Viinhj birželio 
27, liepos 25 ir rugpiūčio 22 d. 
informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Marių Kielą, 
6557 S. Talman Ave., CbJcago, 
m. 60629. telef. (312) 737-1717. 

(nr> 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 

x A. a. Genovaitė (Krauja-
lytė) Buches. Petro Kraujalio, 
buvusio Aušros Vartų apylinkės 
prekybininko ir Mutual Federal 
taupymo įstaigos direktoriaus 
duktė, mirė antradienį, birželio 
6 d. Ji buvo atvežta į Chicagą 
ir pašarvota Lack koplyčioje. 
Laidojama šeštadienį iš Švč. M~ 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčios Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. A. a Genovaitė * yra 
gyvenusi įvairiose vietose, nes 
jos vyras Antanas yra Coca 
Coia kompanijos direktoriato 
Michigano valstijoje narys. Jie 
augino keturių vaikų šeimą, du 
dar nėra baigę pradinės mokyk
los. Petras Kraujalis jau keleri 
metai yra ligonis ir buvo Bu
ches šeimos nuolatinėje priežiū
roje. 

x Melbonrno, Australijos 
Dainos sambūrio koncertas Chi
cagoje rengiamas liepos 9 d. 4 
vai. p. p. Jaunimo centre. 

X Šiandieniniame •'"Moterų 
gyvenimo" puslapyje Europos 
kelionių antraštė turi būti "Gė
lėms alus, moterims roman
tika". 

x Gary, Ind, koresponden
cijoj, išspausdintoj "Drauge" 
ketvirtadienio laidoj, po nuo
traukomis sukeisti mergaičių 
Ruzgaitės ir Tavaraitės parašai. 
Abi atsiprašome. 

x švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje šį sekmadienį 
11:30 vai. r. bus ARKA susivie
nijimo susirinkimas, o 2 va i p. 
p. Moterų są-gos 67 kuopos 
bunko žaidimai. 

X Antanas Mičiūnas, Detroit, 
Mich., maloniai pasveikino sa
vo dienraščio darbuotojus. Siųs
damas prenumeratos mokestį, 
atsiuntė ir 10 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

x Alg. A. Lizdas, Omaha, 
Nebr., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 9 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

X Cicero lietuvb} Medžioto
ju - žuvauto jų klubas birželio 24 
d., šeštadienį, 3 vai. popiet ren
gia Joninių gegužinę - laužą sa
vo gražioje prie Antioch nuosa
vybėje. Visi mielai kviečiami 
dalyvauti šioje mūsų gražios 
gamtos išvykoje. Bus gardaus 
maisto, veiks turtingas baras. 
Muz. Strolia linksmins visus 
savo svajinga muzika. Autobu
sai išeis šia tvarka — 1:30 vai. 
popiet iš Marguette Parko nuo 
"Paramos"; 2 vaL popiet iš Ci
cero nuo šv. Antano bažnyčios. 

(pr.). 
X NIDA DEUCATESSEN 

ir VALGYKLA, 2617 W. 71st 
S t TeL 476-7675. Įvairūs šalti 
ir šilti valgiai išsinešimui ar 
vietoje pavalgyti. Įvairios sriu
bos, rūgštus pienas, kaimiška 

| grietinė ir saltibarščiai. Balan
dėliai ir cepelinai karšti išsine
šimui kasdien. Taip pat napo-
leonai, įvairių rūšių tortai ir 
bulkutės. 

Išbandykite mūsų gamybos 
šviežias lietuviško skonio deš
ras. 

Parduotuvės vaL nuo 8 v. r. 
iki 8 vai. vak. 

Valgyklos nuo 11 vaL r. iki 
8 vai. vak. šeštad. iki 7 v. v. 
Uždaryta sekm. ir pirmad. ' 

(sk.). 

x Chicagos Lietuvių Tarybos 
birželio įvykių minėjimas nuke
liamas į birželio 18 dieną. Apie 
tai plačiau sekančią savaitę. 

(pr.). 
x š{ antradienį, birželio 13 d. 

(per Antanines) gausime siun
tą Andrulio lietuviškų sūrių. 
Bus ir mažesnių tokio pat sko
nio, kaip kad turėjome Vely
koms. Galėsite paragauti ne
mokamai ir nusipirkti FARM 
FOOD COMPANY, 1811 W. 
47th St. TeL YA 7-8393. At
dara nuo 9 v. r. iki 6 v. v., pirm., 
ant, treč., ketv. ir penktad. 
Pensininkams duodama nuolai
da, (sk.). 

x Reikalingas butas nuo He-
pos* 1 d. Viena moteris pagei
dauja 5 kamb. buto 2-me aukšte, 
Marauette Parke. Skambinti 
257-6065. (sk.). 

