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Amerikos kariuomenė 
Kambodijoje

Nixonas kalboj į tautą pranešė, kad kitos išeities nebu
vo, nors tai reikštą respublikoną ir ja paties pralaimėji- 

•^4- — Operacijoms pasibaigus, amerikiečiai pasitrauks.

WASHINGTONAS. _ Prezi
dento Nixono įkalba j tautą ge
gužės pirmosios išvakarėse gali 
būti istorinė. Pasakė, kad tik 
prieš porą valandų amerikiečiai, 
kartu su pietų vietnamiečiais, 
peržengė Kambodijos sieną ir 
pradėjo kovą prieš komunisti
nius dalinius Kambodijoje.

Nixonas pripažino, kad toks 
* žygis gali turėti rimtų politinių 

pasekmių tiek pasaulinėje, tiek 
vidaus politikoje ir neigiamai 
atsiliepti respubHkonų partijai 
rudens rinkimuose, net paali- 
doti jo paties galimybę būti per
rinktam antram terminui 1972
metais.

Tą sprendimą jis padaręs tu
rėdamas galvoje pirmoj eilėj 
Amerikos, bet ne kokius kitus 

4 reikalus, partijos ar savo. Už
siminė vieno respublikono se
natoriaus įspėjimą, kad tai reiš
kia pralaimėjimą partijai ir jis 
pats bus vieno termino prezi
dentu. “Ar respublikonų parti
ja laimės rudenį ar ne, yra nie
kis, palyginus su 400,000 ame
rikiečių, kurie tenai kovoja už
taiką ir Vietnamo laisvę.

* Baikštų karo pralaimėjimą

Geriau jis bus vieno termino 
prezidentu, negu būti išrink
tam ir antrajam terminui kai
na, kuri Ameriką paverstų ant
ros eilės valstybe ir patirtų pir
mąjį karo pralaimėjimą savo 
190 metų istorijoje. Nixonas 
pripažino, kad dėl karo vedimo 
buvo didelių nesutarimų krašto 
viduje, bus jų ir dabar, gal net 
daugiau.

Paminėjo, kad keli tūkstan
čiai amerikiečių su pietų viet
namiečiais žengia į tą sritį Kam- 
bodijoj, kur sukoncentruotas 
raudonųjų operacijų centras, iš 
kur vadovaujama visam Vietna
mo karui. Toji šventovė yra 20

Kambcdijoj
ė 8000 amerikiečių

SAIGONAS. — Žiniomis iš 
P. Vietnamo, pirmąją dieną į 
Kambodiją įžengė 8,000 ameri
kiečių ir 17,000 pietų vietna
miečių. Pasiprieišinimą sutiko 
nedidelį. Amerikiečiai tikėjosi, 
kad bus visur pakasta minų, 
bet jų nebuvo. Komunistai ne
sitikėjo tokios akcijos ir tam į 
nebuvo pasiruošę. Manė, kad 
jų šventovė yra ir bus neliečia
ma per amžius.

Pietų Vietnamas pranešė, kad 
jie ties Parrot Beak nušovė 406 
priešus, patys turėdami užmuš
tais 84 ir sužeistų 168, įskai
tant ir tuos 55, kuriuos nety
čia sužeidė amerikiečių helikop
teris.
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Chicagoje ir apylinkėje; dali
nai saulėta, bet vėsu, tempera
tūra apie 60 laipsnių, vėjuota.

mylių Kambodijos viduje, 70 
mylių į šiaurės vakarus nuo 
Saigono.

Išplėsdamas karą ir į Kam
bodiją, Nixonas mano, kad ga
lų gale komunistai supras, jog 
nėra ko ilgai delsti ir verta pra
dėti kalbėti apie taikos atsta
tymą rimtai.

Kambodija nebuvo ten 
šeimininkė

Įsiveržimas į Kambodiją nėra 
invazija, nes tos dalies terito
rijos pati Kambodija nevaldo 
jau penkis metus. Karo veiks
mai, kaip pramato, gali trukti 
nuo šešiųi savaičių iki dviejų mė 
nėšių. Platesnio karo bus gali
ma išvengti. Pačiai Kambodija! 
Amerika ginklų taip pat duos, 
tačiau jie bus apriboti. Ameri
ka duos tik smulkių ginklų. Nfe- 
duos tokių, kuriems reikalingas 
specialus specialistų paruoši
mas.

“Kas Amerika tikėtų?”

Kai amerikiečiai savo užda
vinį atliks, vėl pasitrauks.

Jis buvo įspėjęs priešą, kad 
pažadėdamas atitrauktu 150, 
000 karių, rodo norą baigti ka
rą, prašė, kad ir jie ką nors 
panašaus padarytų, bet sustipri
no savo akciją, pasijuokė iš to. 
Įspėjimo visai nepaisė. Tas bu
vo netoleruotina. Diiplomatinių 
protestų su komunistais neuž
tenka .reikia ir jėgos. “Jei mes 
visur tik protestais ir žodžiais 
pasitenkintumėm, kag pasauly 
mums betikėtų?”

Prezidentas Nivonas laike savo kalbos žemėlapy rodo Kambodijos vietas, 
kur jau penketą metų įsitvirtinę komunistai.

Vilniaus mokslininkai 
Japonijoje

Japonijoje, “Expo — 70” tarp
tautinėje parodoje, lankėsi iš Vil
niaus atvykusi mokslininkų, kul
tūros ir pramonės darbuotojų ek
skursija. Lietuviai, Žukauskas 
(L. Mokslo Akademijos vicepre
zidentas), L. Tymukas ir kiti, 
grižę pripažino, kad jiems pada
rę įspūdį ne tik sovietų, bet ir 
kitų kraštų paviljonai.

Jie lankėsi ne tik Osakoje, bet 
ir kituose Japonijos miestuose, 
kaip Tokio, Kioto, Kobe. Esą, 
“Japonija — įspūdinga ir graži 
šalis”. Jie susipažino su kai kurio
mis gamyklomis ir jiems labiau
siai “į akis krito geras darbo or
ganizavimas, tvarka, drausmė, 
spartūs darbo tempai” ir, ka
dangi reikia rasti ką nors ir nei
giamo, dar pridūrė, kas Japoni
joje “palyginti labai didelis dir
bančiųjų masių išnaudojimas,..”

Pavasario idilija Lietuvoje

Atgarsiai apie Amerikos 
ryžtą

TOKIJO. — Amerikos akci
ja Kambodijoje jau susilaukė 
atgarsių Azijos valstybių ofi
cialiuose sluoksniuose. Bendra 
nuomonė, jog kitaip ir nebuvo 
galima, kad tai neišvengiama. 
Japonijos užsienio reikalų mi
nisteris Aiči pareiškė, kad jis 
į Kambodiją pasiųs ambasado
rių, kad tas surinktų žinias iš 
pirmųjų šaltinių. Pietų Korėjos 
užs. reik. ministeris irgi leng
viau atsiduso.

Indonezijos užs. reikalų min. 
Malik, oficialiai laikosi griežto 
neutralumo, tai jokios nuomo
nės negalėjo pareikšti, išskyrus 
tai, kad toks veiksmas sutruk
dys jam sukvietis Azijos ir Pa- 
cififco valstybių konferenciją

Eltos biuleteniai 
užsieny vertinami

Eltos biuleteniai, leidžiami į- 
vairiomis kalbomis, vis dažniau 
vertinami bei panaudojami įvai
riuose kraštuose, ypač Vak. Eu
ropoje. Paryžiuje veikiąs Katali
kų Centras dokumentacijos ir 
konferencijų klausimams, ba
landžio mėn. pranešė “Elta - 
Press” redaktoriui, jog šis Eltos 
biuletenis, italų kalba leidžiamas 
Romoje, naudingas Katalikų Cen 
trui. Eltos skelbiama medžiaga 
apie katalikų gyvenimą bei per
sekiojimą Lietuvoje paskelbta 
Centro biuletenyje “Sachez que... 
Hal’ Ėst”. (Ar žinote, kas vyksta 
Rytuose).

Centro direktorius A. Dejond 
susidomėjo ir kitu Eltos biulete
niu, prancūzų kalba leidžiamu 
Paryžiuje, (iL\

ginčijamiems klausimams spręs 
ti, o paskubinta Amerikos ak
cija reikalo neišspręs. Tokia kon 
fėrencija greičiausiai įvyks po 
gegužės 16 d. Ank& ciau jis ne
gali sukviesti, nes Japonija, Ma- 
lezija, Australija Jr Naujoji Ze
landija prašė alinis i. Pradžioje 
norėta sukviesti jišfcįzės 11 -12 
dienomis. Ta

Nixono tfrĄsa

Laoso premjeras Souvanna 
Phouma Nixono žygį pavadino 
didele politine drąsa. Nixonas 
aukoja savo populiarumą ir ga
limybę būti perrinktam už iš
gelbėjimą tūkstančių amerikie
čių karių ir Pietų Vietnamo 
laisvę.

Tautinės Kinijos aukštas pa
reigūnas pareiškė, kad tai geros 
žinios, geniai iš Amerikos tokių 
inebuvo. Tai reiškia, kad Ame
rikos politika Azijos atžvilgiu 
keičiasi į gerą pusę.

Filipinų prezidentas Marcos 
atsisakė ką nors pasakyti, bet 
Jose Roy, senato užsienio ko
miteto pirmininkas prinažino, 
jog tai gera žinia, nes Filipinai 
labai suinteresuoti, kad Azija 
neliktų komunistinė.

Tačiau iš tų, kuriems turė
tų labiau rūpėti Amerikos atei
tis, senato nariai, yra padarę 
tokių pareiškimų, kad tenka a- 
bejoti, kam jie tarnauja — sa
vam kraštui ar kam kitam. Va
kar buvo balsų, kad Nixoną 
reikia pakaltinti ir teisti, nu
traukti visas lėšas kariuomenei 
Vietname, palikti tik tiek, kiek 
reikia jiems grąžinti namo.

Maskvos komentarų dar ne
teko išgirsti, bet jau prieš porą 
dienų Tass kalbėjo, kad Ameri
ka ketina daryti kažkokią agre
siją prieš Kambodijos liaudį. 
Pagrasė, kad Amerikos ir Pie-

4 raudonieji, kurie neseniai turėjo konfereniiją kaip kovoti su Amerikos ‘imperializmu’ (iš k. j d.): 
šiaurės Vietnamo min. pirm. Pham Van Dong, Pathet Lao vadas princas Souphanouvong, Vietkongo 
prezidentas Nguyen Huu Tjho ir princas Norodom Slbanouks

Visuomene prezidentui 
pritaria

WASHINGTONAS. — Po pre 
zidento kalbos, kaip ‘visuomet 
esti laisvoj šaly, pirmiausia te
lefonais pradėjo skambinti į 
Baltuosius rūmus ir visi reikš
ti savo nuomones, pritarimą ar
ba nepritarimą. Rūmų telefonai 
visą naktį buvo labai užimti. 
Bendras santykis, kad pritaria 
prezidento akcijai yra 6 prieš 1. 
Skambinimai tęsėsi visą naktį 
iš visų Amerikos kampų.

Vienoje nieko naujo
VIENA. — Strateginių gink

lų apribojimo reikalu derybose 
vyksta posėdžiai, bet kas juose 
kalbama, nežinoma. Posėdžiai 
palyginti trumpi. Atrodo, kad 
tik pasikeičiama nuomonėmis ir 
daugiau nieko. Norima sužinoti 
tik vienas kito tikrąsias inten
cijas. Manoma, kad Kinijos a- 
tominė grėsmė negali būti ne
minima.

Paryžiaus derybos gali nutrūkti
PARYŽIUS. — Karo veiks- i Ameriką. Nuo pirmosios dery- 

mų išplėtimas Azijoje gali reikš bų dienos komunistai kartojo 
ti, jog vadinamosioms taikos de- tą pačią Utaniją; vienintelė iš- 
rybog gali visai iširti. Iš tų de- eitis, tai amerikiečiams pasi- 
rybų kol kas jokios naudos ne- traukti iš Vietnamo ir tolimes-' 
buvo. Jas komunistai naudojo nį likimą palikti spręsti patiem 
kaip vietą, iš kur skleidė savo gyventojam iš komunistų malo- 
propagandą ir šmeižtus prieš nės.

Nėra teisinio 
pagrindo bylai

BOSTONAS. — Massachusetts 
valstijos gynėjas sako, kad tei
sinio pagrindo Kennedžiui kelti 
bylą kaip ir nėra. Po to, kai 
valstijos aukščiausiasis teismas 
visą medžiagą paskelbė viešu
mai, įstatymai nenumato gali
mybės bylą atnaujinti. Tik vi
suomenė gali daryti savo išva
das ir komentuoti kaip patin
ka.

tų Vietnamo kariuomenių bu
vimas Kambodijoje reiškia lau
žymą 1954 metų Genevos su
sitarimą. Šiaurės Vietnamo da
linių buvimas tos konvencijos 
nelaužo.

TOKUO. — Pekingas apie 
Amerikos įsivėlimą į Kambodi
jos reikalus jau nepagailėjo pik
tų žodžių. Pavadino tai gangs
terių logika, kad esamą situaci
ją blogai apsikaičiavo.

Lojalumo paradai
WASHINGTONAS. — Šį sa

vaitgalį daugely Amerikos mies 
tų bus vadinami lojalumo pa
radai organizuojami kaip atsa
kymas komunistų simpatikų or- 
ganizuojamieims gegužės pir
mosios demonstracijoms. Loja
lumo paraduose paprastai da
lyvauja ir lietuviai.

Nusiginklavimo
konferencija
baigė sesiją

GENEVA. — Nusiginklavi
mo reikalais konferencija baigė 
savo pavasarinę sesiją be yj 
patingų nutarimų. Sutarta tik 
atominiam karui nevartoti van
denynų ir jūrų dugno. Apie bio
loginio ir cheminio karo draudi
mą bendros formulės nesurado.

Vasaros sesija prasidės bir
želio 16 d.

Bus demonstracijų
NEW HAVEN, Conn. — Šį 

savaitgalį pramatoma, kad ry
šium su juodųjų panterų teis
mu, gali būti didelių demon- 
sbracvjų, todėl sumobilizuota 
ne tik nacionalinė gvardija, bet 
netoli New Haven sutraukti ir 
regju’ffarios kariuomenės dali
niai.

Pagrobė pašto
sunkvežimį

MANTLA. — Filipinų bandi
tai pagrobė ne ką kitą, bet A- 
merikos pašto sunkvežimį, kai 
tas gabeno paštą, iš uosto į a- 
merikiečių šeimų namus. Ką jie 
veiks su laiškais?

WASHINGTONAS. — Atsto
vų rūmuose buvo mėginimų su- 
siauriinti priešraketinių raketų 
statybą, sumažinant tam rei
kalui išlaidas, bet visi mėgini
mai nepasisekė.

BUDAPEŠTAS. — Dunojaus 
upe iš Juodosios jūros atplaukė 
penki sovietų laivai “draugiš
kam vizitui” į Vengriją.

KATALIKAI

PASAULY

JAV 160,000 seselių vienuolių

CLEVELANDAS. — Pasku
tiniu metu 3,000 Amerikos kata
likių seserų vienuolynų atstovių 
buvo susirinkę savo posėdžiams 
Clevelande ir aptarė Amerikos 
katalikių moterų vienuolių orga
nizacinius ir dvasinių pašauki
mų ugdymo klausimus. Iš viso 
šiuo metu JAV veikia 160,000 
katalikių seserų. (R G 19.4).

Jėzuitai išlaiko 4,670 mokyklas
BRIUSELIS. — Kaip praneša 

jėzuitų ordino informacinis cent- 
kardinolas Dell’ Acqua vakar, iš- 
ras, šiuo metu jėzuitų ordinas 
visame pasaulyje išlaiko ir vado
vauja 4,670 įvairių mokyklų, ku
riose mokosi apie pusantro mil. 
moksleivių. Jėzuitų mokyklose dir 
ba 1,670 jėzuitų tėvai ir apie 45,- 
000 pasauliečių katalikų mo
kytojų.

