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Vakaruos atsidūrusio klaipėdiečio 

pasakojimo nuotrupos
Karių skaičius Klaipėdoje yra padidėjęs tris-keturis 

kartus. Rusai dažnai savo pavardes pakeičia 
lietuviškomis

REUTLINGENAS, Vokietija. 
— Vokietijoje leidžiamas klai
pėdiečių vokiečių organas “Me- 
meler Dampfboot” 5 n-ry pas
kelbė jauno klaipėdiečio, nese
niai atvykusio j Vakarus, pasa
kojimus apie tai, kaip šiuo me
tu atrodo Klaipėdos kraštas ir 
Baltijos pajūrio vietos. Kalbė
damas apie Pagėgius jis paste
bi, kad aplinkiniuose miškuose 
jau eilė metų įrengti priešlėktu
vinės artilerijos pabūklai. Prie
šingai sovietiniams šaltiniams, 
Klaipėdos pajūryje šiandien ne
rami gintaro. IŠiuo metu sovietai 
daugiausia gintaro gauna Ryt
prūsių, dabar sovietų valdomo
je vietovėje — Palmnicken. Au
toriaus nuomone, sovietams 
1945 m. sausio mėn. įžygiuojant 
į Klaipėdą nebuvo' jokios lietu
viškos divizijos — buvę tik keli 
šimtai lietuvių komunistų, tar
navusių raudonojoje armijoje.

Autorius skiria daugiau vie
tos Klaipėdos dirbančių rusų į- 
takai bei svoriui pavaizduoti. 
Nors visa eilė įmonių pavadinta 
lietuviškais pavadinimais, ta
čiau joms vadovauja rusai. Ne 
tik įmonių, bet, pvz. žvejų uos
tui vadovauja “vyresniojo bro
lio” atstovas Grebeničenko, pre 
kybinio uosto viršininkas — ru
sas Kuzmin (jis čia dirba jau 
10 metų), autobusų ir taksi - 
autovežimių parko vadovas — 
Novosiolovas, Klaipėdos parti
jos komiteto sekretorius — Ar- 
sentjevas, lietuvių k. leidžiamos 
“Tarybinės Klaipėdos” redakto
rius —- rusas Messie, miesto pre 
kybos skyriui vadovauja rusiš
kasis žydas Lichtenšteinas ir t.t. 
Nurodyta, kad rusai dažnai sa
vo pavardes pakeičia lietuviško
mis, tad juos lengviau atpažin
ti galima iš vardų.

Degtukų fabrikas paverstas 
baldų įmone

Sovietams atstatant Klaipė
dos pramonę, įvairios mašinos 
buvo atgabentos iš R. Vokieti
jos ir Čekoslovakijos. Janiškiuo 
se buvęs degtukų fabrikas pa
verstas į baldų įmonę.

Būdinga, kad sovietinės vals
tybinės ir miesto įstaigos Klai
pėdoje linkusios kurtis prieška
riniais metais statytuose na
muose. Klaipėdos savivaldybėje 
vis dar dirba sovietinės karinės 
įstaigos. Ugniagesiai, paštas, ka 
reivinės — vis tuose pačiuose 
pastatuose. Tačiau karių skai
čius Klaipėdoje yra padidėjęs 
tris-penkis kartus. Sovietai ne
są pastatę daug pastatų — jų

KALENDORIUS

Balandžio 25 d.: šv. Morkus, 
evangelistas; Arėjas, Tyvita.

Balandžio 26 d.: šv. Kietas ir 
Marcelinas, Kaributas, Vilūne.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — šilta.

Saulė teka 4:56, leidžias 6:41.

tarpe minėtinas “Auroros” ki
nas Smeltėje, dvi rusiškos gim 
nazijos su bendrabučiais, du til
tai, dar keletas pastatų. Vikto
rijos viešbutis pavadintas “Klai 
pėdos” viešbučiu ir jis daugiau
sia skiriamas užsienio svečiams
— nenuostabu, kad jo kamba
riuose įrengti mikrofonai...

