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Jus žu v o t už lai s vę garbingoj ko voj 

Astronautas Jim McDivitt padare oro ' ' laive' ' Gemini—4 savo draugo 
astronouto Ed White nuotrauką, š i nuotrauka pada ry ta baigiant kap
sulėje keturių dienų kelionę aplink pasaulį. 

Visos tautos didžiuojasi savo 
didvyriais ir gyvena jų paliki
mu, kuriems kraš to laisvė bu
vo ir y ra didesnė vertybė už 
gyvybę. I r lietuvių tautos isto
rija turt inga didvyrių vardais 
ne tik praeityje, bet ir mūsų 
laikais. Vasario 16-sios idealas 
nebūtų pražydęs gražiu nepri
klausomybės atkūrimo laikotar
piu be savanorių kraujo ir pa
aukotų gyvybių krašto laisvę 
ginant. Nepriklausoma Lietuva 
neturėtų naujų didvyrių vardų, 

jei prieš 25 metus rezistencijos 
kovotojai nebūtų išėję į nelygią 

1940 — 1965 

Prezidentas Johnsonas susitiko 
su astronautais 

HOUSTON, Tex. — Oro "lai
vo" Gemini-4 dvynukai James 
A. McDivitt ir Edward H. White 
II vakar jau buvo namie ir pa
pasakojo tautai ir prezidentui 
Johnsonui apie savo kosminę 
kelionę, trukusią keturias die
nas. 

JAV astronautai McDivitt ir 
White II skrido Gemini-4 kap
sulėje keturias dienas aplink pa
saulį, keliavo 97 valandas ir 56 
minutes ir atliko vieno milijono 
700 tūkstančių mylių kelionę. 
Astronautas White II iš Gemini 
-4 kapsulės buvo išėjęs "pasi

vaikščioti" erdvėse. Jo "pasi
vaikščiojimas" t e n t ruko 20 mi
nučių. Abu as t ronauta i matė 
žmogaus pada ry tus satelitus. 

Šį savaitgalį šie JAV astro
nautai turėjo vyk t i pas prezi
dentą Johnsoną į jo LBJ ūkį, 
Tex. Bet planas buvo pakeis tas: 
pats prezidentas Johnsonas nu
vyko pas juos į Houston. Tex. 

Vakarie^ai ir prancūzai 
bendrai gamins 

lėktuvus 
PARYŽIUS. — Vakarų Vo

kietijos ir Prancūzijos krašto 
apsaugos ministeriai sutarė vyk 
dyti bendrą abiejų kraštų ka
rinių lėktuvų gamybos planą, 
kuris kainuos apie 400 milijonų 
dolerių. 

Per pastaruosius 9 metus Va
karų Vokietija pirko iš Pran
cūzijos lėktuvų ir kitokių kari
nių dalykų už beveik bilijoną 
dolerių. 

Juokiasi iš Sovietu 
pažadų 

PEKINAS. — Sovietų Rusijos 
ministeris pirmininkas šiom die
nom pakartotinai pažadėjęs ne
palikti be pagalbos Šiaurės Viet 
namo. 

O kiniečių "Liaudies dienraš
t is" rašo, kad šių dienų revizio-
nistai (sovietai) yra bailiai ir 
neišnaudoja tokios puikios pro
gos, kaip pilietinis karas Viet
name. 

"Didelis rūgimas 
Maskvoje" 

MASKVA. — "Didelis rūgi
mas vyks ta Maskvoje". Tai pra 
nešė "U.2S. News and World 
Report" žurnalo štabo narys , 
išgirdęs apie t a i keliose rytų 
Europos sostinėse. 

Raudonieji jaučia, kad Sovie
tų Rusijos vadovai bus pakeis-

j ti. Gandai sklinda, kad grei-
Į tai Maskvoje bus sukviestas So-
I vietų Rusijos komunistų parti-
' jos centro komite tas posėdžiui. 

J ie Johnsono ūkin atvyks vasa
rą. 

Astronautai James A. McDi
vi t t ir Edward H. White II pir
madienį a tvyks į Chicagą, kur 
j ie bus karališkai pagerbti. 

Kova P. Vietname 
SAIGONAS, 'Pietų Vietna

mas . — Apie 60 mylių nuo Sai-
gono vaka r vyko didelė kova 
t a r p Vietkongo partizanų ko
munistų ir pietų vietnamiečių 
kareivių. Sakoma, kad apie 700 
Vietkongo partizanų ir 500 pie
tų vietnamiečių karių žuvo ko
voje. 

kovą aukotis ir mirti. Tikėdami I 
rezistencijos kovų prasmingumu j 
ir laisvės idealo amžinumu mi- j 
nime Lietuvos rezistencijos ko
vų pradžios 25 m. sukaktį. 

Minime rezistencijos kovų pra 
I džios sukaktį ne gimtojoj žemėj 
! gyvendami. Anuomet, lietuviš
kos spaudos draudimo metu, 

! lietuviškas spausdintas žodis 
veržėsi į Lietuvą iš Prūsų ir 
Amerikos. Laisvės kovų pra
džios minėjimas ir kritusių did
vyrių pagerbimas dabar lėks į 
pavergtą Lietuvą oro bangomis 
ir rodys pavergtiesiems bro
liams, kaip laisvieiji lietuviai i 
prisimena ir gerbia savo krašto i 
didvyrius. Į tėvynę skriejantis j 
aidas nugalės geležinę uždangą. | 
bus persekiojamas, bet jis lai-

4 respublikonai 
studijuoja Nato 

NEW YORKAS. — Keturi 
respublikonai kongresmanai iš
vyko į Paryžių pastudijuoti Š. 
Atlanto sąjungos (Nato). Pran
cūzijos ir Amerikos nesutari
mų". 

Kongresmanas Paul Findley 
iš Illinois pasakė: "Mes tikimės 
iš pirmųjų šaltinių sužinoti, ko
dėl yra tarp prancūzų ir ame
rikiečių nesutarimų, ir norim 
pagelbėti savo vyriausybei grei
tai ir išmintingai sutikti šias 
problemas". 

mės, kaip anuomet nelygią ko
vą laimėjo persekiojami knyg
nešiai. 

Dažnai kultūrininkams skir
ta sunkioji didelio darbo pra
dininkų našta. Chicagos Lietu
vių Opera nusipelnė didžiausios 
pagarbos pirmoji iškėlusi mintį 
ir įgyvendinusi ryžtą — sureng
dama didingą laisvės kovų pra
džios, kritusių partizanų ir kan
kinių pagerbimo minėjimą. Mi
nėjimo mintis rado gyvą atgar
sį visų laisvųjų lietuvių tarpe. 
Rezistencijos kovų pradžios su
kakties minėjimai rengiami ir 

i bus rengiami visur, kur tik yra 
į lietuvių. 

Kai šiuos mano žodžius skai-
i tysite, rašo Juozas Lukša-Dau
mantas savo testemantinėje 
knygoje "Partizanai", jau daug 

i narsių kovotojų nebebus gyvų-
Į jų tarpe. Šiandien ir Juozo Luk-
| šos-Daumanto nebėra gyvųjų 
j tarpe. Į laisvę atėjęs, vėl grį-
j žęs kovoti ir mirti, jis krito did
vyrio mirtimi 1951 m. rudenį 

I Kauno apylinkėse. Jis krito, bet 
j paliko gyviesiems rašytinį lais-
ivės kovų testamentą, kuris per 
| amžius kalbės apie naujųjų did
vyrių žygius. 

O, skambink per amžius vai
kams Lietuvos, kad laisvės ne
vertas, kas negina jos. 

St . Daunys 

Indonezija paeme 
Singer kompaniję 

JAKARTA, Indonezija. — In-
donezų prekybos ministerija p ra 
dės kontroliuoti amerikiečių Sin 
ger siuvamųjų mašinų kompa
niją. 

Prekybos ministerija užvakar 
pranešė, kad netrukus indone-
zas bus paskirtas tos kompani
jos vedėju. 

Castro sesuo apie padėtį Kuboj 
WASHINGT0N, D. C. — Ju-

anita Castro. Kubos diktato
riaus Fidel Castro sesuo, vakar 
liudijo Atstovų rūmų priešame-
rikinei veiklai tirti komitetui. 

Ji buvo klausinėjama apie pro 
Castro, komunistinės veiklos 
propagandą Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir neteisėtą a-
merikiečių kelionę Kuboje. 

Panelė Castro. gyvenanti 
tremtyje, smarkiai kritikuoja 
savo brolį ir yra pažadėjusi jį 
"nuversti". 

Ji yra tikra, kad kubiečiai 
paremtų bet kokią invaziją į sa
lą ir ji pabrėžė, kad 95 proc. 
kubiečių yra prieš komunistinį 
režimą. Ji taip pat pasakė, kad 
kai kuriose vietose kubiečiai bu 

vo sukilę prieš diktatorių Cast
ro, bet jo budeliai užgniaužė su
kilimus. 

Sovietinio gyvenimo 
kritika 

LONDONAS. — Britanijoje 
išspausdinta ruso Valerijaus 
Tarsio knyga "Pa la ta Nr . 7". 

Jos autorius prieš trejetą me
tų išsiuntė į užsienius dvi apy
sakas, kuriose kritikuojamas 
Sov. Rusijos gyvenimas. Dėl to 
jis buvo suimtas ir uždarytas 
beprotnamyje. 

Iš jo paleistas parašė "Pala
ta Nr. 7" apie beprotnamį, kur 
irgi kritikuojamas režimas, ir 
taip pat išsiuntė į užsienius. 

De Gaulle atvyko 
į Bonnę 

BONNA. — Prancūzijos pre
zidentas Charles de Gaulle va
kar atvyko j Bonną pasikalbėti 
su Vak. Vokietijos kancleriu 
Erhardu apie europiečių bend
ruomenės reikalus. Jų nuomo
nės skiriasi dėl Europos bend
ruomeninių reikalų. Neatrodo. 
kad jie padarys pažangą dėl 
Europos apjungimo. 

De Gaulle a tvyko į Bonną 
dviem dienom į pusmetinį pa
sitarimą pagal Prancūzijos ir 
Vak. Vokietijos draugiškumo 

j ir bendradarbivimo sutartį , ku-
j rią jis ir buvęs kancleris A-
i denaueris pasirašė. Pasikaibė-
I jimuose bus paliesti šie klausi

mai: bendra užsienio politika 
ir gynyba. 

! Shastri atvyko Kanadon 
OTTAWA — Indijos minis

teris pirmininkas Shastr i užva
kar atskrido lėktuvu į Kanadą 
penkių dienų vizito. J is kalbė
sis su kanadiečių premjeru B. 
Pearsonu įvairiais politiniais 
klausimais. 

Shastri vizitas buvo numaty
tas ir Jungtinėms Amerikos Vai 

i stybėms, bet prezidentas John-
i šonas neseniai atšaukė numaty-
! tus Shastri ir Pakistano prezi-
| dento Khan vizitus. 

Kiek pasaulyje 
automobiliu 

NEW YORKAS — 1964 me
tais viso pasaulio automobilių 
fabrikai pagamino 22,042,877 
lengvus i r sunkius automobilius. 

1963 metais automobilių pra
monė pagamino 19,863,962 au
tomašinas, taigi 1964 metais au
tomobilių gamyba pakilo maž-
ct&i procentų. 

Requiem ir Vilniaus Varpu Daskutinė repeticija Jaunimo centre šio sekmadienio koncertui McCormck teatre. Dirigentas A. Kučiūnas 
vadovauja bendrai repeticijai' Kairėje yra solistai St. Bar tą Danutė Stankaityte, Aldona Stempužienė ir Jonas Vaznehs. Už jų jungtinis 
choras Nuotrauka V. Juknevičiaus 

— Prancūzija turi jau 24 pa
ruoštus bombonešius, aprūpin
tus savo gamybos atominėmis 
bombomis, ir tie lėktuvai esą 
pajėgūs pasiekti Maskvą. 1966 
m. ji tų lėktuvų turės 62, iš ku
rių 36 bus visada paruošti. 

Kalendorius 

Birželio 12 d.: šv. Anupras, 
Rūta, Ramūnas. 

Birželio 13 d.: Švč. Trejybės 
sek., šv. Antanas, Minkantė. 
Kunotas. 

Birželio 14 d.: šv. Bazilijus 
Did.. Butrimas. 

ORAS 

Kova prieš nusikaltimus 
MATSUYMA. _ Japonijos 

vyriausybė giliai susirūpinusi 
vis didėjančiu jaunimo nusikal
timų skaičiumi, j a u seniai buvo 
įvairiais būdais kovota prieš pa
krikusią jaunimo galvoseną ir 
visokiais būdais stengtasi kelti 
socialinės moralės lygmę. Dėl 
to visose vidurinėse mokyklo
se dabar įvedė moralinės laiky
senos pamokas, kuriose dėsto
ma religinių vertybių reikšmė, 
patriotizmo, tolerancijos ir in
dividualaus žmogaus kilnumo 
ugdymas. 

Illinois gubernatorius paskelbė 
Baltijos valstybių dieną 

Urugvajus pakeičia 
savo atstovę 

Saugumo taryboje 
Urugva-

Protestuoja prieš agresiją Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
} nės 25 metų rezistencijos prieš 

komunizmą sukaktį, siekdami 
laisvajam pasauliui patikinti, 

'kad laisvo tautų apsiprendimo 
i apsaugojimas yra vertas visų 

Illinois gubernatorius Otto 
Kerner birželio 8 d. išleido nau
ją proklamaciją, užakcentuojan 
čią Baltijos valstybių — Lietu
vos, Latvijos ir Estijos — tei
ses į laisvę. Gubernatoriaus raš 
to tekstas lietuviškame vertime 
toks : 

"Kadangi Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos gerovė, o taip pat ir 
demokratinis gyvenimo būdas. 
kuo tos tautos džiaugėsi, buvo 
sunaikinti prieš 25 metus, kai 
tuos kraš tus užgrobė komunisti
nė Rusija, ir 

Kadangi lietuvių, latvių ir es- Otto Kf-rner, Illinois gubernatorius 

; pastangų, 

Todėl aš, Otto Kerner, Illinois 
valstybės gubernatorius, šiuo 
skelbiu birželio 12 dieną Balti-

: jos valstybių diena Illinois vals-
• tybėje, reikšdamas protestą 
• prieš agresiją Lietuvoje. Latvi
joje ir Estijoje ir reikšdamas 

; viltį, kad visi visada atmins tą 
tragediją, kuri prislėgė minėtus 
kraštus ir visada atmins mūsų 

tų ainiai laisvame pasaulyje puo : imtis ant savo pečių laisvasis siekimą atstatyti laisvą apsis-

Sovietų rake ta nepasiekė Oro biuras praneša: Chica-
goje ir jos apylinkėje šiandien : MASKVA. Sovietų Rusijos 
— aukščiausia oro temperatūra raketa Luna 6 nepasiekė mėnu-
80 laipsnių. 

Sauiė teka 5:15, leidžias 8:25. 
lio; prošovė nuo mėnulio 99,419 
mylių, pranešė T a s s užvakar. 

selėje viltis tų pavergtų tautų pasaulis, ir 
gyventojuose, ryžtingai mums, ' Kadangi lietuvių, latvių ir 
kurie esame laimingesni, pri-įestų kilmės amerikiečiai, dabar 
mindami neteisybes, kurias tu- esą Illinois piliečiais, savo ma
rė jo iškentėti tie žmonės ir pri-Asiniame mitinge birželio 12 d. 
mindami pareigas, kurių turi Marquette Parke, Chieagoje, mi 

prendimą tuose kraštuose". 

— Pietų Vietnamo premjeras 
Quat pasitraukė iš šių pareigų 
ir valdžia vėl atitenka kariam-; 

MONTEVIDEO. -
jus birželio 10 dieną nutarė at 
šaukti savo atstovą iš Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybos, 
parodydama savo nepritarimą 
jo kalbai, smerkiančiai Jungti
nių Amerikos Valstybių politiką 
Domininkonų Respublikoje. 

Nors Urugvajaus vyriausybė 
ir parodė draugiškumą Jungti
nėms Amerikos Valstybėms, at
šaukdama savo atstovą iš Sau
gumo tarybos, bet ji nepritaria 
Amerikos Valstybių organiza
cijos (OAS) įsikišimui į Domi
ninkonų krizę. 

Pasak vyriausybės šaltinių, 
užsienio reikalų ministeris Luis 

l Vida) Zagiio uždarame Urugva
j a u s tarybos posėdyje pareiškė, 
kad delegatas dr. Carlos Maria 
Velazouez "iškraipė ir aplenkė" 
jo instrukcijas, kai jis puolė 
VVashingtono politiką Jungtinių 
Tautų Saugumo tarnyboje pir
madienį. 

Devynių Urugvajaus tarybos 
vyrų posėdyje visais balsais nu-

Automobilių gamyboje pirmą 
! vietą užima Jungtinės Amerikos 
Valstybės: 1964 m. išleido Į rin
ką 9.304,403 automobilius — 
2.15 proc. daugiau negu 1963 m. 

! Antroje vietoje yra Vakarų Vo-
• kietija .trečioje — Anglija ket

virtoj Japonija. Ši pastaroji per 
metus automobilių produkciją 
pakėlė 41 procentą ir pralenkė 
Prancūziją. 

Naujausios žinios 
— Pilietinių teisių žygininkai 

; vakar demonstravo Chieagoje, 
reikalaudami merą Daley tuojau 
atleisti viešų mokyklų vadovą 

: Willį. 

Gen. Taylor, JAV amba-
: sadorius P. Vietname, vakar 
i informavo prezidentą Johnsoną 
ir JAV Saugumo tarybą apie 
padėtį Vietname. 

