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Agnew vizitavo ir Kambodiją 
RANGKOK. — Pradžioje ne- Thailandas praneša, kad jie 

buvo planuota, kad Agnew, vizi- j nori at i traukti iš P. Vietnamo 
tuodamas sąjungininkus Azijo- į savo 12,000 vyrų. Situacija Kam 
je .apsilankys ir Kambodijoje, : bodijoje ir Laose, Thailando pa-
arba bent t a ip buvo oficialiai ) sieny, blogėja, ir kariuomenė rei 
skelbiama saugumo ir kitais su- : kalinga namie. Jei ne visa, tai 
metimais, ta ičau pakelėj į Thai-
landą, keturiom valandom su
stojo Phnom Penh. I š aerodro
mo stropiai saugomom gatvėm 
Agnew nuvažiavo pas valstybės 
oficialų vadą Čeng Heng, ku r 
susitiko su Lon Nol ir kitais vy
rais. 

Baigęs vizitą, Agnew kalbėjo 
žurnalistams, kad j is nėra da
vęs didelių pažadų, bet jo vi-

didelė dalis bus pastatyta savam 
krašte, pasieny. 

Laikraštis primine 
ir Pabaltijį 

CHICAGO. — Vakar dienos 
Chieago Sun - Times vedama-

\ jam, apgailestaudamas ašarinių 
i bombų sprogimą laike sovietų 

zitas reiškia, kad mums ne v i s - | b a l e t o ? t o l i a u r a Š 0 ; k a d ^ 
tiek, kas Kambodiją valdys: j ie i g u m a a m e r i k i e c i ų r a a n t a g o _ 
pa tys ar įsiveržę komunistai. n i s t a i s o v i e t ^ ^ ^ a t ž v i l . 
Prisipažino, kad Amerika y ra ; g i u M j o s m a t e r i a l i s t i n ė s f i i 0_ 
pažadėjusi t a m t ikrą pagalbą, j a q < j j ū B fe r e l i g i j o s persekiojimo, 
bet kariniai įsimaišyti nežada. j d a u g e l i s a m e r i k i e č i ų dažnai pri-
Yra tačiau tiesa, kad Ameri
kos bombonešiai kasdien iš P . 
Vietnamo i r Thailando bazių 

mena Pabaltijo okupaciją, o žy
dai protestuoja dėl jų tautie- y 

Plačiai išsilieję Nemuno vandenys 

i čių persekiojimo. Vedamąjį baig 
skrenda ir bombarduoja slenkan j d a m a g l a i k r a š t i s s a k 0 ; k a d t o k s 
1į priešą, i r tokių skridimų kas 
dien būna apie šimtą. 

Apie gen. Lon Nol atsiliepė [g į į ; " "ne į 'v id7Rvtuose"a7v ie t -

incidentas nepadės Pabaltijo 
žmonėms, nepakeis sovietų poli-

Agnew, kad jam jis padarė dide 
• įspūdį ka ip labai geras or
ganizatorius. Savo vizitu buvo 
patenkintas . 

P . Korėjos vyriausybė patvir
tino, kad didelio sutarimo su 
Agnew nebuvo pasiekta, kad j ie 
nenori iš savo kraš to išleisti nei 
vieno amerikiečio kario, kol ne
bos modernizuota jų armija. 
Pentagonas vakar pataisė, jog 
numatytas at i t raukiamų karių 
skaičius sumažintas , vietoj 20, 
000, bus a t i t r auk ta tik 10,000 
ir ta i iki k i tų metų vidurio. 

Netvarka Vilniaus 
geležinkelio stoty 

Vilniaus gyventojai nusiskun
džia geležinkelio stotimi — joje 
pastebėta netvarka ir nešvara. 
Dėl to susirūpino "Tiesa" ir, pa
siuntusi savo bendradarbius, iš
tyrė padėtį stotyje, kuri laikoma 
"miesto vartais" ("Tiesa", lie
pos 7) . Šiuo metu, kiekvieną pa
rą, taigi per 24 valandas, Vil
niaus geležinkelio stotis priima 
vien keleivinių traukinių 140. 
Stotis nepatenkina ir reikalinga 
praplėtimo. 

Esama nešvaros, ir čia dau
giausia kalti keleiviai, laukiama
jame palieką šiukšlyną. Nusi
skundžiama, kad stotyje trūksta 
vietos, kur būtų galima įsigyti gė
lių. Stoties kioskuose nėra karš
tų patiekalų ir keleiviams sten
giamasi įpiršti alų. Nepatenkina 
ir stoties restoranas, jame sun
ku rasti vietą ir neįmanoma grei
tai pavalgyti. (E.) 

name. Tai t ik paprastas pasi
karščiavimas. 

Be kapitalistu nemoka 
net fabriko plastatyti 
BONNA. 

PORTLAND, Ore. — Por t -1 
landė prasidėjo 57-sis Amer ikos 
karių veteranų suvažiavimas. 
Ta proga netoli miesto susirin
ko 8,000 jaunuolių, nusiteiku
sių prieš karą, prieš santvarką, 
prieš Ameriką, žodžiu pr ieš vis
ką. Jie ruošiasi demonst ruot i ir 
net sutrukdyti veteranų suva
žiavimą. Kad nebūtų kokių eks
cesų, valstija sumobilizavo Tau
tinę gvardiją. 

NASSERiO PLANAS NAUJAI 
PALESTINOS VALSTYBEI 

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos žinių agentūra praneša , kad 
rudenį į Jungtinių Tau tų sesi
ją iš Rusijos atvyks Kosyginas 
ir, aišku, susitiks su Nixonu. 

- Sovietai neranda, 
kas jiems pastatytų didžiulį 
sunkvežimių fabriką. Viliojo 
Fordo kompaniją." bet tam ne
pr i tarė Gynybos departamen
tas, paskui kalbino prancūzus, 
japonus, bet vis nieko neišėjo. 
Dabar užmezgę draugiškesnius 
ryšius su vokiečiais, juos gundo. 

Maskvoj vieši Daimler-Benz 
kompanijos atstovai ir derasi 
su sovietais. Kompanija gamina 
žinomus Mercedes-Benz. Fabri
kas turėtų būti prie Koma upės. 
Objektas būtų 1.09 bil. dolerių. 

Reikia manyti, kad vokiečiai 
nepasitarę su tais. kurie buvo 

1 prašomi, bet atsisakė, fabriko 
į nestatys. Jei taip darvtų, užsi- ! f ™ * " ? .organizacija pasigyrė, 
: t r auk tų didelę nemalonę. į k a d U l . J™ a a r b a * . ^ i s c o n a n o 

universiteto sprogdinimas, kur 
PRAHA. — Iš Čekoslovakijos j žuvo vienas jaunas profesorius, 

pranešama, kad prieš porą me- į vos baigęs studijas, o ke tur i šu
tų naujai a tkur tas katalikų j žeisti. Nuostolių moksliniams į-
skautų sąjūdis Čekoslovakijoje. Į rengimams padary ta už šešis 
valdžios patvarkymu panaikin- j milijonus dolerių. Gauja save 
tas. Jaunimas įjungtas į komu- \ vadina "New Year 's Gang'*, to-

PARY2IUS. — Nasseris tur i 
parengęs Palestinos arabų vals
tybės planą. Palestinos valstybę 
sudarytų vakarinė dalis Jorda
nijos, d a b a r okupuota Izraelio, 
ir prie jos pridėjus Gazos pa
kraštį , anksčiau priklausiusį E-
giptui, dabar Izraelio okupuotą. 
Valstybės nepriklausomybę ga
rantuotų Egiptas ir Sovietų Są
junga. J i būtų Jungtinių Tautų 

Radikalai giriasi išsprogdinę 
Wisconsino universitetą 

MADISON. Radikalų po - , bimų oficialių asmenų, panašiai, 
kaip da ro Lotynų Amerikoje, 
jeigu nebus patenkinti gaujos 
re: 
mai : kad iš universiteto būtų 
pašalinta karių treniravimo pro-

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 29 d. : šv. Eutimas, 
šv. Sabina, Gaudąs, Tautgaila. 

Rugpiūčio 30 d.: šv. Fant inas, 
šv. Rožė Limietė, Kintenis, Au-
gūna. 

Rugpiūčio 31 d.: šv. Raimun
das, šv. Rufina, Sirmantas, Vil-
mė. 

Saulė t e k a 6:13, leidžias 7:30. 

ORAS 

nistinio jaunimo vienintelę or
ganizaciją. 

SEATTLE. Bomba sprogo A-
merikos karių veteranų name 
ir žuvo du žmonės. 

kio pat stiliaus, kaip i r Wea-
therman, ir leidžia pogrindinį 
laikraštėlį Kaleidoscope. 

Gauja žada ir daugiau te roro 
veiksmų, neišskiriant nei pagro-

narė. Tą savo sumanymą Nas
seris diskutavo su partizanų va
dais, bet tie tokią mintį kate
goriškai atmeta. 

Karalius Husseinas sako, kad 
jis galėtų svarstyt i apie konfe-

! deraciją arba federaciją su Pa
lestina. 

Pranešama, kad Paryžiuje 
prieš kurį laiką lankėsi Nasse-
rio emisarai ir kontaktavo su 
Nahum Goldmannu, pasaulio žy
dų kongreso vadu ir tas reikalas 
jau tada buvo svarstomas. Kai 
kurie žydų vadai Izraely tokiam 
sumanymui pri tar ia ir mano, 
kad būtų galima susitarti duoti 
kokį koridorių per Izraelio te
ritoriją, kad tos dvi valstybės 
dalys galėtų susisiekti, pana
šiai kaip dabar yra padalinta 

KATALIKAI 
PASAULY 

Tikintieji Čekoslovakijoj 

PRAHA — Naujausiais statis
tikos duomenimis, Čekoslovakijo
je veikia 18 valstybės pripažintų 
religinių bendruomenių. Pirmą
ją vietą užima katalikų Bažny 
čia, kurios tikinčiųjų skaičius ofi
cialiai neskelbiamas. Kitos pro
testantų ir ortodoksų religinės 
bendruomenės turi apie pusantro 
milijono tikinčiųjų.Čekoslovakijo-
je veikia du katalikų teologijos 
fakultetai — Bratislavoje ir Lito-
mierice miestuose. Protestantai 
taip pat turi teologijos fakulte
tus Prahoje ir Bratislavoje. Or
todoksu teologijos fakultetas vei
kia Prahoje. 

Bažnyčių statyba Jugoslavijoje 

ZAGREBAS.— Zagrebo kata
likų Informacijos Tarnyba AKSA 
(Jugoslavijoje) praneša, kad nau
jame Zagrebo priemiesčių staty
bos plane naujai kuriamose gy
venvietėse yra numatyta pastaty
ti bažnyčios ir parapijų centrai. 
Zagrebo miesto statybos institu
tas bažnytinių statybų klausi
mais bendrame posėdyje tarėsi su 
vyskupijų sudarytomis statybų 
komisijomis ir bažnytinių staty
bų specialistais. Pirmą kartą ko
munistų valdomame krašte kon
krečiai atsižvelgiama į tikinčių
jų teises ir jų dvasinio gyvenimo 
poreikius. 

Kremliaus ikona į Fatimą 

Fatima: — Šiomis dienomis 
tėčio ir prezidento pasikalbėji- Portugalijos Marijos šventovėje, 
mas su laikraščių leidėjais. Iš j Fatimoje, įvykusios ekumeninės 
to paaiškėjo, kad prezidentas • savaitės proga, į naujai įrengtą 
linkęs laikyti stiprias Amerikos \ koplyčią buvo iškilmingai per-
jėgas Japonijoje, nes nežinia j neštas garsusis Marijos paveiks-
kada japonai gali susidėti su ko- Į las —ikona, daugiau negu 500 
munistais, tapti vėl militaristais i metų garbintas Kremliaus rū-
ir atsisukti prieš Ameriką, kaip I muose esančioje Kazan katedroje. 

Sovietai Grigorenko 
patalpino šalia 

žmogžudžio 

LONDONAS. — Londono laik
rašt is Times rašo, kad sovietų 
generolas Piotr Grigorenko, di
sidentas, apie kurio suėmimus 
ir bylas daug rašyta pasaulio 
spaudoje, ir kuris tebelaikomas 
psichiatrinėj ligoninėj, dabar 
patalpintas šalia pavojingo 
žmogžudžio. Times tą žinią gavo 
iš Sergejaus Esseiūno, žinomo 
poeto sūnaus Volpino. Grigoren
ko laikomas Černiachovske, ne
toli Lenkijos sienos. 

Volpinas parašė atvirą 5,000 
žodžių laišką Solženicinui. sovie
tų rašytojui, kuris irgi sovietų 
nemalonėj. Laiške sako, kad 
Grigorenko neturi teisės rašyti 
laiškų, o jo gyvybė pavojuje, 
tyčia suporavus su pačiu pavo
jingiausiu kaliniu - ligoniu. Jei
gu Grigorenko dar yra sveikas, 
tai pabuvęs tokiose sąlygose ga 
Ii t ikrai išprotėti. 

Laiškas rašytas liepos 20 d., 
o jo nuorašas labai patikimais 
keliais pasiekė vakarus tik da
bar. 

Japonai nusivylę Ame
rikos "nedraugiškumu'' 

TOKIJO. — Japonai nusivylę, 
kad Amerika, ištikimiausias 
sąjungininkas, jų atžvilgiu lai
kosi rezervuotai ir jais nepasi
tiki. Progos t a m davė jų spau
doj paskelbti anksčiau buvę slap 
ti pasitarimai senato pakomi-

., , . , , , . ., . . Pakistano valstybė, o prieš karą iKaiavimai. Kokie tie reikalavi L . „ , . J. r 
buvo ir Vokietija. 

Nasserio planas kol kas neiš-
grama i r armijos matematikos 1 ėjo iš privataus pasikalbėjimo 
tyrimo centras. Duotas ir termi- j ribų ir nėra svarstomas viešai, 
n a s : iki spalio 30 d. Jei t a s ne- j Dabar svarbu du punktai: ne
bus padaryta , t e ro ras tęsis. j sutrukdyti Jungtinių Tautų tar-

Gauja savo veiklą pradėjo šių ; pininkaujamų derybų ir atsta-
metų pradžioje. Naujųjų Metų \ tyti arabų vienybę. Jeigu paga-
dieną jie buvo pavogę lėktuvą i liau arabų partizanų ir nepa-
ir norėjo subombarduoti Bara- j vyktų geruoju perkalbėti, kad 
boo amunicijos sandėlį. I š lėk- | tie nesabotuotų paliaubų ir ga-
tuvo numetė didelius puodus su j limų susitarimų, tai Nasseris 
ammonia nitrate chemikalais, . mano, kad su rusų pagalba juos 

jau y ra buvę istorijoje. 

bus galima priversti laikytis "di
džiųjų" arabų valios. 

Sovietai neseniai įspėjo Ira-

Chfcagoje ir apylinkėje: pro
tarpiais saulėta, šilta, tempera
tū r a apie 80 laipsnių. 

Viršutiniam paveiksle dabar vartojamos žemes ūkio masinos, o apati
niame ateities, maždaug 2000 metais. Fordo kompanija pranašauja. 

bet tie chemikalai nesprogo. 

Solidarumas su Urugvajaus 
teroristais 

Savo laikraštėly reiškia soli
darumą i r pasigerėjimą Uru
gvajaus teroristais ir tą patį 
žada ir čia pradėti daryti . 

Wisconsino valstijos gynėjas 
VVarren sako, kad reikia sukur
ti slaptą sekimo policiją, tokią, 
kokią tu r i Chicaga ir kuri pui
kiai veikia, ir t o s policijos na
rius infiltruoti į naujametinin-
kų gaują. Vv'isconsinas iki šiol 
to neturėjo, kol nebuvo reikalo. 

Plinta gandai, k a d Wisconsino 
universitetas šiemet iš viso ne
bus at idarytas, be t patikėtinių liu VTju ir kitais aukštais Ro-
taryba tuos gandus paneigė ir mos kurijos atstovais, neseniai 
prižadėjo, jog mokslas prasidės > sugrįžo j VVashingtoiią painfor-
rugsėjo 21 d. T u o pačiu laiku į muoti apie savo veiklą. Tarp 
VVisconsino prekybos rūmai su- : daugelio iškeltų klausimų buvo 
mošė t rumpalaikius kursus kaip '< svarstomas taikos įgyvendini-
įrdyti padėtas bombas, padą- ! mas Vid. Rytuose. Vietname ir 
ryti j a s nepavojingomis, o ar- popiežiaus pastangos palengvin-

Revoiiucijos pradžioje 1917 m e 
tais ši brangi Marijos ikona buvo 
bolševikų parduota į Vakarus ir 
dabar pastoviai patalpinta Fari-
mos Marijos šventovėje. 

Slovėnijos kataliku spauda 

Belgradas. — Jugoslavijos ko
munistų valdomoje Slovėnijoje 
23 periodiniai šiuo metu yra re
liginiai leidiniai. Jų tarpe penki 
laikraščiai, vienas grynai pamoks
lams skirtas žurnalas, du atskirų 
pašaukimų laikraščiai, du vie
nuolynu leidžiami žurnalai ir 3 
teologijos studentų ir seminaris
tų redaguojami periodiniai leidi
nėliai. 

Gal Lietuvos okupantai paaiš
kins, kodėl Lietuvos katalikai ne 
turi nei vieno kad ir mažiausio 
laikraštėlio? 