CHKAGOJ IR APYLINKĖSE 
NAUJA G A1L. SESUO 

Shirley Plepytė šiomis dieno
mis baigė University of Illinois 
at the Medical Center, įsigyda-
ma Bachelor of Science of Nur-
sing. Tai dar viena lietuvaitė, 
gerai pasiruošusi savo profesi
joj. Ji yra baigusi Carl Sand-
burg aukštesniąją mokyklą ir 
Kristijono Donelaičio lituanisti
nę mokyklą Veikli skautė, šiuo 
metu akademikių skaučių drau
govės pinmninkė. Priklauso 
Chicagos lietuvių teniso klubui. 
Šią vasarą išvyksta penkioms 
savaitėms į Europą ir rengiasi 

labai gerai. Manoma, kad apie 
rugsėjo mėn. knygą bus gali
ma atiduoti spaudai. Kas turi 
žinių apie bolševikų nukankin
tus, kalintus arba kitaip per
sekiotus lietuvius, prašomi ap
rašymus apie juos bei nuotrau
kas siųsti tiesiog kun. dr. J. 
Prunskiui. šią knygą išleis Ci
cero J. šaulių kuopa. Be to, 
knygos išleidimo išbridoms su
mažinti aukas galima įteikti 
kuopos pirm. K. Milkovaičroi 
arba susižinoti su kitais valdy
bos nariais. Štai, tnr būt, pir
mas auka prie knygos išleidimo 
prisidėjo J. Yla. 

AK. Gaffius 

IŠ ARTI IR TOLI 

Shirley Plepyte 
aplankyti Vokietiją, Italiją 
Prancūziją ir Šveicariją Grį
žus pradės darbą Rush-St. Lū
kės Presbyterian ligoninėj, o 
truputį pasilsėjus rengiasi siekti 
ir magistro laipsnio. 

Džiaugiasi jos mokslo sėkme 
tėveliai Valerija ir Vladas ir visi 
artimiejL Prieš kelerius metus 
jos vyriausioji sesuo Loreta 
(dabar Jasaitienė) baigė univer
sitetą ir, be savo profesinio dar
bo, kartu su vyru mokytojauja 
Lemonto lit. mokykloj. Jau
niausioji sesuo Dana studijuoja 
meną Sėkmės visoms trims. 

CICERO JŪRŲ ŠAULIAI 

Gegužės 29 d. Cicero jūrų 
šaulių kuopos "Klaipėda" šau-
liai-ės su vėliava dalyvavo šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių 75 
metų įkūrimo sukakties minėji
mo pamaldose ir mirusių pager
bimo iškilmėse. 

Š. m. birželio 4 d kuopa su
rengė gegužinę - išvyką į Cice
ro Lietuvių Medžiotojų - Žu
vauto jų šaudyklą prie Antioch, 
Dl. Buvo pasamdytas autobu
sas, tačiau jis dėl vairuotojo 
kaltės vėlavosi apie 2 valandas. 
Kiti vyko nuosavomis mašino
mis. Atvykus autobusui, o su 
juo ir vyriausioms virtuvės šei
mininkėms bei baro tarnybai, 
kuopos pirm. K Milkovaitis pa
sveikino susirinkusius ir kvietė 
smagiai praleisti gamtoje gražią 
sekmadienio popietę. A. Mar
kauskas akordeonu linksmino 
susirinkusius, o, virtuvės ir ba
ro tarnyba aptarnavo išalkusius 
bei ištroškusiu* Buvo labai 
turtingas laimės Šulinys. 

• 
Kaip aiškėja iš kun. dr. J. 

Prunskio pareiškimo, kad jo 
ruošiamos spaudai knygos "At
siminimai iš bolševikų okupaci
jos", medžiagos rinkimas eina 

X Justa KarpUte, Westville, 
Dl., parėmė savo dienraštį 9 
dolerių auka. Nuoširdžiai dė-
koiame. 

x Algirdas KsraHIs, "Ginta
ro" vasarvietės savininkas, 
Union Pier, Mich.. dažnomis 
progomis paremia savo dien
raštį. Ir dabar, pratęsdamas 
prenumeratą atsiuntė 9 dolerių 
auką Ačiū. 

X Geras b* ne taip geras nuo
vargis — 507 Abrudo radijo 
paskaita šį šeštadienį, 9 vaL r. 
Sofijos Barčus , šėkuos radijo 
valandos metu. 