— Ponia Ngo Dinh N'hu, nu-
i versto ir nužudyto Pietų Viet-
; namo prezidento brolio Diemo 
; brolio žmona (jos vyras irgi 
buvo nužudytas sukilimo metu 
1963 m.) , parašė savo autobio
grafiją. Šis jos veikalas greitai 
pasirodys knygų lentynose.. 

ta r ta pašalinti dr. V'elaząuez iš 
Jungtinių Tautų. Jam bus pa
siūlyta ambasadoriaus postas 
Britanijoje. 

Dabartinis Urugvajaus atsto
vas d r. Velaząuez grįš namo 
savaitės a r dviejų bėgyje ir U-
rugvajus Saugumo taryboje lai
kinai bus atstovaujamas jo al-
ternato delegato Mateo Marquez 
Serą. — 
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2UVUSIEMS DĖL TĖVYNĖS 

"15 kartos į kartą, seni ir 
vaikai 

Maldoj ir širdy jus minės". 

Kur didelis ir sunkus darbas, 
kur reikalinga auka Dievui i r 
Tėvynei, ten ateitininkija pripil
do gretas. 

Pažvelgęs j sąrašą tų, kurie 
išpildys didžioje Chicagos Mc-
Cormick salėje birželio 13 d. 
"Reąuiem", pamačiau didžią da
lį ateitininkų. 

Atsimenu ir Daumanto - Luk
šos pasakojimą, jam esant čia 
laisvėje. Jis. įėjęs į vieną parti
zanų bunkerį, tylioje tamsoje 
rado vieną, kampe sėdintį nepa
žįstamą. Sėdėjęs ir tylėjęs. Jo 
lūpos tik truputį virpėjusios. 
Įsižiūrėjęs pamatė, kad jis ran
koje laiko rąžančių. Po kiek lai
ko neiškentęs ir užklausęs: "Ar 
nebuvai, mielas, ateitininkas?" 
"O taip!... ' ' skambėjo atsaky
mas. 

Šiandieną daugelio jų lūpos 
jau nebekruta. Jų lavonai, iš
tampyti po Lietuvos miestelių 
gatves ir aikštes, ilsisi šventoje 
Lietuvos žemėje. 

t 

Ateitininkija jau prieš 50 me
tų pajuto bedieviškojo komuniz
mo grėsmę, žodžiu ir auka atei
tininkija pastojo kelią komuniz
mui ir šiandieną liudija komu
nizmo ruošiamą pragarą šioje 
žemėje. Ne materialinių neda-
teklių ar gerbūvio iškrypime 
yra ir gresia pasauliui pavojus, 
o bedievybės skelbime ir įkūni
jime, kaip tai yra pavergtose 
bolševikų žemėse. 

Ir naciai atėję į Lietuvą, pir
miausiai į savo sąrašus surinko 
tuos, kurie buvo žinomi kovoję 
prieš bolševizmą, ir šituos iš
siuntė į KZ-tus. nes pagal Ges
tapo Jaegerio žodžius — "Kas 

; kovojo prieš komunizmą, kovos 
1 ir prieš mus!.." 

Lietuvių tauta yra priešas 
i komunizmui todėl, kad ji nuo 
: amžių yra religinga. Kankinių 
kraujas pralietas ir liejamas už 

i Kristų, ypač paskutiniuose 25-
jse metuose, primena pirmuosius 
i krikščionybės laikus. 

Šiandieną jaučiu, kad visų tų 
: kankinių dvasia iššaukė ir šį 
didįjį REQUIEM. 

P. Narutis 

Moksl. ateitininkų ideologiniuose kursuose Maspethe, N.Y. paskaitų ; 
mintis svarstėme pasiskirstę j diskusinius būrelius. Nuotr. K. Čikotos Į 

SEPTINTOJO ATEITININKŲ 
KONGRESO TORONTE PROGRAMA 

Septintasis Ateitininkų kon-1 
gresas, šaukiamas šiais mums 
skaudžios sukakties metais,, 

"vyteta Toronte, Kanadoje, lie-, 
pos >. 3 ir 4 dienomis. 
Penktadienį, liepos 2 d. 

Jaunimo susipažinimo vaka- \ 
rai. Studentų vakaras Šv. Jo- \ 
no parapijos salėje. 914 Dun- ; 

das St., moksleivių — Prisikė
limo parapijos Muzikos kamba
ryje. 1021 College St. 
Šeštadien), liepos 3 d. 

8 vai. registracija Prisikėlimo 
parapijos salėje — 1021 Colle
ge St. 

9 vai. Kongreso atidarymas. 
InTokacija. Kongreso rengimo 
komisijos pirmininko dr. J. Sun-
gailos atidarymo žodis. Himnai. 
Darbo prezidiumo sudarymas. 
Ateitininkų federacijos tarybos 
pirmininko žodis. Ateitininkų fe
deracijos valdybos darbų ap
žvalga — generalinis sekreto
rius dr. V. Vygantas ir reikalų 
vedėjas kun. V. Dabušis. 

Žvilgis į ateitininką žmogų iš 
psichologinės pusės — prof. dr. 
A. Sužiedėlio paskaita. 

11:30 vai. Kongreso šv. Mi
šios. Atnašauja vysk. dr. P. Bra
zys, pamokslą sako vysk. dr. 
V. Brizgys. Mirusiųjų prisimini
mas. 

13 vai. pietūs parapijos ka
vinėje. 

14 vai. Simpoziumas — dis
kusijos darbų apžvalgoj ir pa
skaitoj iškeltais klausimais. Mo
deratoriumi pakviestas dr. K. 
Keblys. Simpoziumas baigsis 16 
vai. 

Jaunučių ir jaunesniųjų moks
leivių posėdis įvyks Nekalto Pra 
sidėjimo seselių vaikų darželio 
namuose. 

19 vai. Literatūros ir muzi
kos vakaras Toronto universite
to Heart House didžioje salėje. 
Literatūrinėj dalyje bus akto
rių Dudėno ir Žemaitaičio išpil
domas poeto K. Bradūno pa
ruoštas montažas iš ateitininkų 
rašytojų kūrybinio įnašo į lie
tuvių literatūrą. Koncertinėje 
dalyje dalyvaus solistai P. Bič-
kienė. J. Vaznelis, pianistė A. 
Kepalaitė ir pateiks lietuvių kū
rinius. 

21 vai. Pasilinksminimas Pri
sikėlimo parapijos salėje — 
1021 College St. 

Sekmadienį, liepos 4 d, 
11 vai. Pamaldos Prisikėlimo 

parapijos bažnyčioje. Mišias au
koja vysk. dr. V. Brizgys, pa
mokslą sako vysk. dr. P. Bra
zys. Šventinimas Detroito ir To
ronto studentų ateitininkų vė
liavų. 

15 vai. Iškilmingas posėdis 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Garbės prezidiumo pakvietimas. 
Toronto jaunučių ateitininkų 
įžodis. 

Ateitininkų idėjiniai pagrin
dai ir laiko uždaviniai — fede
racijos vado dr. J. Girniaus pa
skaita. 

Garbės svečių pristatymas ir 
\ sveikinimai. Kongreso rezoliuci-
; jų priėmimas. 

20 vai. Banketas Prisikėlimo 
parapijos salėje. Pagrindinis 
kalbėtojas Toronto arkivysku-

'pas Phillip F. Pocock. 
Septintojo Kongreso globėjais 

yra Toronto arkivyskupas Phi-
i llip F. Pocock. vysk. dr. V. Briz
gys. vyskupas dr. Pr. Brazys ir 
buvę Ateitininkų federacijos va
dai dr. Adolfas Darnusis ir prof. 
Simas Sužiedėlis. 

Ruoškimės kelionei ir gausiai 
dalyvaukime kongrese Toronte. 

TORONTO VYR. MOKSL. 
ST. ŠALKAUSKIO KUOPA 
Paskutiniai trys mėnesiai To

ronto vyresniųjų moksleivių 
i ateitininkų gyvenime buvo labai 
i judrūs. 

Kuopos susirinkimai daromi 
i kas 2 ir 3 savaitės. Atvyksta 
: ir svečių. Diskutuojame įvai
riausias temas: nuo šv. mišių 
iki "teenagerių" problemų. Po 
trumpo įvado arba svečio arba 
vieno kuopos nario referato su-
siskirstome į grupes ir disku
tuojame toliau pašnekesio temą. 
Pas vyresniuosius moksleivius 
renkasi vis daugiau narių. Visi 
stengiamės dirbti kuopai ir pil-

; dyti ateitininkų šūkį — "Visa 
atnaujinti Kristuje!" 

Moksleiviai leidžia savo laik
raštėlį 'P i rmyn. Jaunime!"; re
daktorė Laima švegždaitė. šie
met jau 4 numeriai šio laikraš
tėlio išėjo. Rašo patys mokslei
viai, studentai. 

Moksleiviai prisideda prie To
r o n t o kultūrinės veiklos. Kovo 

7 d. studentų draugovė suruošė 
labai sėkmingą šv. Kazimiero 
minėjimo; prie programos prisi
dėjo ir moksleiviai. Kovo 21 d. 
moksleiviai suruošė koncertą. 
kurį išpildė sol. K. Stankaityte, 
sol. V. Verikaitis ir deklamato-
rė p. Žmuidzinienė. 

Jau tris kartus suruošėme šo
kius Toronto jaunimui su labai 
dideliu pasisekimu. Salė būdavo 
įdomiai išpuošta, nuotaika la
bai linksma. Ateityje planuoja
me turėti keletą ekskursijų į 
gamtą ir gale mokslų metų. bir
želio mėn., važiuosime aplanky
ti New Yorko ir Pasaulinės pa
rodos. 

Paskui turėsime darbo Toron
te, nes liepos 3—4 d. čia Įvyks
ta Pasaulinis ateitininkų Kon
gresas ir mes ruošiame visiems 
moksleiviams susipažinimo va
karą. Taigi laukiame visų moks
leivių atvažiuojant. 

Kviečiame visus moksleivius 
(o ypač amerikiečius) atvykti 
į Kanados moksleivių ateitinin
kų stovyklą, kuri prasideda lie
pos 25 d. New Wasaga vasar
vietėje. 

Iki pasimatymo kongrese! 
Antanas Bušinskas 

TORONTO SENDRAUGIAI 

Naujai išrinkta valdyba pa
siskirstė pareigomis: A. Gure
vičius — pirm., kun. J. Staške
vičius — vicepirm., K. Mangli-
cas — kultūros reikalų vado
vas, B. Sakalas — stovyklos 
reikalų vadovas, P. Bražukas 
— ižd., St. Dargis — sekr. 

Prof. Pakšto Fondan pasiųs
t a $40. Tuo tikslu aukas rinko 

I paskirti sendraugiai: V. Aušro-
I tas ir A. Kiškis. 

Taip pat Toronto sendraugia i 
| ateitininkai nutarė įnešti $50 į 
I Kanados Lietuvių fondą. Vėliau 
: šį suma bus papildyta. 

Inf. 

IŠKYLA Į ALBION H I L L S 

Sekmadieni — gegužės 30, 
; Toronto moksleiviai atei t ininkai , 
vadovaujami vyr. globėjo V. Ko-
lyčiaus. turėjo iškylą į Albion 

: Hilis, apie 35 m. į šiaurės vaka
rus nuo Toronto esanti didžiulį 

, parką. 

9 vai. buvo išklausytos šv. 
i mišios Prisikėlimo par. bažny-
| čioje, o po to dviem au tobusa i s 
! pajudėta poilsio vietos link. Bu-
: ve važiuojančių ir automašino-
1 mis. Viso dalyvavo apie 120 
moksleivių. Kelionės m e t u ne
trūko dainos ir juoko. Vyr . glo-

i bėjas suskirstė visus būreliais, 
| duodamas jiems globėjus. Kiek-
i vienas būreli? žaidė, nes sviedi
nių buvo paimta t ikrai pakan-

j karnai, ar šiaip turėjo kokį už-
i siėmimą. Nors oras pas i ta ikė tą 
i dieną vėsokas, bet p ro ta rp ia i s 
buvo saulėtas. Albion Hills par -

; kas tur i 810 akrų plotą, t eka 
: gražus Humber upelis. į rengt i 
visi patogumai: stalai, šulinys, 
geležinės krosnys kepimui ir k t . 

1 vai. įvyko pietūs. J u o s pa
ruošė ateitininkų tėvų komite-

\ tas. Vietoje šeimininkavo p . 
Didžbalienė, p. Zinkevičienė, p . 
Didžbalis, K. Abromaitis , kur is 

I ir maistą pristatė, ir vy r . moks-
įleivės. Taip pat prie šeiminin-
; kavimo prisidėjo p. Dalindienė 
Į ir p. Vingelienė. 

2 vai. visi bendrai nuėjo į Hy-

i ? N ą t a r e TraU — pažiūrėti 
5u.rr.Lj~ u pasivaikščioti. 

6 vai grįžta name Prieš tai 
vyko t rumpa progiama, kurią 
špildė pa tys moksleiviai. Globė

jų tarpe buvo t r y s Nekalto Pra
sidėjimo seselės, stud. Živilė Šle-
kytė ir kt . 

Iškyla buvo pavykusi. Ypač ; 
vyr. globėjas V. Kolyčius ver
tas didžios padėkos ir pagarbos. 
Galima suprast i , ką reiškia tvar
kyti tokį būrį ir dar žalioj ir 
plačioj gamto j . O gamta tenai 
t ikrai labai graži, lietuviška. 
Jauniesiems ištrūkti iš miesto 
t r iukšmo buvo sveika pramoga. 
Daugiau panašių iškylų! 

St. D. 

ŽUVUSIŲJŲ PAGERBIMAS 

Chicagos ateitininkai dalyvau
ja šį šeštadienį 6:30 vai. vakare 
pamaldose švč. P . Marijos Gimi
mo bažnyčioje ir eisenoje. Vie
netų vėliavos renkasi 6 vai. va
karo prie bažnyčios. 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik is anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien » 
8:30 — 5:30, šeštadieniais : 
8:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- s 
niais — 8:30 — 12-00. ~ 
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Hamiltono prezidento A. Stulginskio kuopos jaunučiai ir jaunesnieji 
moksleiviai suvaidino Raudonkepuraitę per Velykų Bobutės parengimą 
gegužes 2 d. Nuotrauka A. Jūraicio 

Vysk. Pr. Brazys kalba šventinant 
a. a. prof- K. Pakšto paminklą. 

JAUNIMO STOVYKLOS 

Iš Chicagos vykstantieji au
tobusu į Dainavą renkasi prie 
Jaunimo centro, sekmadienį, bir
želio 20 d., 8 vai. ry to . Čia Tė
vų Jėzuitų koplyčioje bus gali
ma išklausyti šv. mišių 8 vai. i r 
po pamaldų, apsimokėjus už 
stovyklą ir kelionę, autobusai 
pajudės Dainavos link. Vyks
tantieji į Dainavą savo priemo
nėm galės apsimokėti nuvykę 
į stovyklą. 

K Cicero važiuojančių auto
busas lauks prie Šv. Antano 
bažnyčios nuo 7:30 vai. ir ly
giai 8 v. pajudės j Jaunimo 
centrą. Apsimokėti reikės prie 
autobuso. 

I š Clevelando, Detroito i r ki
t ę aplinkiniu vietų stovyklauto
jai, nors ir neužsiregistravę, ga
li vykti sekmadienį, VI. 20., į 
Dainavą, kur, kaip ir pernai, 
bus stovyklon priimti, nes t a m 
t ikras vietų skaičius bus j iems 
rezervuotas. 

Į Jaunesniųjų moksleivių sto

vyklą priimami berniukai ir 
mergaitės nuo 8 iki 12 metų. 

Visus kviečiame dalyvauti 
stovykloje, kur jaunimas, nors 
ir trumpai, galės bręsti tauti
nėj ir dvasinėj aplinkoje. 

Jaunuosius kviečiame atsi
vežti savo muzikos instrumen
tus į stovyklą. 

Reikalaukite, jei dar neturi
te, registracijos lapelių ir tuoj 
pat registruokitės į abi stovyk
las. Registruosime iki bus vietų. 
Rašykite M.A.S. Centro Valdy
ba, 5725 South Artesian Ave-
nue, Chicago, Illinois 60629. 
Skambinkite po 6 v. v. tel. 925-
8461. 

MAS Centro Valdyba 

TRIKAMPIS DAINAVOJE 

Studentai ateitininkai ruošia 
savaitgalį — TRIKAMPI Dai
navoje birželio 19—20 d. Regist
racijos mokestis tik S5. Del in-
tormacijos: Teresė Pautieniūtė. 
4L10 W. 24th St., Cicero, UI. 
Tei.: OL 6-2415. 

STOVYKLOS ĮDOMYBES 

At-kų Sendraugių sąjungos 
stovyklos kapelionu šią vasarą 
bus svečias iš Romos, Gregoria-

, num universiteto profesorius dr. 
' Paulius Rabikauskas, S.J. 

Kaip jau anksčiau buvo spau
doje pranešta, stovyklos atida
romąją paskaitą rugp. mėn. 1 

j d. skaityts vysk. Pr. Brazys, te-
j ma "Visuotinis Bažnyčios suva-
! žiavimas ir mes", rugp. 2 d. dr. 
j V. Bieliausko paskaita "Dviejų 
kultūrų konfliktas jauno žmo
gaus vystymesi" ir rugp. 3 d. 
kun. dr. V. Gutausko paskaita 
"Religinis vaiko auklėjimas". 

ASS Centro Valdyba 

KELIONES Į TORONTĄ 
REIKALU 

Vykstantieji į kongresą maši
nomis ir turį laisvų vietų, pra
šomi pranešti Chicagos Sen
draugių skyriaus pirmininkui 
inž. Ignui Budriui — telefonas 
R E 5-5167. Tuo pačiu prašoma 
norinčius registruotis. Autobuso 

I iš Chicagos galimybė yra atpuo-
! lusi. 

TEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

i Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tnne-nps ir Motore remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9588 

Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį! 
Ui j 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, I N C 

MARQUETTE PK., 62 H S. Western PRosp. 8-5875 
Vedėjas i. LIEPOMS 

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vai. iki 5 vaL p.p. 

(T "PRAŠAU, PADĖKITE M A N " 
Del gausiii Viešpaties malonių aš ateinu p;t 

Jo bažnyčios, ieškodamas jūsų pagalbos. Mūsų 
kai reikia SiS.omi, arba mes prarasime savo ba. 
pijieCiai buvo atitolę nuo hažnyčios 30 metų ir 
rasti. Jie visai atitols, jei a.š prarasiu bažnyčią 
kuinų. Mano žmones yra neturtingi angliakasį 
ligi joje. 

'•Dievas myli mielai duodanti", sako Šventa 
tumet ir jūs atverti savo širdis. Pasiųskite $l.f» 
jūsų intencija ir nuoširdžia padėka už dėmesį 
kalams. Savo maldoje ir dėkingume lieku Jūsų 

Jėzuje ir Marijoje. 

s jus Jo va rdu . dSl 
:>arapijai desJperatiš-
nyčią. Mano p a r a -
a.š nenoriu jų p r a 
del finansinių sūn

ui, bet tu r t ing i re -

raštas. Ar negale-
su daugeliu maldų 

mano parapi jos rei-

Kon. Tėvas Walter Werbicki 
ST. GEORCE'S CATHOLIC CHURCH 

222 Cedar St., So. Tintmins, Ontario, Canada 

DOVANA JŪSŲ GIMINĖMS USSR 
Automobiliai, motociklai, dviračiai, televizijos 

aparatai, radio priimtuvai, medžiagos, avalyne, 
pūkiniai šalikai, kvepalai ir daug kitų daiktų, kurie 
pristatomi trumpiausiu laiku iš valdinių krautuvių 
urmo sandelių. 
JŪS TAIP PAT GALITE. APMOKĖTI PAPIGINTOMIS KAINO
MIS JCSŲ GIMINĖMS PRALEISTI LAIKA KURORTUOSE-
SANATORIJOSE SU PILNU IŠLAIKYMU IR GYDYMU. 

į Didelis pasirinkimas nepalyginamo skonio ir 
rūšies maisto produktų gamintų tėvynėje. 

REIKALAUKITE MCSU ILIUSTRUOTU KATALOGV-

PODAROGIFTS, Inc. 
220 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK 10003 

Telefonas 228 - 9547 

STANDARD FEDERAL 
SAV INGS & LOAN ASSOC IATION 

4192 ARCHER AVE. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef. — VIrginia 7-1141 

T U R T A S — £90,000,000.00 REZERVAI — $8,800,000.00 

Vienintele lietuviška bendrove Chicagoj mokanti dividentus kas 

3 mėnesius. Dabartinis dividentas Ą.y*% visoms taupmenoms. 

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI 

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS 

l 

V A L A N D O S : 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
Antradieniais ir penktadieniais 

nuo 9 iki 4 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 

Trečiadieniais nedirbama. 

JUSTIN MACKI£WICH, 
Valdybos pirmininkai 

JUSTIN MACKIEWICH, Jr. 
Prezidentas 

,J? 
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Skausmo diena 

PASIRYŽIMO ŽENKLE 
Mūsų veiksnių pastangos a t 

kreipti amerikiečių politikų ir 
visuomenės dėmesį į birželio į-
vykius jau yra davusios gerų 
vaisių. Šio krašto Atstovų rū
mai paskelbė Pabaltijo dieną, 
kuri bus paminėta ateinantį 
pirmadienį. Galima laukti, kad 
ir senatas tos dienos reikšmę 
atžymės specialiu posėdžiu. Chi 
cagos miesto vadovas ir Illi
nois gubernatorius birželio 13 
dieną paskelbė lietuvių diena. 
Šią skausmo dieną prisimins 
ir kiti didesnieji miestai arba 
valstybės, kur tik y r a susibū
ręs didesnis skaičius lietuvių. 
Tai bus kaip tik amerikiečių 
įjungimas į mūsų liūdesio iš
gyvenimus, kurie primins jiems 
tos dienos reikšmę, mūsų lais
vės troškimus ir siekius, mū
sų tautai padarytą skriaudą, 
kurį reikalinga atitaisymo, ir 
mūsų dabartines tautos kan
čias, kurios šaukiasi pasaulio 
užuojautos. 

Komunizmas yra t a vergi
ją ir žmogaus pažeminimą ne
šanti politinė sistema, prieš 
kurią mes turime 'būti gyvi 
liudininkai. Šios sistemos grės
mė laisvajam pasauliui šiuo 
metu jau yra taip akivaizdi, 
kad nė vienas laisvę mylįs ir 
žmoniškumo pusėje stovįs žmo 
gus negali likti t am abejingu. 
Dėlto ir šis mūsų susijungi
mas su pasaulio politikos vai
ruotojais y ra didelės reikšmės 
įvykis, kurio žymesni vaisiai, 
t a r tum jūros bangos, palies 
daugelio apsnūdusias sąžines. 
I r kaip tik čia mes konkrečiu 
darbu prisidedame sutelkti lais 
vųjų minias bendrai kovai 
prieš komunizmą ir jo kėslus, 
kad jo juodoji ranka kuo ma
žiau nuostolių padarytų mūstj 
tauta i ir visai žmonijai. 

Nūn, kada jau ir šio krašto 
kareiviai žūsta kovoje prieš 
komunizmą, mes turime aiškes 
niu žodžiu ir stipresniu veiks
mu p a g y t i savo nusistatymą, 
savo troškimų teisingumą ir 
visur atlikti savo tiesos liu
dijimo pareigą. Birželio įvykių 
— Lietuvos pavergimo ir di
džiųjų trėmimų — priminimas 
kitiems yra viena stipriųjų 
priemonių visus apjungti bend
rai kovai ir bendram laimėji
mui. 

Dvidešimt penkeri tėvynės 
pavergimo metai y r a liūdna 
sukaktis ir skaudžiausios t ra
gedijos prisiminimas. Bet mū
sų ašarų šaltiniai j au išdžiūvo. 
jos jau ir įspūdžio nebedaro 
svetimiesiems. Net mes patys 
savo ašaromis jau pradedame 
netikėti, nes naujas gyvenimas 
ir įsikūrimo reikalai jas y ra 
nustelbę. Dėlto mes tų įvykių 
ir neturime tik apverkti. Liū
desys dėl brangaus dalyko pra
radimo nebūtinai tur i pasireikš 
ti ašaromis, bet būtinai dides
niu ir kietesnių pasiryžimu. 
Vilties praradimas ir pasidavi
m a s likimo valiai y ra pralaimė
jimas. 

Mes negalime pralaimėti. 
kaip negali pralaimėti tiesa. 
už kurią kovojame. Gi kova 
už tiesą, už savo tautos šven
čiausias teises, už savo brolių 
išvadavimą iš vergijos jungo 
tur i žadinti mumyse pasiryži
mą viską nugalėti, net jeigu 
reiktų atiduoti dar daugiau 
aukų. negu esame jų paaukoję 
kovose už savo spaudą, už ne
priklausomybės atgavimą ar 
partizanų kovose prieš daug 
stipresnį priešą. Mūsų ryžtas 

turi užimti liūdesio ir tylios 
rezignacijos vietą, kad kiek
vienas lietuvis, kur jis bebūtų 
ir kaip jis besireikštų, taptų 
kariu, visomis prieinamomis 
priemonėmis kovojančiu prieš 
savo tėvynės pavergėją. Kai 
vienas mūsų nusilps a r pasi
t rauks iš kovos linijų, jo vietą 
turi užimti kitas, turi užimti 
jaunoji karta, kuri širdyse dar 
nešioja laisvės troškimą ir lū
pose turi laisvą žodį. Nuola
tinis mūsų liudijimas tautai 
padarytos skriaudos ir reikala
vimas ją atitaisyti turi 'būti 
toks kietas, kad priešo propa
gandos nuodai sutirptų ir j o 
kardo ašmenys atšiptų. 

Šį mūsų pasiryžimą turi pa
justi ir mūsų draugai, gyveną 
už komunistinės vergijos ribų. 
Kiekviena proga mes turime 
parodyti komunizmo grėsmę 
laisvajai žmonijai ir kiekvienu 
atveju priminti savo pavergtos 
tautos kančias, kaip akstiną 
laisviesiems pašaukti kovai už 
jų pačių ir pavergtųjų laisvę. 
Tai didžioji mūsų pareiga išei
vijoje. 

Mūsų ryžtas liūdnųjų birže
lio dienų prisiminimais tu r i 
būti sužadintas labiau reikštis 
darbais. Jį turi sužinoti ne t ik 
tie, kurie stovi politikos vir
šūnėse, bet ir kiekvienas pa
vienis, su kuriuo mes kar tu 
dirbame, kaimynystėje gyvena
me ar šiaip susitinkame. Pasi
ryžimas nedaryti jokių nuolai
dų priešui turi lydėti mus kaip 
nuolatos persekiojantis paly
dovas, kad mes nepamirštume 
savo įsipareigojimų kraujuojan 
čiai tėvynei. Mes turime pa
naudoti visas priemones savo 
ryžtui pareikšti, kad ir ta vi
suomenė, kurioje mes gyvena
me, užsidegtų mūsų troški
mais, nes jie yra bendri vi-
ąiems ,' nesudrumstos sąžinės 
žmonėms. 

Tačiau mūsų pasiryžimas lai 
mėti negali remtis tik jausmais 
ar žodžiais. Jis turi pasireikšti 
kietais darbais, kurie virstų 
konkrečiomis mūsų troškimų 
apraiškomis. Šių birželio įvy
kių prisiminimas kiekvieną lie
tuvį turi skatinti pareikšti sa
vo troškimus, kiekvieną tur i 
skatinti dėtis prie įvairių de
monstracijų, prie politinių veik 
snių veiklos, prie lietuvybės 
ugdytojų ir puoselėtojų, kad 
vieningas darbas ir bendras 
kelias parodytų mūsų jėgą. O 
kai visi sujungsime savo jėgas 
lietuvybei ir savo tėvynės iš
laisvinimui 
su mumis skaitysis 

tai ir svetimieji 

Turime išjungti iš savo eilių, 
kurie pataikauja priešui ir pra 
laužia mūsų fronte plyšius jo 
propagandai skverbtis. Turime 
visu aiškumu ir griežtumu at 
sakyti į kiekvieną priešo mė
ginimą mūsų eiles suskaldyti, 
mūsų siekimus susilpninti ir 
mus išskirstyti į mažas ir ne
reikšmingas grupeles, kad mes 
taptume tik emigrantais, o ne 
tautos liudytojais. Šiandien nie 
kas negali atsisakyti brolių 
kančios ir savo liūdesio ženk-
lan skelbti teisingumo ir skriau 
dos atitaisymo reikalavimų, 
nes tai yra mūsų gyvenimo 
dalis. Mūsų pasiryžimas vesti 
laisvės kovą iki laimėjimo tur i 
cūti mūsų esminė gyvenimo 
žymė. kuria jau esame atžy
mėti pačiu savo savanorišku 
pasitraukimu iš tėvynės. 

Pr. Gr. 

Rimties valandėlei 

ŠIŲ KANKINIAI 

Nuotraukoje matyt i a s t ronau tas Ed White ""pasivaikščiojim / ' erdvėse metu. 

Aštrus nesutarimai santarvėje 
Šiaurinio Atlanto santarvės krašto apsaugos ministeriai nesutarė net esminiais 

Europos saugumo klausimais 

GEDIMINAS GALVA Penkiolikos valstybių sudary
toji santarvė (Nato) jau seniai 
braška. Pastaruoju metu ji ima 
aižėti, kai santarvininkai veda I d a r y t a p e n k i ų valstybių kom 1S1-

Buvęs Chicagos universiteto 
prezidentas Hutchins paklausė 
kartą studentų: 

— Kokia yra didžiausia jėga 
žmonijos istorijoje? 

Studentai spėliojo: religija, 
demokratija, spauda, a t ras tas 
panaudojimas rato, ugnies... 

Kai visi sustojo, prez. Hut
chins t a r ė : 

— Didžiausia jėga žmonijoje 
tai kankinystė. Žmonės, kurie 
miršta dėl to, ką tiki, duoda 
nemarumą idėjoms ir įskiepija 
mus didesniems siekimams. 

Tai mes prisimename šiandie
ną, kai baisiojo birželio dienos 
mums kalba apie dešimtis tūks- į 
tančių ištremtų lietuvių, nužu
dytų patriotų, kankintų kunigų. 
Visi jie yra kankiniai, kritę a r j 
kentėję nuo raudonojo barbaro, j 

Ir tie kankinystės laikai nė- i 
ra praėję. Kur tik siaučia bru
talusis komunizmas, ten liejasi : 

nekaltų žmonių kraujas. Štai 
paskutinėmis dienomis atėjo ži- j 
nia, kad 31 misijonierius ir 7 
pasauliečiai europiečiai buvo j 
raudonųjų sukilėlių nužudyti 

-

; tais paimti nekalti žmonės, .ku
riuos raudonieji taip barbariš-

Ikai nužudė. Kultūriningasis pa
saulis jau svarsto ir praveda 

j nutarimus, kad net nusikaltė
liams nebūtų taikoma mirties 
bausmė, o raudonieji budeliai 

j skerdžia nekaltus žmones. Tas 
' tik liudija jų idėjų skurdumą. 
!jų priemonių nežmoniškumą, jų 
sistemos barbariškumą. Pasau-

: lėžiūra. kuri siekiama platinti 
' tokiomis kruvinomis priemonė
mis, turės žlugti žmonijai ei-

\ nant kuitūrėjimo, progreso ke-
• liu. o kankinių aukos bus įkvė
pimu gyviesiems būti ryžtingais 

į ir ištvermingais. 
Arkivyskupas Mečislovas Rei-

: nys iš Vladimiro kalėjimo 1953 
metais rašė neužmirštamus žo-

i džius: 

dūdiniams ginklams panaudoti 
skiriasi nuo amerikiečių. Jo ke
lionė į VVashingtoną buvo daryta I i e t i m i s > P*5*1"*8 a r šiaip surišto- I 
ne tik -amžinai, nepalaužiamai j j " 8 kojomis ir rankomis įmesti 

tarpusavio aštrią kovą. Santar-1 J a D r anduolinių ginklų panau- j sąjungai ugdyti" prieš pat rin- I R u W UP? Konge, 
vėje sudarinėjamų savybės są- j dojimu: aptar t i . Numanu, kad kimus, bet ir paveikti, kad JAV I Tarp nužudytųjų yra ir tokių ' 
jungų tikslas ne ugdyti jos kar i - j p r a n c ū z i j a šiame branduolyje neatitrauktų branduolinių tak-1 heroiškų asmenybių, kaip Kry-1 
nį pajėgumą, bet ta rpusavyje | nedalyvaus, nes jos uždavinvs t i k o s D a v>" Crocket ginklų iš j žiaus tėvų vyresnysis kun. Wil- j 
vieni kitiems kenkti. Numanu, tfe branduolinių ginklų strate-1 Vokietijos. i lem Vissers. Prieš keletą mene 
kovojančios pusės, JAV ir P r a n - Į g i j a i a p t a r t į t bet ne jai vado- : Anglija bando suderinti ame-
cūzlja, dangstosi šauniais šū- j v a u t i rikiečių ir vokiečių nuomonių 
kiais, nors jais nebegali niūrios 
tikrovės paslėpti. 

Praėjusį mėnesį įvykusiame 
santarvės užsienio reikalų mi-
nisterių pasitarime įvyko pirmą 
kartą mažųjų sukilimas prieš 

I sių raudonieji Simbas genties 
sukilėliai jam buvo davę leidimą 
vykti į Olandiją, su sąlyga, kad 
jis po kelių savaičių grįš. I r j is 
grįžo tik 10 dienų prieš žudy
nes, nenorėdamas savo pasi
traukimu statyti pavojun rau
donųjų įkaitais laikomų misio-
norių. Taigi — patys raudonieji 

skirtumus ir įtikinti Washingto-
Karine santarvė ir strategijos I na, kad branduolinių ginklų pa-

, . . į naudojimo sprendime ir euro-
Siame krašto apsaugos minis- . . . . . ., . ,. 

• . ~ .. . ! piečiai turėtų žodi. 
tenų pasitarime Paryžiuje pa
aiškėjo, kad Prancūzija nedaly-; Sukirpti apsiaustą iš turimos 
vaus santarvės kariniuose pra- j medžiagos 

JAV įsipainiojimą mažuose ka- | t i m u o s e j vadinamuose Fallex | Anglijos krašto apsaugos mi- į žinojo, kad juo galima pasitikė-
Birzelio 1 d. pasibaigu- v a r d u P r a n c ū z a į samprotauja, Į nister i jos sekretorius Healy siū- i ti — jį buvo išleidę. J is kitų 

kad kariniai pratimai visai ne-; lė mesti teoretinio pobūdžio gin- i saugumą laike svarbesniu uz gy-
reikalingi, nes juose tenaudoja- čus ir svajones. J o manymu, Į vastį, ir vistiek jį nužudė, 
mi įprastiniai ginklai, be bran- santarvė turi sukirpti apsiaustą ! Kaip Vatikano radijas praneš-
duolinių. Santarvės valstybės nė į g turimos medžiagos. Net įgTOįda1 1 1^ apie tai pastebėjo, to
ra net apsisprendusios, kurią j m. vargu santarvės karinis pa- Į kie veiksmai jaudina pasaulio 

ruose 
šiame posėdyje k raš to apsau 
gos ministeriai t rypė vietoje 
JAV krašto apsaugos sekreto
rius, lyg patyčiai, pasiūlė su
daryti komisiją, kurios Prancū
zija reikalavo 1958 m. 