Tada, kai vienos moterys kovoja 
už dar didesnes teises, Mrs. Jacąue 
Davison iš Kingman, Arizona, su
organizavo HOW (Hapiness of Wo 
manhood), moterų organizaciją, 

. kuri kovoja prieš kovojančias mo-ką, kad jie nustotų keikę Nas- , teris JS ̂  k a d m o t e r y s l a b l a u . 
serj ir nekliudytų taikos pas- i s įa į reikalingos namie, šeimoje, o riuomenei skirtame žurnale 
tangų. Įspėjimas aiškus: nusto- politikos ar biznio pasaulis yra "Frontas" rašo, kad netinkami a-
site mūsų paramos. Dar mano- vyrų pasaulis . Jei kas kitaip ma- teizmo skleidimo metodai Jugos-
ma. kad Irake nesunku padary- į H ^ ^ . J * ? ^ , ° ^ ° l r e i n a p n e i

 : lavijos armijoje vietoj pasitarnau-
• ti ateizmui, stiprina jaunų karei-

Jugoslavijos kareiviai tikintieji 

Belgradas. — Jugoslavai ateis
tų pamokslininkas dr. Cimic, ka

ti perversmą, jeigu rastų tai bū
tina Maskva arba Kairas. 

Cabot Lodge grįžo 
j Washingtoti3 

VVASHINGTCNAS. — Nixo-
no asmeninis atstovas prie Va
tikano Cabot Lodge, ilgesnį lai
ką turėjęs pasitarimus su Pau-

prigrmties įstatymus. 

.slinks virš dirvos, barstys trąšas, purkš ir, reikalui esant šildys. 

Sovietų protestas 
del ašarinių dujų 

vių religingumą. Ypatingai n ie 
kam nepatinka prievarta bruka
mas ateizmas. Dr. Cimic praves
to apklausinėjimo duomenys pa
rodė, kad 92 proc. Jugoslavijos 
armijos karių atvirai pareiškė, jog 
religija yra grynai asmeninis jų 
reikalas ir joks pašalietis netur i 
teisės kištis į jų įsitikinimų sritį. 

Madras, Indija. — Indijos ka
talikų Bažnyčia 1972 metais ypa-

VVASHINGTONAS. — Sovie
tų Sąjunga Amerikai oficialiai 
įteikė protesto notą dėl ašarinių 
dujų bombos, mestos Chicagos 
operos rūmuose, kai vyko Moi- tingomis iškilmėmis rengiasi pa-
sejevo trupės baleto spektaklis, minėti 1900 metų sukaktį nuo pir 
Protestą įteikė Valentinas M. m ° i ° katalikybės skelbėjo Indijo-

ije sv. apaštalo Tomo kankinio 
Kameney. rusų ambasados pa- m i r t i e $ T a p r o g a I n d i j o s k a u U , 
t a rė jas kultūriniams reikalams, kai rengiasi prašyti Šventąjį T ė -
pažymėdamas. jog tokie atsiti- įvą 1972-sius metus paskelbti 

kad tada tokios rūšies mašinos—platformos, pakilusios nuo žemės! timiausioj ateity suruoš kaip j ti amerikiečių karo belaisvių pa- Į kimai padarys negalimą kultu- šventaisiais metais ir apaštalą To-
maišinti riaušes. dėtį Siaurės Vietname, I rinį bendradarbiavimą. mą paskirti visos Indijos globėja. 
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1970 1910 — JUBDJEJINIAI METAI ~ 
Redaguoja MARIJA SMILGATTE. Medžiagą siųsti antrašu: "Iš Ateitininkų 
Gyvenimo", 5514 S. Oakley Ave-, Chicago, Illinois 60636; TeL 925-9062 

KONGRESAS ŽIORINT IŠ TOLIAU 
Jubiliejiniu kongresu susidomė

jimas yra visame krašte. Teko 
susisiekti su A.S.S. Philadelphi-
jos skyriaus pirmininku Algi
man tu Gečiu, kuris atsakė į ei
lę klausimų: 

— Ką Jūs manote apie 8-tajį 
Ateitininkų federacijos kongresą? 

— Ateitininkų federacijos kon
gresus laikau svarbia organiza
cine priemone narius gausiai su
telkti, peržvelgti ir įvertinti at
siektus darbus, iškelti laiko pro
blemas, pasverti moralinį narių 
pajėgumą, parodyti organizacijos 
jėgas visuomenei. Džiaugiuosi, 
kad lietuviais gausi Chicaga buvo 
parinkta 8-jam ateitininkų kon
gresui. Gausus Chicagos visuo
menės dalyvavimas kongreso me
tu įvykstančiame literatūros va
kare, koncerte, pamaldose, o 
taip pat ir kongreso sesijose su
teiks kongresui iškilmingumo ir 
stiprins ateitininkus, matant juos 
remiančius tautiečius. 

— Ar atvykstate? 
— Taip. Žinant rengėjų 

kruopščiai, su atsidavimu išdirb
tą programą, būtų netikslu to 
jų darbo neįvertinti, pasiliekant 
namie. Be to, kongrese dalyvavi
mą laikau ir ateitininkiška pa
reiga. 700 mylių kelio nežada 
nuo atvykimo atbaidyti. 

— Ką manote apie simfonines 
muzikos koncertą? 

— Mes, toliau nuo Chicagos 
gyvenantieji, pavydim Chicagie-
čiams jų lietuviškosios operos, 
simfoninių koncertų, išpildomų 
kantatų. Sveikintini rengėjai, ne
pabūgę išlaidų ir darbo surengti 
simfoninį koncertą. Koncertas at
neš taip reikiamo iškilmingu-

Lemonto ateitininke 
Kamantą. 

kuopos egzaminų komisija apkiausineja Rimą 

lauką, siuntėįts negauna jokio 
i pranešimo aukos gavimu, o pa-
! dėkos, žinoma, jis nei nelaukia. 
Neapsimoka dėl kelių dolerių 
bėgti pirkti čekį. Taip, įdėjęs pi
nigus į voką, siuntėjas nieko dau
giau nebežino — o gal tie pini
gai dingo pakeliui? 

— Mostas moksleivių atžvilgiu. 
Chicagos sendraugiai ateitinin
kai neturės kelionės išlaidų į atei
nantį aštuntąjį ateitininkų kon
gresą. Gal galėtų čikagiečiai sti
priai prisidėti prie ateitininkų 
moksleivių ir studentų kelionės 
išlaidų apmokėjimo? 

Dr. B. Vitaitis 

1970 ATEITININKU FEDERA
CIJOS PRIEŠKONGRESINĖS 

STOVYKLOS 
IDEOLOGINĖ PROGRAMA 

Sekmadienis, rugpiūčio 30 d. 
5:30-7:00 stovyklos atidarymas. 
Simpoziumas: "Ateitininkuos 

bei sąjungų bendra padėtis". Da-
mo kongresui. Asmeniškai, bus ^ m ^ a AF vadas k sąjungų pir-
malonu po kelerių metų per-; iaį^^aį 
traukos vėl matyti prof. Marijo- pirmadienis, rugpiūčio 31 d. 
šių ir iškiliuosius mūsų solistus! 1 0 : 0 0 "Dinamiškas veikimas" 
išpildant mūsų kompozitorių kū- j _ ^ Kęstutis Trimakas, S.J. 
rinius. Paskutinį karta juos teko j ^.QQ "Pasaulėžiūrinė bazė po 
matyti Lincoln centre New Yor-j V a d k a n o n « _ j ^ Antanas 
ke, PLB seimo metu. Tai buvo j paikus. 
tikra meno šventė. 

— Ko laukiate iš 8-to fede
racijos kongreso? 

— Gyvename laikus savo dva
siniu ir autoriteto sukrėtimu pri
lygstančius 1910-siems metams, 
iššaukusiems ateitininkų sąjū
dį. Jaučiu, kad ateitininkiškosios I naitis. 

Antradienis, rugsėjo 1 d. 
10:00 "Ateitininkų angažavi-

masis. Kodėl aš pasitraukiau iš 
ateitininkų" — dr. Vyt. Vygan
tas. 

3:00 "Krikščionis ir Gyvoji 
Dvasia" — kun. Saulius Lauri-

idėjos nėra pasenusios. Jos pilnai 
tinka ir šiems laikams. Pasenu
sios gal yra kai kurios organiza
cinės veiklos priemonės, veiklos 
metodika. Iš federacijos kongre
so laukiu esamų veiklos metodų 
paryškinimo,padarant juos supran 
tamsenius dabarties jaunimui. 
Kongresai praeityje yra metę šū
kius ateičiai. Tikiuosi ir šiame 
kongrese bus mestas šūkis, už
degantis ateitininkus savo idealo 
vykdymui. 

J. Pšk. 

ŠATRIJIEČIŲ SUSIRINKIMAS 
Palaidos mintys mintytos sėdint kampe 

Sėdžiu kambario kampe, vieną' klampojam apžergę tą liniją, ne-
petį atrėmus į gausius lietuvių 
enciklopedijos tomus, antru pri
laikydama sieną. — Labas vaka
ras, labas vakaras, viskas gerai. 
O kaip pačiam? — linkteliu laiks 
nuo laiko pažįstamam veidui, vis 
bailiai laukdama iškilmingo bal
so — o ko tu čia ieškai? Lauk, 
šnipe! Vis dairausi — ar nepra
dės Šatrijiečiai reikšmingai žval
gytis į mane ir į duris? 

Tik staiga dingteli į galvą min
tis — ar tik ne perdaug Spalio 
romanų skaitau? Na, taip ir bus. 
Juk mes čia susirinkom ne politi
kuoti , n e vienas kito ideologines 
organizacijas per dantį traukti, 
ne kokį neaiškų statuto punktą 
karštai diskutuoti. Nors mes, pa
našiai , kaip tie trys Spalio stu
denčiokai, taip pat stovim ant ri
bos, bet ne mums taip lengvai, 
kaip jiems, peržengti pusės 

pajėgdami pritapti nei vienur, 
nei kitur. Menkas kompromisas, 
ir gan tušti tampa abu pasauliai. 

Ir štai, mes susirinkom vėl šį 
vakarą luoši, sužaloti, paliegę 
dviejų pasaulių piliečiai, nepasi
tarnaujantys nei kitiem, nei sau. 
Susirinkom, ieškodami kažko — 
rodyklės, gairių, kartais net ne
žinodami, kad ieškome, žinoda
mi tik, kad esame kartu. 

Bet, manding, prasideda — už
teks filosofuoti, ba tokių filosofų 
viso pasaulio kambarių kampai 
pilni. 

Taigi, mes susirinkom čia, šia
me nelietuviškame krašte, mes, 
lietuviškos kilmės jaunimas, jun
giami tėvų įskiepyto nepasitenki
nimo šio turtingo krašto kultū
riniu lobynu. Jungiami jau vis 
dėlto svetimos kalbos, surišti ne-

! matyto, nepažįstamo krašto pra-

Trečiadienis, rugsėjo 2 d. 
10:00 "Veikimo metodai" — 

tėv. Gediminas Kijauskas, S.J. 
3:00 "Tarpsąjunginis bendra

darbiavimas" — Algis Žukaus
kas. 

5:00 "Kaip efektingai organi
zacijos patraukia narius". 

Ketvirtadienis, rugsėjo 3 d. 
10:00 "Ateitininkas gyvenime" 

— dr. Antanas Sužiedėlis. 
3:00 "Ateitininkai 2010 me

tais" — kun. Stasys Yla. 
Penktadienis, rugsėjo 4 d. 

10:00 Stovyklos darbų suvedi
mas. 

12:00 Stovyklos uždarymas — 
kelionė į Chicagą kongresan. 

PRIEŠKONGRESINĖS 
STOVYKLOS DRAUSMĖS IR 

TVARKOS TAISYKLĖS 

Prieskongresinė stovykla ap
jungia visų trijų sąjungų stovyk
lautojus. Suderintos tvarkos tai
syklės yra privalomos visiems sto
vyklautojams; nėra atskirų taisyk
lių sendraugiams, studentams, 
moksleiviams. Turime prisitai
kyti vieni prie kitų ir 
vieną šeimą stovyklos pasiseki
mui. Mes esame viena šeima — 
apie kitus narius reikią, pirmiau 
pagalvoti. 

Stovyklos vadovybė nustatė se
kančias pagrindines tvarkos tai
sykles, privalomas visiems stovyk

lautojams: 
1. Stovykloje griežtai draudžia

ma vartoti alkoholinius gėrimus. 
2. Dalyvavimas nustatytoje pro
gramoje yra privalomas visiems 
stovyklautojams. 3. Stovyklos me 
tu negalima išvažiuoti už stovyk-
klavietės ribų. 4. Barakuose ir ki
tose patalpose nerūkoma. 5. Sto
vyklautojai nesimaudo pavieniui, 
o tik nustatytu laiku. 6. Vyrai 
nesilanko moterų barakuose ir 
moterys — vyrų 7. Vienos a r ke
lių dienų stovyklautojai yra ne
pageidaujami. 8. Stovyklavietė 
bus uždaryta viešajai publikai:' 
kiekvienas atvykęs svečias priva
lo užsiregistruoti stovyklos rašti
nėje. 

Minėtos aštuonios taisyklės yra 
būtinos stovyklos pasisekimui, ta
čiau ne nuo jų viskas priklauso. 
Svarbiausia yra pačių stovyklau
tojų nusiteikimas ir gera valia. 
Stovyklautojai, kuriems šios tvar
kos taisyklės būtų nepriimtinos, 
stovykloje nėra pageidaujami. Sa
vanoriškai įsijungdami į bet ko
kį vienetą, privalome priimti ir 
nustatytą tvarką. 

Laukiame tų, kurie nori sto
vyklauti. 

Jūsų Kristuje, 
Prieškongresinės stovyklos 

vadovybė 

ATEITININKŲ REGISTRACI
JOS REIKALU 

Registracija aštuntajam ateiti
ninkų kongresui jau vyksta. Pa
sinaudokite proga iš anksto už
sitikrinti sau bilietus ir nakvy
nes. Registracijos anketos gau
namos pas Aldoną Zailskaitę, 
1819 S. 48 th C t , Cicero, 111. 
60650. Prašome skambinti va
karais tel. (312) 523-8182 arba 
(312) 863-6400. 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš nwir«»» susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 

prašymus MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA NERINGOJ 

Jei pasaulis visas sugriūtų, at
rodo kad stovyklos eiga nesusto
tų. 

Ketvirtadieni, rugpiūčio 13 d., i įpusėjus. Vis dėlto turėjom pasi 
p. Sabalis neapvylė mūsų ir at-j klausyt kun. Zakaro paskaitos 
važiavo į stovyklą su giminėm, a p į e gyvąja dvasią. Dvasia kaž-
palydovais ir paskaita. Visi ap- kokia buvo, bet gyva a r ne, ta i 

kitas klausimas. Karnivalas buvo 
vykęs ir stovykla pasivertė į be-

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, Šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba 
dien &30 ~ 4:30, 

niais — 8:30 — 12:00. 
mmmmmmmmsBam 

Sekmadienis atnešė į stovyk
lą įvairių jausmų. Juk stovykla 

stulbę klausėm apie susiorganiza-
vimą, ne nenorėdami nei akių 
užmerkti. Dėl to beveik visi pla
navom snausti per literatūros va
karą, bet buvom šį kart gan 
smarkiai nustebinti. Žmogus 
(vakaro tema) yra įdomus su
tvėrimas ir įdomiai pristatytas 
pasirodo dar žavingesnis. 

Penktadieni Eligijus Sužiedė
lis mus nustebino su "nelabai 
šlapia" paskaita. Jo pokalbis tu
rėjo praktiškai pritaikint orga
nizavimą prie at-kų veiklos, tik 
tai ir padarė. Mes nusirašėm 
trisdešimt punktų, kuriuos p. Su
žiedėlis mums perskaitė. 

Po pietų pradėjom kun. Mar-
tinkaus paskaitą su dviem įva
dais — su oficialiu ir paties kun. 
Martinkaus. Pokalbis buvo la
bai sutrumpinta pamoka apie šį 
platų ir sunkų dabarties gyveni
mą. Kun. Martinkus atsisveikino 
su daina. 

Užbaigėm dieną šokiais ir " m a 
rathon". Sunkiai dirbom, ir šį 
darbą gan pamėgom. 

Šeštadieni buvo Žolinė — tad, 
rimta diena. Neveltui repetavom 
giesmes ir ruošėmės šv. Mišiom, 
banketui ir ses. Marytei dovanas 
įteikti. Vakare buvo diskusijos 
prie laužų ir kolažų darymas. 
.Štai ir prabėgo trys dienos, vie
tomis greitai, vietomis pamažu. 

Šelmybės sugrįžo. 
Štai ir stovyklos gyvenimas, su

sidedąs iš paskaitų, juokų, gamo-
kų ir pokštų. 

OniJėV. 

veik tikrą cirką. 
Ankstyvą pirmadienio rytą m ū 

sų stovyklos globėjas p . Rygelis 
į mus prabilo apie partizanus, 
labai t inkamai (gal ir p lanuota i ) , 
nes vakare buvo taikos-susikaupi-
mo vakaras. Šv. Mišias išklau
sėm prie ežero su žvaigždėm i r 
mėnuliu. Vakaras įspūdingas, bet 
oficialiai programai pasibaigus 
ilgai netrunkant r imtumas ir su
sikaupimas išgaravo ir juokai b e i ' iškiliausių žmonių grupės, 

ASTRONAUTAS ALDRIN 
SAVO TĖVYNĖJE 

Žinomas a s t ronau tas Aldri
nas, kur is ka ip ant ras is žmo
gus įkėlė koją į mėniJi, -joa 
švedų kilmės. J i s dabar pirmą 
ka r t ą apsilankė savo senelių 
žemėje Švedijoje. Grafiene Ber> 
nado t t e jam įteikė auksinę va
zą. Aldr inas priskaitomas prie 

S A L E S I A N P R E P 
BOARDING SCHOOL 

Ftf m and 8th Grade Boys 
Conducted by 

THE SALĖSIMI FATHERS & BROTHERS 
Apply: Rev. Father Principal, Saiesian Prep 
Cedar Lake, Indiana 46303 (219) 374-5575 

KONGRESINĖ EISENA 

sprindžio slenkstį ir pajusti, kad I eitimi. Programa ilga. Liucijus 
pal ikom vaikų amžių užnugary, j Alenskas pristato rinkinį anglų ir 
Ne . Mūsų riba tai siaura linija, j amerikonų poetų, skaitančių sa-
užbrėžta tarp dviejų pasaulių, ku
ria bandom žengti, būdami lyg 
kūdikiai dar neišmokę vaikščioti. 
Prarasdami pusiausvyrą, puolam 
tai į viena, tai į kitą pusę. kar
tais apatiški, be noro atsikelti ir 
bandvti vėl. Geriausiu atveju, 

vaizduotės. 
Užkandžiaujam. Algis Antana

vičius parodo jo darbovietės su
suktą filmą apie Amerikos užter
štus vandenis. Vėl užkandžiau
jam. Kalbamės. Ir pagaliau išsi-
skirstom. Ir aš suprantu, ką kiti 
gal jau seniai suprato — mus jun 
gia ne tik lietuvybė, mus jungia 

Ateitininkų jubiliejinio kon 
greso metu, rugsėjo 6 d., yra or
ganizuojama bendra eisena iš 

sudaryti! Marijos aukšt. mokyklos kiemo į 
lietuvių parapijos bažnyčią Mar-
ąuette Parke. Kongreso rengimo 
komisija nori, kad si eisena bū
tų vieša ateitininkų demonstraci
ja — kiek galima daugiau vie
netų dalyvautų su vėliavomis. 
Vienetai yra prašomi iš anksto 
pranešti apie dalyvavimą šiuo 
adresu: VI. Šoliūnas, 3549 W . 57 
th St , Chicago, 111. 60629, tel. 
436-5091. 