Minės jubiliejų
HONDO CITY JAPONIJA.—

Šių metų gegužės 23-24 dienomis 
Japonijos salos Kyushu Hon- 
do City mieste bus? iškilmingai pa 
minėta 400 metų sukaktis nuo pir 
mųjų katalikų misionierių atvyki
mo į Japonijos salas. Pirmieji jė
zuitų misionieriai čia atvyko iš Ja
ponijos, Italijos ir Portugalijos. 
Amasuko mieste jie įkūrė pir
mąją katalikų kolegiją Japonijoje 
ir pirmieji atvežė čia iš Europos 
spaustuvių mašinas bei Europo
je atrastus vaistus. Sukakties iš
kilmėse dalyvaus ir Japonijos vai 
džios atstovai.

Paminėjo Romos įkūrimą
ROMA. — Popiežiaus genera

linis vikaras Romos vyskupijai, 
kardinolas Del’ Aclua vakar, iš
kilmingomis šv. Mišiomis pami
nėjo Romos miesto įkūrimo 2,723 
metines. Pamaldose dalyvavo Ro
mos miesto taryba, burmistras ir 
administracijos atstovai.

Neteisingi kaltinimai
Zagrebas. — Zagrebe leidžia

mas Jugoslavijos katalikų laik
raštis ‘Glas Koncila’— ‘Konci- 
lijos balsas’ griežtai pasmerkė 
Jugoslavijos komunistų laikraščio 
‘Vjesnik u Sriejedu’— ‘Trečia
dienio pasiuntinys’ puolimus 
prieš Dijakovo vyskupą Baeuer
lein, kaltinant jį II-jo pasaulinio 
karo metu bendradarbiavus su 
vokiečiais. ‘Ir Jugoslavijoje yra 
primta — rašo ‘Glas Koncila’, 
kad panašūs kaltinimai tegali bū 
ti keliami tik tada, kai teisme 
yra įrodyta nusikaltimo faktas’. 
Vyskupo Stepono Baeuerlein 
šmeižimą Jugoslavijos spaudoje 
griežtai pasmerkė ir Dijakovo vys 
kupijos katalikų kunigai, paskelb
dami protesto raštą, kuriame nu
rodoma, kad vyskupas Baeuer
lein visame krašte turi didelį au
toritetą ir daugelio yra laikomas 
pirmuoju kandidatu Zagrebo ar
kivyskupo sostui užimti, kuris, 
kardinolui Šeper išvykus į Romą, 
iki šiol dar neturi savo valdyto
jo.

Ukrainiečių kardinolas Britanijoj
Londonas. — Ukrainiečių ka

talikų vyriausiasis arkivyskupas 
kardinolas Slipyj, nuolatos gy
venantis Romoje, gegužės 8-23 
d^ vyksta į Londoną lankyti Di
džiojoje Britanijoje gyvenančius 
ukrainiečius katalikus. Didž. 
Britanijoje gyvena apie 25,000 
ukrainiečių katalikų, kurių dva
siniais reikalais rūpinasi vysku
pas Homyak ir 15 kunigų. Pas
kutiniais metais kardinolas Sli
pyj yra aplankęs didžiąsias ukrai
niečių katalikų bendruomenes 
JAV, Kanadoje, Australijoje Jr 
Vakarų Vokietijoje.



DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. gegužės mėn. 2 d.

1910 JUBILIEJINIAI METAI 1970
Redaguoja MARIJA SMILGATTE. Medžiagą siųsti antrašu: “Iš Ateitininkų 
Gyvenimo”, 5514 S. Oakley Avė., Chicago, Illinois 60636; Tel, 925-9062

Vysk. M. Valančiaus kuopos Šatrijos Raganos būrelis dainuoja, vado
vaujant muz. A. Prapuolenytei.

ATEITININKUOS JUBILIEJINIAI METAI
1970-sius metus Ateitininkų 

federacijos valdyba nutarusi pa
vadinti Ateitininkijos metais. Jau 
šešiasdešimt metų praėjo nuo 
ateitininkijos, sąjūdžio kūrimosi 
dienų Lietuvos laisvės priešauš
ryje. Kelių iniciatorių dėka 1910 
m. Degučiuose, prie Mariampo- 
lės, įvyko studentų susibūrįjnas, 
nutaręs leisti “Ateitį” ir įsteigti 
moksleivių ir studentų organiza
ciją, pavadintą tuo pačiu vardu. 
Pranas Dovydaitis išrenkamas 
pirmuoju ateitininkų pirmininku 
ir jam pavedama organizuoti 
moksleiviją. Nežiūrint šimtme
čio Lietuvos pavergimo ir orga
nizavimosi draudimo, naujasis są 
jūdis plėtėsi iš gimnazijos į gim
naziją ir iš universiteto į uni
versitetą, patraukdamas jau
nas širdis idealui “Visa 
atnaujinti Kristuje”, tėvynės mei
lei, mokslo, doros ir kultūros kė
limui. Ateitininkų vienetams be- 
sikuriant, 1914 m. prasidėjo pir
masis pasaulinis karas, kuris suar
dė organizacinius ryšius tarp 
gimnazijų ir universitetų, bet ne
įstengė užslopinti idealo plėtotės 
jaunimo tarpe.

Nepriklausomos Lietuvos atei- 
tininkiškoji moksleivija ir stu
dentija greitai įgavo krikščioniš
kojo elito dvasią ir veidą. Po 1927 
metų Palangos reorganizacinės 
konferencijos, visos trilypės fede
racijos ateitis atrodė šviesi ir Lie
tuvai daug žadanti. Deja, antro
jo Pasaulinio karo audra, oku
pacija ir ypač ilgametis Stalino 
teroras bei deportacijos giliai 
pakirto prašystantį ateitinin
kijos medį, tačiau jo sėklos pasie
kė visą laisvąjį pasaulį.

Didieji istorijos lūžiai ir kovos 
dėl Lietuvos laisvės pareikalavo 
iš ateitininkijos dar neapskai
čiuotų kraujo ir tremties aukų. 
Dėl ateitininkijos idealų per anks
ti į kapus nuėję jos kūrėjų dalis. 
Laisvėje gyveną, mes giliai jau
čiame Lietuvos pavergtų brolių 
ir seserų mums uždėtą pareigą 
kovoti už žmogaus teisių atgavi
mą ir tautos laisvę.

Dabartinės ateitininkiškosios 
veiklos dinamika kuriasi gilaus 
tikėjimo prasmės pažinime. Beri
bės Kristaus meilės skatinami, 
mes ieškome ir atrandame Ap
vaizdos mums skirtus uždavinius 
ir darbus. Žmogus tampa as
menybe savo dvasios plėtra, pasi
puošusia • tikėjimo idealais. Šiais 
idealais gyvendami ir jais vis 
naujas širdis įžiebdami, mes tę
siame ateitininkiškąjį kelią sep
tintajam veiklos dešimtmečiui.

Aštuntasis ateitininkų kongre
sas Chicagoje (1970.9. 4-7) jau 
yra tapęs didžiuliu darbo baru. 
Chicagos ateitininkai yra gau
siai įsijungę į jo rengimo pla
nus. Jie laukia visų trijų tūkstan
čių ateitininkų ir bus pasirengę 
juos sutikti. 1970-tieji metai, kaip

Jaunimas su globėju: Baltimorės moksleivių ateitininkų kuopos šven
tės metu prie pusryčių stalo. Priekyje iš kairės: Ramūnas Noreika, 
Kęstutis Karalius, Saulius Kučiauskas. Antroj pusėj stalo: Sandra 
Eringytė, Vytautas Karalius, Algirdas Karalius, Cezaris Surdokas, 
Linas Surdokas. Nuotr. K. Karalienės

ateitininkiškosios veiklos jubilie
jiniai metai, įpareigoja visus atei
tininkus ir visus jų vienetus pa
gyvinti veiklą, dedant daugiau 
energijos, gabumų bei kūrybin
gumo mažiems ir dideliems už
daviniams. Jeigu kiekvienas atei
tininkas žengs tik keletą žings
nių priekin — ateitininkija šuo
liu pajudės. Tik savo didele veik
la ir darbais mes padarysime ju
biliejinius metus Ateitininkijos 
Metais. AF

Algirdas Karalius vaidina zuikutį 
velykiniam vaizdely per meninę 
programą Baltimorės moksleivių 
ateitininkų šventės metu.

‘AŠTUNTOJI DIENA”
iš-Cicero MAS laikraštėlis 

spausdino šitokį vedamąjį:
Šią žiemą, turbūt girdėjote, į- 

vyko Moksleivių ateitininkų kur
sai Dainavoje. Gal skaitėte apra
šymus, kalbėjote su draugais* 
apie kursus. Aš nežinau kokį į- 
spūdį jie Jums padarė. Gal Jūs 
pasakysit, kad kursai tik liko kur
sais.

Bet aš norėsiu pasakyti, kad jie 
mums paliko daug svarių min
čių. Kursai pabudino mus iš žie
mos miego ir nukėlė mus į pa
vasarį su daugybe uždavinių a- 
teities darbams. Kursuose pasiju
tome susijungę vienoj ateitinin- 
kiškoj šeimoj.

Pradėjom pajusti ir suprasti, 
mūsų paskirtį, mūsų misiją. Pa
matėm, kad kaip ateitininkai tu
rime visuomet bėgti į ateitį, am
žinai siekti ir atlikti mūsų misiją 
— visa atnaujinti Kristuje. O 
svarbiausia yra bandyti tą misiją 
įgyvendinti.

Tą pradėjome daryti per kursų 
septynias dienas. Bet per septy
nias dienas to atsiekti buvo neį
manoma. Pajutom, kad reikia 
mūsų kursų darbą tęsti toliau. 
Iškilo mintis, kad mūsų darbų 
pratęsimui reikalinga aštunta die
na.

Dėl to ir parinkom Cicero 
Vysk. M. Valančiaus moksleivių 
ateitininkų kuopos laikraštėliui 
vardą “Aštuntoji Diena”: kad 
laikraštėlis padėtų mums ats

kleisti tą ateitininkišką realybę - 
tą aštuntos dienos dvasią, kad 
mus visus rištų aštuntoji diena, 
kad mes visi siektume Visą at
naujinti Kristuje.

“Aštuntosios Dienos” redaktorė 
Danguolė Stončiūtė

CICERO ATEITININKAI 
RUOŠIASI VAKARUI

Veiklos metai jau artinasi prie 
pabaigos. Juos kasmet vainikuo
jame “Pavasario vakaru”. Laike 
metų “drugeliais” išskraidė mū
sų pinigėliai ir atsirado daug 
tuščios vietos piniginėje. O kas 
tuštumą mėgsta? Bet pinigėlių 
gaudymas nėra šio vakaro pa
grindinis tikslas. Svarbiausia, tu
rime progos pajudėti ir parodyti 
savo kūrybines (kad ir neužau
gusias) jėgas. Scenoje pasirodys 
A. Barono vaidinimas “Pavasario 
šventė”, kurį režisuoja aktorius 
J. Balutis. Atbudo ir Šatrijos Ra
ganos dainininkės. Jos jau taiso 
ir styguoja savo balsus, kad va- 

, karo metu jie būtų malonūs mū
sų ausims. Scenoje matysime ir 
svečių. Monologu pralinksminti 
maloniai sutiko aktorius J. Balu
tis, o akordeonu Lenis Ruzgą.

O šokiai ar bus? Aišku. Šoksim 
grojant Markausko orkestrui architektūros apžvalga ir Šv. O 

BažnyčiąValgysim, kiek tik norėsim. IU o
kas svarbiausia — labai neapiplė
šim. Studentams įėjimas tekai
nuos 1.50 dol. Laukiame visų ge
gužės 9 d. 7:30 v.v. Šv. Antano 
par. salėje, 1500 So. 49 Ct. Ci
cero.

Saulius Kuprys

BALTIMORĖS MOKSLEIVIŲ 
ŠVENTĖ

Baltimorės moksleivių ateiti
ninkų Stasio Šalkauskio kuopai 
balandžio 11 ir 12 dienomis turė
jo metinę šventę. Dar prieš 
šventę vyresnieji moksleiviai kan 
didatai sunkiai dirbome ruošda
miesi egzaminams, kuriuos iš
laikėme balandžio 5 d. Egzami
nų komisiją sudarė kun. K. Pu
gevičius, Stasė Surdokienė ir Al
dona Drazdytė. Egzaminai buvo 
trijų dalių: savo pasirinktos te
mos, egzaminas raštu ir žodžiu.

Pati šventė prasidėjo šešta
dienio vakare kuopos pirminin
kės Laimutės Grybauskaitės ati
darymo žodžiu. Ji pristatė MAS 
centro valdybos pirmininką Algį 
Puterį, ir Rytų apygardos pir
mininką Antaną Rygelį, kuris 
skaitė mums paskaitą apie ateiti
ninkų šeimyniškumą. Šokiais už
baigėme tą vakarą.

Mišios Šv Alfonso bažnyčioje 
pradėjo sekmadienio programą. 
Baltimorės kuopos vėliava daly
vavo Mišiose. Po pamaldų ėjo
me į parapijos salę, kur buvo 
pusryčiai ir kita programa. Kun. 
dr. V. Gidžiūnas, O.F.M. pradė
jo agapę malda.

Po pusryčių sekė iškilmingoji 
dalis,.

Buvo įnešta kuopos vėliava. 
Šeši egzaminus išlaikiusieji vy
resnieji moksleiviai išsirikiavome 
iškilmingam pasižadėjimui. Įžo
dį davė: Laimutė Grybauskaitė, 
Ramunė Buivytė, Danutė Naidi- 
čiūtė, Valdonė Kučiauskaitė, Ne
rimantas Radžius ir Linas Sur
dokas. Juosteles ir ženkliukus 
mums prisegė kuopos vėliavos 
krikšto tėvas dr. S. Ankudas ir 
centro valdybos pirm. A. Pute- 
ris.

Ta proga mus pasveikino kuo
pos dvasios vadas kun. K. Puge
vičius, centro valdybos pirm. A. 
Pugevičius, centro valdybos 
pirm. A. Puteris, rytų apygardos 
pirm. A. Rygelis, Baltimorės 
sendraugių valdyba — M. Svote- 
lienė ir S. Balčiūnas, kurie, dar 
įteikė visiems po knygą “Tiltai ir 
tuneliai”. Mus dar sveikino Phi- 
ladelphijos ir Washingtono kuo-

pų vardu Šalčiūnaitė ir Dam- 
briūnas. Mūsų vardu visiems pa
dėkojo L. Grybauskaitė.

Meninė dalis buvo įvairi. Ją 
pradėjo jaunučiai velykiniu vaiz
deliu, kuris visiems labai patiko. 
Jį paruošė Stasė Surdokienė, o 
jai talkininkavo Ramunė Bulvy
tė. Vytautas Karalius nuotaikin
gai pašoko vieną šokį. Įžodį da
vusieji moksleiviai atliko monta
žą — Miestas Tiltų ir tunelių 
poezijoj, kurį paruošė Aleksan
dras Radžius.

Prie kuopos šventės pasisekimo 
prisidėjo ir dalyvavimas fjladel-
fiečių su savo globėju Juozu Gai- įdomi: planuojama po vieną rim
la ir vašingoniečių. Šitoks pa
tas jaunimas gali daug atsiekti 
savo pastangomis.

Linas Surdokas

ATEITININKŲ VEIKLA

Gegužės 2-3 d. Bendra Chica
gos ateitininkų metinė šventė; 
Washingtono moksleivių metinė 
šventė.

Gegužės 8 d. Chicagos studen
tų Korp! Šatrijos susirinkimas, 
7:30 v.v., J. c. pedagoginiam 
kamb. Algis Antanavičius ir Vik
torija Kašubaitė pristatys temą 
skaidrėmis, “Lietuvių gotikinės

Gegužės 9 d. Cicero Vysk. Va- Užsieniniu Ir Vietiniu auto tapymas. 
° J Patyrę mechanikai. Elektroninis mo

toro patikrinimas. Vilkikas.
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

lančiaus kuopos “Pavasario vaka 
ras”. ’

Gegužės 15 d. Chicagos sen
draugių vairįį&os rinkimai it p. 
Paškaus irjme Žukausko —' Atei
tininkų K<l ^eso ruošėjų — pra
nešimas; 7ę U v.v. Jaunimo cen
tro 108 kUi.rr-

Gegužės 122 d. Chicagos stu
dentų draugovės susirinkimas.