Tiesa, tarp Prancūi o s reika 
lavimų ir J A V siūly.ao esama 

— Neliūdėkite. Nukankintie
ji kovoja drauge su mumis. Jie 
nėra mirę. Jie stiprina mūsų 
gretas. Tebus pašlovinti nenu-
slienkę prieš netiesą. Jie gyve
na amžinai. 

Poetas Kazys Bradūnas iš
kalbingai ir vaizdžiai savo eilė
raštyje skelbė: 

Iš kiekvieno kankinio kapo 
Tau į kraują sruvena jėga, 
Kuri, kartą potvyniu tapus, 
Pasikels vėl kūrybos banga. 
Garuojantis nekaltai raudonų

jų pasaulio kontinentuose lieja
mas kraujas mums primena 
vyskupo Valančiaus testamen
tinėje gromatoje įrašytuosius 
žodžius: 

— Kentėkite... ir žinokite, jog 
sulauksite gadynės, kurioje pra
slinks persekiojimai ir vėl su 
džiaugsmu giedosite bažnyčiose 
žemaitiškai ir lietuviškai šven
tas giesmes... Norėčiau ir nu
miręs jums būti naudingas ir 
būsiu, jei skaitysite tą račtį,* 
išlaikysite perspėjimus tame pa
dėtus. 3. P r . 

strategiją ir taktiką naudoti i jėgumas pasieks 30 divizijų 
karo metu. Vieni samprotauja, j Greičiausia jis suksis apie 20— 

Paryžiuje kalbėjo apie san ta r 
vės trijulės — Anglijos, J A V 

25 divizijas. Šiuo metu svar
biausias reikalas suderinti skir-

. kad branduolinių ginklų panau 
didelio skirtumo. Anuo m e t u , .. . . . . . . 

dojimas graso išnaikinti gyven
tojus. JAV neatsisako Europo-1 t ingas Pentagono ir Prancūzijos 

. , , . . . . . , ie naudoti branduolinių ginklų, : karinės vadovybės nuomones. 
ir Praneuznos — vadovybę, kai . . . . . . . I - • ; „„„ ~ , • j . 
__ _. , J , ., . r . tačiau jais priešas busiąs puo- Nuomonių suderinimas, deja. 
vVasningtono teikimu nūnai s u - i , ... , • - -—- —- .. ' . . ,. - , 

& : lamas, tiK karui įsisiuoavus. veik neįmanomas, jei abi šalys 
Prancūzijos krašto apsaugosj nedarys nuolaidų. Pagrįstai 

skleisti informacijas bei idėjas". ! mūiis ter is Messmer jau gruo-: priekaištaujama Prancūzijai, 

sąžinę. Juk tie misionoriai tau
rių idealų vedami vyko į Afri
ką nešti Kristaus meilės ir civi
lizacijos šviesos, tai buvo įkai-

nūnai tiesiog ar aplankomis ne 
siekia vadovauti, bet bando Eu
ropai vadovauti. 

Jau ir amerikiečiai pastebėjo, 
kad J A V užsienio ir karinė po
litika Europoje prašosi rimtų Pažeistas ir deklaracijos 10 ; ^ ° m ė n . įvykusiame pasitari-: kad ji siekia Europą apginti, ne-

str. kuriuo "...kiekvienas ž m o - m e nurodė, kad branduoliniai turėdama ganėtino karinio svo- I pataisų. R. M. Nixon VI. 7 pa-
gus turi teisę į pr ideramą ir ginklai turi būti panaudoti pa-1 rio. Dar rimtesni priekaištai nu- j reiškė spaudos atstovams, kad 
viešą teiseną (bylos nagrinėji- i čioje karo užuomazgoje priešui kreipiami prieš JAV. kad jos j Šiaurinio Atlanto santarvė su
mą) nepriklausomame ir beša - ' sutriuškinti ir karui baigti, karinę santarvės skraistę pa-i nyksianti dėl nepasitikęjimo 
liškame teisme..." Jugoslavijos ! Prancūzas Gen. Ailleret jau ; naudoja Įsakyti europiečiams ne JAV užsienio politika. 'Aišku 
valstybės galva (Tito, reikalą- \ prieš metus dėstė Prancūzijos j tik kariniame, bet ir politiniame 
vęs nubausti M. Mihailovą) ir j karinėje taryboje, kad branduo- bare. Amerikiečių įžūlus de 
Zadaro apygardos te ismas y r a i liniai ginklai turi būti tuojau • Gaulle kaltinimas nacionalizmu 
pažeidę tarptaut inę teisę. i užpuolimo atveju naudojami.; ir noru vadovauti Europoje ma- j mus". 

Šveicarai prieš tai p ro tes tuo ja ! Vokietijos kanclerio Erhardo. žai patarnauja bendram reika-! Šiuo metu vis atviriau šneka-
ir reikalauja, kad prof. M i h a i l o - i n o r s jis glaudžiai bendrauja su lui. kai amerikiečių nacionaliz-į ma ne apie pastangas santarvei 
vas būtų tuojau rehabili tuotas. į JAV, tačiau jo nuomonė bran-; mas yra nemažiau aršus ir jie I išgydyti, bet apie jos mirtį. 

kad mūsų užsienio politika ne
artina, nes dėl nesėkmės reikia 
peikti ne tik europiečius, bet ir 

Taip "laisvino" Lietuvą komunis
tai. Vilkaviškio kunigų seminari
jos prof. Jurgis Dabrila bolševikų 
nukankintas Budavonės miške 1941 
m- birželio 22 d. Jam gyvam buvo 
išlupinėtos akys. nupiaustytos au
sys, nosis, lūpos. 

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVICIUS. MIC 
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Šveicary protestas 
M. Mihailovę 

nuteisus 
ZIURICHAS. — Šveicarijoje 

neseniai suorganizuotas Žmo
gaus Teisių Gynimo komitetas 
(jo pirmininkas — Ziuricho mo
kytojas), ryšium su Zadare. Ju
goslavijoje, įvykusia Mihailo 
Mihailovo byla (mokslininkas 
nuteistas 10 mėn. kalėjimo baus 

me) pareiškė, kad įvykusi byla 
buvusi "teisingumo farsas, pa
žeidęs tiesą ir teisingumą". 

Zadare paskelbtas teismo nuo 
sprendis pažeidžia Žmogaus Tei
sių deklaracijos 19 straipsnį, 
kuriuo kiekvienas žmogus turi 
teisę į laisvą savo nuomonės pa
reiškimą. Į šią teisę įeina laisvė 
nekliudomai savo nuomonės lai
kytis, be to. laisvė visomis susi-

j žinojimo priemonėmis priimti ir 

Tuo laiku Pe t ras pabaigė savo karą. J is grįžo 
namo pasižiūrėti savo žmonos ir jos dviejų šuny
čių. Grįžęs namo j is paklausė savo motinos, kur y ra 
jo žmona. "Tavo žmona, beširdi, o ką tu man rėpei 
padaryti su ja? Tu sakei, kad reikia sudeginti ją 
kartu su jos abiem vaikais. O aš tau buvau prane
šusi, kad ji buvo susilaukusi dviejų gražių berniu
kų". — "Gerai", t a rė j is , "čia y ra kas nors kur nors 
negerai. Kur yra jūsų la i ška i?" Jis pradėjo žiūrėti 
laiškus ir rado. kad jie y ra pakeisti. Paskui buvo 
laiškanešio paklaustas, kur j is nakvojo, nešdamas 
laiškus. J is a tsakė: " P a s senąją Didnosę". — "Ge
rai" tarė Juozas, "jei tu pri tari , reikia tuojau su
deginti Didnosę su jos dukteria , o paskui vykti ieš
koti tavo žmonos su dviem vaikais". Jie suėmė Did
nosę ir jos dukterį ir jos buvo sudegintos. Kai jie 
grįžo, jie atsisveikino su savo motina. Paskui jie 
išvyko ieškoti Petro žmonos. 

Vieną popietę, jau vėlai, jie atvyko prie mažo! 
šaltinio, kur buvo Marija su savo vaikais. Jie pra-! 
dėjo aplinkui dairytis ir Juozas pamatė sutryptą 
žemę ir mažų kojų pėdsakus žemėje. Paskui jie pa
matė palapinę, padarytą iš lapų ir šakų. Juozan ta
rė Petrui: "Tu pamatysi , kad čia gyvena tavo žmo

na su abiem vaikais". Marijos landynėje nebuvo. Ji 
buvo išėjusi ieškoti maistui šaknelių. Su savimi ji 
buvo pasiėmusi ir mažyčius. Neilgai trukus, j i grį
žo. Petra> ir Juozas pasiprašė į nakvynę. Ji t a r ė : 
"Jūs galite pasidaryti taip. kaip aš. Susirinkite la
pų ir galėsite išmiegoti". Bet ji nenuėjo gulti ir juos 
stebėjo. Jie atsigulė. 

Petras buvo miegalis ir j i s tuoj užmigo. Ji juos 
pažino. Pe t ras ir Juozas jos nepažino dėl to. kad ji 
turėjo abi rankas. Kai Pet ras išvyko į karą, j i bu
vo be rankų. Savo vaikus ji buvo pavadinusi jų tė
vo ir dėdės vardais. Kai ji manė, kad Petras ir Juo
zas yra užmigę, ji jiems t a r ė : "Jūs pasiimkite savo 
peilius ir nuvalykite batus savo tėtei ir dėdei". Ma
žieji krapštė batus. Vienas iš jų sušuko: "Mama. 
Petras įpiovė dėdės Juozo batus". — "Ne, Juozas 
įpiovė tėtės batus". Juozas, kuris nemiegojo, sau 
mąstė: štai. vaikai ir motina yra gyvi. Ryto metą 
jie atsikėlė. Juozas tarė Pet ru i : "Ji yra tavo žmona, 
aš vakar vakare girdėjau, kad ji savo mažyčius va
dino mano ir tavo vardais". 

Petras pažino savo žmoną. Jis klausė jos, kaip 
ji atgavo savo rankas. — "Aš jas atradau šaltinėly
je". Jie ją paėmė su savim. Ji tarė: "Petrai, man 
reikia eiti atlankyti Jono. mano brolio, ir išimti pa
šiną iš jo kojos, nes jis man nupiovė rankas. Man 
reikia pasiversti kunigu ir daktaru. Kai Jonas iš
girs kalbant apie naują daktarą, jis siųs jo ieškoti. 
Pašinas jam eina gilyn ir y ra pasidariusi didelė 
žaizda. Sakoma, kad jo gyvenimas y r a t rumpas. 
Dėl to reikia atlikti išpažintį dvasios tėvui, kaip ga
lint greičiau. Sakykite, kad vienas naujas yra netoli 
šios vietos". 

Kai Jona« išgirdo kad naujas daktaras yra 

miestelyje, jis tuojau siuntė jo ieškoti. Daktaras at
vyko ir apžiūrėjo koją. Jis t a r ė : "Mielas bičiuli, aš 
tau negaliu nieko padėti, jūs siųskite greičiausiai 
ieškoti dvasios tėvo, nes visas jūsų gyvenimas yra 
trumpas. Aš žinau vieną dvasios tėvą, visai šalia 
manęs". Jonas tuojaus pasiuntė dvasios tėvo. Kai 
tik šis atvyko, jis tuoj pradėjo savo išpažintį. Dva
sios tėvas pajudino pašiną, bet jis sušuko. I r nie
kas kitas negalėjo nieko padaryti. J is tarė : "Išpa
žinkite ki tas savo nuodėmes, kurių nenorite išpa
žinti. Kai jūs išpažinsite visas savo nuodėmes, aš 
galėsiu išimti pašiną iš kojos". 

Jis išpažino vieną kitą mažesnę nuodėmę. Ji 
pagavo medį ir jį lengvai traukė. "Ar tu nepadarei 
kam skriaudos?" — "Nukirtau savo seseriai ran
kas", jis atsakė. Ji pagavo medį ir ištraukė iš jo 
kojos. "Ar tu mane pažinai. Jona i?" — paklausė 
Marytė. "Ne, aš tavęs nepažinau". — "Ar tu atsi
meni. Jonai, kai aš išėjau, aš pasakiau, kad, kai aš 
atgausiu savo rankas, aš ateisiu išimti pašino iš ta
vo kojos. Eik pažiūrėk, kur tu palaidojai mano ran
kas, ar tu jas ten rasi?" Jonas nuėjo pažiūrėti, bet 
rankų nerado. Paskui Marytė paklausė: "Ar tu ma
nai, kad tavo vaiką nužudžiau aš a r ta mergaitė, 
kuri čia buvo?" — "Jį nužudė ne Marytė, bet tar
naitė; ir mano žmona nėra ką geresnė". Jis nusiun
tė jas į pilies bokštą įr jas užrakino viename kam
baryje. Paskui j is pilį sudegino, ir jos ten sudegė. 
— ir žmona ir tarnaitė. Savo likusias dienas jis 
praleido pas Marytę ir Petrę.1 

t 

I 

1. Joseph M. Carriere, Talės from the french folk-iorc of 
Missouri. 1937 m. Evanston & Chicago. 224-230 psl. 

(Bus daugiau) 
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H £ L P WANTED — REIKALINGI DARBCNTNKAl 

ALL AROUND 
SHOP MAN 

MUST BE ABLE 
TO LAY OLT. 
BURK, AND 
YVELD EXPERIENCE 
NECESSARY. 

CALL 586-7676 

OIL BŪRNER 
SERVICE MAN 
EXPERIENCED 

OPPORTUNITY FOR STEADY 
EMPLOYMENT 
LILL OIL CO. 

LO 1-2700 

No Cost — No Obligation 
To Find Out What 

GREER 
Can Do For You 

Prepare For Big Pay 
Jobs In 

AUTO MECHANICS 
AUTOMATIC TRANSMISSION 
MOTOR TUNE UP 
BODY AND FENDER REPAIR 
DIESEL MECHANICS 
MACHTNIST TOOL AND DIE 
REFRIGERATION AND AIR 

CONDITIONING 
GAS, ARC AND HELLARC 

WELDING 
ENGLNEERING DRAWING 
BLUEPRINT READING 
HEAVY EOJLTPMENT 

OPERATORS 
OONSTRUCTION EQUD?MENT 

MECHANICS 
X E W TWO-YEAR 
AUTOMOTIVE AND 
D I E S E L TECHNOLOGY 

Complete training in our modern, 
well-equipped shops. 

Day and Evening Classes 
Par - t ime job assistance while you 
learn. 
Over 100,000 successful graduates. 

Visit, Phone or Write for the 
informaton. 

No obligation. 

Greer 
Institute 

2230 S. Michigan, 
Chicago 60616 

VIctory 2-236© 
(Founded 1902) 

» • • » » • » • • • » • « » » » • • • « • « • « • • • 

2 CREDFT MANAGERS. A t least 
one year experience — Retail or 
finance. Age: early or mid twenties. 
Good star t ing salary. Good pros-
pects. National credit office of 
international publishing company. 
Write: Draugas Ad. 1724. 4545 W. 
63rd St. Chicago, 111. 60629. 

MACHTNIST 
FOR EXPERIMENTAL, TOOLING 

AND PRODUCTION WORK. 
SMALL FACTORY, FRINGE 

BENEFITS. 
Bensenville Phone 766-8600 

INSTRUMENT 
REPAIRMAN 

KAISER ALUMINUM 
& CHEMICAL CORP. 

Immediate opportunities in large 
industrial plant. Reąuires high 
school diplomą and a minimum of 
5 years experience in industrial re-
pair work. Mušt have thoro knowl-
edge of Industrial Electronics and 
solid statė cireuitry. 
Excellent rate of pay and benefits, 
such as Life Insurance. Hospita! 
and Surgical coverage and vaca-
tions are excellent. The plant is 
located in the Gulf Coast area mid 
way between New Orleans and 
Baton Rouge. 

CALL MR. SPINNETT 
A.C. 504 869-5711 

collect — Weekdays 
Mon. thru Fri. — 8 am. to 4:30 p.m. 

Gramercy, Louisiana 
An Egual Opportunity Employer 

MACHINISTS 
NEW EQUIPMENT 

Vertical Milling Machine 
Radial DrilI Press 

G. & L. Horizontai Boring Mill 
Snrface Grinder 

Mušt be able to work to close 
dimension, read prints and have 
own precision tools. Fully paid 
Blue Cross, Blue Shield and life 
insurance- 8 paid holidays and 
vacations. 

Free Uniforms and Coffee 
Day or night shifts available. 

Applv weekdays 7:30 to 4 pjn . 
F. M. WILKE 

D.M.E. Corp. 
Tel. 681 - 2145, 1975 N. 17th Ave 

MELROSE PARK. ILLINOIS 

GENERAL OFFICE. 
AGE 20-50 

Women for general office work. 
40 hour week. Experience with 10 
key adding machine. Type 60 
w. p. m. Shorthand helpful but 
not necessary. Call 236-0928. 

C L AS S I F I Ė D G U I D E 
S T A T Y B I N I N K A I 

S T A N K U S ; 
C0NSTRUCTI0N C0. i 

• 
• 

Atlieka planavimo ir statybos j 
darbus, gydytojų ofisų, gyvena- j 
mųjų ir prekybos pastatų. J ū - ; 
sų pasirinkimui turime viri 300 • 
įvairių standartinių projektų. • 

• 
Ofiso ir namų telefonas l 

PRospect 8-2013 i 

7105 S. Arteaian Ave. i 

Chicago, DUinois 60629 i 

C O N H A C I O K S MISCELLANEOUS 

R E A L E S T A T 
NAMAI ffi 2EM£ PARDAVIMUI 

CONSTRŪCTION C0. 
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI 

2501 West 69th Street 
HE 4-7482 436-5151 

HEATING C0NTRACT0R 
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius Ir oro 
vėsintuvus. 

Vieninteliai Iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau 
juose namuose. 