The Ideal Fund-Raiser ! 

Ciean and Whiten Your 
Teeth as Your Dentist 
does tfith PUMiCE! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiHiuiii 
Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

traukia, bet kartais ne visiems prieinamas. t ...-.,-.. 

Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas: 

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
. ; s s 

vo kūrinius. Prie šių skaitymų gilus susidomėjimas humanitari-
jis yra pritaikęs muziką ir vieto- rtiais mokslais. Mes panašiai gal-
mis sunku įsivaizduoti, kaip ivojame ir sugebame tom min-
skambėtų tie eilėraščiai be muzi- ' tim pasidalinti, o tai, gal būt, ir 
kos — taip gerai sutampa. Mag- bus tas pirmas žingsnis ana riba, 
netofono juosta bebėgą garsai —j nebebijanti pusiausvyros, 
liudininkai įdėto darbo, laiko ir Eglė Juodvalkytė 

')nr.fi ~o& -*;. linksmina Daim 

ATEITININKU KONGRESAS 

Rugpiūčio 30 d. — rugsėjo 4 
d. Prieskongresinė stovykla Dai
navoje. 

Rugsėjo 4-7 d. Aštuntasis Atei
tininkų Kongresas Chicagoje. 

CHICAGOS SENDRAUGIAI 

Padėkime moksleiviams ateiti
ninkams iš tolimesnių vietovių 
dalyvauti kongrese, nupirkdami 
jiems bilietus į simfoninės muzi
kos koncertą. Aukas prašome 
siųsti skyriaus sekretorei Emilijai 
Vilimaitei, 4421 S. Artesian Ave,, 
Chicago, 111. 60632. 

CHICAGOS STUDENTAI 

Prieškongresinės stovyklos re
gistracija Chicagos studentams 
vyksta pas Laimą Nainytę, 6804 
S. Maplevood Ave., Chicago, 
Iii. 60629, tel. vakarais 776-4028, 
darbo tel. dienomis 726-4211. 

Mokestis: stovykla 30 dol., re
gistracija 5 dol., iš viso 35 dol. 

KELIOS PASTABOS 

— jau seniai renkamos aukos 
r^rvin, .'inavičiūtę .r kitas mergaites. I Dovydaičio monografijai, vasario 

Nuotrauka u J«za!<*«o ' ' 6 d. pro** ir r.t. Bet nusiuntęs 

T h e professional's tooth cleaaser 
for professional people! 

Remember how ciean and smooth 
your teeth felt to your tongne's 
tauch folloivins the lašt visit to 
your dentist. Now—for tfoose spe-
cial oo.casions only \vhen you wan t 
your teeth to sparkle. use Pumi-
dent Tooth Cleanser. I ts miraele 
L,ipardi pumice is t h e šame gen
t ie agent your dentist uses to r ė 
mo ve calculus and stain. Long 
used by models, actresses and TV 
personalities. Reftind if not sat is-
fied. Cjuantity price oro requcst. 
One year's *upi>b only $1.49 ppd. 
VVe ship anywhere in the United 

States and CaJiada. 
KEX PROmrCTS. IXC. L 

Bos 1105. Dept. M-7 
Engleirood Cliffs, X. 4. 076*2 

Pleaae send me . . . . tubes of 
PT'MIDENTT at $1.49 per tube. 
Oheck or M. O. is enclosed . . . . 
(N. J. residents add 8c sales t ax ) 
N'ame 
Address 
City 
State Zip 

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ, 

CIA MŪSŲ ŽEMĖ 

Don Kuraitis, 2.00 
• . . 

Don Kuraitis 
n 

A. Vilainis 
. 

A. Vilainis 

2.00 

0.50 
Si 

1.50 
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE 

KEUONĖS ĮSPŪDŽIAI 
Kun. J. A. Pauliukas 

KEUONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI 
Kun. Pr. Vaitukaitis 

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHinifnnniniiiiiiiiiiiHHHiiiHmiiHiin 
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3.00 

1.00 
3.00 

Viena iš daugiausiai perkamu 
knygų yra Juzės Danžvardienėf 

P0PULAR LITHUANIAN 
RECIPIES 

Joje kiekvienas atras savo mėgia 
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nėra 
gautą, kurių čia yra virš 200. 
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms: 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims. 
Kaina tik 2.50 dol., galima gau 
ti DRAUGE. 
Illinois gyventojai prie knyga 
kainos prašemi pridėti 5 proc 
mokesčiams. .,, , 

DIRECTORY 
"Let an Expert Do It" 

Šios biznio firmos didžiuojasi faktu, kad jais galima pasitikėti, ir ge
ru patarnavimu, bei prekėmis. Jos pasižada savo klientams teikti geriau
sią patarnavimą už kuo žemiausias kainas. Kreipkitės į jas visais savo 
reikalais... 

NAMU — RASTINES — KOMERCINIAIS — 
PROFESINIAIS — INDUSTRIJINIAIS. 

• -

VAN MALĖ BUICK, INC. 
7051 South Western Ave. 

Chicago, Illinois 
For a good deal, call 

776-0500 
TRAVEL TRAELERS 

"Strea«nlirie,, — "Space Age" 
Salea — Service — Parts 

CHICAGO STREAMLTNTE SALES 
152od & Torreace Ave., Calumet 
City, lUmois — Phone 868-337? 

TED'S MOBIL S E R V I C E 
Specialistą — Tun-e-Up — B r a k e 
Service — Mufflars — Automobi le 

Air Conditioningr — Towinjc a n d 
Road Se-rvice 

3800 W. 7 9 H J St . , Chicago, m . 
Vhoae — 585-8722 

SOUTHWEST SHEET METAL 
CONTRACTORS, W e 

Air Condit ion* * Heatlajr - Cootin* 
and H o t W a t e r Systems ZnatalUML 

3267 Columbua Aveaut 
chicago, Illinois — Phone PR 8-8686 

CLYDE' AUTO SUPPLY 
Auto parts & supplies. Ih^eryfting 
for the motoriat. Open eva-y nite 
'til 8 pjn., Sundays 'til 4 pjn. 
1449 W. 79 St., Chicago, IU. 69620 

PHONE — 874-5943 

A-STANDARD HEATTNG AND 
AIR CONDmONmG 

SpecaAUai rudeniui — Idvaiom* boile
riu*. c#mtr. apSild. krr*»ni»i. m n d e n s 
Šildytuvus, humidif iers . į rengimai iš
s ta tyt i apžiūrėj imu i. 
34M W. -i m. — Chleago, fflliiiU 

T«L 434-a«72 • -4- -v 
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Ateitininkuos žingsnis 

[NAUJĄ APSISPRENDIMĄ 
Ateitininkų federacija rugsėjo vo tauta yra atsakingas už 

4-7 dienomis renkasi Chicagon Kristaus mokslo skleidimą pa- Komunistai, dėdami visas pa-
į savo aštuntąjį kongresą. Jo šaulyje. Katalikui, kaip Dievo stangas lietuvius subedievinti, 
tikslas — pažvelgti į praėjusį tautos nariui, Kristus yra t a s nepaisant plačiausiai išvystytos 
veiklQS penkmetį ir artimuosius pirmavaizdis, kuriuo jis turi sek antireliginės propagandos ir po-

NAUJi BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMAI LIETUVOJE 
Bažnyčių deginimas — komunistines morales išraiška 

ateities uždavinius. Dabarties ti ir kurio dėsnius turi savo gy-
tikrovės kaita visus verčia ieš- venimu paliudyti. Nūnai kiek-
koti l iauju sprendimų. Juo gi- vienas organizuotas katalikas y-

licinių bei administracinių prie
monių, nepajėgdami iš žmonių 
širdžių išplėšti tikėjimo, sulai-

džiodami juos po kai kurias lan
kytinas bažnyčias t uo metu, kai 
jose nėra pamaldų, nei žmonių, 
komunistai aiškina, kad Lietu
vos žmonės jau yra persiorien
tavę ir bažnyčių nelanką. 

O tačiau praktikoje žmonės 

niaus žodžiais, "TSRS konstitu
cijos g a r a n t u o t a sąžinės laisvė 
apsaugo tikinčiuosius nuo bet 
kokios pr ievar tos iš vienų ar ki
tų valstybinių organų pusės". 

Lietuvoje Velykų naktį tikin-

Aimties valandėlei 

DIEVIŠKI IR SILPNI 

lesnio įžvalgumo reikia ateitinin- ra taip pat ir apaštalas, turįs | kyti nuo religinių praktikų, grie bažnyčias 'dar lanko, "'nors toks I ^ L Į ! ^ o ^ T f r e n k Ž f f S l 
kams Vnrio -r»^ ^Kor t ; ^ , , «>_ ««»rw«»i4„~ t rač ia no^ūof i rr,r. biasi nmiti, m-iAm^niii v isna iš I, , *_»__ . , i pamaiaose, gausiai remtasi j oaz karną, kurie yra dabartinių re- evangelinę dvasia perkeisti gy-
liginių ir socialinių sūkurių vi- venimą, pradėdamas nuo savęs, 
duryje. J ie negali likti šalia tik- viską atnaujinti Kristuje, kad 
rovės, o kaip tik naujomis pas- Kristaus mokslas taptų ne tik 
tangornis ir naujais būdais turi asmeniniu spindėjimu, bet ir ap-
mėginti savo aplinkos gyvenimą linkos tikrove, 
atnaujinti Kristuje. Popiežius savo kalbose nese-

Ateitininkija pirmiausia yra niai yra atkreipęs tikinčiųjų dė-
lietuvių katalikiško jaunimo or- mesį į didžiąsias šio meto nege-
ganizacija. Suaugusiųjų ir jau rovės, būtent į moralinį ištiža-
moksius baigusiųjų ateitininkų mą ir dvasinį gyvenimą griau-
sąjįinga — sendraugiai — yra nantį ateizmą, š i ateizmo rūšis 
viena federacijos dalis, bet jos yra juo pavojingesnė, kad ji 
tikslas panaudoti savo intelek- skverbiasi į jaunimo sielas pa-
tualines jėgas didesnei kūrybai, mažu, visomis modernaus susi-
būtį apaštalais Dievo tautoje, žinojimo priemonėmis, iš uni-
NorĘf.įr suaugusieji visą gyve- versitetų dėstytojų lūpų ir net 
nimą -turi gilinti savo pasaulė- iš valstybinių institucijų. Ko-
iiūrą, kad ji atsispindėtų jų gy- vingasis ateizmas, persekioda-
venime, bet taip pat jų aiškus mas žmogų dėl tikėjimo, bent 
tiksiąs — auklėti jaunimą krikš- verčia jį galvoti. Vakarų indife-
aoništka dvasia, kad jis tinka- rentiškasis ateizmas griauna do-
raai bręstų tautai ir Bažnyičai rinį gyvenimą, nutraukia ryšį 
bei pajėgtų nugalėti savo laiko su Dievu ir užmigdo sąžinę, kad 
neigiamas įtakas. Suaugusieji ji jau nebeatskiria gėrio nuo 
pasaulėžiūrą savyje kuria iki blogio. Nutraukęs ryšį su Dievu, 
gyvenimo pabaigos. Jaunimui tą nutraukia ir broliškumo ryšį su 
pačią pasaulėžiūrą jie turi pa- žmogumi. 
dėti susikurti, kad ir jų gyveni- šiandien būti ateitininku reiš-
mas būtų atremtas Kristaus kia budėti dėl tikėjimo Dievu 
mokslo dėsniais. Čia ir iškyla ir pasitikėjimo žmogumi. Jauni-
jaunėsniųjų ateitininkų globėjų muį padėti apsiginti nuo ateiz-
kiausfmas. kuris yra labai aktu- mo šiandien jau reikia parody-
alus i r greitai spręstinas. Iš sen- ti jam aukštesnį idealą už ko-
draugių tarpo bent jaunimui munizmo. materializmo ir pato-
globėjų neturėtų stokoti. gumų ieškojimo pasiūlymus. 

Lietuviškas jaunimas stovi 
prieš tuos pačius pavojus, kaip . , ... . . . . . . __ , , 
• - „„ J , . j . . Ateitininkui negali kilti klau-
įr visas sio krašto jaunimas. ° . 
xr. . . . . , simo — apsispręsti uz tauta a r Mūsų jaunimo organizacijos de- ., . . . r *; - . , . . . 

biasi naujų priemonių. Viena iš Į 1 ^ ^ ^ dalyvavimas pamal-
tokių _ bažnyčių naikinimas. , dose' priėmimas šv. sakramentų 
Šiandien uždarinėti bažnyčias y T a nusikaltimas prieš komu

nistinę tvarką. Joks t ikras ko
munistas neturi bažnyčios lan
kyti , negali pamaldose dalyvau-

nyčias. Taip Mažeikiuose Velykų 
naktį, j au ry te apie 4 vai., į 
žmonių pilną bažnyčią įsiveržė 
keli jaunuoliai , o jų t a rpe ir vie
na mergšė, visi su cigaretėmis 
dantyse . Toji mergšė atsisėdo į 

ti. jSTet ir nekomunistai, į lanką j 1 ^ ^ ^ i r ė m ė neva klausyti 
savo draugų išpažinties, garsiai 

da herojiškas pastangas savo 
jaunimą išlaikyti prie lietuviško 
kamieno ir įdiegti jame tautinį 
sąmoningumą. 
turi rūpėt i ir religinio gyvenimo 
gilinimas, nes tai yra tiesiogi
nės pastangos stiprinti religinį, 
dorinį ir tautinį atsparumą. 
Grįsti jaunose sielose ideologini 
tvirtumą — tai padėti jam tapti 
pilnutiniu žmogumi. 

tikėjimą, nes tai vertybės, kurių 
reikia siekti kartu. Bet ateiti
ninkui ir šiandien reikia apsi-

Ant in inkams s P r ^ - . a r būti pilnu Dievo tau-
tos nariu ir imtis atsakomybės 
už Kristaus mokslo plėtimą sa
vo laike ir savo aplinkoje, a r 
likti mados vergu, masės žmo
gumi ir leistis pavėjui. Galuti
nių sprendimų kongresas nepa
darys, nes tam reikia asmeninio 
nusiteikimo ir ryžto apsispręs
ti. Bet kongresas turi susirūpin-

bažnyčią, y r a visokiais būdais 
persekiojami, atkalbinėjami nuo 
bažnyčios lankymo. Kai kitos 
priemonės nepadeda, tada ima
masi jau bausmės: atleidžiama 
iš mokyklos ar darbo, senes
niems asmenims a t imama pensi
ja i r pan. Dėl tokio tikinčiųjų 
traktavimo, savaime supranta
ma, bažnyčių lankymas yra su
mažėjęs. Tik didesnėse šventė
se, kaip Kalėdos, Velykos, didie
ji bažnyčių atlaidai, bažnyčios 
y r a pilnos žmonių, dažnai atvy
kusių iš tolimesnių vietų, kada 
kontrolė ir sekimas yra neįma
nomas. Komunistai dėl t o s iunta 
ir griebiasi net smurto, kad to-
kį žmonių bažnyčių lankymą su
trukdytų. Trukdymo darbas pap 
ras ta i pavedamas komjaunuo
liams, kurie, būriais įsiveržę į 
bažnyčias .pamaldų metu, išda
rinėja visokias, dažnai padoru
mo ribas peržengiančias, scenas, 
piktindami tikinčiuosius, jie gar 
šiai replikuoja pamokslą sakan
čiam kunigui ir pan. Tokie fak
ta i Lietuvoje yra vis dažnesni 
i r įgauna vis aštresnes formas. 