Gegužės 23 d. Chicagos studen
tų Korp! Šatrijos susirinkimas.

Gegužės 24 d. Chicagos Kun. 
Alf. Lipniūno vyr. moks. iškyla; 
Pr. Dielininkaičio kuopos metinė 
šventė Chicagoje.

Gegužės 29-31 d. Studentų kur
sai Dainavoje.

Birželio 7 d. At-kų Šeimos šven
tė Dainavoje.

Birželio 21- liepos 5 d. Moks
leivių stovykla Dainavoje.

M

Brattkboro

Hampskire

Registracija į mergaičių vasaros stovyklų, vykstančią nuo liepos 
5 d. iki rugpiūčio 1 d., Vermonto žaliuose kalnuose NERINGOJE, pra
sidėjo. Buvusioms Putnamo stovyklautojoms registracijos formalumai 
išsiuntinėti, ir jau 25 mergaitės užsiregistravo. Jeigu dar kas nėra stovyk
lavusios ir norėtų gauti informacijas, malonėkite rašyti: Immaculate 
Conception Convent, Putnam, Conn. 06260 arba skambinti (203) 928- 
5828. Tėvų informacijai, kur NERINGA yra, pridedamas vietovės že- 
mėlapukas.

'-■’sV..U,.-'

Liepos 4-5 MAS suvažiavimas 
Dainavoje.

Liepos 5-19 d. Jaunučių sto
vykla Dainavoje.

Liepos 11 -18 d. Stovykla Mon- 
trealyje.

Liepos 26 -rugpiūčio 8 d. Mok
sleivių ir jaunučių stovykla Wa- 
sagoje,

Rugpiūčio 2-9 d. Sendraugių 
stovykla Dainavoje.

Rugpiūčio 9-22 d. Rytų sto
vykla moksleiviams Neringoje — 
Vermonto kalnuose.

Rugpiūčio 30 -rugsėjo 4 d. Jau
nimo stovykla Dainavoje.

Rugsėjo 4-7 d. Aštuntasis at- 
kų kongresas Chicagoje.

Spalio 10 d. Nijolės Čižauskai- 
tės-Balčiūnienės rečitalis-koncer- 
tas Detroite.

PASAULIEČIAI SAKYS 
PAMOKSLUS

Ateitininkų sendraugių centro 
valdyba savo paskutiniajam po
sėdyje vėl svarstė ateinančios 
sendraugių stovyklos reikalus. Sto 
vykia, kaip jau skelbta, bus Dai
navoj rugpiūčio 2-9 dienomis. 
Valdyba susirūpinusi, kad sto
vyklos programa būtų trumpa ir

tą paskaitą į dieną. Sąjungos 
dvasios vadas kun. K. Pugevičius 
sutiko būti stovyklos kapelionas.

Numatoma pakviesti ir porą 
pasauliečių sakyti pamokslams. 
Vakarines programas organizuo 
ti sutiko Pranas Zaranka. Regis
tracija vyksta pamažu. Iki posė
džio, balandžio 16 d., buvo tik 
kelios šeimos užsiregistravusios 
stovyklai. Centro valdyba ragi
na skubiai užsiregistruoti. In
formacijos jau buvo paskelbtos 
spaudoje; jos gali taip pat suteik
ti skyrių valdybos, kurios su vi-

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 6Srd Street SIUNTINIAI į LIETUVA

ir kitus kraštus

Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prleS 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Tai
•ome arba dedame naujus kaminus 
rlnas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūra “tuck 
polntlng”. Pilnai apsldraudę. Visas 
darbas garantuotas.

Tel. — LA 1-6047
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku.

Antikinių daiktų pardavimas.

"Plea Markei” — pirktis ar savo 
daiktus parduoti. Meniški darbai Ir 
rankdarbiai. Rinkiniams daiktai. 
Atd. gegužės 10 d. ir 2-rą sekmad. 
kiekvieno mėnesio 10 v. r. iki 5 v. v. 
AMERICAN Id'.GION HALI,, 8064 
W Grand Avė.. Rlver Grove, 111. Au
ka 50c. "Refreshments”. Tei. 453- 
6105.

KELIO PLANAS 
Valiuoji Hoss-Pike ib'EmH4* 
Se.kfj rodykles j k<|iĄ91 į. 
Šiaurę. Ji SI kelio iisukti 

į 9. VaiuoK j- 
Ktyptimį

7 mylias. htiotn tf«s

Tbimiįctvjs ’/o mylios 
sukti i dtSinį-rodĮMi 
*NeftW«4*.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

yrasais sendraugių rūpesčiais 
supažindintos aplinkraščiu.

Be stovyklos klausimų minėta
me posėdyje dar svarstyta artė
jantis federacijos kongresas, visų 
sendraugių surašymas centro val
dybos aplinkraštis, sąjungos fi
nansai ir kiti klausimai, s.c.

ŠEIMOS ŠVENTĖ

Dėmesio: 
kų Šeimos 
gegužės 2 d.

Chicagos Ateitinin- 
prasideda šiandien,

12-2:30 v. Registracija 
poms, nariams ir atstovams.

kuo-

2:30- 5 v. Simpoziumas: disku- 
cijos tarp tėvų ir moksleivių.

7:30 v. v. Jaunimo šokiai. 
Sekmadienį, gegužės 3 d.
8:30 v. Išpažintis tėvų jėzuitų

koplyčioje.
9 v. Šv. Mišios J.C. salėje. Seks 

pusryčiai apatinėje salėje.
10 v. Iškilminga akademija.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. Tel. TA 7-5980

!mount michael!
BENEDICTINE 
HIGH SCHOOL 

EIkhorn, Nebraska
A TOTAL LEARNING 

EXPERIENCE

SmalI classes encourage an ex- Į 
cellen,t educational environment Į 
and the development of leader- į 
ship ąualities through emphasisj 

■ on ,the
? SPIRITU AL

EDUCATIONAL
PHYSICAL 

59OCIAL. . . development’
of fhįe Whole man.

i Write:
Father Marle Graanlich, O.S.B. j 
Mount Michael Benedictine

High School 
i EIkhorn, Nebraska 68022

—u—o.

23'2 HOUR SERVICE
NAUJI GARO KATILAI (BOILERS) — KROSNYS — VANDENS

ŠILDYTUVAI GAZU IR ALYVA —, NAMAMS IR PRAMONEI __ ORO
VAYTOJAI (AIR CLEANERS) & DRĖKINTUVAI, WESTINGHOUSE.

G. McGrath G Šou
HEATING AND AIR CONDTIONING

3354 West 63rd Street. Tel. — 476-8400.

Atdara kasdien nuo 8:30 iki 6:00 P.M.; šeštad. nuo 9 v. r. iki 5 v. v.

SUMMER GUIDANCE 
« STUDY INSTITUTE

June 29 — August 15

Accredited summer courses in Math. Latn, Frendh, Spanish, English and 
Science for college bound boys and girls in Grades 7 -12. Remedial read- 
ing. Uniąue program emphasizes individual testing and guidance to help 
students and parents make wise decisions concerning future educational 
and vocational plans.Classes average one instructor for each ;i students 
Plenty of opportunity for recreation in famed White Mts. vocation area. 
Scholarship aid available.

Director John H. Flynn 

Tel.: Fryeburg, Maine 207—935-2020 Or 2040

FRYEBURG ACADEMY

3 mėn, .,1 mėn. 
5.00 2.00
4.50 1.75
5.50 a 2.25

• Redakcija dirbd kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Visi Chicagos ir kitų miestų 
ateitininkai gausiai kviečiami da0 
lyvauti.

Paieškojimai
Ieškomas JULIUS GAIDELIS, 

kompozitorius. Ieško Antanas Evil- 
tis. Atsiliepti arba turintieji žinių 
pranešti šiuo adresu: M. Klimaitis,
1800 Clay Street, Gary, Ind. 46405

Ieškomi PETRAS BURNEIKA 
sūnus Jokūbo, jo sūnus PETRAS 
BURNEIKA, duktė ANCE BUR-»

LiYTtZ" A A AT/"'1!?’ T3T TE? 1\J,WT_ •NEIKA ir žmona ANCE BURNEI
KA gyv. Chicaigoje. Jie pa.tys arba 
apie juos žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adr.: Veronika Burnei
kaitė - Bungardiene, duk.’ė Jokū
bo, žilvičių g-vė Nr. 3, Alytus, Li- 
thuania. Arba paskambinti -(312) 
695-6413.

, NOTHĮNG TO S£T! 
INSTANT DROP-IN LOADING »

TAKES ALL THREE:
• color snaps * black-and-white snaps 

• color slides

KODAK
INSTAMATIC® 124

Camera...in Colūr Outfit

Eatyla loedl Eaiy to flathį Eapy to carryl

♦

Foto aparatas 
Pilnas įrengimas

12.88
$15.88

Geriausia dovana baigimo 
mokslo metu proga jūsų my
limam jaunuoliui

Anchor Camera
6234 S. Westem ,Rve. 

3205 W. lllth St. 

1533 E. 53rd St.

f



Krikščioniška šeima —

ŽMONIŠKUMO AUKLĖTOJA

Kokia yra šeima, toks ir pa
saulis. Kokia yra krikščioniš
ka šeima, tiek krikščioniškų 
daigų perteikia ir savo aplin
kai ir kuria Bažnyčios ateitį. 
Kiek tautinio sąmoningumo 
tun lietuviška šeima, tiek ji 
laiduoja lietuviškumo jauno
sioms kartoms. Tai yra dės
niai, kurie visiems aiškūs, ta
čiau ne visuomet suranda tin
kamą dirvą savo augimui žmo
nėse. Dėlto ir rūpestis šeimo
mis šiuo metu nėra tik vieno 
kito tėvo ar motinos, bet vi
sų, kurie ieško priemonių stip
rinti dvasinio gyvenimo pa
grindus.

“Gyvenimas su visais savo 
rūpesčiais vyksta namie — šei
moje, kur esama, o ne tik lai
kas nuo laiko užsukama” (J. 
Girnius, Idealas ir laikas, 169). 
Organizacijos padeda save pla
čiau atskleisti, apreikšti savo 
sugebėjimus, bendru darbu pa
siekti didesnių laimėjimų, bet 
ten esame tik laikinai, tik tam 
tikromis progomis, šeimoje gi 
jaučiame visiškai skirtingą ap
linką, intymią šilumą, kurios 
negali duoti nei organizacija, 
nei mokykla, nei juo labiau 
darbas ar profesinis užsiėmi
mas. Galima ir reikia net ir 
savo organizacijas, mokyklas 
persunkti šeimos dvasia, — 
tai bus jų pagilinimas, — bet 
tik šeima nuo pat mažens tu
ri neištrinamą įtaką, jei tik 
visi šeimos nariai jaučia na
tūralią jog galią.

Dėlto ir Vatikano n susi
rinkimas primena, kad “Šeima 
yra tartum pilnesnio žmoniš
kumo mokykla” (Past. konst. 
52). Ir toliau sako: “šeimai, 
kurioje įvairios kartos susitin
ka ir padeda viena kitai įsigyti 
gilesnės išminties bei derinti 
asmens teises su kitais bend
ruomeninio gyvenimo reikala
vimais, yra visuomenės pa
grindai”. Užtat į '•krikščioniš
ką, taip pat ir lietuvišką šei
mą pirmiausia reikia žvelgti, 
kaip į pagrindą, ant kurio sta
tomas pilnesnis gyvenimas, 
ant kurio tiesiama dorinė kryp 
tis ir kuria atsiremia tautinių 
siekimų pastangos. Taisyti vi
suomenę — tai grąžinti jai 
šeimos dvasią.

i*
Skirtingos sąlygos išeivijoje 

ir iš šeimų pareikalauja skir
tingų auklėjimo būdų. Ne vis
ką galime pritaikyti, ką taikė 
mūsų tėvai, ruošdami gyveni
mui jaunąją kartą prieš keletą 
dešimtmečių. Didmiesčių susi- 
grūdimas, materialinės gali
mybės, gatvės įtaka šiandien 
daugiau veikia, negu tėvai ir 
suaugę pajėgia sava įtaka at
sverti. Nauji papročiai ir ki
toks gyvenimo lygis keičia net 
pačių suaugusiųjų gyvenimo 
būdą, o ką bekalbėti apie jau
nimą, išaugusį svetimoje ap
linkoje ir svetimose mokyk
lose. Jeigu pagalba šeimoms 
buvo visuomet reikalinga, juo
ba ji reikalinga dabar, kai ne 
tik jaunuolis, bet net ir vaikas 
turi daugiau progų matyti nei
giamus pavyzdžius ir pajusti 
neigiamos įtakos poveikį. Pa
galbon turi ateiti mokyklos, 
parapijos ir organizacijos, ku
rios rūpinasi ne tik tėvų iš
laikymu prie savo tautinio ka
mieno, bet ir vaikų pilnutiniu 
žmogišku auklėjimu.

Būtų klaida tikėtis išauklėti 
tik gerą lieutvį, nemėginant 
suteikti krikščioniškų morali
nių pagrindų ir Humanisti

Spaudoj ir gyvenime

FRONTAS PRIEŠ RAUDONĄJĄ 
DIKTATŪRĄ

Neseniai Washingtone buvo pa
sitarimai sąjūdžių, kurie ryžtasi 
priešintis raudonajai diktatūrai. 
Čia dalyvavo atstovai: The Natio- 
tional Oaptive Nations Conunittee, 
The Comim3,tte of One Million, The 
iVorld Youth Crusade toc Free-

nių savybių. Lietuviškoje šei
moje savaime jaučiama lie
tuviška dvasia, kada ten lie
tuviškai kalbama, kada lietu
viškumas atsiskleidžia ne kaip 
pasūdytas maistas, bet kaip 
natūrali šeimos vidaus apraiš
ka. Bet taip pat savaime auk
lėjimu gilinamas krikščioniškų 
dėsnių pažinimas, jei šeimoje 
jaučiama sąmoningas krikš
čioniškos dvasios taikymas 
gyvenimui. Jei ir iš tokių šei
mų atsiras nuklydusių, tai jau 
nebus tėvų kaltė, o tik laiko 
dvasios sekimas, besireiškiąs 
jaunuoliui artimoje aplinkoje 
— mokykloje, organizacijose, 
gatvėje.

Šeimoje-auklėjamas pirmiau
sia žmogus. Bet kaip žemiš
kam gyvenime negalima at
skirti sielos nuo kūno, taip ir 
šeimos gyvenime negalima at
skirti pilnutinio moralinio įsi
sąmoninimo, krikščioniško stip 
rinimo ir tautinio ugdymo. Vi
sa tai šeimoje reiškiasi pilnu 
žmogiškumu.

I*
Šeimos šiluma ir krikščio

niška dvasia nėra tik tėvų įsi
pareigojimas savo vaikų at
žvilgiu, bet ir vaikų tėvams. 
Suaugusiems vaikiams, kurie 
jau kuria savo gyvenimus, ne
reikia tik sekti tėvų keliais, — 
jie gali ir turi susirasti savus 
kelius ir sava atsakomybe skin 
tis pro gyvenimo kliūtis. Tė
vai neturi atsakomybės už su
augusius vaikus, jeigu jie ati
davė viską, ką savo sąlygo
mis galėjo atiduoti.

Tačiau niekada neturi nu
trūkti vidiniai šeimos ryšiai 
be atsakomybės prieš save ir 
savo sąžinę, be įsipareigojimo 
savo vaikams, vaikų vaikams 
arba savo tėvams, gal ir se
neliams. “Už gera, ką iš tė
vų patyrė, jie (vaikai) atsi
lygins dėkingumu, meile ir pa
sitikėjimu ; jie išties tėvams 
gelbstinčią vaikų ranką, pate
kus į vargą arba slegiant se
natvei” (Past. kons. 48). Tr 
vaikai tiek parodys to tikro
jo žmoniškumo, kiek jie bus 
gavę jo iš savo tėvų, kiek iš- 
sinešę iš savo šeimos židinio 
ir to židinio kibirkščių atsine
šę naujan židinin.