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, lllmois 
Ofiso teL 277-1442 

Juozas žemaitis OL 6-0412 
Vlctor Skade ST 8-9272 

Heatmg Contractor 
Irengrtu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo a j šildymo 
pečius ir air conditioning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gut ters) , vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atl iekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS * 
HEATIXG & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western. Chicago 9, n i . 

HELP WANTED 

800K-BINDER 
For Loose Leaf Bindery 

Ali around man. Good working 
conditions. Ali company benefits. 40 
hour week. Overtime available. Stea-
dy year round work. Apply in person 

SUPER SERVICE MFG. CO. 
913 W . Van Buren St. 

TYPESETTER 
NON - UNION. EXPERIENCED 

m SETTING HAND TYPE. 
GOOD WORKING CONDITIONS. 

FLEXOPLATE, INC. 
1323 S. Michigan, 

HA — 7-4884 

M0LDEE! 
Trainee to learn molding of rubber 

printing platės 
Good working conditions. 

Call — FLENOPLATE, INC. 
1323 S. Michigan 

HA — 7-4884 

F0UR-SUDE SET-UP MAN 
Mušt be experienced on BAIRD and 
NIELSEN'S. Top wagest Good work-
ing conditions. (Overtime) 
AVON SPR1NG & WniE, INC. 

6000 Nort tmest Highvray 
T*X. — XK 1-5330 

ASSEMBLERS 
WIREMEN 

MALĖ — FEMALE 
Needed to assemble and wire. 

Electrical equipment from blue-
prints. Experience reąuired. 

l s t and 2nd SHIFTS. 
Apply in person. 

(8 A.M. — 3 P.M.) 
Westinghouse Electric 
2900 W. 41 St., Chicago 
(An equal opportunity Employer) 

W O M E N 
Press Operators 

Plastic injection molding. Profit shar-
ing and hospitalization. Mušt speak 
some English. Steady work. Call 
282-7676. or apply in person. 
L. T. KINDER PLASTICS. INC. 

4601 W . Addison Street 

llllillllillllllllllllllllllllllliuillllllllllllllll 

A. ABALL ROOFIHG C0. 
Įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame najus kaminus, ri-
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra - "tuck-
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas* garantuotas. ų 

LA 1-6047 arba R0 2-8778 
Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai. 
umiiiiiimiiiiimimiiiiiiiiimiiiiHimiiiii 

M O V I N G 
J . NAUJOKAITIS 

Dgn metų patyrimas 
A pd ra u s tas perk rausty mas 

WA 5-9209 Chicago, Iii 
• • • • * • • • « • • • • 

V A L Y M A S 
KĖLIMAI, APMUŠTI BAUDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. i. RUDIS 

Tel. CLiffside 4-1050 
TINKAMI RCBAI TEIKIA 

GERA SAVIJAUTA 
Tokius rūbus vyrams ir moterims 

parūpina geriausiose 
"Simpson Clothes" siuvvklose 

JONAS H. AKŠYS 
2551 W. 71 St., Chicago, III., 60629 
tel. 925-5179 Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v., gest. nuo 9 v. ryto iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad. už
daryta. 

ETNOS EB NUTEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

Ekspertiškai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas. 

A ABALL ROOFTNG CO. 
LA 1-6047 a rba BO 2-8778 

R E A L E S T A T E 

SECRETARY~EXECUTIVE 
Personable young woman for fast 
moving executive. Needs to grasp 
facts easily. take fast dietation, keep 
up with active press of important 
matters. and capable of assuming 
responsibilities. Bellwood location. 
Call Mr. Murray ES 8-8768. 

SHIPPING R O O M 
5 day week. Age 25 to 45. Prev. 
exper. helpful but not nec. Gd. start
ing salary, free hosp. Small ofc. On 
Northside. Pleasant working cond. 
Phone — Mr. Barathy 561-3681. 

WOMEN — Press Operators. 
Immediate openings. Plas t ic Injection 
Molding. Profit šnar ins and hos'pital-
ization. Steady work. Good wages. 
Only those šeeking permanent em-
ployment need apply. Will train. 

4«Ol West Addison Street 
Chicago, Illinois 

67 IR CALDFORNLA 
6 kamb. mūr. bungalow su nauja 
centraline air conditioning sistema 
Įtaisyta i gazo šildymo sistemą. Vais
medžio spintelės virtuvėje su įmon
tuota orkaite ir piyta. Daug priedų 
kaip tai garažas, kilimai, veneciš
kos užuolaidos, ir 1.1. Namas tuščias. 
Kitur gyvenantis savininkas prašo 
bargeno kainą, įmokant tik $1,900. 
Būtinai paskambinkite "miraele man", 
skambinkite MICHAELS dabar -
254-8500. 

7 kamb. didelė mūr. rezidencija ant 
plataus sklypo prie 69 ir Maple-
wood. Nauja garo karšto vand. ši
luma, dvigubi langai, garažas. $25.900 
arba pasiūlymas. Skambinti FRANK 
— W A 5-6015. 

Mūr. 5 kamb. Sausas rūsys. Garažas. 
Nebrangus. Marguette Parke. PR 
8-6916 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 1—6 v. 
4401 S. Campbell. Mūr. 2 butai po 
6 kamb. Gazu apšild. 2 maš. gara
žas. Savininkas. 

M O V I N G 
R. ŠERĖNAS per krausto baldas 
ir kitus daiktus. I r iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67 PL WA 5-8063 

SIUVU IR TAISAU 
LANGŲ "DRAPES" — UŽUO

LAIDAS. 
7121 S. Campbell Ave. 

Tel — R E 7-5420 
! • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i i t t i i 

D £ M £ S I O 

Mūr. \Vi a., 5 ir S kamb. Central. • Mūr. t% a., 5H ir 4 k a m b . 10 
Šildymus. Skiepas ir pustogč. 5» tr metu. gmžus. erdvus. 40 u Kii[i;it 
Suvy>T apyl. I rirk up'yl. 

I Likerių ir maisto krautuvi" si. mūr. 
Mūr. 13 butu. 7 po 6 kamb. ir •> I n a u l u įr tuščiu sklvpu. BriChtOP 

po 5 kamb. $13.000 pajamų. Kaina j p_ke_ 
5 metų pajamos. Mūr. 3 butai. 5—4—3 k. Gazo oe-

18 vienetu mūr., 12 po 3 kamb. &ais iildymas, 4ū ir Fairrield. 
ir 6 po 1 " kamb. $18,000 pajam u. Med. 2 po 4 k. su sklypu ir pašto 
Kaina o metu pajamos. ge. Gazo pečiais šildymaa. $13,900. 

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 West 43rd Street CL 4-2390 

2 butu. 1 Vi aukšto. '.2 motų niū
ras. ."> ir 4 kamb. J at.vkiri gazu iU-
dyii:ai. Sausis Dcisniantas. G»r»f»tt 
I>Vi.- pat Marųuettf pko. $:>0.7nn. 

5 VĮ kamb., S metu mūras . Centr. 
uir-oonditiorunK. sausas beiuuicutas, 
fT<-!«žine tvora, platus lotas. Arti ~-' 
ir Calil'ornia. $21.04©. 

<;<»rai atrotlo. Tvirtas 2 aukštų mū
ras. Arti Marqu 'Ue pko. Naujas fra-
zu šildymas, platus kioma.';. 2 aukštų 
mūro K-j.!'a/„-;s. Daag vertingu priidu. 
Virš $5.000 nuomos. Kaina $36.ooo. 

Priims rimta pasiūlymą. 
Naujas 2 metu. ( kamb. mūras. Ki

limai. u.lumin. langai, '-avvninss". p!a. 
tus privatus kiemaM. Arti mūsų ofi
so, į i T. '.i 3". 

."> kumb. bungalou-. Arti 65 ir Ca-
lifornia. Gazu šildymas. Garažas. Sa
vininkas parduos su nuolaida už 
į i > ; . : > < M I . 

3 ->utu niod. — $2S5 nuomos mėn. 
Ceatr. sazu šildymas, alumin. langai, 
saus&s beism<-ntas, apie 50 p. lotas. 

lPrie «2. arti Kedzie. $22.800. 

ATKTKITK — VISADA Tl 'RIME GKRV KA1IC 

K. VALDI S REAL ESTATE 
2458 West 69th St., Tel. RE 7-7200 arba RE 7- 8534 

Marąuette pke. l m. senumo 2-jų 
butų modernus namas, šviesūs dideli 
k a m b . Įmontuoti virtuves įrengimai 
(built-ins1), apsaugotas nuo potvynio 
rūsys, alumin. antrieji langai, 2 aulo. 
garažas . Kaina tik $35.000. 

Gage pke. 2 po 4 k. mūr. 30 p. 
sklypas. Labai geram^ stovy. D€l 
susidėjusių aplinkybių skubiai par
duodamas už $21,500. 

63 ir Kedzie apyl. labai gražus1 S 
butų mūras. Naujas stogas, 220 V. 
elektra, potvynio kontrole, naujas 
stokeris, alumin. antrieji langai, pe
čiai, šaldytuvai, kilimai, šviesus ąžuo
lo medis. Geros pajamos> Kaina 
$75,000. 

I vakarus nuo Marouette p-ko. 1 Vi 
aukš to modernus 10 metų senumo, 
labai gerai prižiūrėtas namas. 1-me 
aukš te 5 kamb. butas savininkui ir 
$210 pajamų i men. Nuomininkai tu
ri 1 metų sutartis. Alumin. antrieji 
langai, dviguba potvynio kontrole. 
38 p. sklypas, šoninis įvažiavimas, 
garažas. Kaina tik $33,000. 

Marąuette pke. l Vį aukšt . mūr. 6 
ir 4 kamb. Kabinetines virtuves, mo
dernios vonios, platus sklypas. Tik 

$23,500. 
•1 Ir Sawyer. apyL 6 kamb. "oc-

tagon" bung. Modern. virtuvS, nau
ja karšto vandens šilima. Teirauki
tės. 

Marquette pke 8 kamb. med. Gazo 
šiluma, pilnas rūsys, garažas. 12,800. 
arba geriausias pasiūlymas1. 

,59 g-ve į vakarus nuo K^azie. 7 
metų, graži krautuvės patalpa tin
kanti bet kokiam bizniui. Rūsys ap 
saugotas nuo potvynio. Tik $18,000. 

Marquette pke. 2 aukštų mūr. Alu
min. antrieji langai, mūr. garažas, 4 
pajamos. Tik $27,500. 

6x5 kamb. mūr. Brighton pke. Alu
min langai. Garažas. Gyventojai pa
tys apsikurena. Tik $37,500. 

Beverly Hills apyL 4 metų senu
mo, 6 butų pajamų namas. Moderniš
kai įmonuoti visi virtuves įrengimai. 
Alumin. langai ir kt. priedai. $76,000 
arba geriausias pasiūlymas. 

10 butu Marqxiete p-ke. Gerai pri
žiūrėtas mūras. Pajamų $12,500. 
$90,000 arba pasiūlymas. 

Labai g*roj apyl. 1 metų senumo 
apartamentinis. Pajamų $34,000. Kai
na 7 ka r t metinių pajamų. 

NERIS REAL 
6924 So. Western Ave. Tel. 471-0321 

2x4 ir 1x3 mūras Brighton Pa rk 
centre . Gazo pečiais šildomas. Geros 
pajamos. Kaina tik $20,000. •» 

2x4 ir 1x3 medinis. Nauji sidings. 
gazo šiluma, garažas, $13,7000. 

1 Va aukšto mūras 5 ir 4 kamb. 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota. $21.000. 

2x5 mūras 3 mieg. ir 3 kamfc. 
bu tas rūsy. Naujas C. šildymas ga

zu, alum. langai, garažaa. Arti viso. 
kių mokyklų ir lietuviu bažnyčios. 
$25,000. 

IV2 aukšto 9 m. mūraa, $0 bl. J 
vak., art i Archer. 47 p. skl. Viskas 
modern. 2 a. neįrengtas. $20,000. 

2x4 mūras, viskas atnaujinta-mo-
dernu. 30 p. skl., garažas. Turi greit 
parduoti dSl mirties šeimoj. Pama
tykite. 

Savininkai parduoda 3 namus. Ap
žiūrėkite ir duokite pasiūlymą. Vi
sų Šventųjų parapijoje. Skambin
kite prieš piet — 468-7988. 

FILE - CLERK. 
TYPE 60 W.P.M. 

NEAR NORTH. 

CALL — 944-2782 

MACHINE OPERATORS 
_ -_ 

AND 

TURRET LATHE 
MEDIUM SIZE MANUFACTURING COMPANY 

GOOD PAY 
INSURANCE, PENSION PLAN. PAID VACATION 

CLAYTON MARK 8c CO. 
143 E. MAIN ST., LAKE ZURICH, ILL. Phone: 438-2303 

RELIABLE MEN 
Steady Employment for 

SHIPPING 
RECOVING 

0RDER FILLING 
Experience Not Necessary 

RAY-0-VAC DIVISION 
ELECTRIC STORAGE 

BATTEKY CO. 
1985 Janice, 

Meh-ose Pa rk 
An equal opportunity employer — 

• 7 kamb. namas. 2 maš. mūr. gara
žas. Apsauga nuo potvynio. Arti 72 
ir Mapiewood. PR 9-9321. 

GRA2US kampinis mūr. 5 butų na
mas. Į pietus nuo 26-tos ir Keeier. 
4 po 4 kamb. ir 5 kamb. Gazo pe
čiais apšild. Visi butai sumoderninti. 
Geros oaiamos. $37.000: įmokėti 
5 10.000. SVOBODA. 3739 W . 26th 
St. LA 1-7038. 

G R E I T A P A G A L B A 
Nenusimink, gausi pagalbą. 
Vaistai, kurie buvo ilgai lau

kiami, nuo reumatizmo, ranku, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra. 

Tuojau siusk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiusime vaistus išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Rox 9112 

Newark 4, New Jersey 

PARDAVIMUI 

1111111! 3111111! 1111 f 11! 111Į111111 f 1:111 r i 11 ((1111111 

GARBAGE DRUMS 
TVTTH COVERS AND H A M > L E S 
30 and 50 gal. Free Delivery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public 
4259 S. Maplewood Ave. OL 4-7450 arba YA 7-2046 

SALES a MORTGAGES a MANAGEMENT 
i k * 

4936 West 15th Street, Cicero 50, Illinois 
Phone: Office: 0L 6-2233 Residence: OL 2-8907 

Turime šimtus namu Ciceroje, Berwyne, Riverside ir kituose 
vakariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums 
patinkamą nuosavybę iš katalogo. 

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S. 

PARDUODAMA 2 NAMAI 
D3 VALGYKLA 

darant i gerą biznį. Veikia 24 vai. 
— prie miestelio ir 4 kelių. 10 
mylių nuo 2 didelių miestų. 80 my-

Mūr. 6 k. 3 mieg. Arti mūsų 
516.SOO. 

S butai, mūr. B a r o n a s už $69.900. 
Mūr. 114 a. -r, ir 3 kamb. $22.900 
Mur 2\5 kamb. Garažas. rūsvs 

$2"i.900. 
4 kamb. mūr. 10 metu. $20,000 
KAIRYS REAL ESTATE 

Tel. 224-4362 * 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiMinfi' 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

434-1113 r U n U ° _Chicafos- Parduodama dėl; m i w ^ s t > ^ ^ ^ 
ligos. Teirautis — 

Joe, P O. Box 41 
Edvvardsburg, Mich. 49112 

Phone 6635491 

• 

C.P.P.S. 
Join with 

THE MISSIONARIES O F T H E 
PRECIOUS BLOOD 

in doing Christ's W o r k in the H o m e and 
Foreign Missions. 

For infonnation kindly address -
THE REVEREND RECT0R 

PRECIOUS BLOOD SEMINARY 
85 Highland Ave., Rochester, New York 

4> 

Immediate Openrngs 
FOR 

EXPERIENCED 
MOLDERS 

AND 

COREMAKERS 
FOR GRAY IRON FOUNDRY 

TOP SCALE WAGES 
HOLTDAYS, VACATIONS 

AND PENSION PLAN 
40 MILĖS WEST OF CHICAGO 

WIRE, WRITE 
APPLY OR CALL COLLECT 

312 —TR 9-1559 
6. W. SHUMVVAY & SONS 

Batavia, Illinois 

NAMŲ SAVININKAMS 

Namq savininkams veltui surandam 
?erus nn<rnih»lnkiw bu tams a r na
rnama pietvakaringje Chioagros daly
je. — B<~<t Agenoy, 2925 W. «:?rd. 

Telefonas PRospect 8 - 6032 

» t o l i sv. Krj/jails bažnyčios — 6 
seražūs moderniznoti apartmentai. Va
rnas puikiai sut\arkytas. laibai goiTis 
pajamos. Savininką.* išeina \ bizni ir 
parduoda labai nebrangiai — tik 
SIB.90O. KrHptK R E 7-2«4«. 

MŪRINIS — 2-ją_bttą. A ir 4 fcanb 
Labai gerame stovy. V2 bloko iki 
krautuvių ir susisiekimo. PIETVA
KARIUOSE. S 14.900. Savininkas ap
leidžia rniesta. carduoda nebrangiai. 
SVOBODA. 3739 W . 26th St. 
LA 1-7038. 

Apylinkėje 63 ir Californiaparduo-1 P r a ž . u s _ m ū r o namaf- garažas, ex 
dama arba išnuomojama T AVER-1 t r a z e m e s - rami ^ ^ 4 c ' u ^ ™ 
NA su 6 kamb. butu viršuj. 
Susitarimui apžiūrėti skambinkit 

434-7763 

ras , rūsys gazo šild. žemi mokes
čiai tik S18.500 6 kamb. reziden
cija, židinys, garažas, gazo šild. 
2 akrai su vaismedžiais S19.500. 