Čia suminėsime tik porą at
vejų (o tokių yra ir daugiau) , 
iš kurių matyti, kaip, Rugie-

šiu"... Kai vienas bažnyčios tar
nų paprašė , kad triukšmadariai 
apleistų bažnyčią, jie ėmė gra
sinti ir plūsti . Pagriebę iš baž
nyčios kryžių, išsinešė ant šven
tor iaus ir jį išniekinę sulaužė. 
Viena moter is atpažino vieną iš 
tų "didvyrių" ir pranešė para
pijos komite to nariams. Tie nu-

čią..." Tas atsakė: "Jei nenori 
te. kad žmonės lankytų bažny 

nešė sulaužytą kryžių į policiją j a a S ) uždarykite j a s " . Nusikal 
parodyti i r apskundė piktada- ' 
rius. Atpažintas vaikėzas, pa
š a u k t a s į policiją, pasakė ir sa
vo draugų pavardes. Policija į-
šakė komite to nariams sudegin
ti sulaužytą kryžių, o po kelių 
dienų pranešė raštu, kad tie jau-

Kai buvo kuriama ateitininkų .. . , _ . . . . . , ^ ti bent naujais paskatais, idea organizacija, jos kūrėjai ir ideo- , . „ » , . . r . 
logai, kaip Jakštas - Dambraus
kas, Dovydaitis, Šalkauskas, no
rėjo sukurt i tvirtovę, padedan
čią jaunimui atsispirti prieš tuo 
metu madingas nihilizmo, revo
liucinio socializmo, ateizmo pas
tangas. Skirtąjį uždavinį ateiti 

lų išryškinimu, priemonių nu
rodymu ir uždavinių sprendi
mams pristatymu. Kongresas 
turi išryškinti tiesas, kad jos 
savo aiškumu patrauktų į save, 
ir pažadinti krikščionišką mei
lę, kad ji reikštųsi darbais. Be 

ninkija atliko savo darbais. Ji Ų ' g 1 * * ^ . P ™ * l r £ p a " 
kar tu su kitais kūrė Lietuvos s i r > ' z l m 0 knksciomska mede per 
valstybę, kovojo už jos laisvę, s u n k t i S e n i m ą ir ateitininkija 
gerino gyvenimą, kėlė mokslo s t o k o t l * Patrauklaus idealo, 
lygi- Ateitininkų eilėse išaugusi Ateitininkija dar nėra pase-
šviesuolių kar ta Lietuvai davė nusi nei savo siekimais, nei prie-
katalikiško gyvenimo atspalvį, monėmis. Ji gali kurti ir savo 
kurio ne t komunistiniam oku- kūryba plačiai reikštis net išei-
pantui nevyksta greitai sunai- viškoje apinkoje. Tiktai bendro-
kinti. Ta kar ta davė ir aukšto mis pastangomis reikia ieškoti 
lygio kūrybos, vėliau net sve- naujų paskatų subrandinti pil-
timuose podirviuose išauginusių nutinį žmogų, kad jis galėtų tin-
naujų kūrybinių vaisių. karnai reikštis religinėje, tauti-

Kad ir šiuo metu laikai nėra nėję, visuomeninėje ir kūrybi-
lengvesni, žino ateitininkai ir nėję plotmėje. Ir reikštis su pil-
neateitininkai, kurie tik nuošir- na atsakomybe, sąmoninga lais-
džiai stebi savo aplinką. Po ve ir nenugalimu patvarumu. 
Vatikano U susirinkimo kiek- Tokiais tapti padės ištikimybė 
vienas katalikas žino, kad jis Kristaus mokslui ir ištikimybė 
jau nebėra tik pasyvus Bažny- savo šūkiui — perkeisti gyveni-
čios narys , o kartu su visa Die- mą Kristaus dvasia. Pr. Gr. 

būtų per daug triukšminga prie
monė. Tad surasta kita — jas 
sudeginti, štai faktai. 

Gautomis iš Lietuvos žiinomis, 
Telšių vyskupijoje šių metų bir
želio 25 d. anksti rytą, žmo
nėms dar tebemiegant, padegta 
Batakių bažnyčia Liepos 24 d. 
9 vai. ryto padegta Gaurės baž
nyčia, kurioje liepos 26 d. tu
rėjo vykti atlaidai — bažnyčios 
titulinė šv. Onos šventė. Abi 
bažnyčios buvo medines. Pade
gėjai gaisrui panaudojo benziną, 
dėlto abi bažnyčios tuojau pa
skendo liepsnose ir joks gesini
mas buvo neįmanomas. Žinoma, 
"miegojo" ir ugniagesiai. Abie
jose bažnyčiose sudegė viskas 
— nieko nebuvo galima išgel
bėti, netgi švenčiausiojo Sakra
mento išnešti. O padegėjai liko 
neišaiškinti ir nesurasti... 

Dabar lauksime, ar valdžia 
"skirs naujų bažnyčių statybai 
reikalingų medžiagų", kaip post 
ringauja Rugienius savo pro
pagandoje, norėdamas įrodyti 
laisvojo pasaulio lietuviams, 
kaip valdžia palankiai t raktuo
ja tikinčiuosius ir jų reikalus. 

Viena aišku: Maskva buvo 
nepatenkinta, kad Lietuvoje dar 
per daug bažnyčių. Reikia jas 
būtinai mažinti. Bet uždarinėti 
būtų per daug skandalo ir ti
kinčiųjų pasipriešinimo. Tad 
gaisras tinkamiausias būdas su- Į 
mažinti bažnyčių skaičių. Čia 
valdžia dedasi "nekal ta"; juk 
bažnyčias padegė neišaiškinti , 
piktadariai... 

j 

Pamaldų t rukdymas 

Lietuvos komunistai turis- j 
tams, kurie lankosi okupuotoje 
Lieuvoje ir kurie pasiįdomauia 
religiniu gyvenimu, aiškina, kad 
tikintiesiems esanti garantuota 
sąžinės laisvė. Tokios "laisvės" 
faktą nurodo, kad bažnyčią gali 
lankyti, kas tik nori, be jokių ' 
trukdymų ar varžymų. Nesą 
jokių įstatymų a r potvarkių, 
draudžiančių bažnyčios lanky
mą. Nelietuviams turistams, be- Į Sovietai kietai valdo jų užimtą Čekoslovakiją, čia matome jų okupa-
sidomintiems tuo klausimu, ve- I cijos kariuomenės karininkus Prahoje. 

Žmogus yra pernelyg didelė 
būtybė — šis pasaulis negali j o 
patenkinti. Jis t r o k š t a beribės. 
Duok, versk į jo širdį kiek nor i 
žemės niekybių: priversi jų vi
są kūgį, bet širdies nepripildy-
sd. 

Ko nors neturėdamas — ne
būsi patenkintas niekada. To
kią jau Dievas žmogaus širdį 
sutvėrė. Jei žemė šiame pasauly 
mum s galėtų duoti dangų, mes 
niekada į dangų nežiūrėtume. 

Taip dažnai mūsų sakomi žo
džiai: dar, daugiau, ilgiau labai 
vaizdingai išreiškia žmogaus di-

Vienoje labai senoje katedro
j e .ietuu dui\, niaxyu ar^e^as 
su išskėstais sparnais;, apsup
t a s žalios spalvos juosta. Ant 
jo parašytas žodis Spės — viltis. 

Žmogus, kurio gyvenime ne
matyt i tokio paveikslo ir to žo
džio — jau miręs, sau ir bend
ruomenei miręs. 

Tėvas De Ravignan kartą pa
sakė ; 

— Trejopai galima norėti , 
norėti, jei nieko nereikia pri
dė t i : norėti, kad ir kažką rei
kėtų atiduoti; norėti dėl to, kad 
reikia daugiau a r maža pridėti. 
Kas nori dėl to . kad reikia daug dybę ir menkumą. "Kas t rokš

ta , tas kūrinys", — pasakė kaž j a r „ ^ pridėti - , "aurus 
s aukdama: "Aš jus visus įsn- j,koks išminčius. Trokšti ir nie

kada nepajėgti t o troškulio nu
malšinti — štai didžiausia žmo
gaus kankynė, š ta i kartu ir di
dybės ženklas, nes šiokia a r to
kia būtybė tiek y r a verta, kiek 
yra verti jos troškimai. 

nuoliai gavę papeikimą... 

Ki tas panašus fak tas įvyko 
Vilniuje Šv. Teresės bažnyčioje. 
Velykų Prisikėlimo apeigų me
tu v idurnakty je į bažnyčią būriu 
įsiveržę jaunuoliai ėmė mušti 
besimeldžiančius žmones. Vienas 
buvo tiek sumštas , kad neteko 
sąmonės. Apie 20 asmenų buvo 
daugiau a r mažiau sužeisti. Kai 
vienas nukentėjusių pasiskundė 
policijai, gavo atsakymą: "Tai 
ko tu, inteligentas, eini į bažny-

būdas ir kilni širdis. 

Norėti, jei nieko nereikia pri
dė t ! Tokio noro beveik nega
lima noru pavadinti, nes t ikras 
noras yra veiksmas, o kas dėl 
savo noro bijo ir pi rš tą paju
dinti, tas, tiksliau sakant , tik 
ritasi, kur jo paties svoris trau
kia : leidžiasi ten. ku r srovė ne
ša, ypač šiandien, kai žmogus 

tėlia: r.eva ar,k:aus:r.ė-.--: ko- specialiai sau pataikauja. Dėl ko 
dėl taip pasielgę, atsakė: "Mes t iek daug jaunuolių, paleisti iš 

tokios aplinkumos, ku r jie bū
davo saugomį nuo blogų ir nuo 
blogų progų apginami, taip grei 

atlikome savo pareigą..." 

Kunigų baudimas 

Savo laiku spaudoje jau bu
vo paminėti naujausi draudimai 
kunigams. Tarp jų griežtai d r a u 
džiama kunigui mokyti chorą 
giesmių ar pačiam chorui vado
vauti. Už draudimo nepaisymą 
gresia bausmė, š t a i vėl kon
kretus faktas. 

Vilniaus arkivyskupijos Ka
belių klebonas bažnyčioje pa
mokė keletą vaikų religinių gies 
mių. Vietos policija tai sužino
jusi, po ilgo t a r d y m o nubaudė 
kleboną ir vargonininką 50 rub-

ta i ir taip smarkiai žemyn pa
svyra? Juk kadaise j ie tik gero 
troško, o gal net labai karš ta i 
t roško. Kadaise jie buvo geri, 
kad tai jiems nieko nekainavo. 
Vėliau aplinkuma pasikeitė. Da
b a r būti geram reikia norėti, 
stengtis. Pasikeitė sąlygos — 
keičiasi ir dvas ia Tai ne t ikro 
vyro ir ne t ikros mote r s kelias. 

Kristui mus atpirkus , tapome 
dieviški; tačiau, negavę iš nau
jo užprigimtinių malonių, pa
veldėjom ir pirmosios nuode

lių bauda. 0 apie 20 vaikų, kurie mės palaiką: likome silpni. A-
dalyvavo giesmių pamokoje, vie
tos mokykloje buvo išbarti , 
griežtai įspėti i r jų dienyne bu
vo įrašyta: "Sunkiai nusikal
tęs drausmei". 

Čia suminėjome tik kelis ži
nomus faktus iš Lietuvos Baž
nyčios kančių. J ų be abejonės 
yra ir daugiau įvykusių ir kito
se vietose, tačiau nepasiekusių 
laisvojo pasaulio. Bet ir čia pa
duotieji rodo, kokioje atmosfe
roje tenka Lietuvos katalikams 

domui nusidėjus, prigimties do
vanos nepasikeitė, pasiliko to
kios, kaip ir p i rma kad buvo. 
Antprigimtinės dovanos mums 
buvo pilnai sugrąžintos Jėzaus 
Kristaus Atpirkimo paslaptyje. 
Vien tik užprigimtinė s dovanos 
mums liko nesugrąžintos. Ko
dėl? Ogi kad Dievas taip norė
jo. Rodos, j is pa ts . m u s atpirk
damas, panorėjo kentėt i visus 
skausmus ir net numirt i . Pa
norėjo būti net gundomas — ne 

gyventi. Maskva į visas puses Į vidinių aistrų, kurių, kaip Die-
rodanti besišvpsantį veidą, kuris I v a s - negalėjo būti blogan stu-
suklaidina net i r viršūnėse esan j miamas, bet išorinių pagundų. 
čius, religijos klausimu tęsia \ Esame dieviški ir silpni: š ta i 
neatlaidžią kovą. panaudodama , m ū s U vidinės d ramos versmė, 
visas priemones, kad tas "liau- Į K o k i a išvada? Ogi kad mes 
dies opiumas" bū tų galutinai ; tur ime būti a t s a rgus ir ryžt ingi 
sunaikintas. (Nukelta į 5 pusi.) 

T J"1 

&] ir gyvenime 

PANDOROS SKRYNIOS NELAIMĖS 
Rugplūčio 21 d. čikagiškio "Sun -
TmJfts" dienrašty tilpo T. 2ierins 
str. "Pandoros skrynios nelaimės." 
kuriame rašoma: 

"Valstybes sekretoriui Williaxn 
P. Rogers išreiškus oficialų Jung
tinių Amerikos valstybių palaimi
nimą taip vadinamam Sovietų - Va
karu Vokietijos paktui ir daugeliui 
valfarfečių vadų džiaugiantis šiuo 
paktu kaip žingsniu pirmyn j Eu
ropos ir viso pasaulio taiką, aš at
siminiau, kad 1939 VHI 23 d. na

tas leido sovietams okupuoti Balti
jos kraštus — Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. 

Todėl džiaugsmas ir laiminimas 
šito pakto skamba kaip patvirtini
mas gėdingo Hitlerio - Stalino su
sitarimo . Užuot garantavus tai
ką jis tik prives mus visus prie a-
tidaryymo i andoros skrynios ir 
jos nelaftnių. 

Taika negali būti garantuota 
tiesioginiai ar netiesioginiai par-

ciai ir komunistai pasirašė Mask 
voj« kitą nepuolimo paktą, prie duodant kitų laisvę arba dviejų su 
kurio pridėtas slaptas dokumen- sitarimu." — rašo Tedis Zierins. 

MIGUEL DE UNAMUNO 

VIENOS AISTROS ISTORIJA 
R o m a n a s 

Išvertė P. Gaučys 
5 

— Nepaprastu šaltumu! 
— To nepaisant, aš tau nutapysiu, vyruti, nuo 

stabų portretą. 
— Man? Argi ne jai? 
— N e Nors atvaizdas bus jos, bet jis priklausys 

tau. 
— N e ne. Portretas priklausys jai! 
— Gerai, jums abiems. Kas žino, gal jis judu su

jungs. 
— Na, gerai, iš portretininko tapsi... 
— Kuo tu panorėsi, Joakinai, netgi sąvadautoju, 

kad tik paliautum kentėti. Man skaudu tave matyti to
kį. 

Prasidėjo pozavimo seansai, kuriuose dalyvaudavo 
visi trys. Elena sėdėjo kėdėje iškilminga ir šalta, pilna 
paniekos, lyg likimo valdoma deivė. — "Ar galiu kal
bėti?" — paklausė pirmąją dieną, ir Abelis atsakė: 
"Taip, tamsta gali kalbėti ir judėti. Man būtų geriau, 
jeigu tamsta kalbėtum ir judėtum, nes nuo to veidas 
darosi gyvesnis... Tai ne nuotrauka, o, be to. nenoriu, 
kad tamsta atrodytum kaip statula"... Tada ii kalbėjo 
ir kalbėjo, bet mažai tejudėdama ir saugodama laiky
seną. Apie ką ji kalbėjo? Jie nežinojo, nes vienas ir ant
ras rijo ją akimis. Jie j ją žiūrėjo, bet negirdėjo jos kal
bant. 

O ji vis kalbėjo ir kalbėjo, manydama, kad geras 
išauklėjimas draudžia tylėti. Ji tauškė ir kankino Joaki-
ną, kiek begalėdama. 

— Broleli, kaip tau sekasi su ligoniais? — ji klausė. 
— Ar tau tai rūpi? 
— Kaip gi nerūpės, žmogau, kaip mane nedo

mins?... Įsivaizduok... 
— Ne, neįsivaizduoju. 
— Tau, taip besidomint manim, dera, kad ir aš 

domėčiaus tavim. O be to, kas žino?.. 
— Ką? 
— Gana, nutilkite, — įsiterpė Abelis. — Jūs tik 

baratės. 
— Tai įprasta giminių tarpe, — atsakė Elena. — 

Antra vertus, sakoma, kad taip pradedama. 
— Kas taip pradedama? — paklausė Joakinas. 
— Tu tai turėtum žinoti, pusbroli, nes tu pradė

jai. 
— Aš noriu baigti! 
— Brolau, yra įvairių būdų užbaigtL 
— Ir daugelis pradėti. 
— Be abejo... Ką, per šitas grumtynes aš praradau 

pozą, Abeli? 
— Visai ne, priešingai. Šitos grumtynės, kaip tu jas 

vadini, teikia daugiau išraiškos žvilgsniui ir mostams. 
Tačiau... 

Po dviejų dienų Abelis su Elena jau tujavosi. Joaki
nas taip buvo nusprendęs, kuris neatėjo į tretįjį seansą. 

— Noriu pamatyti , kaip tau sekasi, — tarė Elena 
atsistodama ir eidama pažiūrėti portreto. 

— Kaip tau atrodo? 
— Aš neatpažįstu savęs. Be to, aš pati negaliu 

spręsti, ar jis panašus į mane ar n e 
— Ką? Ar neturi veidrodžio? Ar tu niekad nežiūri 

i ji? 
— Taip, bet... 
— Bet? 
— Ką aš žinau?.. 
— Ar šitam veidrodyje tu nematai savęs pakanka

mai gražios? 
— Nebūk meilikautojas. 
— Gerai, paklauskime Joakino nuomonės. 
— Būk geras, m a n nekalbėk apie jį. Koks sugle-

bėlis! 
— Kaip tik apie jį ir*noriu kalbėti. 
— Jeigu taip, aš išeinu. 
— Neik, paklausyk. Tu labai netinkamai elgies su 

tuo vaikinu. 
— A! Tau ateini jo ginti? Tas portretas tai tik 

dingstis? 
— Klausyk, Elena, negerai žaisti ir tyčiotis iš savo 

pusbrolio. Jis yra truputį... na... truputį... 
— Taip, nepakenčiamas! 
— Ne, jis yra užsidaręs, aštrus, truputį arogantiš

kas, bet jis geras, doras, inteligentiškas, jo laukia puiki 
ateitis profesijoje. Jis beprotiškai tave myli... 