X Aukų atsiuntė: po 4 doL 
— Kazimieras Daugvydas. šv. 
Kazimiero seserys Baltimorėje. 
G. DamaŠius, Henrikas Kripavi-
cms, J. špskevičius. Visiems 
dėkojame. 

Chicagos žinios 
BYLOS GYDYTOJAMS 

Sveikatos ir gerovės departa
mento pareigūnas Chr. B. Co-
hen pranešė, kad federaliniai 
agentai vaistinėse ir gydymo 
įstaigose susekė apgaulių, sie
kiančių 300,000 doL vien Chi
cagos apylinkėse. Numatomos 
bylos kai kuriems vaistininkams 
ir gydytojams. 

UŽSIMUŠĖ MERGAira 

Neturėdama vairuotojos lei
dimo Christina Ventura, 17 m., 
Belvidere gyventoja, prarado 
automobilio kontrolę 2 vaL 
naktį; važiuodamas Arungtou 
Heights, atsitrenkė į sunkve
žimį, važiavusį priešais, ir užsi
mušė. Su ja važiavęs Paul 
Cauda, 20 m., sunkiai sužeistas. 

JUODA SERŽANTE 

Pirmą kartą Chicagos istori
joje negrė gavo seržantės pa
aukštinimą policijoje. Tai Ja-
oąueline Thomas, 41 m., jau U 
metų tarnaujanti policijoje. Ji 
išaugino tris dukteris, 17, 21 ir 
23 m. amžiaus. Ji yra vieninte
lė moteris iš 117 naujai pakeltų 
į seržantus. 

TRENKĖ PERKŪNAS 
Audros metu perkūnas įtren

kė į švč. Mergelės Marijos baž
nyčią 1334 W. Flournoy, Chica
goje. Pataikė į viršuj kupolo 
esančią statulą, kuri pajuodavo, 
bet nebuvo sudaužyta. Gaisras 
buvo greit užgesintas, padarė 
apie 10,000 dol. nuostolių, dau
giausia dėl ugniagesių liejamo 
vandens. Bažnyčia 91 ra. se
numo. 

D1GENIJOS FILMAS 
Vienas geriausių filmų Chica

goje yra dabar "Biograph" 
teatre rodomas "Iphigenia". su
sukta pagal graikų mitą Pir
maujanti aktorė Irene Papas, 
motinos vaidmeny. Filmas nu
kelia į graikų mitologiją. Daug 
gražių Graikijos vaizdų, ryškus 
spalvotas filmavimas. Filmas 
eina su angliškais parašais. 

f, A. VALSTYBIŲ 
— žuvo hetuvis Jaunuolis, 

šių metų birželio 6 d eismo ne
laimėje tragiškai žuvo Andrius 
Gasiūnas. Nelaimė įvyko vėlai 
vakare netoli velionio namų, 
prie CarmeL N. Y. Andrius bu
vo Aldonos ir Donato Gasiūnų 
sūnus. Velionis lankė paskuti
nę gimnazijos klasę, kurią būtų 
baigęs birželio viduryje. 

— Lake Worth, Fla., lietu
vių klubas rengia birželio įvy
kių minėjimą birželio 17 d Pa
maldos "Sacret Heart" bažny
čioje. Minėjimas "Carpenter 
Hali" salėje. Po Vytauto Sta-
neikos paskaitos bus kavutė. 

— Palm Beach, Fla., Lietuvių 
klubo narių susirinkimas įvyko 
paskutinį gegužės šeštadienį. Su
sirinkime atatinkama "radijo 
programa", kurią parengė Dau
gėlai ir V. Mickus, buvo prisi
mintos ir pagerbtos lietuvaitės 
motinos. Kalbėjo A. Garmus. 
Iš klubo kasos paskirta auka 
100 dol. lietuvių dienoms To
ronte. Vasaros metu susirinki
mai nebus Saukiami. Sekantis 
klubo narių susirinkimas įvyks 
spalio pirmąjį šeštadienį Meto
distų šventovės salėje. Klubo 
valdyba yra numačiusi savo na
riams ir jų svečiams šiais me

tais surengti Naujųjų metų su 
tikimą Metodistų šventovės 
lėje. 

— Ses. Seraphina - Marija 
Marinanskattė, kilusi iš Suv. 
Kalvarijos, daugelį metų dar
buojasi misijų mokykloje Hono-
hilu mieste, Havajuose. Ji yra 
pasiilgusi lietuvių ir labai retai 
jų tesutinka. Skaito lietuviškas 
knygas, kad neužmirštų savo 
gimtosios kalbos. 