Švenčiant šeimų šventę, pa
gerbiant motinas ar kalbant 
apie šeimos vidinę šilumą, ne
užtenka prisiminti tik parei
gas. Jas šeimos gerai žino. 
Prisiminti šeimos dvasios iš
laikymą reiškia jungti jėgas 
savoms lietuviškoms krikš
čioniškoms šeimoms pagelbėti, 
nes jos, paliktos tik saviems 
rūpesčiams, visu kliūčių nepa
jėgs nugalėti. Vienus nuo šei
mos atitraukia profesiniai dar
bai, kitus — duonos pelny
mas ar ateities kūrimas, bet 
visus gniuždo svetima aplin
ka ir dabarties visuomeninė 
nelemtis. O kai šeimai telieka 
tik nuotrupos, tai ir tėvų įta
ka teveikia tik nuotrupomis.

Užtat reikia stipriau pasi
reiškiančių savų organizacijų, 
uolesnio mokyklų auklėjimo 
ir gilesnės Bažnyčios įtakos. 
Žmogaus asmens vertės supra
timas skatina visas šias in
stitucijas rinktis jaunimą ar 
net vaikus ne prieimone savo 
veiklai, o kaip tik savo visą 
veiklą sutelkti asmens vertei 
kelti. Prie to turi prisidėti ir 
visuomenė, nes visi yra atsa
kingi už jaunosios kartos są
moningai žmonišką ir pras
mingą gyvenimą. Pr. Gr.

dom, Young Americans for Free- 
dim, The Student Committe for a 
Free China, The Cardinal Mind- 
azenty Foundation. The American 
Conservative Union ir kt.

Kaip skelbia "Aurora Beacon 
Neva“ i-tOTU, ui. 31^ visos /.oa

Erdvių centro technikai tiria deguonies jtanką Boulder, Colo., kur Apollo 13 deguonies tankas buvo pa- 
gamiiyag ir kuris erdvėse sprogo. Technikai dabar žiūri kaip gaminamas naujas toks tankas ir taip gal 
galės išspręsti kas buvo bloga su Apollo 13 ,tanku.

KANTRYBE NĖRA BE RIBŲ
Anarchistai, komunistai ir tvarkos ardytojai 

P. INBREIKALaikrodžio tikslumu įvairių 
rūšių ekstremistai, — kairės ir 
dešinės, — taip pat ir senų lai
kų anarchistai sprogdina bom
bas, pradedant Los Angeles ir 
baigiant New Yorfcu. Sujudusi 
visuomenė laukia iš vyriausybės 
konkrečių žygių sudrausminti į- 
vairius gaivalus. Juk yra pa
kankamai įstatymų ir potvar
kių, tik reikia tvirtos rankos 
juos įgyvendiniti. Susiduriama 
su nekurtais demokratiniais ne
galavimais: surask juos, kad 
geras, o nubausti mes mokėsi
me. Truputį kantrybės, — juk 
bombos sprogsta jau nuo pat 
dinamito atradimo ir jos sprogi
nėja visame pasaulyje, ne vien 
tik Amerikoje. Jos sproginėja 
Abisinijos lėktuvuose ir prie 
Kremliaus vartų. Tik mes esa
me per toli ir jų sprogimo ne
girdime.

Visuomenės negalios
Spauda mums aiškina, kad 

visuomeninę santvarką yra ap
ėmusi liga. Daniel Moynihan, 
miesto reikalų ir jų reiškinių 
patarėjas prezidentūroje, aiški
na, kad tai jau esanti įžanga 
į miestų partizaninį karą. Dau
gelį stebina, kad, vyriausybei 
matant revoliucinę dvasią virš 
miestų dangoraižių, neparodo
ma tvirtos rankos. Politikai ne
siryžta, mat, rinkiminiai metai, 
kad neprarastų balsų. Kiti aiš
kina rasiniais nesutikimais ir t.t.

prieš raudonąją diktatūrą kovo
jančios grupės apsijungė į The 
American Councll for World Free- 
dom. Maždaug tuo pačiu llaiku Lon 
done turėjo susirinkimą 15-kos 
pavergtų tautų atstovai ir jie su 
kūrė sąjūdį, pavadintą European 
Liaison Group, į kurią įeina ir lie
tuvių atstovai. J. Žvilb.

pasaulyje
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— Nė vienas žmogus nėra sala, — pagalvojo. — 
Esame visi vieni kitų reikalingi! — Ji papurtė galvą 
tarsi mėgindama išbarstyti tokias išdavikiškas mintis. 
Ne be pirmą kartą sau prisitaiko Toniaus žodžius. 
Toks paprotys nieko gero neatneš. Reikia griežtai juo 
nusikratyti, susikaupti ir atlikti darbą, kuris į salę 
šiandien atkvietė.

Su drabužiais tačiau daug bėdos nebuvo. Jau sa
vo piešiniais Vita gerokia didžiavosi, bet pamačiusi 
juos paverstus aksomo ir šilko blizgėjimu, judančius 
gyvybe, jautė neapsakomą pasitenkinimą.

Pakeitimų 'beveik nereikėjo. Tik viena kita smul- 
mena buvo prasprukusi pro neįpratusį jos dėmesį. 
Tačiau premjeros vakaras dar nelipo ant kulnų, užteks 
laiko patobulinimams.

Besisukinėdama tarp savo kūrybos vaisių, mer
gina vis nejučiomis grįždavo prie vakarykščios nak
ties širdgėlos.

— Nė vienas žmogus nėra sala! — kalė į galvą 
įkyri mintis. Vita vos įstengė susikaupti. Kartkartė
mis jos žvilgsnis užkliūdavo Mikutį, beveik neatsi
traukiantį nuo savo mergaitės. Darėsi graudu.

Metai kaip plytos įgudusio mūrininko rankose. 
Kraunasi ir kraunasi viena prie kitos. Neapsižiūrėsi— 
siena ir išaugusi. Niekuomet aukščiau Vitai nekreipė

Atrodo, kad amerikiečiai lyg 
apsiprato su bombų sproginė
jimais. Bet taip nėra. Vyriausy
bė yra užaliarmuota ir vėliau 
ar anksčiau nusikaltėliai atsi
durs teisme, tik demokratinis 
procesas ilgai užtrunka. Juk 
geriau nubausti tikrą kaltinin
ką, negu dešimtį nekaltų.

Už šūvių aidų slepiasi anar
chistinės organizacijos ir joms 
priklausą bombų mėtyto jai, ku
rių filosofija — sunaikinti vis
ką, kas dabar yra, ir pasaulį 
atstatyti iš naujo, anot M. Ba- 
kunino (1814 — 1876). Anar
chistinis sąjūdis šiame krašte 
mūsų dienomis vis daugiau ir 
daugiau pareiškia, kai tuo tar
pu kituose kraštuose jis jau 
yra atgyvenęs savo jaunystės 
išdaigas. Anarchistai savo filo
sofinius pagrindus išveda iš se
novės graikų sofistų mokslo, 
viduramžių įvairių tikybinių sek 
tų minčių ir naujųjų laikų 
Proudhono, W. Godvvino ir kt. 
Tai neigiamybę pastatyti prieš 
neigiamybę arba individualizmą 
sutapdinti su kolektyvizmu (Le
ninas).
Anarchistai — revoliucionieriai

Visi anarchistai yra karšti 
revoliucinės prievartos šalinin
kai. Jie nesiskaito su turto nai
kinimu ir žudynėmis. Jiems prie
šingas yra krikščioniškas anar
chistinis sąjūdis, kuris meilės 
vardu kovoja prieš esamą sant
varką. Jis giliai šaknis įleidęs 
ispaniškai kalbančiuose kraštuo 
se. Žymiausias šio sąjūdžio at
stovas yra L. Tolstojus (1829 
— 1910) parašęs daug knygų, 
kurių nemažas skaičius yra iš
versta ir į lietuvių kalbą. Į pa

saulinę literatūrą jis pateko ne 
dėl savo socialinių reformų, bet 
už grožinius laimėjimus litera
tūros srityje. Jo minčių nauju
mas, temperamentas jį patį pri
vedė prie perdėjimo ir gyvenimo 
pšradoksų. Bekritikuodamas so
cialines blogybes, jis neigė vi
są kultūrinę evoliuciją

Anarchistinis sąjūdis, kad ir 
nudažytas krikščioniškos meilės 
atspalviu, turėjo neigiamos įta
kos į visų kraštų jaunimą, jau 
nekalbant ape plėšikavimą ir 
žudymus, kuriuos pateisino Ba- 
kuninas ir kt Jis neaplenkė ir 
Lietuvos. Kilus 1905 m. revo
liuciniam judėjimui prieš caro 
valdžią, į jį buvo giliai įsitrau
kęs patriotinis jaunimas ir kar
tu paprasti plėšikai. Suvalkuo
se net buvo susidariusi organi- 
zalcija vardu “Giltinė”, vedama 
J. Kunicko ir P. Paršaičio, be- 
plėšikaudama savo narių nau
dai, o nekovodama su rusų val
džia.

Reformos savam gyvenime
Tolstojaus raštai stipriai vei

kė į Lietuvos jaunimų, nes jis 
pats buvo griežtai pasisakęs 
prieš caro sugriežtintą režimą, 
ypač po 1905 metų sąjūdžio, 
prieš mirties bausmę ir kita.

Nuo anarchistų suduotų skau
džių smūgių socialinei santvar
kai, daugelis kraštų greit atsi
peikėjo, pra vesdami reikalingas 
ir gyvenimui pribrendusias re
formas. Žinome ir juntame, kad 
Amerikos socialinėje santvarko- 
koje yra daug keistinų dalykų, 
kurie visuomenėje sukelia at- 
raugas, kai nieko nedaroma. O 
jeigu kas nors ir keičiama, tai 
bekeičiant pataisos pasensta. 
Ar ne .juokingai atrodo, kai

(Nukelta į 5 pusi.)

dėmesio į savo amžių. Skaičius juk nieko nereiškė, tik 
rašalo dėmelės gimimo metrikuose. Svarbu, kad ji jau
tėsi jauna. Dar svarbiau, jog išvaizda nebuvo tapusi 
išdavike. Tačiau trys dešimtys buvo beveik ranka pa
siekiamos...

Ar pasitaikys dar tokia proga, kurią siūlo Tomas? 
Galėtų ji nekliudoma baigti studijas. Nereikėtų styp
čioti klube per naktis. Jau ir dabar plonyčių kojinių 
negali užsimauti: blauzdos išmargintos tamsiai vio
letinių gyslelių raštais. Tai nuo nesuskaitomų valan
dų vaikščiojimo sunkų padėklą virš galvos iškėlus, ko
jas į aukščiausius batukus įgrūdus. Brolienės blauz
dos taip sužymėtos. Ji išnešiojo ir pagimdė keturis vai
kus. Jai tinka...

Tomas siūlo paramą jau dabar. Kam laukti, kol 
darbas teatre užtikrins pragyvenimą. Galėtų Katytės 
uodegą pakabinti ant sienos lyg kokią trofeją ir nie
kuomet daugiau neprisisegti. Darbas klube prarado vi
są malonumą, ūko tik nuobodi kasdienybės rutina. Ar 
ne kvaila atsisakyti asmeniško patogumo ir saugumo 
dėl pasenusių sentimentų? Šiandien tik praktiški žmo
nės gerai gyvena. Dr. Lukas piniguotas. Net ir dabarti
nei žmonai gerą kąsnį atplovus, Vitai užteks. Be to, 
jo pacientų tarpe yra garsių vardų, kurių pažintys 
būtų labai naudingos naują karjerą pradedančiai.

Tomas juk patinka. To visai užtektų, kad vedy
bos atrodytų garbingos. Ilgainiui ir mylėti jį išmok
tų, jeigu mielė jai įmanoma. Tiek gi metų Vita sulauku
si, o nė karto neatūžė meilė lyg pavasario potvynis, 
nesusuko ją savo gaivališkame, visagalinčiame glėby
je.

— Lš meilės košės nevirsi, — pati sau šyptelėjo 
merginu, — o su Tomu gyvenant prie tuščios lėkštės

Rimties valandėlei

IDEALISTAI
Katalikas pajunta stoką vie

ningumo, nuoseklumo savo pa
žiūrose, kai bando beprincipiš- 
kai derinti skirtingas, priešin
gas idėjas. Ir žmogus šį beprin- 
cipišką derinimą dažnu atveju 
atlieka ekumenizmo vardu, už
miršdamas išskirti išskirtį, nei
giamą dvasią, kuri daro nega
limą tikrąjį taikinimą, derini
mą, kaip kad nepalankumo dva
sia kliudo visuomeninę ir šei- 
mininę harmoniją štai pirmas 
pradas plačiojo proto, pastebi 
prancūzas mąstytojas J Ser- 
re’as, ir tas platus protas nori 
taikos tarp idėjų, kaip kad jos 
nori tarp žmonių Tačiau vardan 
klaidingai suprasto ekumeniz
mo tiesa sumaišoma su manda
gumu. O čia kaip tik reikia at
siminti, kad mandagumas yra 
tik paviršutinis įpročių sutiki- 
nimas, tiesa — gilus idėjų su
taikinimas, bet ne jų aptemdi- 
mas ar iškreipimas Kai prade
dama vardan ekumenizmo vis
ką “dailinti”, kad nebūtų pa
žeistas nežmoniškai suprastas 
žmogiškojo majestoto aš. Todėl 
atsiranda tam aš ir tu pataika
vimas ; atsiranda pataikavimas 
ne iš protingai ir tiksliai su
prastos tolerancijės ir prasmin
gos ekumenizmo dvasios, bet 
iš Bažnyčios apimties išskvrimo 
dieviškojo elemento, pasitenki
nant tik žmogiškuoju elementu. 
•Čia jau išklystama iš to kelio, 
kurį nurodė Vatikano antrasis 
visuotinis Bažnyčios susirinki
mas. Dieviškasis elementas pa
laiko Bažnyčios gyvybę, bet 
žmogiškasis yra linkęs pasiduo
ti silpnybėm, iliuzijom, klaidom. 
Dieviškasis elementas išlaikė 
Bažnyčią gyvą per du tūkstan
čius metų .Bet žmogiškojo ele
mento persvara — kiek jis per 
tuos amžius padarė Bažnyčiai 
žaizdų? Ir po Vatikano antrojo 
visuotinio Bažnyčios susirinki
mo, vietoje žmogaus didžiojo 
dvasinio atsinaujinimo bei krik 
ščioniškojo idealizmo, dar ryš
kiau iškilo materializmas dva
sininkų gyvenime, pabrėžiant 
jiems pirmiausia savo asmeniš
kus reikalus, pvz. susiradimą 
sau žmonų, naujų butų apart- 
mentuose, o ne interesus žmo
nių sielų, kuriems jie yra pa
šaukti tarnauti. Todėl nenuo
stabu, kad tos sielos pradeda 
žiūrėti į tuos dvasininkus ne 
kaip gerus ganytojus, kurie a- 
tiduoda gyvybes už savo avis, 
bet kaip į samdinius, kurie ne
paiso, kad vilkas — hedoniz
mas, nihilizmas ir klaidingai su
prasta laisvė bei sąžinė — ne
ša į klampias prieštaravimų ir 
savęs nusiasmeninimo pelkes. 
Jie nori reformų kituose žmo
nėse, bet patys nenori atsinau
jinti Kristuje, kuris yra gyve
nimo tiesa, kelias, gyvenimo

neteks sėdėti...
Užbaigusi darbą teatre, Vita išėjo į saulėtą po

pietę su savimi išsinešdama abejonių nešulį. New Yor- 
kas bruzdėjo lyg pajudintas skruzdėlynas. Pro dango
raižių viršūnes slankiojo akinančiai balti debesiukai 
gėrėdamiesi savo atvaizdais pastatų languose. Buvo 
maloniai šilta. Apsiaustas darėsi visai nereikalingas. 
Šaligatvis sausas, saulės spinduliuose zyzė atgijusios 
musės. Mieste viešpatavo pavasaris.

Kažkurio restorano lange margavo dirbtinių gė
lių žiedai, o šaligatvio pakraščiu rimtai žingsniavo 
moliūgi ir melsvi balandžiai, maksėdami žvilgančiomis 
galvomis.