— Ir jeigu, viso to nepaisant aš jo nemyliu? 
— Tada turi jam aiškiai pasakyti. 
— Kiek jau kartų esu sakiusi! Man įkyrėjo tvirtin

ti, kad jį laikau geru vaikinu, bet kaip tik todėl, kad jis 
geras vaikinas ir puikus pusbrolis. Ir ne dėl juoko sakau— 
aš nemyliu jo kaip sužadėtinio, ką jis įsikalė sau į galvą, 

— Betgi jis man sako... 
— Jeigu jis tau sako ką kitą, jis nutylėjo teisybę 

Jam esant mano pusbroliu, argi aš galiu jam uždrausti 
ateidinėti ir į m a n e kreiptis? Pusbrolis! Labai gražu! 

— Taip nesišaipyk! 
— Negaliu susilaikyti... 
— Ir jis įtaria kitą dalyką. Jis nori tikėti, jog tu 

nenori jo mylėti, kad tu slaptai myli kitą... 
— Jis tau tai pasakė? 
— Taip, jis man pasakė. 
Elena prikando lūpas, paraudo ir nutilo. 
— Taip, jis man tai pasakė. — pakartojo Abelis, 

uždėjęs dešinę ant lazdelės, atremtos į paveikslą ir ati
džiai žiūrėdamas į Eleną, lyg norėdamas atspėti jos vei
do bruožų prasmę. 

— Gerai, jeigu jis atkakliai stengiasi... 
— Ką stengiasi? 
— Jis susilauks to, kad aš įsimylėsiu kitą... 
Tą popietę Abelis daugiau nebetapė. Tačiau nuo 

tos akimirkos jiedu tapo sužadėtiniais. 
£Bua daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. rugpiūčio m. 29 d. IŠNUOMOJAMA — FOR RENI 

Išnucm. 4 k'imb. butas, naujai de
koruotas. Gazu apšild. Apyl. 46 ir 
Honore. Kreiptis j Tony iki 6 v. v. 
tel. 778-2424 

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

Išnuomojamas 4 kambarių butas 
1-me aukšte suaugusiems. Kreiptis ~ 
2-me aukšte — 46 J2 So. California 
Avenue. ,-

V H A L i . i s 2LKAI siiAA 
J*ITJNTINIAI | LIETUVE 

rery preitiu uidelis pttBii-ioKimas. A.U 
lomobilial. Šaldytuvai, televizijos, do-
ier. certifikatai, maistas. akordeonai 
IHO* W. «»tb St„ Chlĉ &KO. UL «0«M 

TKUEF WA •.-•i***. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
• * • 

K K A L E S 1 A T E R E A L E S T A T E 

BL'TAi ni- irmrm uuomimn Kaina. 
Best A«eno> 2925 XV. 63 PR H-«0:i2 

Nelaukit užs> f-gistruok't dabar! 
Aptarnauja piet\akarine -iaV 9 me
tus. Savininkai kreiuk'tės1 d81 pa
tarnavimo nemokama* 

GEH. 

OAUKANTAS 

tnt'HHtS urnmiUNiii«> 

APDRAUDĘ AGENTŪRA 
>aniŲ. U)\yb£r 
sveikatos, biziti' 
automobilio. 

Patoįrio* losimo 
kejiim» -* lygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

INVESTUOTOJY DĖMESIU — Par- BOGAN U'.KA — For Sale by 
duodantas 23 vienetų apartmentinis Owner 8 room brick Colonial — 
namas, idealioj vieloj Griffith. In- 4 j bedrms. 9A baths, 2 frplcs., 
diana. 3 m. senumo, pilnai įSnuom. | ° . ' , - * . 
* ... ., „., .. i centr. air. cond, 2 car brk. gar., 
Žemas išlaikymas. Del pilnesnių in- I . _ . T K- , •«. o.o oo.- ,. eactras. Mušt see to appreciate. formacijų skambinkit S3S-2347 arba „ . . . _ . . , , „ „ L , „ Priced to sell. Tel. GR 0-6*40. rašykite Paul Toth. 3015 (iarfield ' 
St., Hiffhland. Indiana 46322. 

Geu. T. Daukanto jūrų šaulių kuopom laivas. Matyti dalis jūrų šaulių, 
'besirenkančių išvykai. Iš kaires j dešinę: sėdi laivo vadovas M. Maks
vytis, A. Dačkus, K. Milkovaitis, S. Bernatavičius, A. Šumakeris, 
Kulbokas ir A. Valeika. Nuotr. A. Valeikos 

ŠAULIŲ "KREISERIU" 
PO MICHIGANO EŽERĄ 

Viena sporto šakų, kurią pla- gu pakrantėje. Mūsų "kreise-
čiai praktikuoja jūrų šauliai, ris", verždamasis pirmyn, tai iš
yra sportinė laivininkystė. Chi- kyla, tartum skriedamas i aukš-
cagos ribose yra dvi jūrų šau- tą kalną, tai vėl atsviręs žemyn 
lių kuopos: tai gen. T. Daukan- nosim krinta žemyn. Kas stovė
to jūrų šaulių kuopa, Brighton damas, kas sėdėdamas įsikibę 
Parke ir jūrų šaulių kuopa laikosi. Bet niekas nesiskundžia. 
"Klaipėda" Ciceroje. \Iš magnetofono dabar smagiu 

Brighton Parko kuopa jau ™ * » * ? " * d M ų , ^ r a s 

šeši metai, kai turi įsigijusi 36 P l e 5 i a B ; J c ^ ? m a r a ą " R . f £ ' 
pėdų, 110 arklių jėgų, apie 30 V1S* < £ * • ^ T S S ^ S T m 
žmonių maksimalinės talpos, i r J~n}^ ., . v, Y.. 

. . • , . , r ti Tačiau nuotaika kažkodėl pa-
motonm laivą. Vasaros sezono . . . 

' . - . -. ., sikeite — ankstvvesmo juoko 
metu, geram orui esant, beveik . . , . . . . . 
, . . . . . . . . . . . j a u negirdėti. Apsižvalgęs ma-
kag savaitgali saunai renkasi į J . °. . v. . , 
, , . L a , , i tau kelis persikreipusius, krei-
Montrose uostą, iš kur uosto i , . * . r 

* , . ,, • • dmius veidus, o ir man tartum 
tarnybos motorine valtimi nu-

Beauty salon, near 87 & Cra\vford. 
Est. 10 years. 3 oporators, Illness. i 
4 stations, b drvers. Low rent. 

Phone — VVA 5-9276 

C O N T R A C T O R S 

REMENTTJOJU: MŪRA, (tuck-
pointing), STOGUS ir RĖVAS. 

TELEF. — 268-8733 

š--.-.-5s5PRfei:l,^5WS5^-" sššG^sz^ - ^ 

TURIME NAMU PARDAVIMUI 
BOGAN, ASHBIRN, MARQVETTE 

7142 South Central Avenue — PK.O. RAJOM: IR PIETVAKARIU 
Savininkas parduoda 3-jų miega- į PRIEMIESČIUOSE 
mų mūr. namą. $22 500 puikus pirkinys Marųuctte pko. 

TEL, — 735-3550 apyl. — Mūr., 1 aukšto, 3 miegamie-
— — — — « — _ _ . ^ _ — ji, plaaterio sienos. gazu apšild. 
SAVININKAS parduoda 13 me- *••*»;]; s i e n ° s . į g ; Garažas. 9 

• . T _ . , » metu senumo. Savininkas iškeliamas, 
tų senumo murmi 2-jų auks. namą Kaina mažiau $24,000. 

Nepaprasta vertybe. Labai švarus 
, i nai įrengti kamb. ir vonia rūsyje, namas Marąuete pko. rajone. 1 aukš-

kitus daiktas. Ir IŠ toli miesto »e|- . . , . , . . to 3-iu miesramu Plaster sienos Apsauga nuo potvynių, kilimas ir lo- 6 ių m i e g r * m u - ^ iasx?r. fienos. 
. / _ . _ , - . - . . . , , _«,_ , , „ , sump pump. iškelti vamzdžiai, ga-
kt. Del apžiūrėjimo skamb. 737-4301 z u apšild. 8 metų senumo. žemas 

įmokejimas. Parduoda pensininkas. 
Kaina mažiau $21.000. 

W O V I NO 
SERCNAS perkraosto baldus ^ ; Gage Parke 2 po 5 kamb. ir _3 pd-

HELP WANTE1> — MC/iEJiVS 

rlvpectant mother needs house-
keeper, for cleaaing and care of 4 
children, 3 schooi age, one Mock 
irom tranaportation in Glenview. 
Salary open, mušt speak sume 
English. PHONE] — 724-8555 

Reikalinga patikima šeiminink* 
lengvam namų ruošos darbui ir vi
rimui vienam asmemiui. Gyventi vie
toje — atskiras kambarys ir vonia, 
TV. geras atlyginimas ir geri. namai 
tirtkamam asmeniui. Rekomendacijos 
reikalingos. Rašykite adr.: Boot AF 
292. 225 \V. \VasliinjfUm St.. Cbica-
go, m. 60606. 

limai ir pilna apdranda. 

?«47 W <HUi Pl««. — W4 =5-«0«S 
įsa^-^issgįAeas^-

vežami prie stacionarinio inka
ro Lrl. Li-1 inkaras yra nuola
tinė — sezoninė laivo "Gen. 
Daukantas" gyvenvietė, už ku
rią šauliai moka 116 dolerių * T ^ . 
sezoninės nuomos. Plaukiojimo 
sezonui užsibaigus, laivas nu-
phikdomas žiemavojimui j žie
mos uostą. 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — } 
naujus ir senus namus. • Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-
^ a rp '-jį 

rk>MAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Mestern, Cbicago 8, DX 

Telefonas VI 7-3447 

A. ABAU R00FING C0. 
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rOitu stogus. Tai 
•ome arba dedame naujus ka.mlnua 
rlzias, nutekamuoeiua vamzdžltis. Da
žome ls lauko Taisome mūra "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė. Vlaas 
darbas garantuotas. 

Tel- — LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino laiko. 

SIUNTINIAI i LltTUVi) 
h- kitos kraštas 

P. NEHZINSKA8, 4065 Archer A v 
Chicago, ŪL 80632. TeL YA 7-5980 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

vLicensed by VNESHPOSYLTORG) 
2501 W. 69th St., Chicago, I U. 60629 
3333 S. Halsted, Chicago, iii. 606O« 

TeL WA 5-2737; 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, moto-
ciklai, šaldytuvai, matstas. dolerinia 
CERTIFIKATAI, ACTOMOBILIAI. 

E. Žukauskas 

Kaip pirkti gėrę name? 
LU 2-6000 

Kreiptis i ponia Nekrošius. 

Pažiūrėkit 2 bot*, tvirtą mOrą, I R E Y N O L D S R E A L T Y 
gražūs įrengimai, po 3 mieg. butai, 8451 S. Pulaski 
garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$30,500. 

7 kamb. mūras ir 2 auto mūro 
garažas, moderni virtuve, gazo šil
dymas, prie Maria H. S. $19,900.00 

Biznio mūras. 3 butai ir ofiso 
patalpa, gera gatvS. Marąuette Par
ke. $43,000.00. 

Pinigų aruodas. $11,000 nuomos, 
įspūdingas mūras. Kaina $45,000.00. 

Savininkas kitur. Atiduoda už 
$88,000, 8 apt 14 metų mūrą. Prie 
Evergreen Plaza. ($14,000 pajamų). 

Pažiba. 5 butų mūras žaliam Mar-
ąuette Parke, asmeniškai teirautis 
nes bus gaila to puikaus namo ne-
nupirkus. 

4 butu niūras. Naujas gazo šildy
mas, erdvus šviesūs kambariai, mū- — - ~ ~ ~ — - — ~ ^ ~ — ^ , ^ — " ~ ~ " • ~ ~ 
ro garažas, gera vieta, po derybų MŪRINIS. 1M aukšto. 23 m. bun-
$49°kamb., 12 metų fabrikanto re- Sal<>w. Gražus 5 kamb. butas ir 
zidencija, 5 mieg., 2 vonios, mūro 100 dol. rendos. Kabinetų virtuve, 
garažas. Graži vieta. Apie $40.000.00 B r a n g i v o n į a . Platus sklypas. Nau-

VALDIS REAL ESTATE J38 S a r a ž a s Naujas pečius. Ne 
7051 S. Washtenaw Av., RE 7-720T Ib r a n g u s-

Prie Jlaria H. S. Mur. 2 butai po 
4% kamb. 12 metų. $32,500. 

Marųuette pke. med. 1 % aukšto. 
2 butai — 5 i r 4 kamb. $14,200. 

Prie 66 ir YVestern. Mūr. 1 % aukš
to. 5 ir 3 kamb. $19.500. 

Maniuette pke. pigiai parduoda
mas sklypas. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

SEWING MACHINE 
OPERfirORS 

On men's neckties. Experienced on 
power machine. Call — 

HA 7-4686 — WE &-70L9 

M A I D S 
Steady, day work, 5 days per 

week. Apply in person. 

C. A. A. 
71 E. Madison St., Chicago 

t « r 

TėL. — PR 8-6916. 

: 

SS^- '^gaassss^"-^ 
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kažkas širdį saujoje suspaudęs 
laiko. Žvalgaus, kur čia gavus) 
vietą arčiau laivo krašto atsi
sėsti. Atsiranda jūros liga ser-

Kai vieni kovoja su užpuolu
sia jūros liga, kiti pajuokia 
"silpnuosius", bet didžiuma vis-

ttik nutaria grįžti arčiau kran
to. Ir taip, Įplaukus į rames-

Jūrų šaulys Mykoias Maks-'. rūus vandenis, žiopčiojimas bai-
vytis gerai supranta visą laivo gėsi l r nuotaika vėl pradėjo tai-
mechanizmą bei žmo laivinin- sytis. O po pusvalandžio, E. 
kystės susisiekimo taisykles ir Holzas, pasikeisdamas su M. 
yra faktinasis laivo "kapito- Maksvyčiu, visus linksmino 
nas". Jis ir visa eilė kitų jūrų akordeono muzika. Paplaukioję 
šaulių yra baigę 16 savaičių kelias valandas, priplaukėme 
(savaitgalių) JAV pakrančių prie kranto. Pritvirtinę laivą ir 
apsaugos (Coast Guard) su- susiradę medžių pavėsyje žalią 
rengtus sportinės laivininkystės pievą, papietavome, pajuokavo-
kursus. Baigę kursus šauliai, me, pasidalinome įspūdžiais. Po 
pakaitomis, atlieka laivo įgu- geros valandos, pilni naujų jė-
los tarnybą išvykų metu. gų ir entuziazmo, vėl išplaukė-

Kaimyninių bendruomenių me į ežerą. Tik saulei leidžian-
švenčių metu, Chicagos jūrų tis, gerokai parudavę ir pavar-
šaufiai nekartą buvo nuplaukę gę, grįžome į uosta_ 
j Kenosbą, Wis.. j Union Pier, 
Mich. ir kitur. Bet dažniausiai 
savaitgaliai praleidžiami plau-
kiojant Chicagos miesto pa
kraščiais. Neseniai teko daly
vauti vienoje tokių saulių iš
vykų. 

Sekmadienio rytas. "Kapito-

D £ M E S I O ! 

IIIIUIIIIIIIIIIIIlllllllllllllIllllllllllllll: 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis. 

i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
iiitiiniiniiiiiiiiiiiiiHHiiiiDinuiniinin! 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 6Srd Street 

Užsieninių ir vietiniu auto taisymą* 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas. 

TeL GR 8-3134 arba GB 6-3353 
Pavip'Tiioui Jimsa.- <Joe) 4nraiti» 

lIISiltlIIIlIIilIlIlIIUIIEIlUIIIIIIlIIIIIIIIllIllIl 

D A Ž Y M A S 

3 butai, gazo pečiais šildymas, ap
sauga nuo potvynio, 44 & California. 
$27.500. 

4 butai po 4 ir 2 kamb. skiepe, 
modernus $44,000. 

6 ir 5 mūrinis su įrengtu skiepu. 
30 p. sklypas, arti Maria Hs. 

2 po 6 medinis Brighton Parke. 
5 batai medinis 38 ir Fairfield. 

Insurance — Income Tax 
Notary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W.43rdSt.#CL 4-2390 
8 kamb. 20 m. Svarus mūr. bunga-
low prie 71-os ir California. 45 p. 
sklypas, 3 auto garažas. $24,000. 

1 % aukst. 11 m. mūr. 2 butai, 4 
ir 3% kamb. prie 68 ir Talman. 
įruoštas rūsys, alum. langai, dvigu
bas garažas. $34,500 arba pasiūliji-
mas. 

S T A S Y S S U L A 
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 93550 

WOAAAN 
General Office 

FULL TIME — 8:30 td^J 

Varied Duties — Light Typing 
3 GIRL OFFICE 
AIR conditioned 

Pleasant surroundings -

Call - BR 8-2845 
"mm 

Namų tel. (213) 820-2925 \fest L.A. 

Pigiai dažai: namus fė vidaus ir 5li
kamt»., 20 m. Svari mūr reriden-

, * * " JTT^ rl . * " M U O ™ dja prie 111 ir Pulaski, 37% pėdų 
lauko. Valau truimus ir baldus. 

Pilna spdraada 

R E A L E S T A T E 

TAS, IMIGRACIJA 
Apylinkėj 6oth ir So. Artesian — 2 7 3 5 w . 7 l 8 t st.- — TeL 925-6015 
2 butai po 6 kamb Puikiam stovy. 
Daug priedų. Kreintis į savininką: 

Tel. — 436-5135 

iiiiiiiiiiui;:::iiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiini 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairins ps'^isvmus. 

Petrauskas Buiiders & Co. 
TeL — 585-5285 

IIIlIIIIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIlIHIfllIlItlIIlIllIIIIIlt ! Parduodamas l1 į aukšto mūr. na-
— - j nms. 5 kamb. apačioje ir 4 kamb. 

lf^\SSM^SW0^:~WKĘ~~^GžE:fZWf& \ viršuj. Gazo šilima. 2 oiaš. gar^.žas. 
T V n C Y v T D T T C O C Apžiūrėti galima nuo 11 v r. iki 
1 I Y II V V K l l fclO į 7 vai, vak. 7228 So. Mozart St. 