AUSTRALIJOJE 
— Adelaidės "Utuanicos" cho

ras, vadovaujamas dirigentės 
G. Vasiliauskienės, gegužės 27 
d. dainavo Estų namuose, o ge
gužės 28 dieną lietuvių namuo
se. Choras intensyviai ruošiasi 
dainų šventei Sydnėjuje. 

EAST CHICAGO, INDIANA 
Mieli East Chicagos kolonijos lietuviai! 

East Chicagos, Indiana, JAV 
LB apylinkės valdybos nariai, 
paskatinti Jūsų gražiu priėmimu 
ir dosnumu Jūsų namuose ren
kant aukas Pasaulio Lietuvių 
Dienoms paremti, nutarė su
ruošti baisiojo birželio minėji
mą ir jo prasmę paaiškinti ir 
pristatyti amerikiečių spaudai 
ir radijo. 

Trumpą paskaitą skaitys PLB 
valdybos vicepirm. jaunimo rei-
lams inž. Romas Kasparas. Me
nine dalį atliks gražiai besireiš
kianti damininkė Linda Ruzgai-
tė. Dvi jauniausios kartos sesu
tės Kazragytės įteiks gėles sve
čiams amerikiečiams ir progra
mos atlikėjams. Kalbėtojų sta
las bus papuoštas Lietuvos ir 
Amerikos vėliavėlėmis. Stovės 
Rūpintojėlis su Sadūnaitės por
tretu su užrašu: "Human Rights 
for Sadunaite and Lithuania". 
Profesionalas fotografas Vitas 
Kazragys iš Wading, Indiana 
(219 — 659-8014) užfiksuos 
minėjimą spalvotomis ir spaudai 
tinkamomis nuotraukomis. 

Šis minėjimas simbolizuos po
litinių kalinių padėtį pavergtoje 
tėvynėje nuo Baisiojo Birželio 
iki šių dienų. 

Mieli lietuviai, jauskime pa
reigą šiame trumpame, bet 
reikšmingame mūsų tautai mi
nėjime kuo gausiau dalyvauti. 
Parodykime amerikiečių repre
zentantams, kad mūsų tauta 
yra gyva, kad mes savo kanki
nių neužmirštame ir neatsižada
me laisvės siekių. Mūsų visų da
lyvavimas ir šių šiurpių įvykių 
kėlimas bus nors maža vilties 
kibirkštėle mūsų pavergtiems 
broliams ir sesėms. 

Gėda tiems, kurie varo pra
gaištingą kiršinimo bei ardomą 
lietuviškos veiklos darbą. Mūsų 
kolonija maža, mes turime dirb
ti sutartinai, vieningai ir įvai
riems gaivalams nepasiduoti. 
Mūsų broliai ir sesės pavergtoje 
Lietuvoje laukia iš mūsų kon
krečių darbų ir vienybės kovoje 
už laisvą Lietuvą. 

Baisiojo Birželio minėjimas 
įvyks birželio 11 d, rytoj, sek
madienį, 11 vai. iš ryto mūsų pa 
rapijos salėje, 2905 Fir Str., 
East Chicago, Ind 

Sa pasimatymo. Jumis pasi
tiki ir laukia 

East Chicagos LB valdyba 

HHMiimiiHiuiBifflHinnni imiiiniHi 

1 9 7 8 METŲ 
KELIONES | LIETUVĄ | 

BIRŽELIO 27 IKI LIEPOS 6 — Išparduota 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP. 31 

Europoje s* vjBss isgrĮftl 

Balys Braadikmia, Lietuvos Aidų 
radijo Chicagoje globėjas. Valan
dėlę veda Kace Braždžionytė 

Nuotr. C. Genučio 

Advokatas JONAS GIBilTIS 
6247 So. Kedsie Avesue 

TeL — 776-3569 
Chicago, Huno** 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak. 
šeštad. 9 vai iki 1 vai d 

| kainą įeina visa tratisportsdja iš Chicagos. viešbučiai (po 
du kambaryje), pervežimai ir maistai 

MARIUS KIELA 
GW7 St. Tilman Ava. 

GRratfpf IIL 
312—737-1717 . e 

Air 

fiORDOR TRAVEL SERVIOE 
Pradaatiaf Plaza 

IIL 60601 
312-4444103 

«b>*ct to ch*x«* and ĮSSSSSB— approvaL 

'"Hllimi 