Pagal jauno klaipėdiečio pa
sakojimus, sovietai siekę koloni
zuoti Vakarus rusų gyventojais, 
tad šiuo metu Rytprūsiuose ru
sų gyventojų jau randama 70 
procentų, o pačioje Klaipėdoje
— 50 procentų.

Darbininkas turi tenkintis 
barakais

Esąs neteisingas sovietinių 
šaltinių teigimas, kad komunis
tiniai pastatai viešpatauja mies
te. Valdžios įstaigos, mokyklos 
esančios įsikūrusios prieškari
niuose namuose. Svarbieji parti
niai pareigūnai šiandien gyvena 
Aleksandro gatvėje ar Liepojos 
aikštėje, o darbininkai turi ten
kintis barakais Smeltėje ar Mel- 
naragėje.

Iš klaipėdietiškų įmonių svar 
blausia esanti laivų statykla su 
daugeliu tūkstančių darbininkų. 
Ji statanti vidutinio dydžio tra 
lerius, o dizelinius motorus jiem 
pristato Rytų Vokietija ir Va
karų Europos kraštai. Visi žve 
jų laivai turi užrašus rusų kal
ba. Didesnius laivus pristatė 
Lenkija, vienas prisiųstas iš O- 
desos ir vienas iš Belgijos. Be
veik visų laivų - tralerių kapito
nai — rusai.

(Bažnyčia paversta šokių sale
Esą, komunistiniai pasigyri

mai apie Neringos atstatymo 
darbus — prasimanymas. Tepa- 
statyta vos keletas pastatų ir 
švyturys Nidoje. Apie 20 pro
centų Kuršių Neringos namų 
sunaikinta ir sunaudota kaip 
kuras. Iš Klaipėdos ligi Nidos 
plaukioja “Nevėžio” laivas ir 
jo kelionė trunka net keturias 
valandas. Juodkrantėje buvusi 
bažnyčia ir Klaipėdos baptistų 
koplyčia dabar — šokių salės.

Nidoje buvę vokiečių rašytojo 
T. Manno namai buvę jau pra
dėti griauti, tačiau valdžiai įsi
kišus išgelbėti. Vietoje išgriautų 
sienų padaryti langai. Dabar čia 
įsteigti poilsio namai partijos 
žymesniems pareigūnams ir jų 
svečiams. (E.)

Sumažėjusi plieno 
gamyba

NEW YORKAS. — Plieno ga 
mykla sumažėjo 4.7 proc. praė
jusią savaitę, palyginant su už- 
praėjusią savaitę 2,138,000 tonų 
plieno gamyba. Tai pranešė the 
American Iron and Steel institu 
tas. Šiais metais jau pagaminta 
37,745,000 tonų plieno.

— Indonezijos prezidentas Su 
karno atidėjo vizitą į Britaniją, 
kadangi yra įtampa dėl olandų 
vakarų. Naujosios Gvinėjos.

iBp

Ar bus susitarta Berlyno 

klausimu?

Raketa Ranger IV, 10 aukštų, pakilo užvakar iš Cape Canaveral, Fla., ir skrenda link mėnulio 
25 tūkstančius mylių per valandą. Inžinierius laiko televizijos kamerą ir teleskopą, kurie bus 
panaudoti padaryti mėnulio nuotraukas. Rytoj raketa palies menulio užpakalinę pusę, kuri nie
kada nematoma nuo žemės. (UPI)

KURDŲ SUKILIMAS GRASO IRAKO 

VYRIAUSYBEI
Sukilėliams vadovauja Kremliaus mokinys

BEIRUTAS, Libanas. — Kur 
dų genties vyrų besiplečiąs su
kilimas šiauriniame Irake gra
so nuversti premjero Kassim vy 
riausybę. Kassim į valdžią atėjo 
prieš ketverius metus.