Sales, Senice, Rentals, Repairs 

sklypas, įruoštas rūsys, garažas. Ga 
Įima tuoj užimti. $24,500. 

J i>T • - . - * r-j n u n v i 6 k a m b - m u r - bungalow prie 67-
4. KLL»I> — TeL C-L, 4-1050 toa i r California. Gazo šUuma, 2-jų 

HHMHIimHIIMĮ!l!i"';!;!!!lHIHI|imiHllH auto garažas. $20-900. 
LEONAS REAL ESTATE 

INCOME TAX — NOTARIA-

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Botų nuomavimas — Incopae Tas 
Notariatas Vertimu! 

APDRAUDĘ AGENTŪRA 

Reikkalinga vyresnio amž. moteris 
(gali būti ir pensininke) prifiurė-
ti lietuvę moterį (83 m. amž., 
vaikščiojanti). Reikalinga paga-

Pirkite žeme"' H t o M a f t e ruošia- ^ ^ v*1® i r ^ngva namų ruoša. 
mas didžiausias pasauly aerodromas Gyventi Maywood, UI. Kambarys 
— g 3^vi^inkų.^^rais^e_s^ypaiB! Ępįltjmm ir atlyginimas pagal 
— _ . t.t%1. susitarimą. Kreiptis tel. 476-3500 
Apylinkėje 80fh & Albany ; ;_^-_ 

Dailus 5 kamb. mūr. namas. 2 
mieg. kamb. Nauji kilimai salione 
ir valgomajame. Rūsys. Garažas. 
Skalbiamoji ir džiovinamoji maš., 
plius kiti priedai. No. 326-E 

ARCHER REALTY 
3118 W. 59th St. 471-0778 

APSKAIČIAVIMAI 

Matematikos profesorius sa
vo paskaitoj, tarp kitko, pažy
mėjo: 

— Matematika yra nuostabus 
mokslas. Jos pagalba galima 

ALT, BRANDS — inrludbig 
OLYMPIA and HERMES 
Typewriters — Adders 

A & H BUSLNESS >LACHINE 
3530 W. 63rd St. TeL 925-8875 

nas" M. Maksvytis laivą išveda , gauti nepaprastų rezultatų, 
iš uosto ir vairą perduoda "pir- Pvz., jei aš savo gimimo me-
majam k^jininkui'' S. Bernata
vičiui Plaukiame pro Navy Ar

tus padalysiu iš mano telefono 
numerio ir atimsiu savo žmo-

mory, pro Navy Pier. išilgai I nos amžiaus metus, tai gausiu 
molą. Sekame ir stebimės eibe savo apykaklės numerį, 
laivų laivukų, kurių čia yra vi
sokių dydžių, visokiausių mo
delių. Įvairiausiomis vėliavomis _ _ 
atžymėtų. Mūsų **kredserio" stie W * 
bo viršūnėje taip pat išdidžia: J | | : 

plevėsuoja lietuviškoji trispal- t * 
vė 

Ežeras gana neramus, bet į̂  a 

nuotaika visų pakili. Girdėti 
juokas, anekdotai, dainelės niū
niavimas Kaž kas paleidžia 
rnagneto'fono juostoje užrekor-
duotą A. Gustaiti. Jo sąmojus 
bei humoristinė poezija kutena 
vyrus, bet juokas, griausmingai 
išsiveržęs, vėjo tuoj užslopina
mas. Netrukus plaukiame pro 
švyturį j atvirą ežerą. Nuplau
kus apie mylią nuo kranto, 
miesto dangoraižiai pasislepia 
oi tirštokos miglos priedangos. 
O bMpfc Ha daug dideraė* ne-

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

Dirbu Ciceroje, Chicagoje ir 
vakaru priemiesčiuose. 

A L B I N A S BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

Aukštas nuošimtis už jūsų sunkiai 
uždirbtas santaupas. Turint apie 
$11.500 galima pirkti gerą 4 nuo
mų mūr. naoną patogioj vietoj — 
Hammond'e, Ind. South Shore au
tobusas — 1 blokas. Del smulk. 
inform. kreipkitės j Mr. Markus. 
HOMESTEAD REALTY, 862-5306 

5J/2 kamb., 12 metu mūr. bunga-
k>w prie 69 ir Western. Įruoštas 
rūsys, 40 p. sklypas, 2 auto gara-
žas. Galima tuoj užimti. Duos 7% 

| paskolą. Palikimas — $23,500, ar 
ba pasiūlyfimas. WA 5-6015 

HELP WANTED — VYRAI 

E x p e r i e n c e d 
S H I P P I N G 

C L E R K 
Good company benefits and 

working conditions. 

E, N. M. C0MPAHY 
5338 N. Northwest Hwy. 

BE LL REALTY Tom Martinez — 775-3114 
J. B A C E V I Č I U S 

tUKK «« K«^T1« A™ » > « < « • EXPER'D CAMERA STRIPPEF 6455 So. Kedrie Avt - PR 8-2233 ^ ^ ^ M A K E R 

Tvarkingas, teisingas ii greitas 
patarnavimas visais Reel Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijirni vertimai. Tvar
komi pilietybes dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir ifWilajis< kitokį 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

į 4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

FulI or Part time. 

CREATIVE PRINTING CO. 
5828 So. Western Avenue 

Phone —778-1117 

HELP WANTET» —VYRAI 
• • • i u i i i i • 111 i i • — i • • i Hm i • 

ENCYCLOPEDIA 
BRITANNICA 

AGAIN WE MUŠT APOLOGE5E 
To our 3,000 families who ha ve 
sent for information from us &*e. 
We just don't have enou^h sales 
representatives to deliver the i-nfor-
mation you have reąuired. 

B«t We Are Trying. 

REPRESENTATIVES 
URGENTLY NEEDED 

$800 guarantee per month if you 
meet our reąuirements. 

1. Agre 18 and over. 
2. We will train at our expense. 
3. No door to door sodicitiitg. *'-' 
4. Mušt have car. 

Full Time or Part Time 
We Work From Set Appoint's Oaly 

TEL. 973-6236 — Mr. Anferson 

OFFSET PRESSMAN 
Full or Part tšm* 

CREATIVE PRTNTTNG CSD. 
5828 So. Western Aveoaę ^ 

Phone — 778-1117 , 

R E A L E S T A T E 

Drill Press and 
Milling Machine Oper. 

Full Time 

I D E A L 
2323 No. Knox, Chicago 

wt 
E X P E R I E N C E D 

Electrical Assembly Wort(ers 
AND 

Sheet Metai Workers 
TKER ELECTRICAL C 0 M P A K ¥ 

17 So. Jefferson St., Chicago 

Phone — FR 2-985$ 

SKELBETTfcS "IMLAUGaB" 

•I.I.B. VAISTAI išgydo: pleiskanas, sustabdo plaukų slin
kimą ir ataugina plaukus. Grąžina plaukams natūralią 
spalvą. Moterims ir vyrams. S uncijų buteliuko užtenka 
16 savaičių. Siųskite užsakymus su $6.00 money orderiu: 

J. & J. PHARMACY, 2537 West 69th Street, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

HELP WANTED — VYRAI EB MOTERYS 

A. G. AUTO REBUHDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nudažomi. 

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. 

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 5:10 popiet 
šeštadieniais: 8 vai. ryto iki 12:30 vai. popiet 

SAVININKAS LIETUVIS 

3 5 J 8-24 W. $3rd Street — Tel, 776-5688 

M0KT8A8ES • NANA8EMENT 

E\> n j R T 
Member of M. L. S. 

A L E X š A T A S — R E A L T O R 
Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois OL 6-2233 

Turime šimtus Benvyne, Ciceroj. Riverside, La Orange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsa ištai
gą ir išsirinkti iš katalogo. 

" I M M E D I A T E O P E N I N 6 S " 

FULL T I M E A N D PART T I M E 
CAFETERIA H E L P 
Cooks, Cashiers and General UtUity Help. - jį -^ 

A L L 3 $ H 1 F T S 
Very Congenial Working Conditions. Mušt have own transportatiin. 

Group Hospitalization plūs complete Company Benefits. " 
POR INTERVIEW CALL — ^ 

3 5 2 - 3 4 1 2 — Ask for Chuck Hess 
»'"wr 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle j naujas patalpas 

soOI * 63rd STREET TEL 471-0321 

"\Vork In Your Own Neighborhnd"! Iramediate Opeasac. 

M A I N T E N A N C E M A N * 
With knowledge of amonia systemij, electrical plumbing and weid-
ing experience preferred. 
For a fine meat. packing company, near Loop location. Congenial 
working conditions. Steady Day Work. 

[ .. 
CALL — CA 6 - 6aeS "BEB THOMAA rm 

file:///VasliinjfUm
file:///fest
file:///Vork
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PRAEITIS IR DABARTIS 
-LIETUVOS GYVENIME 

, K . 

!. ... 
«... «Sg 

•M r 

Iš Vokietijos lietuvių studijų dienų 
KUN. BRONIUS LIUBINAS 

Ateitininkijos 60 metų sukakties Mykolas Linkevičius, Petras Ka-
proga filosofijos magistras Vin
cas Natkevičius skaitė paskaitą 
apie ateitininkų įnašą į lietuvių 
literatūrą.-Ji užtruko dvigubai il
giau, negu kitos paskaitos, nes 
paskaitininkas suminėjo apie 80 
pavardžių, o prie kai kurių šiek 
tiek ir stabtelėjo. 

Ateitininkus literatus suskirstė 
į 4 kartas. Pirmojon įrikiavo A-
domą Jakštą Motiejų Gustaitį, 

ruža, Alfonsas Sešplaukis-Tyruo-
lis, Alfonsas Keliuous, Vincas 
Ramonas, Nelė Mazalaitė, Juozas 
Grušas, Jonas Grinius, Juozas 
Paukštelis, Petrė Orintaitė, Karo-
lė Pažėraitė, Vytautas ir Stasys 
Tamulaičiai, Pranas Naujokaitis, 
Juozas Kralikauskas, Stasius Bū-
davas, Juozas Tininis. Trečiajai 
kartai priskyrė "žemininkus" K-
Bradūną, Nyką-Niliūną ir V. Ma 

Mykolą Vaitkų, Liudą Girą, Jur- [jčernį, toliau, Vincą Kazoką, Ste-
gį Tilvytį ir Šatrijos Raganą. An- j lingį, VI. Prosčiūnaitę, Leonardą 
troboje kartoje rado dvi bangas. | Andriekų, Juliją Švabaitę, Aloy-
Pinnosios bangos, o kartu ir vi- zą Baroną, Paulių Jurkų, Č. Grm-
sos paskaitos centran pastatė Vin cevičių, A. Barauską, Volertą, A. 
cą Mykolaitį-Putiną ir apie jo 
kūrybą ka*bėjo išsamiausiai. Sa
lia Mykolaičio suminėjo Faustą 
Kiršą, kun. Žitkų, Bronę Buivy-
daitę ir Vytautą Bičiūną. Antro
joje bangoje — Bernardas Braz
džionis, Salomėja Neris, Venan-
cijus Ališas — Arminas, Antanas 
Maceina-Jašmantas, Gražina Tu 
lauskaitė, Kotryna Grigaitytė, 

DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. rugpiūčio m. 29 d. 

Kombodijoje, Kompong Trabeck pogodoje (šventykloje) įsikūrė karinei akcijai atsiųsti kareiviai. 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

Spartiečių legenda pasakoja, 
kad vienas bernaitis pavogęs 
mažą lapiukę ir, kad niekas jo 
nesusefitų, nešęs ją namo įsidė
jęs i užantį. Lapėuke drasko sa
vo aštriais nagais vagiliaus krū
tinę,, bet jis kenčia, neišsiduo-
da... 

Ir mano gyvenimo istorija to
kia. Kai kada mano kūną, ro
dos, drasko plėšrūs pagundos 
dantysfjD* aš negaliu to negeis
tino svečio išmesti — turiu kęs
ti. Bet aj- Jaimingesnis už Spar
tos vagitiufcą: aš galhi savo aist
rų, laputei antsnukį užmauti. Ta
čiau pravalau budėti ir atsimin
ti ,kad j i visada tyko progos. 
Kai kada gerinsis, meilinsis, kad 
antsnukį nuimčiau. Nebūsiu pai
kas, nenumausiu: tuojau ji man 
įkąstų! Būsiu atsargus, bran
ginsiu ir .^avo gyveniman įve
siu krikščionišką savitvardą, at
simindamas kažkokio poeto žo
džius: "Nors rūsčiai skamba žo
džiai tu privalai, bet pridėk prie 
jų aš noria ir gausi aš galiu". 

Dantė* dar vaikas tebebūda
mas, jausdavo kaž kokį neiš-
aiškinaffią. troškimą nueiti sve-
čiuosna -y\»etolimo kaimyno na
mus, kuriuose augo jo būsimoji 
Dieviškosios Komedijos įkvėpė
ja Beatričė. Jis jausdavo iš tų 
namų gre tas geresnis. Vėliau, 
aistrų audrai pakilus, užtekda
vo jam prisiminti kuklų, ma
lonų Beatričės vaizdą — ir ra
mybė grįždavo, kaip Genezareto 
ežere, Išganytojui ranką pakė
lus. £Tf 

Kiek daug yra tokių jaunuo-
3ių, kurie į moterį, j mergaitę 
Žiūri kaip į žaislą, kaip j sma
gumo įrankį, kurį galima pa-
Siepti, apvilti, išniekinti. Tai 
storžievio psichologija. Kaip 
gaila, kad tokie dalykai pasi
taiko ir raštinėse, ir parkuose, 
ir dirbtuvėse, ir prekybos bei 
pramonės įmonėse. 

Bent J I * sų tokiais tiedrau-
gausiu, jei negaliu jų į gėrio ir 
grožio kelią atvesti. Visada at-
tdminsiu didžiojo jaunimo drau
go Lecordaire žodžius: 
i — Drauguži, motinos sūnau 
ir seserg broli, būk skaistus, ne
išniekink savyje tą gėrį, kurio 
dėka tu tapai žmogum! Būk 
skaistus; nuolat leisk gaivinti 
savo silpną kūną religijos sro
vei. Tik tos srovės gaivinamas, 
tu galėsi mylėti ir žydėti. Pa
saulyje, tarp tavo motinos ir 
sesers, jau gyvena Dievo tau 
•kirta maloni ir ištikima būty
bė. Ji j*u gyvena dėl tavęs, nors 
tavęs gal dar nepažįsta. Ji ne
leidžia savo širdin viso to, kas 
tau galėtų nepatikti. Palik jai 
Svarią savo širdį, kaip ji tau 
laiko savąją K- Br 

Kairį, ir eilę kitų. 
Ketvirtoji karta išaugusi "že

mininkų" įtakoje. Iš jos atstovų 
suminėjo Vitaliją Bogutaitę- Keb 
lienę ir antologiją "Tiltai ir Tu
neliai" su 10 autorių. 

Pokalbyje po paskaitos dalyviai 
dar papildė šį sąrašą vienu kitu 
autorium, o kai kas suabejojo, ar 
tikslingas toks katalogavimas, y-
pač, kad kai kurie minėtieji au
toriai savo svarbiausiuosius kūri
nius sukūrė jau nusigręžę nuo 
ateitininkijos idėjų. 

Naujos tradicijos okupanto 
įtakoje 

jų padaryta pavasario šventė. 
Joninių kilmė nėra religinė. Da
bar jos tapusios vasaros švente, 
kuri neapsiriboja Joninių išvaka
rėmis. Paparčio žiedas suranda
mas ne pavienio žmogaus, o ko
lektyvo. Rugiapjūtė arba der
liaus nuėmimas. 

Nauji tradicijų kūrimo tikslai 
yra įvairūs. Šeimos tradicijomis 
pirmoje eilėje stengiamasi panai
kinti religines apeigas, tautą nu-
krikščioninti. 

Apie steigiamąjį seimą 

Šeštadienio rytą buvo paskuti
nė paskaita. Bonnos universite
to profesorius dr. Zenonas Ivin
skis kalbėjo tema: "Lietuvos Stei
giamasis seimas: jo kilmė ir reikš
mė". Pradėjo citatomis iš Tumo 
Vaižganto, Mykolo Vaitkaus ir 
pulk. K. Žuko raštų, kur reiškia-

LAUKA! "DRAUGUI" 

LIETUVIŠKA PAREIGA m 
TAUTINIS BOTAGAS 

tuvių tautai išplaukia iš mūsų 
laisvo apsisprendimo. 