Pro šalį nustriksėjo kailiniuota dama, nosį apsi- 
balnojusi milžiniškais tamsiais akiniais. Jos pudeliu
kas buvo papuoštas panašiais skiniukais ir elegantiškai 
lepsėjo paskui, braukdamas cementą lakuotais nagu
čiais. Vita liūdnai nusišypsojo. Jai pagailo mažo, išle
pinto šunelio, kažkur pametusio savo šuniškumą. Jam 
priderėjo laisvai landžioti tarp praeivių kojų, aploti ba
landžius, stabtelėti ties lempos stulpu. Dabar atsargiai 
tapnojo šaligatviu lyg koks mechanizuotas žaisliu
kas.

Priešais merginą lėtai dūlino apskuręs senis, ne
skustu smakru, paraudusiomis, liūdnomis akimis. To
kias akis reikėtų slėpti po juodžiausiais akiniais, kad 
pavasarišką dieną nedurstelėtų į praeivių sąžines. 
Staiga žmogus stenėdamas pasilenkė ir purvina ran
ka suglemžė teberūkstančią cigaretės liekaną. Kažkoks 
užsižiopsojęs praeivis vos neparvirto, atsimušęs į pasi
lenkusį senį. Vietoj atsiprašęs, apmetė kliudytoją 
šiurkščiais žodžiais ir nuskubėjo gatve.

daugiau!

IR TIKROVE
duona ir šviesa. Kažkas pasa
kė, kad idealizmas materializ
mo tyruose negali tarpti, jis 
nyksta vos išdygęs. Tiesa, ide
alizmo gyvenime niekada nėra 
buvę perdaug. Bet kova dėl bet 
kokio aukšto idealo be idealiz
mo neįmanoma. Be idealizmo 
neįmanoma nei Bažnyčios refor
ma, nei kova už Lietuvos lais
vę bei nepriklausomybę, nei A- 
teitininikijai pritaikinti laisva
jame pasaulyje savo principus 
ir atlikti savo pareigas. Tenka 
manyti, kad šie dalykai visu 
orumu ir objektyvumu bus 
sprendžiami Ateitininkų fede
racijos kongrese, Chicagoje, šių 
metų Darbo dienos savaitgaly. 
Tame kongrese reikėtų gerai 
apmąstyti ir pilnai išryškinti 
tas tiesas, kuriomis grindžia
mas krikščioniškas gyvenimas. 
Kas ne kas, bet jau ateitinin
kas negali leisti begėdiškai ty
čiotis, kad pavergimas būtų va
dinamas išlaisvinimu, o žiauri 
priespauda laisve; ateitininkas 
privalo aiškiai .girdėti paverg
tųjų aukų skundą ir daryti iš to 
aiškias išvadas, kaip paskiras 
asmuo ir organizacijos narys. 
Čia gera proga priminti “Akira
čių” (1970 m., nr. 2) reikšmin
gą žodį: “Okupantas gali iš
braukti nepriklausomybę iš ka
lendorių ir istorijos vadovėlių. 
Neišbraukiama tačiau iš sąmo
ningos tautos galvosenoj val
stybingumo idėja”. Tai viena.

Antra, gali žmogus pripažinti 
religiją, pabrėžti jos reikšmę, 
bet žmogaus religija be tikėji
mo tampa parodija, suklounė- 
ja. “Asmeninis gyvenimas tų, 
kurie išpažįsta Dievą ir Kristu
je — Dievo Žmogų, prieš akis 
turi viltį. Tie, kurie išpažįsta 
tik žmogų — juodą, neviltį. Pir
mieji tiki, kad Kristus Dievas 
Žmogus nugalėjo mirtį ir ją pa
darė slenksčiu į naują gyveni
mą. Kurie ir Kristų nudievino, 
artėja į mirtį su gyvenimo be
prasmybės pajautimu, su nebū
ties, išnykimo baime” (“Darbi
ninkas”, 1970 m., nr. 23)

Dievas mums yra Tėvas. Die
vas mus myli. Dievas rūpinasi 
mumis. Dievas laukia mūsų at
siliepimo. Dievas mus myli, mus 
atjaučia, mums atleidžia, mus 
guodžia; jis girdi kiekvieną mū
sų žodį, kiekvieną atodūsį; jam 
brangi kiekviena mūsų ašara, 
kiekviena mūsų geros valios pa
stanga.

Kristus yra vienintelis tarpi
ninkas tarp Dievo ir žmogaus. 
Reikėjo tilto, kuriuo žmogus 
galėtų pasiekti Dievą, sako Šv. 
Tėvas Paulius, reikėjo tarpinin
ko, kuris mus vestų, kuris neš
tų mus į gyvenimo ir laimės 
pilnatvę, kurios ilgisi mūsų šir
dis. K. Br.
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PAUKŠČIAI — ŽVEJAI

Kai kurie jūrų paukščiai gau
do žuvis giliai pasinerdami van
denin, pvz., narai (Urinatori- 
nae). Narais juos vadina dėlto, 
kad jie labai gerai vandeny 
nardo. Jie jūroje panėrę apie 
15 metrų gilumoje ieškosi va
balų arba gaudo žuvis.

Ledinuotojo vandenyno salo
se gyvena paukštis — kairas, 
kuris taipi pat. gerai nardo ir 
plaukia pasinėręs kaip ir mau
ras, Nerdamas iriasi ne tik ko
jomis, bet ir sparnais Kairai 
panėrę labai gudriai gaudo žu
vis, susivarydami jas į vieną 
vietą. ISūsivarę iš karto žuvų 
nepuola, bet tik plaukioja ratu 
aplinkui jas, kad žuvys neišsi
sklaidytų. Visa tai daro moko
mai, ir todėl daug pasigauna 
žuvų.

Kairai gaudo ir silkes. Ta
čiau ne visada pasigavę gali 
parsinešti namo, nes į tą vietą 
kur kairai žvejoja, sulekia daug 
žuvėdrų ir šios, pamačiusios iš
lendant iš vandens kairą su žu
vimi, puola ir atima.

Yra dar ir kitiais paukštis —

pajūrininikas, kuris pats nežve- 
ioja, ct tik grobia kitų paukščių 
sužvejotas žuvis ir jis tilk žuvi
mis minta. Žinoma, atiminėja 
žuvis tik iš silpnesniųjų už sa
ve paukščių.

Vandenynų pakraščiuose gy
vena dvi rūšys erelių — balta
galvis ir žuvinis. Žuvinis erelis 
vikriai gaudo žuvis vandenyje, 
p balagalvis sugautomis jo žu
vimis minta.

Baltagalvis, nutūpęs kur ant 
, aukštos uolos, laukia pasirodant 
' žuvinio erelio. Pamatęs, kad 
žuvinis jau nešasi grobį, balta
galvis ima jį vytis. Žuvinis iš
kyla aukštai, o baltagalvis — 
dar aukščiau, ir skrisdamas 
nuolat šį puola. Pagaliau žuvi
nis meta žuvį, kad atsigintų 
nuo puoliko, o anam to tik te- 
bereikia. Krinta strėlės greitu
mu žemyn ir ore sugauna be- 
krintančią žuvį. J. Mškns

PROGOS — OPPORTUNITIES

VVaukegan, BĮ. parduodama maisto 
krautuvė su namu ir visais įrengi
mais, geroj lietuvių apgyventoje a- 
pylinkėje. šalia tuščias sklypas. 
Tuojau galima užimti. Skambinkite 
DE 6 0497 iki 6 v. v.

REAL ESTATE

VVisconsin Delis. VVis., parduo
damas apstatytas vasarnamis. 2 
miegamieji, apšildomas, 1 akras 
žemės. 1 blokas iki VVisconsin upės. 
Kaina $10,000. Skambint Chicago- 
je — 582-6754.

4139 S. KEDZIE AVĖ.
Tavernos biznis ir 5 kamb. butas vir
šuj. 2 sklypai. Tel. — 247-4977.

By appointment
6514 S. ROCKVVELL 
FULL PRICE $18,900

$1,900 down. F.H.A. or you can as- 
sume $10,800 low interest mortgage. 
4 or 5 bedrooms, dining room, modern 
kitchen and iy2 baths. New gas 
furnace.

KLEIN REALTY 445-3511
Big - Better - Best

Labai didelis kampinis 5*4 kamb. 
gražus mūrinis namas. 3 dvigubo dy
džio miegamieji. Didelė virtuvė su 
visais “appliances”, įskaitant ir in- 
tercom sistemą. Didelis dinette. Visas 
namas centrai air conditioned. Mū
rinė tvora. 2 maš. mūr. garažas. Arti 
70-os, į rytus nuo Pulaski. Kaina 
daug mažesnė, nei dabar statant tokį 
pat namą. Geras pirkinys. Kreipkitės 
į Miracle Man. Skambinkite dabąr.

MICHAELS
Tel. 254-8500

REAL E 8 T A T E_

ULTRA MOD PLŪS
Ultra moderni naujo stiliaus For- 

mica spintelių virtuvė, plius labai 
moderni vonia savininkui, plūs 4 
kamb. butas, ir grąžus miegamas 
kamb. pastogėje išnuomayimui. Di
delis naujas 2'/į maš. garažas. Nau
jas “baseboard" karštu vand. apšildy- 

i mas. Arti 55-os ir i rytus nuo Caįi- 
fornia Avė. Nuostabi kaina -— $20,- 
900. Labai žemas jmokėjimas GI pa
skolai. Būsite laimingi. Kreipkitės j
Miracle Man. Skambinkite dabar.

MICHAELS 
Tel. 254-8500

C L A S S I F I E D GUIDE
IŠNUOMOJAMA EOR RENT HELP VVANTED — VYRAI

IŠNUOM. 4 kamb. butas angliškam 
, rūsy, Marquet,te Parke. Suaugu-

siems, 778-3959. i
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency, 2925 W. 63 PR 8-6032 

Nelaukit užsiregistruok.lt dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai krelpkitSs dSl pa
tarnavimo nemokamai.

Mūrinis 6 kamb. 3 mieg., 23 metų. 
Marąuette pke. Centralinis oro vėsi
nimas. Natūralus židinys. įrengtas rū
sys. Kaina $21,500. PR 8-6916.

CICERO INVESTMENT SPECIAL
Senelis savininkas, gyv. Floridoje, 

parduoda mūr. 5 butų namą — 4 po 
4 kamb. ir 3-jų kamb. būtas. 2 maš. 
garažąs. Geros pajamos. Arti Austin 
ir Cermak. SVOBODA, 2134 S. 61st 
Ct. BI 2-2162, Jei neatsako, skam
binkite LA 1-7038.

1 Vi aukšto mūr. kampinis namas.
5 kamb. apąčioje, 4 kamb. viršuj. Po 
2 miegamus. 3330 W. 63 Place.

HELP VVANTED MOTERYS

Marąuette Parke išnuom. kamba
rys atskiru įėjimu, vyriškiui. Tel. 778- 
2858.

Išnuomojamas miegamas kambarys 
moteriai Skambinkite 

925-5670

D £ M E S I O

NAMŲ DAŽYMAS 

REMONTAVIMAS
Patyrusiai dažau namus iš lauko ir 
iš vidaus ir atlieku reikalingą namų 

remontą.
Garantuojamas tinkamas darbo 

atlikimas
Kaina pagal susitarimą.
Skambinti tel. 582-9881

MISCELLANEOŲS

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo/ oro rėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

j. MIGLINAS

Savininkas parduoda “bi-level” 
mūro namą. “Built-in” indams 
plauti maš., šaldytuvas, virimui 
krosnis. 2 vonios. Poilsio kamba
rys, 2 maš. garažas. Puikioje Oak 
Lawn apyl. $35,000. Tel, 424-6355.

Gage Parke — Mūr. 4 butų po 4 
kamb. namas. Dideli 2-jų miega
mų bu,tai. 2 maš. garažas. Gera 
apylinkė išnuomavimams.

GKOEBE REALTORS, 2057 W. 
95 St., Tel. BE 8-8100:

3-jų miegamų “face brick” ranch 
stiliaus namas su pilnu rūsiu, ga
zu ajpšild., centr. air conditioning, 
kilimai nuo sienos iki sienos. Arti 
mokyklų. Skambinkite nuo 9 v. r. 
iki 3 popiet 562 - 2290.

Geram stovy puikus 6 kamb. 
moderniškai įrengtas mūr. “octa- 
gon” bungalow. Apyl. 62 ir Cali
fornia. Tuoj galima užimti. Kreip
tis į savininką tel. 737-7526 po 
6 v: v.

Krautuvė Marąuette Parke 
2346 W. 69th St — Tel. 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

3234 VV. 64th St. 7 kamb. (3 
mieg). Metalo žiem. langai, šaldy
tuvas, skalbiamoji ir džiovinimo 
maš., elektr. virimo krosnis. Alyva 
apšild. 2 air cond. Naujas stogas. 
Pla,tus sklypas. 2 maš. garažas, 
žemi taksai $18,500. HE 4-2209

2-jų butų mūrinis po 5% kamb.
Pilnas rūsys. 2 maš. mūr. garažas. 
Šv. Jurgio parapijoje. Skambinkite 
927-4326.

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

MOT Wert «Nh Stoni 
TeL HE 4-7481

Reikalingas prityręs vyras 
batų taisymui.

Dalina laiką, 3 dienas savaitėj:

Skambinkite EL 8-0085 

PALATINE SHOE HOSPITAL

TANNERY LABORERS
BEAM HOUSE VVORKERS

Good worklng eonditlons and benefits, 
steady work; located on bus lines; 
free parking. Apply: lūmployment
Office 8 A.M. through Friday.

GREIS PFLEGER TANNING CO. 
1251 Sandstree, VVaukegan, Illinois 

PHONE — MA 3-1980

lin/mediate opportunjties for

DENTAL LABORATORY 
TECHNICIANS

fully ąualified & complete dentures. 
Special techniąues. VVire experience 
desired. Starting salary $8,000 yearly, 
fringe benefits. Excellent opportunity 
for right men — permanent positions.

1 Contact J. H. McCann Dental Arts 
I Ine., 477-2326, Lake Charles, La.

Phone 318-477-2326
MILLING MACHINE 

OPERATOR
Day shift — exper! Good worklng 
oonditions. Air conditioned plant. 
Ovartime aviailable.

M. J. MANUFACTURING
3716 N. Clark, Tel, 248-1182

MACHIN1ST
— Experienced —

Mušt read blueiprlnts, and muši 
make own setup. Mušt speak Engllsh.
RAJNER Q U A L I T Y 
MACHINE HORKS 

4517 VV. Thomas Tel. 276-1760

GIRL - WOMAN
drapkky hork 

also DHAPEHY NEVYKUS. 
VVIth 'l'ablc Slzing Ex|>erienee 

Full Time. ji Hay VVeok. 
Lincoln and Dlversey Area

Phone — 549-0700

Immediate Opening

BEAUTY OPERATOR
Experienced, full Jime.

Good benefits.
Paid vacation after 6 months.

CARR1AGE WAY COIFFURES
153 Ann SU, Clarendon, Hills, III. 

PHONE — 325-6080

Reikalinga patikima moteris namų 
ruošos darbui ir pagaminti valgį 3 
dirbantiems suaugusiems, 5 d. savai
tėj, bute artimoj šiaurėj. Geras atly
ginimas ir gera vieta tinkamai mote
riai. Reikalinga nors kiek kalbėti ang
liškai. Pirm. iki penkt. nuo 9:30 v. r. 
iki 5:30 v. p. p. skambinkit 744-2026.

GIRL FRIDĄ Y
FOR PRJVATK PUBDIOITY OFFICE 
Steady vėork for a Sharp, maturo 
woinan with patience, ingenuity 
and initlativo. Typing and drlving 
skilia necossary. Good telnplione 
voiee and pleasant a.ppoarąnce. 
Pleasant surroundings. Full tlme 
only. Nortlibrook uireu company.

CALL: 272-5101

Immediate opening

TYPIST
— If you ,type well, you can learn 
interesting new career opportuni
ty, immediate opening for dicta
phone typist to transcribe in,teres- 
ting sales letters with export-lm- 
port firm. Loop loc. 37 hr. wk. 
Good aal. Benefijts. Profit sharing.

J. D. MARSHALL INFL.
170 VV. Wa«hington st. 

PHONE 726-8746

Sileių Sreen, 2 m. arklys, pernai 
labai gerai bėgęs lenktynėse rodo-, 
mas Loisville,, Ky. ir tikimasi, 
kad jis gegužės 2 d. įvyksiančiose 
Kentuiky Derby lenktynėse gerai 
pasirodys.