Skubiai parduodamas arba išnuo- į Sklypas mieste 50' x 130' visi pa-
mojamas 4 didelių kamb. bungalow. j togumai SI,500. 
Lotas 551 į x 125 p. 8820 S. Talman 
Ave-

Didelis ir geras įvairių namų, 
sklypą, biraią ir žemes vOsią 
pasirinkimas 

L I N A R T A S R E A L T Y 
1437 S. 49 Av.. Oeero 652-434S 

S500 ĮMOKĖTI 3 butai. 4—4—3 
kamb. Apyl. 26 ir Troy. Pajamų 
SI.800 per metus. Lengvos išsimo
kė jimo 'sąlygos. SVOBODA. 3739 
W . 26th S t L A 1-7038. 

CICERO 2-jų butų bungalow. Apyl. 
16 ir 49 Ave 6 kamb. ir 4% pasto
gėje, pajamų ^90. 2 maš. garažas. 
Mokesčiai S105. $17.500. SVOBO
DA. 2134 S. 61 st Ca. BI 2-2162 arba 
LA 1-7038. 

CICERO — Tik paaalvokite — 
SI7.900. Mūrinis 2-jų butų. 2 po 4 
kamb. Apyl. 49 ir 22 St. Modern 

I vonios, garažas. Geras pirkinys. Ap-
. žiūrėkite šiandien SVOBODA. 2134 
S. 61st Ct. BI 2-2162 arba LA 

i 1-7038. 

• • * « • • • • « « * • • • • • • > 

Apsimoka skelbtis DRAUGE. 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 

Marojiette Pa rke — labai ireroje 
vietoje 17 apartmentii. Dideli šviesus 
kambariai ir niiosramieji. Gražus mo
demus pastatas î  išores ir iš vidans. 
Apie S19.OO0 paianm per mėtoj*. 76 

i metu sa%ininkai išvyksta ir labai ne
brangiai pardii'Kl.i. Tie patys savinin
kai apie 20 metu t r phrmą'karta šita 
nuosavybe i««m'«tna pardavimui. RK 
7-2filfi. 

SICrLOMA DARBO 

Parduodama delikatesų krautuvė 
su mūr. 3-jų butų namu, nauju 
gazo šildymu, alumin. langais ir 
šalia esančiu sklypu-sodu. 2 auto 
mūr. garažas su iš gatves įvažia
vimu. Skambinti VI 7-5084. 

ABROMAITIS REALTY 
1005 Porter St. Lemont, Illinois 

Tel. 257-6675 

PARDAVIMO 

Pardavimui — Pilno dydžio geros 
kokybes matrasas ir spyruokles. 
Mažam lovutė 1—6 metų. Pigiai. 
Tinka vasarvietei. PR 9-0165. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuom. kambarys moteriai. Virtuvės 
privilegijos. Marquette Parke. Tel. 

' 476-0180. 

Reikalinga moteris prižiūrėti 16 
mėnesių mergaitę. Skambinti 

776-2994 

Išnuom. 4 kamb. butas, karštas van-
duo, šiluma, naujai išdekoruotas. 
Kambariai dideli, prieinama nuoma. 
744 W . 35th St. 

Marquette pke prie 67 ir MapIewood 
išnuom 2-me a. didelis, šviesus kam-
barys su atskiru įėjimu. 778-2858 

Marquette Parke išnuom. 6 kamb 
butas 2-me aukšte 7034 S. Rockwell 
St 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, ant
rame aukšte, suaugusems. 

4019 S. Artesian Ave. 

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ BR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA 

LEONAS REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. WAlbrook 5-6018 

Brishton pke, naujas 2 aukštų po 
5% k. Platus sklypas. Pigus. 

.\farquette pke. 7 kamb. rezidenci
ja. Mažas imokėjimas. Tik $14,500. 

72 ir \Va<tenaw. 1 % aukšto. 6 ir 
5 kamb. Moderniai įrengtas. $25,200. 

61 h- Fahfield. Mūr. 3 batų, 6—I 
—3 kamb. Geram stovy. Būtinai rei
kia pamatyti. 

VA I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st S t R E 7-9515 

PLATŪS PASRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX 

Apdraudę Agentūra 
Patarnauja visais draudimo reikalafc 

BELL REALTY 
Našle parduoda Marq. pk. namą: | j . B A C E V I Č I U S 
viršuje butas 6 kamb.. a p a č i o j e ; ^ & K e d z t e A v f c p R g . ^ 
taverna su visais įrengimais. 21 ^ ^ 
auto garažas. Tel- HU 3-1896. PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 

IR PARDAVIME. 
Savininkas parduoda 6 kamb. mūr. ' BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
bungalow- Ir dar 1 kamb. viršuj, j CAR LICENSES, INCOME TAX. 
Geram stovy, gerai prižiūrėtas. ', a v š T I I i ll e B r 
Garažas. Nebrangiai. *** R f l l I U U i R . fc. 

7225 S. Claremont ^2456 W. 69tii SL RE 7-8399 

j KERELISBROrSnsfrudionCoT 
į L I E T U V I Ų S T A T Y B O S F I R M A 
I Projektuoja™ h- statom įvairias pastatas. Satvarkom prie* ariesto 

nuostatus nusižengimo (violations) problemas. 
į 2«15 W. 71st STREET. CHICAGO. ILL. 60629 TEL. R E 7-8949 

2-JU BUTU MCR. ŠVARUS. TU
RITE PAMATYTI. Abu butai po 4 
kamb. šviesaus medžio papuoši
mai. Pastoge, garažas. Apyl. Drake 
ir 26 St. S14.000. 

ALL CITY, 277-1349 

6 kamb. mūr. bungalow, 3 mieg. i 
$13.700. Ir 2 kamb. rūsy. AH-City, 

277-1349. 

Parduodamas 4 kamb. bungalow. 
Sklypas 56 x 125 p. 

8820 S. Talman Ave. 

file:///farquette
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS 

i 

NAUJOJI MOTINT KLUBO 
VALDYBA PERĖMĖ PAREI

GAS 

Šv. P. M. Gimimo parapijos 
mokyklos motinų klubo senoji 
valdyba baigė savo kadenciją. 
Paskutiniame mėnesiniame moti 
nų susirinkime, balandžio 19 d. 
buvo išrinkta motinų klubo nau 
joji valdyba 1965/66 m. m. Pa
gal priimtas tradicijas senoji 
valdyba pareigas perleidžia nau 
jai valdybai su tam tikromis 
iškilmėmis. Toks pareigų perda
vimas naujajai valdybai ivyko 
birežlio 7 d. parapijos bažny
čioje, dalyvaujant gausiam bū
riui motinų. Trumpas religines 
apeigas su palaiminimu atliko 
prel. V. Černiauskas, drauge pa
dėkodamas senajai klubo val
dybai už rūpestingą darbą tal
kininkaujant parapinės mokyk
los darbuose ir pasveikino nau
jąją valdybą, palinkėdamas sek 
mės ir našaus darbo sekančiuo
se metuose. Mary Banky pa
maldų metu gražiai pagiedojo 
keletą giesmių. Po to buv. mo
tinų klubo pirmininkė Mrs. Ku-
losky perdavė naujajai pirmi
ninkei Lucillei Shotienei valdžios 
ženklą — specialų plaktuką. 

Religinei valandėle: ir apei
goms bažnyčioje pasibaigus, su
sirinkimas tesėsi parapijos sa
lėje. Naujoji motinų klubo pir
mininke, čia gimusi lietuvaitė, 
bet visa širdimi atsidavusi lietu-
višikems reikalams, L. Shotienė 
gražiu žodeliu padėkojo senajai 
valdyba: ir jos pirmininkei Mrs. 
Kulosy už atliktus darbus . Kvie 
tė visas motinas bur t i s apie 
klubo valdybą, nuoširdžiai dirb
t i bendromis jėgomis ir vienin
gai pasirodyti visuose darbuose, 
kuriuos padiktuos gyvenimo są
lygos ir mūsų mokyklos uždavi
niai. Buvo sudaryti sekančių me 

tų susirinkimų ir būtinų darbų 
pianai ir susirinkimui pristatyta 
naujoji klubo valdyba sekančios 
sudėties: pirm. — Lucille Shotie 
nė, Aldona Vaitkienė ir Adelė 
Ribickienė—vicepirmininkės, Da 
nutė Kelpšienė — protokolų se-
k r e t , Adelė Plienienė — ižd., 
Mariant Wylie — susirašinėji
mo sekr., Nijolė Kaveckienė ir 
Eleonora Derenčienė — valdy
bos nares, Mary Banky — regi
stratorė, Lillian Sebelski ir Ve
ronika Janušaitienė — korespon 
dentės, Stasė Bacevičienė ir Ste 
phanie Mlodzik — ligonių ir nau 
jagimių lankytojos. 

Susirinkimas praėjo malonioj 
nuotaikoj ir gražių užsimojimų 
ženkle. Veronika Janušaitienė 

PUTNAMO SESELIŲ RĖMĖ
JAI PLANUOJA 

M. N. Pr. Seserų rėmėjų Chi-
jcagos apygardos valdyba kartu 
I su skyrių valdybų atstovais iš 
Marąuette Parko ir Cicero (Bri-
ghton Pa rkas savo atstovų ne
atsiuntė) birželio 2 d. posėdžia

v o ir aptarė sekantiems veikimo 
metams numatytus darbus. 

Marąuette Pk. skyrius y ra 
i numatęs lapkričio viduryje su-
I ruošti vakarienę, pyragų parda-
ivimą pavasarį ir gal dar kokį 
j nors mažesnės apimties paren
gimą žiemos bėgyje. Cicero sky-

Įrius jau pradėjo ruoštis Madų 
Į parodai, kuri įvyks spalio 3 d. 
i Jaunimo centre. Šį kartą bus 
Įrodomi tik originalūs rūbai pa
daryti Stašaitytės - Borgogni ir 

!S. Tamulaitienės net iš Califor-
į 

I nijos. Tą patį parengimą, tik su 
didesniais pakeitimais jos žada 

j parodyti ir savo parapijos ri-
jbose sausio mėnesi. Tamulaitie-
!nės kūrinių Ciceroje nebus gali-
[ma pamatyti , nes po rudeninės 
parodos jie visi keliaus atgal 

Californijon. Brighton Parko sk, 
darbo veiklos piano neteko iš
girsti, bet būtų gera ten pakar
toti Alvudo paruostą "Aliutės 
sapną", su kuo A. Brinką, vai
dinimo režisorius, sutinka, o t am 
pritaria ir kiti to sambūrio dar
bininkai. Tai būtų graži auka 
vaikų laikraštėliui "Eglutei". 

Susirinkusieji su dideliu nuo
širdumu svarstė ir reiškė pagei
davimą, kad Putnamo seselės 
turėtų savo misiją lietuvių sos
tinėje — Chicagoje, kur jos, 
kaip tėvai jėzuitai berniukams 
galėtų atsidėti vien lietuviško 
jaunimo —mergaičių auklėjimui 

| ir globai. 
Posėdis vyko vaišingoje J . ir 

jO. Gradinskų pastogėje pirmi-
ininkaujant apygardos valdybos 
i pirmininkei M. Remienei. Ta pa \ 
\ čia proga morėtųsi pasidžiaugti 
: Gradinskienės nuoširdžiu Pu tna 
j mo seselių rėmėjų veiklos skati
nimu. Nors ji y ra ir kitų lietu
viškų organizacijų aktyvi rėmė
ja, būdama M. N. Pr. seserų rė-

jmėjų apygardos vicepidmininkė 
ji yra daugelį kartų šios or-jos 
narius pas save priėmusi. Jos 

: vienos suruoštos vaišės po smui 
kininkės Kuprevičiūtės koncer
to dar ir dabar su dideliu malo
numu prisimenamos. Jos dėka ; 
rimtų pasitarimų vakarai visuo ; 
met praeina šiltoje nuotaikoje 
ir juose dalyvavusieji išsiskiria 
dar tampresniais ryšiais susiri- j 
šę dirbti ir rūpinti, kad Putna
mo seselių užsibrėžti tikslai ir 
norai įvyktų ir taptų realybe. 

Susirinkusieji apgailestavo, kad 
sesuo Michaelė ir sesuo Natali
ja, viešinčios Chicagoje, neatvy
ko į susirinkimą ir nedavė pro
gos pasidalinti rėmėjų džiaugs
mais ir rūpesčiais. A. P . 

j - * * . . ™ w v * , - . «« ^m _T*2T JAV LB tarybos nariai pradėjo 
Nežinomo Partizano įnašą į 

Lietuvių fondą i* 

• 

JAV L B IV-sios tarybos na- \ našo padidinimo kviečiami visi 
riai, susirinkę į antrąją tary- j lietuviai, a r jau įmokėję savo 
bos sesijos suvažiavimą Fiiadel-: įnašus j Lietuvių fondą a r ne. 
fijos mieste 1965 m. gegužės {Kviečiamos taip pa t visos lie-
22 - 23 dienomis, įsteigė Nežino- j tuviškos organizacijos bei j t | 
mo Partizano įnašą į Lietuviu padaliniai. Visi tur i sukrusti y-

patingais šiais liūdnų sukaktu
vių metais. Todėl, ilgai neaiški
nę, ir kviečiame: imkite voką, 

ANTANAS TVERAS 
LAIKRODININKAS DIPL. 

(G*rnjn firmų laikrodžiai, brangenybes, re-
• Ilginiai dalykai (devocionalai) ir prekės 
/dovanoms. , 
2646 W. 69th St. Tel. RE 7-1941 

CIRCUIT T.V. & RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS 

(TAISYMAS y r a mūsų SEPEClALYBfi. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS pa ta rnavimas • GARANTIJA • KREDITAS 

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, DLL, 60629. TEL.: 471-2446 

FRANK'S T. V. 8C RADIO, Inc. 
3240 S. HALSTED ST. Telet: CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATU. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING 

41* 5% 
m current divldend on investment bonus 
l*%% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
I Vi 1 meUį investavimo bonus mokama 4^4% dividendą kas pusmeti Ir 
; d a r išmokame po H % n i kiekvienas metas , 4 metams praėjus. 
: BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
> 4071 ARCHER AVEYCE. CHICAGO S2, HJLEN'OIS 
; Valandos: Pirmad.. Antrad. . Penkt. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p . p . 
* Trečiad. uždaryta ; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v. 

Daugiau kaip 50 metu. 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams. 

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje 

August Saldukas, 
Prezidentas 

4040 Archer Ave. Chicogo, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470 

Iš netolimos Putnamo Seselių rėmėjų veiklos- Matome smuik. E. 
Kuprevičiūtę besisveikinančią su rėmėjų vicepirmininke O. Gradins-
kiene, kuri jos garbei pokoncertinį priėmimą suruošė ir finansavo-
Salia jų Remiene — pirm. Fone matyti D. Augienė, motina Augusta, 
kun. Nockiūnas, A. Skrupskeliene. 

PASKUTINĖS DIENOS 
TĖVYNĖJE 

-

ST. RŪKIENfc, buvisi Sibiro tremtinė 
- - - " 

(Tęsinys) 1 davinėti žydams maistą. Jie, ma 
Prieina prie manęs, vakar be I tyt , nutarė, kad ir kitiems rei-

fondą. 
Tarybos nariai, svarstydami 

būdus ir kelius reikšmingiau ir 
konkrečiau paminėti Lietuvos j dėkite savo auką ir siųskite: 
okupavimo 25 metų liūdną su- j Nežinomo Partizano Įnašas, Lier 
kaktį, patys pirmieji konkrečiai: tuvių Fondas, 7243 South Aiba-
prisidėjo prie Nežinomam Parti- i ny Ave., Chicago, Dl., 60629 
zanui tam tikro paminklo pas-1 Bet kokia auka yra brangi 
tatymo. Sesijos nariai, aukoda- j ir priimama, 
mi čia pat po keliolika ir kelis j Pastatykime Nežinomam Lie-
dolerius, surinko netoli 200 do- j tuvos Partizanui amžiną pamink 
lerių Nežinomo Partizano įna- į lą, siųskime aukas Nežinomo 
šui. Tokiu būdu, Nežinomas Lie- j Partizano įnašui Lietuvių fon-
tuvos Partizanas simboliškai I de. 

GRĮŽTA MISIJONIERIAI 
Baisių kovų ir žudynių metu 

Afrikos Konge labiausiai nu
kentėjo Baltieji Tėvai iš Belgi
jos ir Italijos misijonierių. Ne
maža jų paaukojo savo galvas 
Kristaus mokslo liudijimui, o da 
lis buvo priversta palikti savo 
misijų stotis. Dabar išvadavus 
sukilėlių užimtas sritis, visi mi-
sijonieria grįžta tęsti pradėto 
darbo. 

KERE IT IS: 
Own this beautiful Rustic Art Natūrai 
Timber Bark DESK SET. Equipped with 
Two Top Qua!ity drsk pens. available in 
Rrligious or Sportmans Stvlc. Makes 
vvonderful Gift Item. Only $1.00 (add 
25c for postagr and handing) 

Send Cash, Check or Money Ordcr 
to: R & W Enterprises 
3900 No. Sheridan Rd. 
Chicago 60613, Illinois 

Special discounts given to clubs, church-
«, etc. Ideal for Fund Raising. For in-
formation phonc — 935-9245. 

nuota ikos dirbęs komjaunuolis, 
i r įduoda man kepalą ruginės 
duonos. Paimu, nors apie valgį 
t a d a negalvojau. 

Suėmę Blaževičius da r lakstė 
i r ieškojo Leono Vitėno, bet ne
rado . 

Prasidėjo pasmerktųjų pro
cesija į Dūkšto geležinkelio sto
tį. 2monės smalsiai žiūrėjo į I brolis 
m u s ir lydėjo klaikiomis akimis. | smėlį, 
Mes nežinojom, ką jie t ada gal 
vojo, be t ši vežimų vilkstinė aiš 

kia. Atidaro mūsų vagoną ir pa
stato ryšulį su maistu. An t ry
šulio užrašyta rabino pavardė. 
Tada ir vaikai nurimo. 