Kad ir kaip sunkios būti} 
tautinio gyvenimo bei lietuvy
bės išlaikymo sąlygos, mes visi 
galime savo darbo įnašu kurt i 
gerovę savo tautai ir likti jai 
ištikimi. Tačiau, kai nejaučia-Plačiau stebint mūsų tauti 

nes apraiškas išeivijoje ir lie- j me "botago", toli gražu ne vi-
tuvių gyvenimą, susidaro įspū- si jai atiduodame savo duoklę, 
dis, kad emigracija yra lyg to- į Mūsų tautinis darbas ir jo 
bulas sietas, tautine prasme ge- ' rėmimas medžiagiškai mus pa
rai atskiriąs brandžius grūdus daro lietuviška dvasia turtin-
nuo pelų ar netaip labai bran- gesniais už tuos, kurie stovi 
džių grūdų. nuošaly. Taigi savo darbu ar 

Sąmoningus ar nesąmonin- pinigine auka remdami LB pa-
gus lietuvius sunkiau "cuvo iš- stangas užpildome tautinės tuš-
skirti mūsų senojoje tėvynėje, tumes dalį, kurią praradome 
nepriklausomybės metais, nes netekdami savo tėviškės, 
nepaklusniuosius ir neatliekan- gią tautinę palaimą turėtų 
čius pareigų jas atlikti privers pajusti ir tie mūsų tautiečiai, 

Penktadienio paskaitininkas PU1K* *» ^UKO r a s x u ' K u r r e i s i a a - d a v ° v a ^ y o ^ 3 nustatyti įsta- kurie, nejausdami tautinio bo-
etnologas Juozas Lingis iš Švedi- " ^ džiaugs"135 ir pasididžiavimas, tymai. Išeivijoje gi to "tauti- tago, užsidaro savo privačiose 
jos savo paskaitą įvardino: "Pasi- ka<* r e n k a m a s Steigiamasis sei-jnio botago" nėra. Mūsų tautmė "pilyse", pamiršdami gražias 
rodo derlius kukurūzams gro- m a s ' ^curis išreiškė v i s o s tautos j sąmonė, ištikimybė ir meilė lie- lietuviškas tradicijas ir parei-
jant" (Gyvenimiškųjų tradicijų v* l i ą . fSY^nti nepriklausomybėje. | gas savo tautai. Jie taip pat 
nauji elementai ir naujas turinys R a A * ° * J ^ dalyvavo per 90 Lįetuvos tarybą ir nusprendė, 
Lietuvoje). Tai buvo bene švie- V™:.tur}ncių telsą b a l s u o t I - P a ' ! k a d turės būti išrinktas steigia-
žiausioji iš visų paskaitų ir la- ai§lceJ0> k a d ^ f n e r a * a u t ų ; masis Lietuvos seimas, kuris susi-
biausiai patikusi klausytojams, n^mys, nes is 112 išrinktųjų, rinks Vilniuje. B e v e i k t a p a t i 
kas nedviprasmiškai buvo paro- f1

A P r < ^ b u v ° J? tm1Jm* į _P£f •] formulė pakartota 1918 vasario 
16-sios akte. 1919 birželio 16 d. 

turėtų pagalvoti, ar užsidary- j — Kur razumas pirkioj, tai 
darni kartais nežudo savęs ir ten ir Dievas. (Dieveniškiečių 
savo tautos narių. Apie tai tu-t patarlė). 
retume pagalvoti dažniau, o j — Bepigu su plaukuotu pes-
ypač dabar, LB mėnesio proga, i tis. su išmintingu bartis. (Ze-

Br. Juška įmaičių patarlė). 

A. + A. 
CHARMAINE L. DLUSKI 

Gyveno Ghicago, Illinois. Anksčiau gyv. Town of Lake. 
Mirė rugpiūčio 27 d., 1970 m., sulaukus 20 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Stanley ir Ann Dluski, 

senelė Helen Okas, krikšto motina Barbara Fleck, krikšto 
tėvas Roman su žmona Estelle Dluski, dėdes ir tetos: Edwin 
ir Loretta Filipczak ir Cecilia Filipczak, Joseph ir Roselia To-

leikis, John ir Helen Toleikia ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Hermi-
tage Ave. Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiūčio 31 dieną iš 
koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėta į St. Nicholas of To'en-
tine parap bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Sv. Kazi
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

valstybės prezidentas Antanas\ 
Smetona ir min. pirmininkas 
Mykolas Šleževičius pasirašė ak
tą, kuriuo buvo sudaryta komisi-

dyta nenorinčiais liautis ploji- ^ d a i - 2 ^>roc- kfkai i r °?9 v o k i e " 
m a j s čiai. Seimo atidarymo diena — 

įvadinėse mintyse J. Lingis at- 1 9 2 0 m - S^ės 1 5 d-
kreipė klausytojų dėmesį į glau- Steigiamojo seimo kilmė 
dų ryšį tarp religijos ir tradicijų. 

Krikščionybė perėmė daug se-į Bf Baltijos valstybių Estija pir- ,-a steigiamojo seimo rinkimų į-
nųjų liaudies papročių, kurie ii- m o i i išsirinko savo steigiamąjį statymo projektui paruošti. 
giausiai ir tvirčiausiai laikėsi kai- seimą, kuris susirinko Taline 19- į Steigiamojo seimo darbai 
muose. Tad net žodis ūkininkas ^ balandžio 23 d. Latviai jį iš-j Pagrindinis darbas buvo duo-
(paganus) virto nekrikščionio sirinko tuo pačiu laiku, kaip lie-Lj valstybei konstituciją. Birželio 
pavadinimu. Buitinių tradicijų tuviai. Pirmojo posėdžio susirin- L fcQ s udaryta trumputė "Laikino-
religinė prasmė laiko tėkmėje vi- ko 1920 gegužės 1 d. Rygoje. Lie- j s j o s Lietuvos valstybės konstitu-
sai išbluko. Nepriklausomoje t u v a D u v 0 i a u turėjusi valstybe ci]-a" p e r 29 darbo mėnesius sei-
Lietuvoje formavosi naujos šven s u šeiminėmis tradicijomis. Ta-; rriaLS padarė 257 posėdžius, priė-
tės ir tradicijos. Miestuose mė- čiau praeities seimų patyrimais- m ė pe r 300 įvairių įstatymų. Pa
ginta atgaivinti senuosius papro- besikuriančioji Lietuva negalė- i grindiniais keturiais darbais reik-
čius, atgaivinti tautiniai šokiai i° pasinaudoti. Anie seimai n e - ' t ų laikyti: 1. Konstitucijos pa-
ir t.t Komunistai vėl savo ruož- b u v o visos tautos išrinkti, o tik į skelbimą, 2. žemės reformos įsta
tu kuria socialistines tradicijas, kilmingųjų, bajorų. tymą, 3. savos valiutos (lito) į-
nes naują gyvenimo turinį turi Pirmąjį kartą reikalavimas su- vedimą ir 4. universiteto įsteigi-
atitikti ir naujos formos. Siekia- šaukti steigiamąjį seimą buvo iš- mą (1926 vasario 16). Konstitu-
ma visomis priemonėmis žmogų keltas Rusijos lietuvių seime ei ja 1922 rugpiūčio 1 d. buvo 
išvyti iš bažnyčios, o Dievą taip 1917 gegužės 27 - birželio 3. Ten priimta vien krikščionių demo-
nukryžiuoti, kad jis niekados ne- krikščionys demokratai ir Tau- kr'atų bloko balsais. 1920 rugpiū-

tos pažangos partija pasiūlė ir. čio 3 patvirtintas vadinamas ma-
buvo priimta rezoliucija, kad Lie- žąsis žemės reformos įstatymas, 
tuvos valdymo būdą ir vidaus o 1922 pavasarį — didysis. 1922 
tvarką turi nustatyti steigiama- rugpiūčio 18 paskelbtas litas Lie
sis Lietuvos susirinkimas. Vokie- tuvos valiuta. Pasirašyta visa ei-
čių okupuotoj Lietuvoj 1917 rug-' lė tarptautinių sutarčių. 
sėjo 18-22 d. Vilniuje sukviesta! Steigiamojo seimo pirminin-
lietuvių konferencija išrinko \ ku buvo Aleksandras Stulginskis. 

prisikeltų. 
Šeimos gyvenimo tradicijos 

Pirmiausia atkreiptas dėmesys 
į santuoką. Tuoj po karo civili
nė metrikacija buvo tik papras
tas biurokratinis veiksmas. Net 
nereligingi žmonės tuoktis vykda
vo į bažnyčią. Sukrusta kurti iš
kilmingą ritualą. Dabar iš biuro 
padaryta iškilminga salė su švie
somis, paveikslais ir Lt 

Gimimas svarbiau už vardo da
vimą, tačiau išgalvotos vardy
nos, Ly., vardo suteikimas nau
jagimiui Tokios vardynos pirmą 
kartą suorganizuotos 1962 m. 
Kauno rajono Aušros kolochoze. 
Kas naujo tose vardynose? Pra
džioje buvo paprastas užregistra
vimas naujagimio biure, o vėliau 
išsivystė į krikštynų pakaitalą. 
Dalyvauja vardatėviai, lygu krik
štatėviams. Namuose vyksta var
dynų vaišes, kaip ir seniau krikš
tynų. 

Laidotuvės igavo mažiausiai 
naujovių. Šermenų nėra, nėra, 
giesmių ir Teatnaujintos senovės 
raudos. Buvo sunku pašalinti 
žvakę, tad palikta kaip ugnies — 
visokio blogio nugalėjimo simbo
lis. Paliktas užbėrimas trijų žiup
snelių žemės ant karsto. 

Šventės 
Šventės likosi, bet be religinių 

apeigų. Užgavėnes — liaudies 
supratimu su žiema atsisveikini
mo Šventė. Velykos — pagrindi
nė krikščionybės šventė, tad iš 

AR VILNIUS JAU TAIP TVIRTAI YRA MŪSŲ, 
KAD JUO NEREIKIA DAUGIAU RŪPINTIS? 

Taip galvoti, būtų neįvertinti realių pavojų. 
GRAŽINOS KRIVICKrENftS - GUSTATTYTĖS 

liaudies dainų rinkinys, kuriose apdainuojamas Vilnius, yra gyvas 
dokumentas, kaip Vilnius yra suaugęs su visa tauta. 

Ši knyga, šalia daugelio savybių, yra vertinga tuo, kad turi 
visų dainų turinius angliškai. Dėl to ji gali eiti dovanos pareigas 
įtakingam kitataučiui. 

VILNIUS LIAUDIES DAINOSE 
gaunamas Drauge ir pas platintojus. 

Su daugelio dainų gaidomis, nesuprantamų žodžių žodynėliu, pa
ruoštu Dr. P. Skardžiaus, 384 psl., kainuoja tik 5 dol. 

" 

DOMININKAS 
WAIŠTAEAS 

VYSTHER 

Gyveno 10753 So. "VYabatfh 
Avenue, Chicago. Illinois. 

Mirė rugp. 28 d., 1970, 1:05 
vai. ryto, sulaukės senatvės . 

GimS Lietuvoje. Kik> is Te l 
šių apskrities, Alsėdžių p a r a 
pijos. 

Amerikoje išgyveno 57 m. 
Pasiliko dideliame nu l iūd ime 

3 sūnėnus: Anthony Vysther s u 
žmona Aone, John Vys the r 
ir Stanley VVysther su žmona 
Sophie, dukterėčia Violet J a -
nulionis su vyru Anti tony ir 
jų šeimos, gimines Bruno Pla^ 
tikis su šeima ir Fra*ik P r a n -
skus ir Alice Talis ir ių š e i 
mos bei kiti gimines, d r a u g a i 
ir pažįstami. Velionis buvo b r o 
lis mirusiųjų: Jono ir Vincen
to. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad. , 
6 vai. vak. Leonard koplyčioje, 
10821 S. Michigan Ave. 

Laidotuvės Įvyks p i rmad . , 
rugp. 31 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Visu 
šventų parapijos bažnyčia, k u 
rioje įvyks g«<iuIingos p a m a l 
dos už velioffiies sielą. Po p a 
maldų bus nulydėtas j L ie tu
vių šv. Kazimiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame v isus : 
gimines, draugus ir paž į s t amus 
dalyvauti Šiose, laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnėnai, d u k t e r ė č i a 
ir kiti gtmtaes. 

Laidotuvių direktorius Leo 
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel . 
CO 4-222S. 

A. + A. 
STEPONUI INDREIKAI 

Lietuvoje mirus, 
jo brolį PETRĄ ir jo šeimą nuoširdžiai už 
jaučiu. 

S, Karvelis 

P A R D U O D A M I 
Is MODELINIU NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
8200 S. VVestern TeL GR S-4421 

lllillllliIlfil!llllllllIIfI!iil!IIIIIIIllllllllHH 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprasto*, radijai, 

stereo, oro vesintavaL 
Rrantuve Marqnette Parke 

Pardavimas ir taisymas 
M I G L I N A S 

2346 W. 69th St. — tel. 776-1486 
Namn tel. — PB 6-1068 
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A. V IL IMAS 
M O V ! N G 
— Įvarrrg af>tnmq — 

£28 WEST 34th PL.ACE 

I 

Nuliūdę: Tėvai, senele ir kiti gkniiiea. 

Laidotuvių direkt. Daimid ir Gaidas, Telef. YA 7-1741. 

1970 m. rugpiūčio men. 15 diena, išgyvenęs 96 metus, 
numirė Vilniuje 

A. f A. 
MARCELINAS ŠIKŠNYS _ 

&IAIX£NISKIS "*~ 

pedagogas, matematikas, rašytojas, publicistas, v^uomeninin-
kas, lenkų okupacijos metu ilgametis Vilniaus Vytauto Di
džiojo Gimnazijos direktorius. Gimęs 1874 m. gegužės men. 2 
d., Notiniškių kaime, Šiaulėnų valsčiuje. Šiaulių apskrityje. 

Skaudžiai išgyvendami gerbiamo ir mylimo buvusio di
rektoriaus ir mokytojo mirtį, nuoširdžiai užjaučiame velio-
nies dukrą ELENĄ KRUOPIENĘ, jos šeimą bei kitus gi
mines ir kartu liūdime. 

Buvę Vilniaus Vytauto Didžiojo 
auklėtiniai Čikagoje ir apylinkėse 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
trumpos ir sunkios ligos 1970 m. rugpiūčio 27 d , 1 vai. ryto, 
sulaukusi 72 m. amžiaus, mirė mūsų mylima žmona, motina. 

•U seneie, uošve :r sesuo 

ELENA PUNIŠKIENĖ 
K R E 1 G E R Y T Ė 

A. f A. 

Gyveno 3251 W. 66th Street, Chicago, Elinois 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskr.. Kybartų mieste. Ame

rikoje išgyveno 21 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Aloyzas, dukra Al

dona Rimiene, žentas dr. Motiejus, sūnūs: Jonas ir Gabrielius 
su šeimomis, 6 anūkai: Vyta, Audrė, P*asa, Pvima. Rita ir Ga
brielius. Letuvoje sesuo Filomena Kulikauskienė su šeima, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvos Dukterų Dr-jai; Am. Liet. Kat. Mote
rų S-gai 67-tai kp.. L.R.K.S.A. 103-čiai kp., Am. Lietuvių Fon
dui ir Am. Liet. Bendruomenei-

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 6 vai. vak. Mažeikos-Evans 
koplyčioje, 6845 So. Western Ave. Laidotuvės įvyks pirmad.. 
rugp. 31 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Ma
rijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių 
Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnūs ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600. 

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

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CEKMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 

AREA CODE (312) 247-2425 

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 

^ETER TROOST 
M O N U M E N T 

COMPANY 
44G S. Pulaski Road, 
Chicago, 111. 5062S 

"ESIvOVAS VITR\ISKA> 
Distrct Manar»r 

TeL. 585-02U; 585-0243 
H H H H O H H H H H I 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. rugpiūčio m. 29 d. I 

x Prof. Simas Sužiedėlis, lai
mėjęs trečiąją Ateitininkų Sta
sio ŠalkausKio kūrybinę premi
ją a tvyksta iš Bostono i r da
lyvaus Ateitininkų 8-tame kon
grese Chicagoje. 

x šv. Pranciška us seselių rė
mėjų 5 skyrius ruošia savo me-

X Kun. Gediminas Kijaus- tirų bunco vakarą rugp. 30 d. 
tėvų jėzuitų provinciolas. 2:30 vai. po pietų Marąuet te 

šj šeštadienį išvyksta j Daina- Parko parapijos svetainėje. Vi-
vos stovyklavietę, ku r praside- sos narės kviečiamos dalyvaut i 
da Ateitininkų federacijos prieš ir atsivesti savo drauges. 
kongresinė stovykla. J is vado
vaus stovyklos ideologinei pro-
gTamai. 

x Antanas Dočkus, JAV 
kariuomenės seržantas, kurio 
tėvai gyvena Brighton Parke, 
grįžo iš Vietnamo po dviejų 
sužeidimų ir vienerių metų ta r 
nybos karo lauke. Be to, jis y ra 
laimėjęs 10 medalių ir pažy
mėjimų už narsumą kovose. 
Jo žmona Alicija y r a istorijos 

x Giedros kultūrininkių bū
relio susirinkime buvo išr inkta 
nauja vaidyba: Dalia Kučėnie-
nė — pirmininkė, 6621 S. Troy, 
Chicago 60629, H E 4-0706, Da
nutė Kriaučeliūnaitė vicepir
mininkė, Dalia Damijonai tytė 
— sekretorė ir Rima Pake l ty tė 
— iždininkė. Bendrame Gied
ros susirinkime išrinkta Julija 
Valdienė — vyriausia Giedros 
korporacijos pirmininkė, 7214 
S. California Ave., Chicago 

mokytoja Marijos aukstesmoje g ^ ^ R E 7.3534 

Vasario 16 gimnazijos choras, vadovaujamas K. Motgabio 

IŠ A R T I IR T O L I 

CHICAGOS ŽINIOS 
NEPERPLAUKĖ LAMANŠĄ; dur ia su fuiansinėm bėdom. 

Chicagietis Mike Paelser, 24 i lki šių metų pabaigos jis gali 
metų, išbuvęs vandenyje 16 va
landų, nutraukė bandymą per
plaukti Lamanšą. Milžiniškos 
bangos t rukdė plaukimą. Šešias 
valandas plaukė visai nepasi
varydamas pirmyn. 

NEGRŲ LIGONINĖ 
Provident ligoninė, 426 E. 

51 st., y r a negrų nuosavybė ir 
y ra negrų vedama. Ligoninė tu-

mokykloje 
x Tėvas Jonas Borevičius, 

SJ, Jaunimo centro direktorius, kun. Stasys Yra 
grįžo iš atostogų, kurių metu rugp. 30 d. 10 vai 

x Ateitininkai 2010 metais 
tokia tema paskaitą ska i tys 

J. A. VALSTYBĖSE 
Jono Milišausko, 

Dainavoje, sino valstijos lietuvių 
ryto. Atei- , rašinį "Use world 

VViscon-
veikėjo 
opinion 

aplankė Romą, eilę kitų kraštų, tininkų federacijos prieškongre-
Jis dabar rūpinasi Jaunimo cen-lsinės stovyklos metu. Tą pačią 
tro t inkamu paruošimu, kuris dieną 4:30 vai. kun. Antanas 
bus at idarytas ateitininkų kon 

agains t Russ, plea" atspausdi
no plačiai skaitomas dienraštis 
•Kenosha News" VUL 17. Ja-

greso metu. 