2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
sostu

NORI PIRKTI

Iš savininko pirksiu mūrinį 2 ar 
3 butu namą. Gage parke arba Brigh
ton parke. Skambinti po 6 vai. vak. 
VI 7-0577.

DĖMESIO!

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
2501 W. 09th St., Chicago, IU. 60029 
3333 S. Halsted, Chicago, 111. 00608 

Tel. AVA 5-2737; 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, automo
biliai. motociklai, šaldytuvai, mais
tas, doleriniai CERTIFIKATAI.

E. Žukauskas

ŽAVINGI PERLAI
Apie $8,000 pajamų. 4 butų, 3-jų 

metų liuksus mūras Marąuette pke. 
Rimtas pasiūlymas.

4 butų mūras su bizniu. 2 auto' 
garažas Naujas gazu šildymas. Mar
ąuette pke. $43,400.

Didelis 2 aukštų 2 po 6 kamb. 
mūras. Marąuette pke. Gazu šildy
mas. Garažas. $32,300.

Tvirtas 7 kamb. patogus mūras. 
Prie Maria Hlgh. Mūro garažas. 
$21,000.

77-ta Ir Pulaski. 10 metu moder
nus 5% kamb. mūras. Apie 38 p. 
sklypas, šalia garažas. $22,500.

Pelningas mūro namas, švarūs 6— 
3—2 kamb, 2 % Vonios, gazu naujas 
šildymas. Garažas. Arti visko Mar
ąuette pke. $21,800.

5 kamb. gražus mūras. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Prie Maria 
Hlgh. Laisvas — užimklte. 19,400.

Beveik nuujas — apie 12 metų, 
5 % kamb. mūras. 2 auto garažas. 
Arti Nabisco. $27,000.

VALDIS REAL ESTATE
7051 S. VVashtenavv Av., RE 7-7200

Marąuette Pke. mūr. 7 kamb. re
zidencija su 4 mieg. Gazo šildymas. 
$26,900.

Prie Maria Htgh — mūrinis. 2 bu
tai po 4 kamb. 12 metų senumo. 
$37,900.

Pelningas biznis — taverna su 
restoranu. Trumpos valandos Ir tik 
6 dienas atdara. Mūr. namas su bu
tu. $21,000.

Prie 63 ir Rockwcll 6 kamb. bun- 
galow. Garažas. $15,500.

VAINA REALTY
2517 W. 71at St. — BE 7-9515

Mūr. bungalow. 6 kamb. švarus, 
įrengtas skiepas. 60 ir Francisco.'

Mūr. 2 po 5 kamb. Centralinis šil
dymas. Modernios vonios ir virtuvSs. 
Gražiai Įrengtas skiepas. Rinktine 
Brighton pko. vieta.

Beveik naujas 4 modernių butų 
mūras — S po 4 kamb. Ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke. 
Insurance — Inoome Tai

Notary Public

SIMAITIS REALTY
2737 W. 43rdSt., CL 4-2390

TYPEWRITERS
Sales, Service, Rentals, Repairs 

ALL BRANDS — including 
OLYMPIA and HERMES 
Typewriters — Adders

A & H BUSINESS MACHINE 
3530 VV. 63rd St Tel. 925-8875

RADIO PROGRAMA

Seniausia Letuvlų Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E, 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas.

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
T TŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

‘‘Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3.00. 
Galima įsigyti “DRAUGE”.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, Gyvybei 
sveikatos, biznio 
automobilių.

J. BACE

Patogios išsimo
kė j imo sąlygos.

V I č I U S
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

7 kamb. 20 metų, švarus mūr. 
bungalow prie 71 ir Saeramento. 
Dvigubas garažas. Daug priedų. Ga
lima tuoj užimti. $28,500 arba pa
siūlymas.

5% kamb., 15 metų mūr. bunga- 
low prie 71 ir Homan. Įruoštas rū
sys. Garažas. Galit greit keltis. 
$27,500.

1'/a aukšto, švarus mūr. 2 butai 
— 6 ir 5 iamb. Prie 67 Ir California. 
Įruoštas rūsys. Garažas. $28,500. ar
ba pasiūlymas.

5 kamb. 15 metų “ranch" stiliaus 
mūr. namas. 84 Ir Kedzie. $23,000.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — .NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st St — Tel. 925-6015

NAMŲ PTRKTMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BE LL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
I SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certifikatai, maistas, akordeonai. 
2608 VV. 69th St., Chicago, IU. 60629 

TELEF. WA 5-2787

DAŽYMAS
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

Namų Apšildymas
Įdedu visų rūšių pečius, van
dens šildytuvus ir power hu- 
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam” kontroles.

Dirbu Ciceroje, Chicagoje Ir 
rakaru priemiesčiuose.

ALBINAS BANYS
447-8806

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5G22 S. Racine, 434-1113

RBMKTTE “DRAUGĄ”.

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBUC

4259 S. Maplevood Av, CI* 4-7459

REAL ESTAT

SALES ■ KORTSASESa NAIU6EHENT

Member of M.L.8.

ALEX ŠATAS — REALTOR
Mato Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois. TeL OL 6-2238 
Turime šimtus namų Benvyne, Oiceroj, Rlverside, La Grange Park

Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstai
gą ir išsirinkti Iš katalogo.

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

Heating Contractor
įrengtu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr-oondltlonlng — 
naujus ir senus namus. Stogų 
rtnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET MĖTAU 
4444 S. VYestern, Chicago •. DL

Telefonas VI 7-S447

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus.

Petrauskas Builtiers & Co.
Tel. — 585-5285

REAL ESTATE

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 93550

Namų tel. (213) 820-2925 Wcst D.A.
Pirkite žeme Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininkų, akrais ne sklypais!

TETURĖJOME TIK MAŽĄ 
SUMĄ {MOKĖJIMUI

Ilgai ieškojome pirkti nuosavybę. 
Mr. Svoboda, Reajtor, 3739 W. 26th 
St. ir 2134 S. 61st Ct., Ciceroje, ra
do mums tinkamą nuosavybę ir pa
rūpino gerą paskolą. Draugiškai jį 
rekomenduoju.

3110 S. Lawndale Avė. 
Marie Bernacek,

6 kamb. 15 metų mūr. bungalovv
prie 71-mos ir Saeramento. 2 vonios, 
įruoštas rūsys, 2 auto garažas. 
$26,900. WA 5-6015

DĖMESIO i

SIUVU
LANGAMS UŽUOLAIDAS

DRAPES
B. Jakutienė, tel. RE 7-5420

REMONTUOJU: MŪRĄ, (tuck- 
pointing), STOGUS ir KINAS. 

TELEF. — 268-8783

HELP WANTED — MOTERYS

IMMEDIATE OPENING

Dictaphone Operator
Dictaphone Typist to transcribe in
teresting sales lettera with export- 
import firm

Loop Ioca.tton. 37 hour week. Good 
salary, benefits, profit sharing.

J. D. MARSHALL INTL.
170 Washington St.

TEL. — 726-8746

HELP VVANTED —VYRAI

TAKE YOUR PICK
#ORDER PICKERS/PACKERS — STOCK HANDLERS

FIRST & 2ND SHIFT OPENINGS
Take your pick of the jobs we have available in our new warehouse in 
Eik Grove Village. No Experience Necessary. Opportunity fbr Advancement. 
Pieasant modern working conditions in new 90,000 sq. ft bullding, .9 paid 
holidays and many more fringe benefits.

Apply in person — 8:30 a.m. to 4:00 p.m.
Monday thru Friday

EMPLOYMENT MANAGER 593-5330

BORDEN, INC./CHEMICAL DIVISION
Midwest Distributlon Center

1500 TOUHY, ELK GROVE VILLAGE 
(VVest of O’Hare Airport)

An eąual opportunity employer

VVe offer an excellent immediate opportunity for

ACCOUNTING MANAGER
— FINANCIAL —

Thls position offers an excellent opportunity1 for brnad eaęperienoe 
in Life, Health, Flre, and Casualty Multl-company Insurance opera- 
tton.

Sorry, only college graduatos with an ocoountlng major need apply. 
Insurance accounting or public aooounting experience deslrable.

We offer a compJete benefits program. Salary open dependlng on 
educatlon, ąualifications and experlence.

PERMANENT POSITION 
(515) 282 - 8171, Ext. 211

FARM BUREAU INSURANCE CO’s 
lOth and Grand, Bes Moines, lowa 50309

VVANTED IMMEDIAIELY

CHARGE MEDICAL TECHNOLOGIST (Hematology)
R. T. Preferred

For large buay, prlvate G-brendi Laboratory Well looated ln metro 
polltan Vancouver. Managerlal experlence deslrable. Ploose submlt 
three references wjth appllcatlon. Arrangements can be inade for 
personai lntervlew with promlslng candidates. Reply ln aonfldence 
■wlth full detalia of experience to:

METROPOLITAN BfO-MEDICAL LABORATORIES Ltd.
No. 701, 750 VVest Broadway Vancouver 9, B. C. Canada 

Phone — (604) 874 - 8171

HELP VVANTED — MOTERYS

WINNIPEG GENERAL HOSPITAL 
— Requires —

SENIOR DIETITIAN
DUTIES:

• To be responsible flor the theraiibutid section of the dletetio Internc 
program, and to co-ordlnate the nutrltion and dlet therapy inatruo- 
tlon for both atudent and graduate nurses.

• To co-ordlnate all the therapeutlc admlnistratlve funettons and 
projecta.

• To supervise and assist with clinlcal work.
• To co-reltae wtth the Unlverslty of Manltoha, Nutrltion Division.
• To particlpate with other senior personnel in the planning and 

establlshing of pollcies for the dopartment.

QUALIFICAT1ONS:
• Gompletlon of an apnrovod - dietetlc lnternshlp plūs an M.So. 

degree ln nutrltion. Teacher training or experlence would be an 
asset.

• A minimum of five (5) 
department. years ejcperionoo ln hospital Dietary

Apply ln writing giving a complete resume to:

Mrs. R. A. Grora, B. Sa., R. D.,Director of dletetica 

VVinnipeg General Hospital

700 William Avė., VVinnipeg 13, Man., Canada

u%25c5%25besiregistruok.lt


MŪSŲ KOLONIJOSE
Hartford, Conn.

; CHORO SUKAKTIS

Hartfordo mišrus choras Ai- 
daš susilaukė dvidešimts metų. 
Sis choro amželis ne taip jau 
lengvai pasiektas. Gimė okteto 
pavidale, pasivadino vyru cho
ro vardu, o subręsti bando su- 
šimaišęs su moterimis, kaip mu
zikos specialistai sako, mišrus 
choras. Vieną kartą teko šnek
telti su šio choro didžiausiais 
kaltininkais, muziku Jurgiu Pet- 
kaičiu ir Jonu Rodžiu. Ponas 
Rodis sako: 1649 m. pasiekus 
šj rožių, parkų ir sodų miestą, 
ieškojau bažnytėlės, kad’ padė
kočiau Aukščiausiam už laimin
gą atvykimą j Šamo žemę. Na, 
ir vieną sekmadienį susiradau 
lietuvių bažnytėlę. Šv. Mišių me
tu girdžiu gražų lietuvišką bal
są nuo vargonų pusės. Susido
mėjęs lipu pamatyti balso sa
vininko. Netikiu savo akimis, 
nagi, toks jaunas jaunikaitis, 
o turi tokį gražų balsą. Gro-« 
ja kaip virtuozas. Prisistatau 
jam ir sakau, ar nevertėtų ką 
nors daugiau surasti, kad ne
reikėtų vienam vargti. Ponas 
Petkaitis atsako — nieko dar 
nepažįstų, tai būtų sunkus dar
bas. Sakau jam — imk mane tai 
kon, padėsiu kiek galėsiu. Čia 
ir buvo sutarta “medžioti” bent 
keletą vyru ir steigti oktetą. 
Dviejų savaičių bėgyje iau buvo 
pradėtos normalios okteto repe
ticijos. Pirmieji okteto dalyviai 
d£r ir šiandieną verčia dainos 
vagą mišriame chore, tai Jonas; 
Kbdis, Alg. Dragūųevičius, Ma
tas Palubinskas, Kostas Jurke
vičius ir Vaclovas Nenortas.

vėse: New Haven, New York, 
Waterbury, Worcestery, Wash- 
ington, D. C., Chicago ir kitur. 
Hartforde choras dalyvauja vi 
suose viešuose minėjimuose, gie 
da lietuvių bažnyčioje iškilmin 
igų šv. Mišių metu, o kartais tai 
kininkauja ir kitoms organiza
cijoms jų parengimuose.

Šiuo metu choras, švęsdamas 
savo dvidešimtmečio jubiliejų 
pasikvietė į talką Philadelphi- 
jos mišrų chorą Viltį ir rengia 
didžiulį koncertą, lyg tai būtų 
mažoji dainų šventė, nes choras 
Viltis išpildys muziko Br. Bud- 
riūno kantatą, skirtą “Mokyto
jui” pagerbti, ši kantata bus 
dainuojama ateinančiais metais 
dainų šventėje.

Hartfordo ir apylinkių seses 
ir brolius lietuvius kviečiame 
gegužės 9 d. 7:30 vai. atsilan
kyti į Amerikos Lietuvių pilie
čių klubo patalpas, 227 Lafren- 
ce St., Hartford, Conn., kur iš
girsite naujų dainų su solo par
tijomis, abu chorus dainuojant 
bendrai ir atskirai! ir pamaty
site kiek choro dalyvių įdėta 
darbo, o muzikų Jurgio Petkai- 
čio ir Leono Kaulinio — rūpes
čio ir kantrybės. Taip pat ne
pamirškite, kad po koncerto bus 
šokiai. Groja Radianovo kape
la, o bufete rasite įvairiausių 
užkandžių ir -gėrimų. V-as

Illinois valstijos šen. J. Krasowski buvo pagerbtas Illinois respublikonų balandžio 24 d. Dalyvavo 300 
svečių, .tarp jų šen. Smith. ,Iš k. į d.: senatoriaus brolis kun. John Krasowski, Pat Krasowski, šen. 
Joseph Krasotvski, Cook County Treasurer Edmund Kucharski ir kun. Hebert Boesen-

| IEVAI
A. -J- A.

ŠEŠKŪNIENEI
mirus,

| jos dukras ONA ir TERESE su šeimomis nuoširdžiai
i užjaučiame.

Eleonora ir Juozas Padžiūnai 
Teresė ir Jonas Karveliai

tos

A. "f" A.
AGOTAI PŪDYMAITIENEI

mirus,
sūnui KLAUSUČIUI, dukrai GENOVAITEI, seseriai J. 
KALVAITIENEI bei jos šeimai užuojautą reiškia

Markevičiai
Santa Monica, Calif.

, je, tiek erdvės tyrinėjime ar KANTRYBĖ NĖRA BE KIBŲ ( įįtur. Juk Dievas sutvėręs pa
saulį paleido į jį žmogų ir liepė 
džiaugtis juo bet žmogus ėmė(Atkelta iš 3 pusi.)

Choro dalyviai keitėsi, tai na
tūralu, tik gaila, kad neperdaug 
atsiranda jaunesnio amžiaus 
dainos mylėtojų, nors paskuti
niais metais įstojo keletas vyrų 
ir moterų, kurie sustiprino cho
ro eiles. Choro širdis, muzikas 
Jurgis Petkaitis, laukia dainos
mylėtojų, kurie papildytų choro 1 Kazimieras Baltramaitis, Balzeko 
eiles, o ypač laukiama sugrįš-I Lietuvių kultūros muziejaus me

no reikalų direktorius, ir Donaldastant veteranų choristų.
Hartfordo mišrus choras Ai- ^etkUs’ laidot^M namu (2533 W 

daa nebuvo .r „ėra vien tik sau. *rC'“<>
Jį matome kaimyninėse vieto- Nuotr. J. Kasakaičio

BUSINESS SERVICE 
DIRECTORY

“Let an Expert Do It”
Šios biznio firmos didžiuojasi faktu, kad jais galima pasitikėti, ir ge

ru patąrnavimu, bei prekėmis. Jos pasižada savo klientams teikti geriau
sią patarnavimą už kuo žemiausias kainas. Kreipkitės j jas visais savo 
reikalais...

NAMU — RAŠTINĖS — KOMERCINIAIS - 
PROFESINIAIS - INDUSTRIJ1N1AIS.