Aplankė tą dieną mane ir 
brolis Vladas. Susirado, susiklau 
sinėjo vagoną, bet prie manęs 
jo neprileido. Stovėjom prie ke
lio, kurį žmonės taisė. Atsisėda 

prie ūkininko vežančio 
pravažiuojant pasako 

man kelis žodžius ir vėl nuva
žiuoja. Taip ir pasikalbėjom. 

prisidės prie lietuvybės išlaiky
mo ir kovos už Lietuvos laisvę, 
kuriai jis jau paaukojo savo 
jauną gyvybę. 

Nežinomo Partizano įnašą Lie 
tuvių fonde atstovaus JAV Lie
tuvių Bendruomenė. Prie šio į-

(Pasirašo tos idėjos iniciat-j-
rius) 

Dr. Antanas Klanas, 
L. B. tarybos narys i r Ro-
chesterio un-to prof., ta i idė
jai pritariantieji ir aukojan-
tieji. 

kiai rodė visos tautos likimą. Buvo manęs aplankyti ir vyro 
Važiavau su niūriomis minti-> dėdienė su teta Uršule. Šaukiau 

mis. Kad tik nerastų mano ar- j jas, bet manęs negirdėjo a r bi-
timųjų, kad tik nepaimtų vienos i jojo. Jų pasirodymas atnešė 
merga i tės . I man ramybę, nes jau žinojau, 

Atvežė į Dūkšto stotį. Čia 
daug NKVD kariuomenės. Sto-

kad vyras ir mergaitė y r a lais
vi. Tačiau mažos dukrytės klyks 

v: u tautinių šokių grupių vado
vų - mokytojų kursus, kurie pra 

vi parengt i gyvuliniai vagonai | rnas vis dar skambėjo ausyse: 
'Mamyte, neiki" Ir kas ją glo

bos? Ar išliks gyvas vyras? Jei 
taip, tai aš rami, nes jis ją la
bai mylėjo. 

Sėdim kiekvienas su savo min 

su lentom ir gerai užrakinami. 
K r a u s t o į vagonus. Netoli pama 
t a u nuovados viršininką Pum
pu t i su žmona. 

Tremiamųjų daugybė. Jau 
mes vagone. Susikraustom ant | timis. Pasikalbam. Žmonės gai-
viršut inių narų. Savo "turtą" j feį k a ( j nepasiėmė vieno a r M-
nukišu kanyran i r atsisėdu prie | to menkniekio, švalkus gailisi, 
mažo geležim apkal to langelio. 
P r i e manęs užima vietą abu 
Pumpučiai . Toliau ūkininkas 
Švalkus su žmona, Salako pašto 
virš ininkas Pakulnis su žmona. 

DAR KARTĄ LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ KURSŲ REIKALAIS 

Nijolė Girginaitė iš Hamilto-1 finansinių pajamų, kursantams 
no, LB Grand Rapids apylinkės, daug negalės pagelbėti, nes cen-
Rasa Juknelytė ir Birutė Ru- j tro valdyba yra įsipareigojusi 
daitytė iš LB Melrose Parko | apmokėti visas susidariusias iš-
apylinkės, užsiregistravo į lietu- alidas už mokslą. 

LB Centro valdyba visas ma
loniai prašo LB apylinkių valdy 

sidės birželio 14 d. Dainavos sto I bų bei kitų organizacijų vado-
vyklavietėje ir tęsis dvi savai- vybes pasinaudoti rengiamais 
tes. kursais i r pasistengti suras t i 

Kursus rengia JAV L B Cent- b e n t P° v i e n j * kursantą prisiųsti 
ro ir Kanados krašto valdybos. ! * k u r s u s - Užsiregistruoti da r ga 
Kursus praves Lietuvių T a u t i - 1 l i m a J A V L B Centro valdybos 
nių šokių institutas su 11 pri- ! sekretoriaus adresu: Kostas Ja-
tyrusių mokytojų - lektorių: Le- n u š k a * 2 6 4 6 W e s t 7 1 s t St-> Chi-
okadija Brazdiene, Ona Ivaškie- ' c a g 0 - I l l i n o i s 6 0 6 2 9 - arba kur-
ne, Liudu Sagių, Brone Jamei- ; s a n t ^ pasiųsti tiesiog į Daina-
kiene, dr. Jonu Baliu, Vera Ru- l v o s stovyklavietę, ten jisai gaus 
dauskiene, Juze Vaičiūniene, mu ; v i s a s reikalingas informacijas. 

I.šsikirpk 

TELEVIZIJA neveikia? 
šaukti Vladą Velža reikia. 
$3.00. Bet kada. GR 6-5937 

Issikirpk 

* * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitos kraštas 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago III. 60632. Tel. YA 7-5980 

iiiimiimiimiinimiiiiimimiiiiiiiiiiHiiii 
TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas 

J. MIGLINAS 
2549 W. 69 St., D auk., PR 6-1063 

iiiimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiimiMiiiii 

ŠEIMOS PROGRAMOS 
Kasdien nuo pirmadienio iki penk 

tadienio 10 iki U vai. ryto. šeštadie 
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak. 
VISOS PROGRAMOS Tš WOPA 

1490 kfl. AM i r 1027 mg FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

Tel. HEmlocfe 4-2413 
J1M So. Mapteroood Ave. 

Chk-aeo 2», m . 

ūkininkas Raštikis su žmona ir 
vaikais. I r vis kas valandą ati
d a r o vagono dur is ir įstumia 
naujus bendrakeleivius. Visi su 
menkais bagažais, bet maisto 
vis tik visi turi. 

Apie valgį niekas negalvojo. 
Tik vaikai buvo neramūs ir pra
šė valgyti , vandens. 

Aptverem paklodėmis grindy
se skylę ir pasidarėm tualetą. 
Kažkas ir kibirą pas ta tė . 

Likimas mums padėjo. Vėliau 
a t s i r ado maisto ir ger t i vai
kams . 

Gre ta mūsų vagono stovėjo 
vagonas su žydais. Buvo tremia 
m a žydų rabinų mokykla su auk 
lėtiniais ir mokomuoju persona
lu. Žydai labai juos rėmė maistu 
i r kitomis gėrybėmis. Nor s prie 
ešalono nieko neprileisdavo, bet 
žydai rado kelią ir mais tas jų 
vagonan plaukte plaukė. 

Nusibodo sargybiniams per-

kad nepabučiavo Lietuvos že
mės ir tėvui kojų. 

Visi turim savąjį skausmą, ir 
tas skausmas kiekvienam yra 
didžiausias ir skaudžiausias. 

Vagono duris mažai bedarinė-
ja. Gyventojų turime 60. Kom
jaunuolės Vandos tėvas Blaže
vičius vis darosi neramesnis. Jis 
vis aiškina, kad per klaidą čia 
patekęs. Vis tiek jį išvaduosiąs 
giminaitis komunistas. O to va
duotojo vis nėra. Jau ir j is pra
deda būkštauti, kur mus veš ir 
ką su mumis darys. 

Jau birželio 17 d. Maisto vis 
įmeta mums kareivėliai. Jis vis 
skirtas rabinams. Gaunu ir aš 
virtinę baronkų iš Dūkšto gelž-
kelio stoties tarnautojo Stanke
vičiaus. Bet alkio nejaučiam ir 
niekas valgyti nenori. Sielos 
skausmas nutildo alkį ir visus 
kūno skausmus. 

Pradėjo stumdyti mūsų vago
nus. Pasidarė gūdžiau. J a u veš 
iš Lietuvos. Vis buvo ramiau, 
kad ir užrakintiems, bet dar sa
vo tėvynėje. Kur? Visi galvo
jom apie kalėjimą. 

(Bus daugiau) 

ziku Jonu Zdaniu, Jadvyga Ma
tulaitiene. Galina Gabiene ir Ge
novaite Brechmaniene. 

Kursantams pragyvenimas 
stovyklavietėje už dvi savaites 
kainuos 65 doleriai asmeniui. 
Pragyvenimo išlaidas kursantai 
patys apsimoka. Jeigu kuris 
kursantas kursus lankyti ne
galėtų vien tik dėl finansinių 
sunkumų, patariama tuo reikalu 
kreiptis į vietos LB apylinkių 
valdybas, prašant tam reikalui 
finansinės paramos, nes apylin
kių valdybos tuo reikalu yra 
painformuotos centro valdybos 
bendraraščiais. LB Centro val
dyba iš savo pusės dėl kuklių 

K J 

ififiiMfifiiiiiitiiiffitfiiiifiinififfiiinintifi 
10%, 20%, 30% pigiau mokysite 
už apdraudą. nuo ugnies ir auto
mobilio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 ^ West »5th Street, 
Chicagro, Illinois. 606*2. 

Tel. GA 4-8654 tp GR S-43S9 
mmiiiiiiiiitmiiiimiiiiiimiimiiiiiiiiuiii 

M O V I N G 
Apdraustas perkraostymas 

įvairių atstumų. 

A. VILIMAS 
S415 S. Lttoaoka Ave. 

TeL FBoBtter 6-1882 

A. f A. VYTAUTUI PAJAUJUI mirus, 
žmonai Elenai ir dukrai Danutei su šeima, 
reiškiame giliausia užuojauta ir kartu liūdi
me. 

V. K ČEPAIČIAI 

v.» #«•'! 

Broliai dvynukai David ir John Vann, 22 m-, baigė šįmet West Point 
karo akademiją. 

A. "y A. 
ANDRIUS BYLAITIS 

Gyveno Chicago, III. 

Mirė birželio 11 d., 1965, 11 vai. ryto, sulaukęs 75 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Suvalkų Šilavote. 

Amerikoje išgyveno 16 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Gediminas, Vv-

tautas, Voldemaras ir Jurgutis, ir duktė Danutė Lietuvoje. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį, birželio 15 d. Kruse-

Goettert koplyčioje, 2130 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 16 d. Dešimtą 

vai. ryto Ziono Evangelikų Lietuvių Bažnyčioje. 2209 S. 
Bell Ave., įvyks gedulingos pamaldos* u i velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Betanijos kapines. 

m m m tm 



DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. birželio mėn. 12 d. 

X Lie tuvos a ts tovas min. J . 
Ka jeckas da lyvaus Lietuvių fon
do suvažiavime Jaunimo centre 
birželio 12 d... šiandien, ir pasa
kys žodį. 

X Lie tuvos gen. konsulas dr. 
P . Daužvard i s ir inž. A. Rudis 
dalyvavo praei tą pirmadienį Bri 

X Lietuvos Vyčių sendraugių 
susirinkimas įvyks birželio 15 d. 
8 v. v. Vyčių salėje. Visi nariai 
kviečiami susirinkti, nes yra 
daug reikalų nutarimui. Bus pra 
nešimas iš buvusio banketo ir 
kiti svarbūs reikalai. Po susirin 
kimo bus įdomi paskaita, kurią 
skaitys Poviias Dirkis. Prašome 
naujų narių atsivesti. 

X Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą už birželio mėn. 1.180 
dol. Vasario 16 d. gimnazijai iš 
45 b. 900 dol., Sal. gimn. iš 13 
b. — 260 dol., Punsko gimn. 
ir 1 b. — 20 dol. 

X Lietuvių fondas, įvertinda-

CHiCAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠV. KAZDUERO S E S E R Ų Į Abiturientams Viktorai, žos-

1 SK. SUSIRINKIMAS tautaitei ir Gaižutytei pažymė-
Town of Lake Šv. Kazimiero j imus įteikė LB Švietimo ta ry-

seserų rėmėjų 1 sk. gausus su
sirinkimas įvyks birželio 6 d. 
Šv. Kryžiaus parap. svetainėje. 
Pirm. J . Kuzmickienė pranešė, 
kad rengtas vakaras bal. 11 d. 
gerai pavyko. Buvo parodytas 
gražus filmas "Christ t h e King". 

bos a t s tovas J. Tamulis, 1 ir 2 
; skyr. mokiniams mok. A. Ūsevi-
čienė, 3, 4 ir 5 sk. mokiniams 

; mok. V. Lapinskas, 6 ir 7 skyr . 
\ mokiniams mok. J . Plačas. 

Meninė dalis buvo t rumpa , 
nuoširdi. J. Plačui vadovaujant , 

Pir. J . Kuzmickienė pranešė visa mokykla, 30 mokinių, pa-
j apie rėmėjų seimą, kur is buvo dainavo keletą dainų ir pasakė 
' gausus ir sėkmingas. P i rm. J . porą eilėraščių, ypat ingai g ra-

Kuzmickienė pranešė, apie Le- žiai pasirodė mok. A. Ūsevičie-
nerdą Kalvaitį, 11 m., kur i s sun- nės vadovaujama tautinių šokių 
niai sirgo ir dabar pasveiko, jo 'grupė, suorganizuota šį pavasa-tų - Amerikiečių prekybos rūmų 

ir t a r p t a u t i n ė s prekybos klubo, ! mas spaudos darbą ir paramą šv. Kryžiaus parap. mokyklos baigusieji su kun. L. Petkum, kleb. kun. E. Abromaičiu ir kun. J. Domeika,' I I Z j^seu Kilmitz ii irašė " i ! rį "šoko 7 "poros pilnas"grupės 
knr-'n A T?i.r..-. v r a vif>enirmi ! fnn/1... ™-<ran .Tnr.i-.nl-.c .5 «wm šimet mokvklą baigė Bartkus, Barkauskas. Cundari, Daniel. Gudaitis, Karnelski, Markonis. P. Perez, | . . s . J i * i \ , . 0 -3 
-tarco A . carais yra vicepirmi-. ionaui organizuojantis, is Savo, • _ i_r_L ^L , . „ _. • ^ _. T, ______ . . - O - J - T-.-I._-_ _______ _- , , r _nmam_e H M I M ; sąs ta tas v ra £ noros. v r a vilciu. į R. Perez. Phillips, Pudzims. Pusateri, Quentana, Rodriguez, M. Rodriguez. Rokis, Rudis, Sepulveda, P. amž inus nar ius . 

atsilankė redakcijon ir pasikal
bėjo svarbiaisiais fondo reika
lais bei apie ateities veiklą. IŠ ARTI IR T O L I 

J. A. VALSTYBĖSE 

ninkas , priešpiečiuose Blacksto- . procentų įteikė auką Draugo r e - ; g o p c a k T i j e r i n a > ' U r b a . Vaičkus. Viršuje kairėj seselė mokyklos vedėja Scholastika ir 'dešinėj baigu-
ne viešbutyje, kuriuose pagrin- dakcijai. To proga fondo valdy- į s į ų j ų klasės mokytoja ses. Sharon. 
dinis ka lbė to jas buvo Britanijos ! bos pirmininkas T. Blinstrubas | 
ambasador ius Sir Pa t r ick Dean. 
kur i s pas i sakęs esąs buvęs prieš 
ka rą Lietuvoje — Kaune. 

X Ona Makaveckienė, ilgame *• 
t e " D r a u g o " skai tytoja , po sun
kios ligos d a b a r gydosi namuose. 
J i išbuvo p a s dukrelę Stella Rau 
ką nuo balandžio 7 d., paskui 
buvo išvežta į Kalamazoo, Mich.. 
kad ga lė tų sust iprėt i , pas sūnų 
Joną Domanską. Jos žentas Ed
v a r d a s R a u k ą irgi gydosi da
bar namuose , 10221 S. Wash-
tenaw. P o sunkios operacijos 
d a r t u r ė s gydyt i s keletą mėne
sių namie . Gulėjo Hines ligoni
nėje. Į 

— LB Grand Rapids apylin
kės lietuviai dalyvauja kartu 
su latviais ir estais birželio trė
mimams paminėti šį sekmadienį, 
birželio 13 d., 4 v. p . p. Latvių 
d-jos namuose —504 Grand St,. 
Grand Rapids, Mich. Pagrindi
niu kalbėtoju bus Aąuino Kole
gijos prof. L. Clingman. Po ofi
cialios dalies seks trumpa me
ninė programa. 

Sergančios narės 
nė, Kotryna Matkevičienė, 
Birbilaitė, J. E . Etut ienė. Na
rės pažadėjo ligones aplankyti . 

Per vasarą susirinkimų ne
bus. Sekantis rėmėjų susirinki
mas įvyks rugsėjo 5 d. Pirm. J . 

visoms 
kad 

sąs ta tas y ra 8 poros, y r a vilčių, 
C Kneižie- I ̂ a-d šis šokėjų skaičius gerokai 

p i padidės. 
Mokslo metų užbaigtuvės bu

vo papuoštos mokinių piešiniais 
ir apvainikuotos iškyla į lietu
vių labdarių ūkį Lemont, 111., 

Arthur M. Schlesinger, specia- atstatymą. Ateis laikas, kada 
lus buv. prezidento John F. Ken Sovietų Raudonoji Imperija, tas Kuzmickienė palinkėjo 
nedy asistentas, bei jo garbei didysis tautų kalėjimas, suby- ; rėmėjoms gerų atostogų, 
priėmime. rės. Ateis diena, kada toji bas- j po jų visos sveikos grįžtume į 

Lietuvos pasiuntinybės globo- tilija, padariusi didelei žmoni-; susirinkimą ir į tolimesnę veik
iamos lietuviškų kaimo vestuvių jos daliai tiek daug nusikalti- lą. 
lėlės buvo skolinamos išstatyti • • * § r ius. Ir t ada prisikels Lie-
Better Living Center paviljone tuva. Be svetimų ir savų tiro-
Pasaulinėje parodoje New Yor-Įnų, ir be praeities klaidų. Lie

tuva, kurioje nebus nei dvasinės ke 

B. C. 

MOKSLO METŲ UŽBAIGA 
ROSELANDE 

LB Roselando šeštadieninės 

Lietuvos Valstiečiu liaudi 

X Veron ika Stakėnienė, stai
ga sus i rgus i , buvo nugabenta į 
Šv. K r y ž i a u s ligoninę. Paguldy
ta į k a m b a r į 503. Ligonės svei
kata ge rė ja . 