X Lituanieos klubo futbolo 
komanda šį sekmadienį 3 vai. 
po pietų žais trečiąsias rudens 
rato pirmenybes prieš divizijos 
laimėtoją Lions. Rungtynės į-
vyks Hanson parke. 1 vai. po 
p. žais rezervo komanda. 

Paskųs kalbės tema "Pasaulė- me autorius išreiškė teisybės žo-
žiūrinė bazė po Vat ikano JJ | džius apie sovietu pavergtas 

t a u t a s ir iškėlė ekonominių ir 
politinių sankcijų prieš Sovie-

Suvažiavimo'' 
x Arch. i Mulokas, per po

ra atostoginių savaičių suvaži-

— A. a. Klovas S t runga mi
rė Melbourne, sulaukęs 68 me
tų amžiaus. Palaidotas Fawkner 
karinėse. 

— Melbourno lietuviai, fisocia-

"Adelaidės lietuvių žinios' 
atšventė savo 10 metų sukaktį 
Biuletenį redagavo: VL Radze
vičius, a. a. J. Glušauskas — 
Arminas, A. Šerelis. Šiuo metu pareigūnais 

VOKIETIJOJ 
— Lietuvių mokinių bendra

butis prie Vasario 16 gimnazi
jos bus pradėtas statyti dar 
šiais metais . Tėv. Alf. Berna
tonis pakviestas būt i aukų rin
kimo komiteto pirmininku. 

— Vasario 16 gimnazijoj įvy
ko Kuratorijos valdybos narių 
snsitikimas su aukštaisiais vo
kiečių federalinės vidaus reika
lų ministerijos pabėgėlių reika
lams, Baden - VVueittembergo 
k raš to vyriausybės prezidiumo 
ir statybų priežiūros įstaigos 

— Dr. Wolfrum, 

užsidaryti. Jis yra paskutinis 
•šio krašto tarpmiestinis elektri
nis geležinkelis, įsteigtas prieš 
69 metus. 

SUPERINTENDENTAS 

Chicagos viešųjų mokyklų 
superintendentas James Red-
mond perrinktas toms parei
goms dar ketvertui metų. Jo 
metinė alga yra $57,000. 

VIEŠBUČIO VIETOJE 

Prieš kiek laiko nugriautas 
Chicago Beach viešbutis, Hyde 
P a r k blvd. ir 51-oji gatvė. Pro
jektuojama ten s ta tyt i 34 aukš
tų, 14 miUjonų dolerių vertės 
apartmentinį namą, kur būtų 
510 gyvenamų vienetų. Sta ty
ba būtų baigta 1972 m. 

linės globos moterų draugi jos I redaguoja O. A. Stimburienė. 
rūpesčiu, buvo pfskelbę var totų ALŽ spausdinamas rotatorium, 

t ų sąjungą reikalą. Panašios 
nėjęs 5.000 mylių, grįžo prie ^ š i e s rašinių vietinėje spaudo-
savo darbų Chicagoje. Kelionė-j J e «*• Milišauskas yra paskel-
je turėjo progos apžiūrėti daug j D e s i r daugiau. 
naujosios 
tų. 

archi tektūros pas ta-

Dr. A. Šidlauskaitė. Ivdkna kun 

x Draugo metinis išvažiavi
mas — piknikas, turėjęs įvykti 
rugsėjo 6 dieną Bučo darže, 
šiais metais neįvyks. Dienraščio 
vadovybė dėkoja visiems, kurie 
parodė savo dėmesį a r pasiūlė 
patarnavimus. 

x Autobusai į didžiąją muzi
kos šventę — simfoninį kon-

Jcertą išvyks rūgs. 5 d., lygiai 
17 v. vak. nuo Marąuette Pa rko 
lietuvių parapijos bažnyčios. 

AUSTRALIJOJE 
— Kun. Pe t ras Bačinskas, 

Brisbanės lietuvių kapelionas, 
a tšventė savo 35 metų kunigys
t ė s sukaktį. 

— Alfredas Vasiliauskas ir 

drabužių rinkimo vajų, kuriais 
sušelpė nemaža Seinų — Puns
ko srities lietuvių, 

— Pulgis Andriušis, žinomas 
mūsų rašytojas ir feljetonistas, 
buvo sunkiai susirgęs ir ilges-

išeina du kar tu per mėnesį. 
— L. Vasiliūnas, savanoris 

kūrėjas ir ak tyvus LB narys, 
atšventė savo 70 metų sukaktį. 

KANADŪJ 
— Liet. katalikų mokslo aka-

nį laiką gydėsi ligoninėje. Pa- demijos suvažiavimas praside 

Dr. Wotge ir kit. J ie užtikrino, 
kad šiemet federalinė ir krašto 
vyrausybės skirs bendrabučio 
statybai po 70,000, — DM. 
ri 203 lovas. Projektuojama ne
užilgo ten pradėti naujos ligo-

Ininės statybą. S ta tyba kainuo
tų apie 40 mil. dolerių. Prisidė
tų dar 300 lovų. 

skutiniu metu jo sveikata page
rėjusi. 

— Jonas Tamošiūnas sėk
mingai vadovauja "Varpo" 
sporto klubui Melbourne. 

— Australijos lietuvių ben
druomenės organizacijai rugp. 
l d . suėjo 20 metų nuo jos įkū-

Gyt i s Šimkus, du adelaidiškiai rimo dienos. Ši sukaktis Sydne-
lietuviai, sėkmingai baigė odon- juje buvo gražiai paminėta, pa
tologijos studijas, gaudami dan- gerbiant ryškiuosius dar'cuoto 
t ų gydytojo diplomus. j u s ir kultūrininkus. 

da Toronte, rugsėjo 1 d., 9 vai. 
ryto, Prisikėlimo parapijos pa
talpose, 1011 College Str. 9 v. 
ryto registracija. 10 vai. šv. Mi
šias celebruos vysk. Vincentas 
Brizgys. Po invokacijos seks j 
LKMA pirm. prof. kun. A. Liui-
mos kalba ir dr. J. Girniaus 
pagrindinė paskai ta tema: ' T a u 
ta, kaip žmogiškoji t ikrovė" 
Suvažiavimas baigsis rugsėjo 
6 d. 

GELEŽINKELIS UŽSIDARYS 

Chicago, South Shore & 
South Bend geležinkelis suši

ls Romos gavome keletą 
egzempliorių kunigams skir
to naujo mišiolo 

MIŠIŲ EIGA, 
kurį išleido Vakarų Europos 
Lietuvių Sielovados Centras. 
Kaina $10.00 ir $1.00 per. 
siuntimo išlaidų. Mišiolą 
pamatyti ir užsisakyti gali
ma DRAUGE. 

x Vincas Maknavičius, Cice
ro gyventojas, sunkiai susirgo, d 
guli Loretos ligoninėje 

x š . m. rugpiūčio mėn. 30 
sekmadienį, vilniečių rengia-

dr. P. moję gegužinėje (piknike) vie-
G. Kijausko. S. J., atsilankę <<Drau •: V ažhiojant ie j i į Orchestra Hali K i s i e l i a U s i r d r R v . Serite- n a s dalyvių laimės didžiulį St. 

N0RMAN BURšTEINAS, kailiu krautuve 
IR SIUVYKLA. 185 No. Wabash (kampas Wabash 
T Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
r lotu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489-

K a l b a m e l i e t u v i š k a i 

f 

go" redakcijoje. 
X Dr. A. Šidlauskaitė, dės

tanti psichologiją ir vadovau
janti vaikų psichologijos depar
tamentui Ottawos universitete, 
porai dienų buvo atvykusi j 
Chicagą ir ketvirtadienį vėl grį
žo į Ottavvą. Liet. Kat . mokslo 
akademijos suvažiavime Toron-

koncertą prašomi nesivėluoti ir 
būti dar prieš minėtą laiką 
aikštėje prie bažnyčios. P o kon
certo, maždaug 3;pie 10 v. vak., 
t ie patys autobusai vėl visus 
parveš atgal . Autobusų, kaip 
ir koncerto, bilietai gaunami 
Marginiuose, kurie žmonių pa
togumui bus at idaryti šį sekma
dienį nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. 

te skaitys paskaitą iš neuropsi- p - ^ ( p r •> 
choleginės srities, 

X. Orchest ra Hali koncerti
nėje salėje karščiai nevargins. 
nes y ra moderniška šaldymo 
sistema. Tad tie, kurie sekantį 
šeštadienį vyks į Čiurlionio 
" Jū ros" premjerą, salėje jausis 
labai patogiai. (pr.) 

X Irenos Veleckytės klasiki
nio baleto ir muzikos studijos 
rudens sezonas prasideda š. m, 
rugsėjo mėn. pirmą dieną, an
tradienį. Priimami įvairaus 

X Lietuviška NTEPTUNO va

lia priežiūroje. Metriko padovanotą lietuvišką 
x Tatikslinimas. Lietuviškos sūrį. Gegužinėje veiks Antano 

knygos klubo leidžiamo ir prieš Stankaus vad. baras, Idos Va-
savai tę kultūrinio priedo pus- lauskienės užkandžių svetainė, 
lapius suminėto Karolės Paže- o automobilius tvarkingai suri-
ra i tės romano vardas y r a "Ana- kiuos Beinorius su savo nuo-
pilio papėdėje". O šios dienos širdžiais talkininkais. (pr.) 
kultūriniame priede aprašomo 
l i teratūros vakaro Dainavoje 
surengimu yra rūpinęsis Pranas 
Baltakis . 

x Lietuvos Valstybinės ope-
sarvietė Wisconsine, apsupta ros 50 metų sukakčiai rengti 
nuostabiai gražia gamta ideali :

: komiteto pirm. sol. A. Sprindys 
vasaros atostogoms. N e p t ū n o : savo bute sukvietė komiteto 
vasarvietė ant žuvingo Colum-
bus ežero kranto. Dėl informa
cijos skambinkit tel. 257-2034, 

(sk.) 
X RAŠOMOSIOS mašin. j \ . 

kalbomis; RADIO _ Telefun-

nar ins susipažinti, k a s ir kiek 
;tuG reikalu daroma. Posėdy 
: pirmą kartą dalyvavo ir Chica
gos liet. operos atstovė Sofija 

I Bžiugienė. Iš pranešimų suži
nota, kad j au daug surinkta 

ken, Grundig, Zenith; TV, parodai eksponatų, gau ta svei-
KOMPUTERIAI — kalkuliaci- kinimų laiškų ir kt. T a r p kitko 
jai bei kasdieninei prakt ikai i r j nusiskųsta, kad nemažai buvu-

amžiaus mokiniai, pradedantie-! jv. BIZNIO mašinos — patie- sių operos dalyvių į laiškus rie
ji ir pažengę. Suinteresuoti tė
vai prašomi užregistruoti vai
kus kaip galima anksčiau. 
Skamb. CL 4-4012 po 5-tos vai. 
vak. Studija randasi Brighton 
Parke , 2541 W. 45th PI. ( p r ) 

,X Dail. Marijos Žukauskie
nės (N. Y.) tapybos darbų pa
roda įvyks š. m. rugsėjo mėn. 
18-27 d. d Čiurlionio galerijoje. 

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

X. Registracija aštuntajam 
ateitininkų kongresui jau vyks
ta. Pasinaudokite proga iš anks
to užsitikrinti sau (bilietus ir 
nakvynes. Registracijos anke
tos gaunamos per Aldoną Zails-
kaitę, 1819 6b. 49th Court, 
Cicero, 111. 60650. Prašome te-
lefonuoti vakara is : . ( 3 1 2 ; 
.>23-Sl«, (pr.) 

kiama pigiau, nes kataloginė atsiliepė ir antrašų neprisiuntė. 
prekyba. į Atrodo, jog t ie asmenys būtų 

Nurodykite, kuo interesuoja- j au mirę. Plačiai apkalbėta pa-
tės, ir firmų autent iškus kata- maldų tvarka, akademijos, pa-
logėlius sparčiai gausite iš j rodos ir banketo reikalai. Taip 
APARTA sav.: <J. L Giedraitis, pa t numatyti akademijai kvies-
10 Barry Dr., E. Nor thpor t . tini paskaitininkai. Namų šei-
N. Y. 11731. Chicagoje vakara i s mininkė susirinkusius nuošir-
inf.: tel. 476-7399. fsk.) j džiai pavaišino ir dalyvavo po-
• sėdyje. O ji juk buvo mūsų ba

leto viena žymiųjų solisčių. 
Ta ip pat dalyvavo ir ki tas bale 
t o solistas — S. Velbasis. 

X Tėvai dar gali užregistruo
t i naujus mokinukus į A. L. 
Montessori dr-jos Vaikų Name
lius, 2743 W. 69th S t , dėl 
1970-71 mokslo metų. Rugsėjo 
8 d., antradienį, nameliai bus 
atidari registracijai nuo 10 vai. 
r y to iki 1 vai. po pietų, ir va-

ALUMTATJAUS RYNOS (Gut-
ters) vandens nubėgimui. 
Nerūdija ir nereikia dažyti . 

T V O R O S : įvairiausio 
ai u mini jaus , plastikos, plieno 
— įvairių spalvŲ. 

S T O G E L I A I 
DURYS m LANGAI: Įvairių 

spalvų ir kainų. Geležies tu-
rekliai ir alumrnum "siding 

Naujausi žieminiai balto emalio Kare nuo 7-tos iki 9-tos. Vai-
ir "stainJess steel" langai. kučiai priimami nuo 214 metų. 

V n C T A C R f T T V I TC Mokslas prasideda trečiadienį 
F^KJ^i/\^ D L I K U J rugsėjo 9 d. Dėl platesnių in-

Teief. - PR 8-2-81 I formacijų prašom skambinti: 
737-9376. (sk.) 

x Muz. Bronius Jonušas, 
šiuo metu gyvenąs Omahoje ir 
ten vedąs Rambyno chorą, at
vyksta su žmona j simfoninį 
koncertą rugsėjo 5 d. Orchestra 
Hali. Muz. B. Jonušas ilgus 
metus yra gyvenęs Chicagoje 
ir čia dirigavęs Chicagos Lietu
vių Vyrų chorui. (pr.) 

x J. -Jareckas, pasiklausęs 
per inž. Rudžio Radijo Forumą 
pranešimo apie koplyčią, atsiun
t ė auką iš savo senatvės pen
sijos Kankinių koplyčios išlai
dų apmokėjimui iSavo laiške 
rašo, kad jam koplyčia ir jos 
šventinimo apeigos patinka, o 
jeigu kas kelia priekaištus, rei
kia jo paklausti, a r savo auka 
toks prisidėjo prie koplyčios į-
rengimo. (P r . ) . 

x Kazys Veselka, daugelio 
knygų iliustratorius, gabus ak
torius ir puikus l i teratūros va
karų vadovas bei įvairių progra
mų meninės dalies atlikėjas, 
sukūrė labai įspūdingą simfoni
nio koncerto, įvykstančio rug
sėjo 5 d. Orchestra Hali, pro
gramos viršelį. (p*"-) 

X Grundig radijas išrinktas 
geriausiu, gaunamas pas Gra-
dinską, 2512 W. 47 S t , F R 
6-1998. Atd. ir vak . pirm. ir 
ketv. Sekmad. uždaryta, (sk.) 

x Jaunučio Puodžiūno Baleto 
Studija rudens sezoną pradės 
rugsėjo 1 d. Veiks a tski ros mer
gaičių ir berniukų klasės. Nau
jus mokinius prašoma regis
truoti tel. 778-7182 arba Bale
t o Studijoje, 2656 W. 71 s t S t 

(sk.) 

AŠTUNTOJO ATEIT ININKŲ KONGRESO 
p r o g a 

SIMFONINIS KONCERTAS 
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE 

Č I U R L I O N I O 

J L C A 
Ištraukos iš Jakubeno siuitos "Miško Švente" 

Beethoveno koncertas Nr. 1 
Tercetas ir Kvartetas iš operos Fidelio 

Dirigentas VYTAUTAS MARIJOŠIUS 
Pianistas ANTANAS SMETONA 

Vokalistai — DANUTE STANKAITYTE, STASYS BARAS 
ALGIRDAS BRAZIS, JONAS VAZNEUS 

S I M F O N I N I S O R K E S T R A S 

1970 m. rugsėjo 5 d, 8:00 vai. vakaro 
ORCHESTRA HALL, 220 S. Michigan Ave. 

% 

LITERATŪROS VAKARAS 
JAUNIMO CENTRE, rugsėjo 4 d., 7 vai. vakaro 

BANKETAS 
SOUTH SHORE C0UNTRY CLUB, 7059 So. Shore Drive 

Rugsėjo 6 d., 6:00 vai. vakaro 
Staliukus prašome rezervuoti pas A. DUMBRIENĘ, Telefonas: 434-2090 

1 — — •—" ' i • • — i — * • • • i ^ M i — t 

VISI BILIETAI GAUNAMI M A R G I N I U O S E 
Koncerto bilietų kainos: 8, 7, 5 ir 3 dol. 

Užsakant bilietus paštu, prašom rašyti čekį šiuo pavadinimu: 
LITH. R. CATH. FEDERATION ATEITIS 

ir kartu siųsti sau adresuotą voką su pašto ženklu šiuo adresu: 
MARGINIAI, 2511 West 69th Street, Chicago, IUinois 60629 

Telefonas — PR 8 - 4585 
Čia, gaunami ir bilietai autobusams, kurie nuveš į koncertą ir parveš atgal. 

Visus lietuvius kviečia dalyvauti 
ATEITININKŲ FEDERACIJA 
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