Saint Monoca Calif., sudegina
mas iš meilės socialinėms re
formoms bankas neva dėl soli
darumo nuikentėjusiems nuo po
licijos riaušininkams ir nieko 
nedaroma kaltininkų suradimui 
ii- jų sudrausminimui, Tuo tar
pu tegul būtų pamėginę jį api
plėšti. Apiplėšimas nebus aiški
namas “socialiniais” negalavi
mais — džiaugsis ne nugrieb
tais milijonais, bet kalinio da
viniu.

Daugelis nenormalius gyveni
mo išsišokimus primeta politi
nei ar ekonominei santvarkai. 
Čia laikoma pirmu anarchisti
niu išpuoliu prieš nusistovėju
sią tvarką 1886 m. gegužės 4 d. 
Chicagos Haymarket skvere, ka 
da buvo mestos bombos, reika
laujant 8 vai. darbo dienos. Dėl 
ekonominių pagerinimų ir socia
linių reformų 1919 m, žuvo net 
teisingumo sekretorius A. Mit- Į 
chel Palmer. To viso išdavoje 
buvo 10,000 areštuotų, nubaus
tų ir net deportuotų. Atrodė, 
kad anarchistiniam sąjūdžiui pa 
laužtas nugarkau’is. Šiandien 
jis jau įgyja žiauresnį atspalvį, 
nes čia suplakami civilinių ir 
kitokių teisių reikalavimai.

Per amžius žmogus nenuga
lėjo įgimto jausmo — surasti 
ką nors naujo tiek savo paties 
sukurtoje socialinėje santvarko-

jį dalintis ir savintis sukurda
mas imperijas ir jas vėl išdras
kydamas. Saugiausias gyveni
mas anot neseniai mirusio ra
šytojo (1905 — 1970) John H. I bės,

O’Har’a būtų paveldėti daugy- j 
bę pinigų vesti gerą žmoną su
sirasti tinkamą darbą, gimti al
koholiui, priklausyti tikrai baž
nyčiai ir negyventi per ilgai. 
Kaip ten bebūtų, vyriausybė tu- j 
ri priemonių apvaldyti išsišokė
liams tik reikia truputį kantry-

A. -į- A.
ANELEI MOTIEJŪNIENEI 

mirus,
dukroms DANAI ir ALDONAI ir žentams DR. P. JARUI 
ir DR. P. RASUČIUI reiškiame gilią užuojautą.

Alė ir Adolfas Ruibiai 
P. Lenkauskienė

A. -j- A.
Kpt. Petrui Kęstučiui Bojevui 

žuvus Vietname, žmoną DALI/į su sūneliais ir uoš
vius y. p. ŠANTARUS sunkią valandą nuoširdžiai už-
: ---Y" - ■ >•jaučia ir liūdi

Z. Vinickas ir 
Viskantii šeima

STATE FARM is all you need 
to know about insurance.

Home — Life — Health 

GLENN WRAY — 6249 S. Kedzie 
Chicago, III., — PRospect 6-2055

SOUTHWEST SHEET METAL
CONTRACTORS, INC.

' 3267 Columbus Avenue
Chicago, Illinois — Phone PR 8-8686
Air Conditionjr - iHeating - CoollnK 
aud Hot Water Systems Installed.

REEOER HEATING AND 
AIR CONDITIONING G0.
4621 W. 63rd Street

CHICAGO, ILL., PHONE 767-7100

M A C K’ S
SHELL SERVICE STATION 

4125 W. 63rd Street
Ghicago, III. — RE 5-1668

JOHN'S STANDARD SERVICE
STANDARD OIL 

"AOMC" ROAD SERVICE 
OPEN 7 DAYS

• Towing • Scientific Tune-Ups
• Brake Service • Whoel Alignment

6301 S. Kostner — 735-9771

J. & J. Shell Station 
6658 S. Western Avė. 

Chicago, Illinois 
Phone 434-8394

VAN MALĖ BUICK, INC.
7051 South Westem Avė. 

Chicago, Illinois
For a good deal, call

776-0500

M. SULLIVAN HEATING 
SERVICE

PUKNACES - BOILERS - STOK.ERS 
Sales - Services - I natai latro,n 

OIL & GAS CONVERSIONS 
SHEET METAL 

Residential - Commercial Installations 
ALL MARES — OPEN 7 DAYS 

1848 YV. 59 St, Chicago — 735-2828

CHICAGO LAWN HEATING CO.

F E D D E R S
• 24 Hour Services
• Sales & Service 
Most Name Brands

767-8228PHONE — 

5087 Vi S. Archer Chicago, III.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Joe Wentz Ford
9205 So. VVestern Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS 
For A Good Deal

PHone — HI 5-5000

KIEK ŽMONIŲ PASAULYJE

Jungtinių Tautų statistikos 
knyga, pateikia nemaža duome
nų apie pasaulio gyventojus, 
1968 metų įdomią statistiką.

Kiekvieną dieną gimsta 320.- 
000 vaikų, miršta 140.000 žmo 
nių. Tuio būdu kiekvieną dieną 
priauga 180.000 žmonių. Po 39 
metų žmonių skaičius ant že
mės padvigubėsiąs.

Pagal šias žinias trys ketvir
tadaliai žmonių gyvena pažan
giuose kraštuose, kiti Azijoje. 
Kinijoj yna 730 milijonai žmo
nių, Indijoje __ 524 milijonai,
Sovietų Sąjungoje 238 milijo
nai, JAV-ėse 201 milijonas, In
donezijoje 113 milijonų, Pakis
tane 110 milijonų, Japonija 101 
mali jonas.

New Yorkas nėra didžiausias 
miestas pasaulyje, jame, tiesa, 
gyvena 8.022.500 gyventojų, 
tačiau jį konkuruoja Tokijo su 
8.960.000 gyventojų. Iš tiesų, 
New Yorlkas būtų didžiausias 
pasaulio miestas, jeigu priskai- 
tytumėm prie jo ir priemiesčius. 
Tada jame būtų 1.550.900 gy
ventojų. Tokijo su priemiesčiais 
turi 11.172.000 gyventojų, taigi 
šiek tiek mažiau kaip New Yor
kas.

Lietuvoje mirus

A. -f A. ONAI BAGDONIENEI, 
svečią iš Lietuvos sūnų JONĄ ir dukrą ANTANINA 
SNARSKIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučia ir liūdi

Viskantų šeima 
Z. Vinickas

Brangiai Mamytei Lietuvoj mirus, skausmo pris
lėgtą
, ALGIMANTĄ ANTANĖLĮ 

IR ŠEIMĄ
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

0.
P. Pr. Adamoniai, 0. B. Šulskiai 
Z. J. Grigaičiai ir N. C,h. Adamoniai

A. -f- A.
ANELEI MOTIEJŪNIENEI

mirus,

jos dukras DANUTĘ ir ALDONA ir jų šeimas nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Maria ir Kazys Ambrozaičiai

ISHAQUE NOIGILEK 
Beligious Goods 

Rosaries — Herbs — Oils — 
Incense and Gift Iteras 

If we don’t have it, we’ll order it 
Open 7 days a wk. 8:30 a:m.-6 p m. 
1400 So. Union Avė., Chicago, UI.

Ilgiausiai moterys gyvena Is
landijoj vidutiniškai 76,2 metus, 
o vyrai ilgiausiai įgyvena Šve
dijoje, kur jų vidutinis amžius
yra 71,6 metai. kl.

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui.

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 YV. CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS

AREA CODE (812) 247-2425

A. -Į- A

KpL PETRU! BOJEVUI žuvus,
brangiai idėjos sesei DALIAI BOJEVIENEI didžioje 

skausmo valandoje reiškiame giliausią užuojautą.

Vyresniosios Giedrininkės ir 
Korp!/ Giedra

A. f A.

KpL PETRUI BOJEVUI žuvus,
žmoną DALIA BOJEVIENĘ, sūnelius ir uošvius A. 

ir N. ŠANTARUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime. '

Antanina Noreikienė 
Jonas ir Dalia Kučėnai

A. A.

CHARLES BAGDONIS
Gyveno Chicago, Illinois, Anksčiau gyveno Town of Lake 

apylinkėje.
Mirė geg. 1 d., 1970, 8 vai. ryto, sulaukęs 77 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Anton Bagdonis, arti

nai giminės: Anna Lesauskis su šeima, Alice Hencke su šeima, 
kazimierietė seselė M. Aurelene, Bernice Bladek, su vyru Jo
seph ir šeima, Frank Kulpshas su žmona Bernice ir šeima, He
len Hanson su vyru Hilly ir šeima, ir kiti giminės Ir draugai. 
Velionis buvo vyras mirusios a. a. Betty ir tėvas a. a. Eątelle 
Oardella.

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 5 vai. popiet Eūdeikio kop
lyčioje, 4330 S. Califomia Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., geg. 4 d. iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. •

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs- 
jtamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Gaidas ir Daimid. Tel. LA 3-0440.

A. -Į- A.

ANNA LAUČIUS
GiKYTE

Gyveno 6836 S. Talman Ave„ Chicago, Illinois.
Mirė bal. 30 d., 1970, 2:30 vai. popiet, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Felix Gikis Toronte, Kana

doj, sūnėnai: Alfred Maskoliūnas su žmona Genevieve, Joseph Gikis 
su žmona Helen, ir William Gikis su žmona Mary; sūnėno našlė Irene 
Maskoliūnas ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo teta mirusio sūnėno Edmund Maskoliūno.
Priklausė Sv. Kazimiero Seserų Rėmėjų dr-jai.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 6 vai. vak. Petkaus Marąuette 

koplyčioje, 2533 W. 71 st St.
Laidotuvės įvyks pirmad., gegužės 4 d. iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta j Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Lietuvių Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345



B DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. gegužės mėn. 2 d.

& Kl

X Dr. Petras Vileišis, JAV 
LB tarybos pirm., specialiai at
vyko į Chicagą ir šį vakarą kal
bės Lietuvių radijo forume aktu
aliaisiais LB klausimais.

Chicagoje turėjo eilę pasima-. 
tymų su L. bendruomenės tary
bos nariais. Iš Chicagos sekma
dienį vakare išskrenda į New 
Yorką, kur taip pat pasimatys 
su visuomenės vadais.

X Mūsų kantrybė pasieks 
daugiau negu jėga (tvirtino 
Churchill). Tikrai kantrios pa
stangos jaunimą auklėjant lie
tuviškoje dvasioje, nuolat dova
nojant lietuvišką knygą, tikrai j 
pasieks geriau savo tikslą, nei 
nuolat kalant “Būk geru lietu
viu”. Tad užsukime į “Draugo” į 
administraciją ir parinkime do
vanoms reikalingų lietuviškų 
knygų.

X Antanas Stankus, žinomas 
visuomenės veikėjas ir ilgame
tis “Draugo” skaitytojas, rim
tai susirgo ir yra gydomas El- 
gino ligoninėje, dr. K. Bobelio 
priežiūroje, kur jam pirmadie
nį buvo padaryta operacija.

Iš paskutinio Konservatorių Klubo susirinkimo Clevelande. Iš k. įd.: Irena Šatkauskienė, Julius Smetona 
Paulius Mikšys, Thcmas W. Lippijt, Algis Pautienis, Natalija Čarneckienė, Birutė Smetonienė, Česlovas 
Šatkauskas.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

| SĖKMINGAS 51-SIS ŠV. KAZIMIERO 
SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

X Jaunimo simpoziume vi
suomenei atdaras posėdis įvyks 
sekmadienį, gegužės 3 d., 1:30 
v. p. p. Illinois universiteto 
Girele patalpose, Behavioural 
Science Bldg. Visuomenė kvie
čiama gausiai atsilankyti.

X “Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos, Chicagos 
skyriaus ruošiama Lietuvių jau 
nųjų mokslininkų paroda, įvyks
ta gegužės 3 d., sekmadienį, 10 
-—1 vali. Jaunimo centre, antra
me aukšte. Parodoje dalyvauja 
Chicagos apylinkėje gyvenan
tieji aukštesniųjų (High school) 
ir pradžios mokyklą baigiantie
ji lietuviai mokiniai, kurie iš- 
statys s^vo sukurtus modelius, 
apimančius įvairias mokslo ša
kas. Mokiniai bus premijuoja
mi. Mūsų visuomenė yra nuošir
džiai kviečiama parodą aplan
kyti.

X Stepas Lungys, Detroit, 
Mich., džiaugdamasis, kad Drau
gas” daug vietos skiria liet. šau
lių reikalams, parėmė mūsų 
spaudos darbus pinigine auka.. 
Dėkojame.

X Ada Karvelytė Panevėžie
čių pobūvyje šį vakarą skaitys 
savo kūrybos.

X Naujas “Laivo” numeris 
(gegužės 2 d., nr. 9) skirtas 
motinoms pagerbti. Vertas su
sidomėjimo straipsnis: “Lietu
vos motinų šauksmas. Turinin
gas ir aktualus yra kun.. P. Pa- 
tlabos straipsnis: “Motina”.
Šiame numeryje yra plati apž
valga iš įvairių gyvenimo sri
čių. Mėlynosios Armijos Lietu
vių sąjūdžio dvasios vadas kun. 
Alib. Kontautas ragina melstis 
už Lietuvą.

x “Lituanus” skaitytojai ju
driausi. Vien per praeitus me
tus 740 prenumeratorių pranešė 
savo adresų pasikeitimus.

X Lietuviai Televizijoj šį 
sekmadienį pasirodys A. Kirvai- 
tytės kanklininkės. Solo dainuos 
Teodora (Serapinienė.

X Dar nepervėlu dalyvauti
“Lietuviai (Televizijoje” 4 metų 
sukaktuviniam bankete, kuris 
įvyks rytoj (sekmadienį) 5 vai. 
p. p. West Lane svetainėje, 5350 
S. Kedzie. Jus laukia trumpa 
bet įdomi meninė programa. Šo
kiams gros Serbų styginis, or
kestras. Bus šilta vakarienė. 
Veiks baras. Yra 2 parkinimo 
aikštės. Įėjimo aiuka 10 dol. as
meniui. Visi kviečiami. (pr.)

GRAŽIAI PASIRODĖ 
LIETUVIAI LOJOLOS

UNIVERSITETE

Balandžio 26 d., užsieniečiai 
Lojolos universiteto studentai 
minėjo universiteto šimtmetį. 
Minėjimas susidėjo iš keturių 
dalių: priėmimo kcinsuiariniam 
korpusui, tarptautinių mišių 
(buvo Skaityta keliomis kalbo
mis), parodos ir programos. 
Lietuviai dalyvavo 3-se dalyse: 
konsulas ir ponia Daužvardžiai 
konsulariniame priėmime ir pa
rodos apžiūrėjime, Maria Krau- 
čiūnienė ir studentė Janice Mi
siūnaitė (trečios kartos lietu
vaitė) eisenoje ir mišiose — 
jos, apsirėdžiusios tautiniais rū
bais, nešė Lietuvos vėliavą ir į- 

, teikė specialią simbolinę Mišių 
I auką — lietuviškos ruginės duo
nos kepalėlį (kiekvienos tautos 
atstovai įteikė panašias simbo
lines dovanas). Labai gražią pa
rodėlę įrengė ir prie jos budė
jo bei aiškino Marytė Krauoiū-

(Satored Heart) parapijos senos 
mokyklos salėje. (Tlai paskutinis 
prieš vasaras atostogas bendruo 
menės susirinkimas, kuriame 
bus aptarti šie svarbesnieji rei
kalai: a) Veiklos plano ir są
matos 1970 metams priėmimas; 
b) Koncerto — baliaus reika
lai; c) Atstovų pranešimas iš 
Apygardos suvažiavimo; d) Ki
ti einamieji reikalai. Visuomenė 
kviečiama susirinkime dalyvau
ti.