X Balfo Marąuet te Parko 5 
sk. va idybos posėdis įvyksta bir 
žeiio 13 d., sekmadienį. 11:45 v. 
r. pa rap i jo s salėje. Kviečiami 
valdybos na r ia i dalyvauti. At-

-*k|ri pakvie t imai niekam nesiun 
čiami.' - \ 

X Muz, VL Jakubėno studi-

x Jūratė Maeiūnaitė šįmet 

prievartos, nei medžiaginio skur : mokyklos 15-ųjų mokslo metų 
;do, Lietuva, kurioje gyventojai užbaigtuvės įvyko birželio 6 d., 

ninku s-g<>s centro komitetas a t p i l n a į n a u d o s i s u o g a u s ir pilie- j 10 ™l- mokiniai lydimi moky
čio teisėmis. Lietuva, kurioj bus ' toM> organizuotai, dauguma pa-

niu su tuo, kuris sipuošę tautiniais rūbais, daly-
- . - , . ri. Lietuva, kurios v a v o pamaldose Visų Šventųjų; 

mes varpininkai - demokratai - P a r a P ; bažnyčioje. Šv. mišias a u 
_ _ _ - - _ _ _ _ . _ ! l_F-i .̂-ii^ i « -*-v o yv.rv._r <_?!*-» n o o o l r n n _ B 

— Mergaičių stovykla Putnam, siuntė spaudai ilgesnį atsišauki' 
Conn., jau perpildyta užsiregis- mą "Ketvirtis šimtmečio kovose : d'alinamašTkas 
travusiomis stovyklautojomis, to už Lietuvą", kuriame akcentuo- in v_,,.,,. jį|1lMli 
dėl seserys maloniai prašo tėvų ja žiaurią komunistinę priespau 
aaugiau su pasiteiravimais ne- dą ir lietuvių pastangas joje iš- : l i a u d i n i n k a i s i e kiame 

baigė Marijos aukštesniąją mo-; besikreipti. Kitiems metams pra silaikyti. Atsišaukimas baigia 
kyklą pirmąja mokine iš 293 soma registruotis nelaukiant mas: "Prisiminimai apie ketvir-
mokinių. Birželio 6 d. ji gavo paskutinio mėnesio 

nuo 
.Vinco Kudirkos laikų." 

rap. salėje mokiniams buvo išda 
t i šimtmečio bolševikų okupaci-1 — Vyr. sktn. Adolfas Venc- linti pažymėjimai. Ta p r o g a mo-

fa į k o jo i r pamoks lą p a s a k ė k u n . j L B Roselando šeštadienines mo-
| A . Stanevičius . P o p a m a l d ų pa - | kyklos mokytoja ir tautinių šokių 

vadovė Anastazija Ūsevičiene su 
savo dukromis, akordeonistė Jolan
t a ir Danute dešinėje. 

diplomą ir garbes medalį Vale- j — Lietuvos astovas J. Kajec- jos tegul sustiprina mūsų pasi- : lauskas, ilgametis pradžios mo- kyklos vedėjas Juozas Plačas pa 
diktonan Maria H. S. 196o. ka^ birželio 7 d. dalyvavo Inter- ryžimą dar daugiau dirbti ir ko- < kyklų inspektorius Lietuvoje, iš darė trumpą mokyklos apžval-
Budama mokykloje, ji priklausė i national Evening, kur kalbėjo' voti už nepriklausomos Lietuvos • eivijoje Vokietijoje P.L.B. kraš- gą. Be to, pareiškė padėką už 
Rūtos rateliui, buvo veikli atei 
tininkė ir skautė, priklausė tau
tinių šokių grupei. J i buvo pa
kviesta į metraščio "Maria" re> 

kur iki saulėleidžia skambėjo 
lietuviškos dainos bei žaidi-

! to valdybos švietimo inspekto- kantrybę, LB už finansinę i r ! mai 

X Kun. Albinas Spurgis, MIC, X Kun. dr. Juozas Bogušas-

bės stipendiją ir planuoja stuai- | s a k > ' s Pamokslą apie šv. Trejy- gos aplankyti spaudos įstaigas V e r m o n t e > k u r i a s t ę s § K - . 
ir savo draugus. Nuo pirmadie- n u e l k o l e g i j o j e B o s t o n e . g. m . juotį fiziką Illinois 

jos istitute. 
technologi- ' bės veikimą žmogaus dvasinia-

X 25 m. lietuvių tautos ver
gijos sukaktis pavergtoje Lie
tuvoje šią vasarą yra verčiama 

me gyvenime. Visi kviečiami i n i o j i s p r a d e d a dėstyti poiiti- b į r e ž l ; 0 g į 
pamaldas ir pamokslą atsilan
kyti . 

X Aldona ir Viktoras Šarkos. 
kurie yra vilniečiai ir daug 
dirbę Vilniaus krašte, kad lie
tuviška dvasia būtų gyva, Chi-
cagos Lietuvių operai įteikė skir 
tą auką 50 dol., kurie buvo su

ka n-

j ateinantį sekmadienį, birželio 13 Barr, Erie, Pa., kolegijos poli-
os mokinių koncertas šiandien dakcijos kolektyvą. Jūratė Ma-I v a*' r ' ' ^ v ^ m a r i jonų kop- tinių mokslų profesorius, lan-

Įvyks ne 6 vai., kaip buvo skeib- ciūnaitė gavo Illinois State °ar- : tyčioje *a&ys šv. mišias ir pa- kėsi Chicagoje. Čia turėjo pro
tą, bet 8 v. v. (pr.) 

X Atvažiuojančių iš kitų vie
tovių j pagerbimą Žuvusių už 
Lietuvos laisvę žiniai. Kad at
važiavusieji iš kitur turėtų pro
gos aplankyti "69" Meno Gale
riją, 2612 W. 69 St., galerijos ' minėt: kaip džiaugsmo šventė. 
lankymo valandos šiam savait- į Laisvėj esantieji lietuviai Chi-
galiui prailginamos, šeštadienį Cagoj ir iš kitų miestų renka-
nuo 12:00 iki 11:00 vai. nakties, m ė s rytoj, birželio 13 d. į Mc-
sekmadienį^ ir pirmadienį nuo ^Cormick teatrą susikaupti ties I ̂ J ^ u "Vilniaus varr 

\L 7' r" V ' V a K ' didvyriškų Lietuvos partizanų l t a t o g i š l a i d o m s 

Neseniai Įsteigtoje "69" Meno įr v į s u įįtų žuvusių atminimu ir! 
Galerijoje j au yra penkiolikos kartu pareikšti ryžtą kelti kovą į 
lietuvių dailininkų paskut. dar- jfcj Lietuva vėl "atgaus laisvę. | 
bei, į skai tant ir dail. Vyt. Ka- Rytoj McCormick teatro bilietą 
siuli iš Paryžiaus, kurio darbai. • kasa bus atidaryta 12 vai. die-i 
p labai sėkmingos parodos ' n ą . K as nespėjo Įsigyti bilietus 
Ourlionio Galerijoje, perkelti į jg anksto prašomi atvykti į te-! 
"69" Meno Galeriją. Be to . j au a t r ą anksčiau ir ten jais apsi-1 
nemažai darbų bus išs ta tyta ir rūpinti. 
mūsų jaunųjų dailininkų, kurie šiandien bilietai dar gaunami ! 

dailės mokslus y ra pradėję i r Marginiuose, 2511 W. 69 St . iki 
baigę ne Lietuvoje, (pr.) | p a t vėlumos. Čia gaunami i r bi-

X Baleto Mokyklos - Teatro i l i e t a i P y d o m a m autobusui. 
mokinių koncer tas įvyksta bir-

rius ir vėliau Vasario 16 gimna- moralinę paramą, mokyto jams 
z'jos mokytojas, nepaisant savo j ir tėvams už solidarumą; baig-
jau nebe jauno amžiaus, prieš damas savo žodį pr is ta tė Lietu- , žiūrime į mokytojus, tėvus ir 
porą metų pradėjo magistrines vos knygnešį Anicetą Bubelį, 

15-sius mokslo metus Roselan 
de užbaigiant, su dėkingumu 

studijas, gaudamas 
(M. A.) lapisnį. 

Specialus leidinys, kuris išlei-
selio 12 d., 4:30 v., mokyklos | s t a s š i a P r o š a J a u galimas šian

dien gauti čia. 
2 v. p. p. atidaromas teatras, 

t ea t re , 2515 W. 69 St. Bilietai 
gaunami mokykloj arba su re-
zen.-acijom tel. 778-4240 arba 
H E 6-4480. (pr.) 

X Aldonos Valeišaitės šokio 
mokykla veiks vasaros metu. 
B u s teikiami mankštos kursai 

Muz. A. Kučiūnas rvtoi McCor-

nius ir socialinius mokslus va
saros kurse. 

X Bruno ir Veronika Leščinskai, 
džiaugiasi daii. Petravičiaus skonin
gu jų užeigos 4001 S. Archer Ave.. 
Chicago. išdekorav_:__u. Sienos vir
šutinėje dalyje matosi: Klaipėdos. Vil
niaus. Kauno herbai. Žemiau vieno
je ir kitoje herbų pusėje šokančios 
lietuvaitės spalvuotuose tautiniuose 
rūbuose. įrengti ir visi nauji baldai. 
Dabar visiems svečiams užeiga daro 

i malonų ir jaukų Įspūdį. V.S. 

X Viktorija ((jenytė) ir Jo
nas šmaižiai iš IVinnipego, Ka
nados, yra atvykę i Chicagą. At 
vyko aplankyti J. šmaižio bro
lio, o ponia — atsiimti "Laiškų 

j Lietuviams" premijos. Jonas 
Į šmaižys yra statybininkas, kilęs 
j iš Žemaitijos, buvęs prekybinin
kas Kaune, kuri laiką buvo j 

i Verslininkų sąjungos generali-, Los Angeles Lietuvių Fronto sam-
nis sekretorius. Dabar daugiau; būrio nauja valdyba. Iš k. j d.: L. 

' stato apartamer.tinius pas ta - ; Valiukas ir J. Ąžuolaitis — vice-
tus Vvinnipege. Viktorija &mai- pirmininkai. B. Čiurlionis — pirm.. 

studijas Middlebury kolegijoje, kuriam dalyviai nepagailėėjo ka 
tučių. 

Klebono ir parapijos vardu 
sėkmingai užbaigė kalbėjo kun. J. Panavas . L B 

magistro Švietimo tarybos — J . Tamu
lis, LB Roselando apyl. — pirm. 
Br. Macevičius, tėvų komiteto— 
A. Jokubauskas. išreikšdami vi
sų tėvų padėką mokytojams J . 
Plačui. V. Lapinskui. A. Csevi-

mokinius. kurie poilsio šeštadie 
nius skiria lietuvybei, s tengda-
meisi svetimoje jūroje bei .pra
bangoje nepražūti Lietuvai. 

—K. Brž. 

TRUBADŪRŲ O P E R A 
The American Opera Co., va

dovaujama vengrų kilmės muzi
kės Annos Del Preda. birželio 

čienei. L. Lazauskienei ir s tam ^ d- 8 vai. 15 min. Lane Tech
nikos mokyklos auditorijoje, 

' Addison ir Western gatvių san-
1 kryža. Chicagos šiaurėje, s tato 
.Verdi operą "II Trovatore" , da
lyvaujant buvusiems Chicagos 

' Civic operos dainininkams ir grie 
žikams. Diriguoja Eugene Hu-

Nuoširdžiai dėkojam ponui k u a r y _ L e o n o r o s vaidmeny dai-
Pauliui Leonui už tokį greitą nuoja Lore t ta Starzynski. laimė 

-biems mokyklos rėmėjams dr. 
Jarui ir J. Dagiui. 

PADĖKA 

ir rūpestingą popierių sudary
mą, atsiimant mūsų mamytę Ro
zaliją Petrauskienę - Petrai t ie-
nę iš Lietuvos. Taip pa t ačiū 
poniai Leonienei už gražią do
vaną mamytei. 

—P. Petra i t i s ir šeima 

jusi Indianos grožio karalienės 
titulą. 
.ii-iiii!iii!!...i._!_ii..m..ii.i.iiimm...i-iii 

TV — RADIJŲ TAISYMAS 
P . RT T>ENAS 

2740 W. 63rd St . 
Telef. 434-0421 

Čia pat galite šaut i Briedžio dažu. 
iHiiiii-m.immiiiiumiiinmiiiii-miiiiii 

mick teatre diriguoja Verdi Re- į žienė buvo Aklųjų instituto mo 
Vis: prašomi rinktis anksčiau. I •_____! -ir V i l n i a u s V a r P4 kantatą.: kytoja Kaune, veikė su skautė-

vaikučiams. mergaitėms :r mote
r ims . Registruotis iki birželio 
15 d. tel. 656-3855. (sk. 

X Baleto Mokykla - Teatras . 
3515 YVest 69th St., nuomoja pa-

kad lig to laiko įsigyti šiai 
šventei išleistą leidinį, perskai
tyti reikalingą koncertui sekti 
medžiagą ir susipažinti su ap
linka. Mašinoms pastatyti vie
tos užteks visiems. 

Autobusai nuo Marąuette pko 
lietuvių bažnyčios išvyksta sek 
mad 
nes 

skirtą žuvusiems pagerbti mis. Vienerius metus Kaune ra-

I. Tamošiūnas 
Brinkis — ižd. 

sekr.. dr. Z. 

X Vi mažiau kaip 100 dol.' diofone turėjo valandėlę prieš-
galit gauti Emerson vėsintuvą . mokykliniams vaikams. Dirbo X V. Šimkus, i. Vaičiūnas ir 

Alb. Valentinas birželio 6 d. bu
vo Racine, Wis., kur Kenoshos 

3310 So. Lowe Ave. Ateinančios ir vietos Alto skyrius surengė 
butui ar vienam savaitės pradžioje išvyksta j birželio minėjimą. Žmonių buvo 
visokių Emerson Ohio valstybę ay lankyti savo pilna parapijos salė. Kalbėjo V. 

pas Gradinską. TV. hi, fi stereo, šaulių sąjungoje. Chicagoje su-
radijai. 2512 W. 47 St. FR 6-1 stoję pas broli Petrą Šmaižį. 
1998. (sk.) 

X Visam 
kambariui 

d. ligiai 2 vai. p. p. Prašomi ' vėsintuvų gausit pas Gradinską. artimuosius. Nuo pat atvykimo Šimkus ir latvis bei estas. Su-
ivėluoti. Po koncerto jie vėl j TV- m 6 stereo. radijai. 2512 j Kanadą yra "Draugo" skaity- ; grota visų trijų tautų himnai. 

7 H , . ' : - Salė vestuvėms, baliams ™ ° s a I e s d u n * b u s P a r v e ž t i i 
ki 200 žmonių. Tel. H E 6-4480 ^__Pac:a-

78-4240. (sk.) a roa 
X Paruošiame restoranų, ta

vernų, n f4- lų ir ofisų projek
tų p lanus ir atliekame įrengimo 
darbus . Atstovaujame komerci- \ Arip Croivn Theatrc, 23rd St 

and S. I^ake Shore Dr. 

Koncertas prasideda lygiai 3 
vai. p. p. punktualiai. Jo metu 
; salę niekas nebus įleidžiamas 
iki pertraukos. 

Adresas: MrOormirk Place, 

nės v i r tuvės įrengimų ir baidų 
f i rmas. Skambinti tel. GR 6-
6 6 ^ . (sk.) 

Birž. 20 d. V I S I keliai veda 
i WiIlow Springs 

R AI I O G E G U Ž I N f 

Važiuojantieji miesto autobu
sais iš visų Chicagos vietų turi 
pasiekti 22-ją g-vę (Cermak 
Rd.) ir tada ja važiuoti į rytus 
iki pat ežero. 

Visas ir visus kviečia daly
vau t i Chicagos L-^tuviŲ Opn-a 

(pr.) Jcnns ir Viktorija sinsižiai 

Parodyti filmai iš Lietuvos. 

X šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapija ryloj 10 vai. rytą (su
mos metu) švęs šv. Antano 
dieną. Po sumos bus išdalinta 
žmonėms 800 Šv. Antano duo
nos kepalų, šią duoną parapijai 
paaukojo Juozas Ankus, savi-
vinkas Baltic kepyklos. 4625 S. 
Hermitage. 

X Reikalingas .jaunuolis bai
gęs gimnaziją ar kolegijos stu
dentas pilnam laikui ar pusei 
dienos. Kreiptis dėl susitarimo: 
STEIN TEXTTLE, 616 W. Roo-
se\e!t Rd TeL HA 7-3737. (sk.) 

L'iiiiuiiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i iHuiiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiiiiiii^ 

I PIRMUTINIS LEIDINYS AMERIKOJ! I 

| V E R A V O X j 
| S i m f o n i n i s o r k e s t r a s i 
£ diriguojamas pabaltipčiu žymiųjų diris;entiĮ pr is ta to = 

| HIMNUS BALTIJOS VALSTYBIŲ | 
| ESTIJOS — LATVIJOS — LIETUVOS | 

Į JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ | 
= PRIMINTI LAISVAM PASALIJLT, KAD TAI 1"RA | 

| 25-tieji | 
§ SVETIMOS VALDŽIOS OKUPACINIAI METAI = 

S N'r. 1 plokšteles ( 7 " - 33 ' / . , rpm) bus pradėta pardavinėti E 
S Lietuviu Dieną Ncw York'o parodoje 1965 m. E 

| LIUKSUSINIS S2.00 LEIDINYS f 
£ Gr>'no "Cherry Vynai" = 
E Pinigai siunčiami su užsakymu: E 

= CURTAIN CALL CONCKRTS. INC. 1 

E 251 We«*t l s t S t ree t — Mount Vernon, N.Y. E 
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