Motinų pagerbimas

Tuo jaus po susirinkimo įvyks 
motinų pagerbimas. Motinų pa
gerbimą ruošia Melrose Parko 
lituanistinė mokykla. Trumpą, 
nuotaikingą tai dienai pritai
kintą programą išpildys litua
nistinės mokyklos mokiniai, va
dovaujami mokytojų. Visas mo
tinas, močiutes mažieji maloniai 
kviečia minėjime — pagerbime, 
dalyvauti. Viri dalyviai bus pa- 

ivaišinti kavute. (kt.)

gramą, kuri jiems išsiuntinėta 
anksčiau. Gegužės 3 d., sekma
dienį, 9—10 v. r. šv. Mišios 
Jaunimo centro koplyčioje. Pas
kui minėtose patalpose 10:30— 
12 v. d. bus simpoziumas — 
I-jo Jaunimo kongreso kritiškas 
įvertinimas ir II-jo prasmė ir 
tikslai. O po pietų — 1:30- 
3:30 v. p.p. lietuvių visuomenei 
skirta sesija., kurioje bus na
grinėjama tema: Žvilgsnis į lie
tuvių kultūrinį, mokslinį ir vi
suomeninį gyvenimą. Moderato
rius Algis Modestas, dalyviai 
— I. Idzelytė, V. Krapauskasir 
Rimas Kriščiūnas. Ta sesija 
bus salėje Nr. 250, Behavior 
Science Building, W. Harrison 
ir So. Morgan gatvių kampe. 
Mašinas galima pastatyti Nr. 
1 A aikštėje neįmokamai. Lietu
viai kviečiami dalyvauti. Visam 
Jaunimo simpoziumui pirminin
kaus Audronė Kubiliūtė, JAV 
LB centro valdybos jaunimo rei 
kalų vedėja. K.

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

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

X Floridoje rasite jaukią 
lietuvišką nuotaiką Jazbučių 
vasarvietėje, 8910 Collins Avė., 
Miami Beach, Florida. Visi bu
tukai turi oro šaldymą (air 
conditioming), pilnai įrengtas 
virtuves su šaldytuvais. Erdvi 
nuosava automobiliams statyti 
vieta. Puikus plažas čia pat tik 
perėjus skersai gatvę. Veikia 
ištisus metus. (sk.)

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 (sk.)

X Wisconsin Delis ant upės
kranto išnuomojama moderniais 
įrengimais ideali vieta žuvauto- 
jams ir vasarotuojams. Savaitei
— $75.00. Tel. Area Gode 312
— 426-6081. (sk.)

X Kai jums deimanto prirei- 
/kia,

gero (laikrodžio ar žiedo,
Tveras Mąrąuette Parke tei- 

/kia,
duoda nuolaidas dar priedo.
TVERAS JEWELRY, 2646
W. 69th St

X Panevėžiečių pobūvis šian
dien 7 v. v. B. Pakšto salėje. 
Kvietimai prie įėjimo. Laukia
mi visi. (pr.)

X Publikos pageidavimu, An
tras Kaimas, Chicagos teatrali
nė satyrinė grupė pakartos sa
vo spektaklį dar 'kartą, šeštasis 
sezonas bus uždaromas šį va
karą, (geg. 2 d.), 8 vai., Play- 
house salėje, 2515 W. 69 St. 
(Staliukus rezervuoti: N. Sta- 
kausluenė, telef. PR 8-6804.

(pr.)

X Reikalingas vyras su žmo
na klubo priežiūrai ir atskiriems 
jo patarnavimams. Geras atly
ginimas. Žmonai geros sąlygos 
užsidirbti vietoje pačios veda
moje užkandinėje. Butas vieto
je prie ežero. Skambinti po 6 
v. v. tel. 927-8904. (sk.)

Putliam, Conn.
ŠEIMŲ SAVAITĖ Putnam 

(Seserų sodyboje bus liepos 5-12 
dienomis. Pokalbių tema šių die
nų šeimos problemos. Per dieną 
bus du pokalbiai, praves trys 
asmenys: kun. St. Yla, dr. J. 
Girnius, Sesuo Teresė — psicho
logė.

Registracijos 'ar informacijos 
reikalu kreiptis: Sister M. Pal
mira, Immaculate Conception 
Convent, Putnam, Conn. 06260.

(pr.)

nienė ir Paulina Vaitaitienė. Jos 
dalino ir mažus gabalėlius lietu
viškos duonos bei sūrio. (Pana
šius savo tautos maisto “pavyz
dėlius” dalino ir kitų tautų at
stovai) .

Lietuvių parodėle bei pasiro
dymu, tiek universiteto viršinin
kai bei prOfesoriai, tiek studen
tai ir kiti svečiai, kurių buvo 
keli šimtai, labai gėrėjosi ir 
bėrė komplimentų. Buv.

MELROSE PARKO 
KOLONIJOJE

LB Melrose Parko ir apylin
kės narių visuotinas susirinki
mas šaukiamas gegužės 3 d. 3 
vai. pjp. švenčiausios Širdies

X Solisto Vacio Daunoro kon
certo rengėjai praneša, kad spau Į 
doje pasirodžiusios klaidinančios i 
informacijos apie šio koncerto ' 
rengimą yra neteisingos. Kon
certą rengia grupė žmonių, su
sidedanti iš sejkančių asmenų: 
Ar. Bičiūno, D. Bielskaus, R. 
Dirvondo, V. Germano, D. Kor- 
zonienės, R. Kviklytės, L. Moc- 
kūno, dr. T. Remeikio, A. Valai
tytės, V. Vepšto, L. Vėžienės ir 
G. Vėžio.

X Jau demonstruojami oro
vėsintuvai ir sausintuvai Gra- 
dinsko krautuvėje, 2512 W. 47 
St., FR 6-1998. Atd. ir vak. 
pirrnad. ir ketv. (sk.)

Gražina Maleckaitė, Chicagos Ma
rijos aukš,t. mok. mokinė prie sa
vo molio skulptūros. Mokyklos 
darbų paroda Balzako Lietuvių 
kultūros muziejuje atidaroma ge
gužės 10 d.

Nuotr. J. Kasakaičio

JAUNIMO SIMPOZIUMAS

Jaunimo Simpoziumas prade
damas gegužės 2 d. 9 v. r. Chi
cagoje, Illinois valstijos un-to 
medicinos centro patalpose. Da
lyvauja apie 60 pakviestų daly
vių. Iš jų tarpo (kviečiami tik 
moderatoriai. Visi kiti klausi-
mus diąkutuos forumuos ar dis- J 
kusiniuose būreliuose pagal pro- sys.

CHICAGOS APYGARDOJE 
LB TARYBAI RINKTI 

KOMUNIJOS

JAV Lietuvių Bendruomenės 
VI-jai Tarybai išrinkti, Chica
gos rinkiminėje apygardoje yra 
sudarytos apylinkių valdybų 
rinkimų komisijos šiose apylin
kėse:

1. East St. Louis — pirm. V. 
Gavelis.

2. Waukegano — pirm. P. 
Grižas, nariai K. Kazlauskas 
ir V. Petrauskas.

3. Mibvaukee — pirm. P. 
Mickevičius, nariai K. Dargie
nė ir P. Janušonis.

4. Auroras — pirm. D. Viz
girdienė, nariai M. Vizgirdienė, 
B. Jablonskis ir V. Vizgirda.

5. Lemonto — pirm. P. Abro
maitis, nariai K. Balčiūnas ir V. 
Šoliūnas.

6. East Chicagos — pirm. K. 
Pocius, nariai S. Karvelis, P. 
Nenorta, I. Valančius ir S. Lau- 
reokis.

7. Cicero — pirm. V. Galvy
dis, nariai J. Balutis ir G. Va- 
lantinienė.

8. KenoshOs — pirm. L. Pliu- 
ra, nariai V. Kažemikaitis ir E. 
Shilingas.

9. Bridgeporto — pirm. Ma
sionis, nariai Sergijus Radzvic- 
kas, Petras Dambrauskas, Jo
nas fSpačkauskas ir Jonas Sta-

K.

Kaip geram pirkėjui dera,
Jisai eina tik pas Tverą. (sk.)

x RAŠOMOSIOS mašin. įv. 
kalbomis; RADIO — Telefun- 
ken, Grumdig, Zenith; TV, 
KOMPUTERIAI — kalkuliaci
jai bei kasdieninei praktikai ir 
įv. BIZNIO mašinos — patie
kiama pigiau, nes kataloginė 
prekyba.

Nurodykite, kuo interesuoja- 
tės, ir firmų autentiškus kata- 
logėlius sparčiai gausite iš 
SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 
10 Barry Dr., E. Northport, 
N. Y. 11731. Chicagoje vakarais 
inf.: tel. 476-7399. (sk.)

Balandžioi 26 d. |vyko Šv. Ka
zimiero Seserų rėmėjų apskri
ties seimas. Po šv. Mišių, ku
rias dalyviams atlaikė kun. V. 
Mikolaitis, visi rinkosi į Marijos 
aukšt. mokyklos kafeteriją pie
tums, kuriuos paruošė seselės. 
Marijos auk'št. mokyklos stu
dentės, vadovaujant seselei M. 
Regis, paruošė stalus ir gražiai 
patarnavo svečiams, kurių bu- 

' vo virš šimto penkiasdešimts. 
Po nuotraukos visi susirinko 

, posėdžio salėje.
Seimą atidarė ir susirinku

sius pasveikino apskrities pirmi
ninkė Marija Rudienė ir savo 
kalboje pabrėžė, kad rėmėjos 

Ldirba ir jų darbo vaisiai kalbą. 
Pirmame seimo posėdyje jaunie
ji mokyklų atstovai sveikino 
seimą ir įteikė savo aukas. Šia
me posėdyje buvo įteikta moks
lo stipendijos, kurias laimėjo 
rėmėjų dukrelės. Nancy Shotas, 
iš Gim. P. Švč. mokyklos lai
mėjo Motinos Marijos atminčiai 
įsteigti-: stipendiją vieniems me
tams, o Kim iSleaman iš Šv. 
Gaul mokyklos, kun. A. Staniu- 
kyno. Caryn Stakauskas iš Šv. 
Kryžiaus parap. ketvirtą kartą 

įgauna stipendiją, nes per tris 
' metus išlaikė aukštus mokslo 
pažymius Marijos auikšt. mokyk
loje.

Po trumpos portraukos prasi
dėjo antroji seimo sesija. Pro
tokolą, kuris visų buvo priim
tas, paskaitė lietuvių kalba ap- 
skritieis sekretorė Vera Paukš
tis, o anglų kalba vicepirminin
kė Felicija Gilmore.

Rėmėjų dvasios vadas kun. 
V. Mikolaitis, sveikindamas sei
mo dalyvius, pasigerėjo, kad 
rėmėjai-os ryžtingai reiškia ar
timo meilę darbais ne žodžiais; 
o tie darbai reikalauja didelio 
pasiaukojimo ir laiko. Ragino 
uoliai tęsti savo veiklą, nes se
selės reikalingas jų pagalbos 
kadangi didieji statybos darbai 
stovi prieš mus visus.

ISleselių kazimieriečių vyres
nioji Motina M. Adorata padė
kojo rėmėjams ir geradariams 
už jų nenuilstančių veiklą, kuri 
tęsiasi jau 51 metus. Priminė, 
kad tikrai yra žavėtinos pasek
mės tos ilgų metų veiklos, bū
tent vienuolynas, ligoninė Mari
jos aukišt. mokykla, ir dabar 
pradėtoji statyba poi’sio namų 
sergančioms seselėms. Trumpai 
nušvietė planus,-tos naujos sta
tybos ir paaiškino tų namų rei
kalingumą.

Vysk. V. Brizgys, kun. J. 
Vaškas, kun. P. Cinikas, kun. 
J. Kardauskas, seselė M. Kle- 
mencija, Petras Sloger, Emilija 
Prosevičiutė, E. Krystek ir L. 
Cariyle sveikino rėmėjas ir lin
kėjo ištvermės jfų kilniuose dar
buose.

Toliau sekė sveikinimai ir į- 
teikimas aukų visų rėmėjų sky
rių per tų skyrių pirmininkes: 
skyr. V. Bučnienė, 2-skr. — S. 
Beneckis, 3-skr. ISL Stephens, 4 
sfcr. — A. Gricus, 6 skr. — E. 
Povilonis, 7 skr. — G. Dbčon, 
8 skr. — A. Yocius, 9 skr. J. 
Rotsko, 10 skr. M. Weimer, 21
skr. __ J. Sekulski. Kiekvienos
išduodančios savo skyriaus me
tinį raportą buvo įvertintas su
tartinis ir pavyzdingas to sky
riaus nari bendradarbiavimas. 
Metai iš metų ruošia | vairius 
pobūvius duodančius galimybės 
seimą sveikinti įteikimu stam
bios aukos.

Centro iždininkė, organizaci
jos globėja seselė Marija Anas
tazija davė visų metų raportą, 
centro veiklos ir jeigu- Seselė 
dėkojo visai centro valdybai, 
skyrių valdyboms ir vietinėms 
seselėms dirbančioms su rėmė
jomis parapijos skyriuje. Prašė 
uoliai remti naujos statybos 
projektą ir pasistengti gauti 
naujų amžinų narių. Pranešė, 
padėkojus vyriausybei už leidi
mą ir geradariams už lėšas ke
lionei, kad atstovaus rėmėjų 
draugiją Lietuvių Kankinių kop
lyčios pašventinime Romoje, ir 
paves visus Marijos globai kuo
met" bus Lourde ir Fatimoje.

Vera Paukštienė perskaitė su
darytas rezoliucijas lietuvių 
kalba, o Felicija Gilmore anglų 
kalba. Rezoliucijos buvo vien
balsiai priimtos.

Marija Rudienė, seimo vado
vė, padėkojo visiems už atsilan
kymą ir aukas, ir pabrėžė ne- 
nuleist rankų, nes seselėms pa
galba reikalinga, a draugijai 
naujų rėmėjų reikia, nes jų ei
lės retėja. Pakvietė kun. V. Mi- 
kolaitį baigti seimą malda.

Seimas Itaigėsi 4:30 su Švč. 
Sakramento palaiminimu Mari
jos aukišt. mok. koplyčioje. Po 
tų pamaldų visi seimo dalyviai 
buvo pavaišinti kafeterijoje ka
vute ir namie kepta duonute.

Rėmėja

IŠARTI IR TOLI

J. A, VALSTYBĖSE
— A. a, Anastazija Kava

liauskienė, ankščiau imirusio Lie 
tuvos kariuomenės savanorio
__ kūrėjo Antano Kavaliausko
našlė, gyvenusi Omahoje, Nebr., 
mirė sulaukusi 65 metų amžiaus. 
Balandžio 25 d. palaidota Kal
varijos kapinėse, Omahoje.

— Kun. Bernardino, OFM,
30 m. kunigystės jubilėjaus pa
minėjimas. Tėvų pranciškonų 
rėmėjų sk. pirmininko Z. Snars- 
kio iniciatyva, balandžio 4 d. 
tėvų pranciškonų sodyboje Ken- 
nebunkport, Maine, buvo su
ruoštas kuklus kun. Bernardino 
30 m. kunigystės jubilėjaus pa
minėjimas, į kurį suvažiavo gra 
žus būrelis Woreesterio tėvų 
pranciškonų rėmėjų. Dėka su
manių (šeimininkių prie gražiai 
papuoštų stalų susirinko tėvai 
pranciškonai, jubiliatas ir sve
čiai. Jubiliatas (buvo visų nuo
širdžiai sveikinamas šios gražios 
sukakties proga. Karščiausius 
sveikinimus davė ak. pirminin
kas Z. Snarskis, primindamas, 
kad kun. Bernardinas per 30 
m. purena žmonių (širdyse dirvą, 
ruošdamas jas priimti Dievo žo
dį, o paskutiniu laiku jis pure
na dirvą vienuolyno sodyboje, 
puošdamas ją gražiausiomis 
gėlėmis. Norėdami palengvinti 
jam šiame sunkiame darbe tė
vų pranciškonų mylėtojai pado
vanojo kuklią dovanėlę, elektri
nę žagrę. Visa tai jubiliatą la
bai sujaudino, kuris nerado pa
dėkai išreikšti tinkamų žodžių. 
Tėvas Bernardinas savo laiku 
daug) šilimos yra įnešęs į rėmė
jų skyrių ir ne kartą vadovau
damas gimnazijos mokinių cho
rui yra linksminęs mus worces- 
teriškius. Jubiliatas už visus ge
radarius aukojo šv. Mišias

(J. M.)

| HEALTHY FOOD RESTAURANT
| LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

K Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

HORMAN BURšTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas VVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v: v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.