Informacijos apie sukilimą ir 
vyriausybės pastangas jį už
gniaužti yra labai šykščios. Sun , 
ku gauti smulkmeniškų prane
šimų apie sukilimą, bet štai kas 
aišku:

1. Sukilimas prasidėjęs kovo 
mėnesio pabaigoje, ir ši revoliu
cija esanti didesnė ir platesnė 
negu buvo praėjusį rugsėjo mė
nesį, kurią Kassim teigia likvi
davęs.

2. Abi pusės turi kelis šim
tus žuvusių, sužeistų ir paimtų 
nelaisvėn vyrų, ir daugiau kaip 
100 kaimų sunaikinta bombar
davimu, plėšikavimu ir padegi
mais.

3. Sukilėliams kurdams vado
vauja sovietų lavintas ir mankš 
tintas genties vadas Mullah 
Mustafa Barzani. Paskleistame 
manifeste Bagdade jis reikalau
ja sukurti “Kurdų autonomiją 
Irako respublikoje” ir išvesti

arabų karinius dalinius iš šiau
rės. Jis taipgi reikalauja page
rinti Irako ekonominio gyveni
mo sąlygas ir baigti “Kassim 
diktatūrą”.

Pasak diplomatų pranešimo, 
manifestas taip “netašytai” pa
rašytas, . kad .gąssįm negali jo 
priimti. Jo tiesioginis atsaky
mas — pasiuntė pastiprinamųjų 
karinių dalinių į šiaurę.

Šis sukilimas sudaro rimtą 
grėsmę Kassimui nuo atėjimo 
į valdžią 1958 . metų liepos 14 d. 
sukilus armijai.

Užsieniečiai negali keliauti į 
šiaurę, išskyrus esminius vy
riausybės reikalus.

*
Sukilėliai kontroliuoja apylin

kę, supančią Darbandikhan už
tvanką, pietuose nuo Sulayma- 
niyah, kur dirba amerikiečių ir 
europiečių. Bet jie neliečiami.

Iš Mosul, Irake antrojo di
džiausio miesto, apsupto kurdų 
miestelių, keleiviai sako, jog ten 
didėjanti baimė, kad kurdai ga
li užpulti šį miestą. Tūkstančiai 
krikščionių pabėgo link pietų.

Kurdų gentis turi 1,250,000

asmenų iš 7,000,000 gyventojų, 
bet ji yra sukilusi.

Apie Irako kurdų gentės su
kilimą pranešė iš Beiruto Da- 
vid L. Dugas, UPI Vidurio Ry
tų korespondentas, dvylika die
nų tyrinėjęs jų sukilimą prieš 
Irako vyriausybę. Jis atskrido 
į Beirutą, kad pateikti necen
zūruotų žinių.

— Pulk. O. Urbonas, gyvenąs 
Švedijoje, susirgo. Eidamas gat
ve į namus kovo 26 d. paslydo 
ir puolė. Smarkiai susitrenkė, 
sprogo kojos kaulas trijose vie
tose. Gydosi namuose, daktaras 
sakė, kad praeis pora mėnesių 
kol sugis kaulai. Kovo 31 die
na šiais metais 'O. Urbonui su
ėjo 70 metų amžiaus. Jisai yra 
autorius knygos Žalgirio mūšis 
1410 m.

MASKVA. — Sovietų užsie
nio reikalų ministeris Gromyko, 
kalbėdamas vakar Aukščiausia
me soviete (“parlamente”), pa
reiškė, jog esą vilties spindulių 
susitarti su Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis, Vokietijos ir 
Berlyno klausimais, nes, girdi, 
jos reališkiau supranta padėtį.

Susitarimas dėl Berlyno ga
limas, — sako Gromyko, — nes 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
darančios Maskvai nuolaidų: ža 
dančios neduoti Vakarų Vokie
tijai atominių ginklų, ir dėl va
kariečių susisiekimo su Vakarų 
Berlynu irgi bus galima susi
tarti, nes Jungtinės Amerikos

Raudonoji Kinija 
norinti gauti lėktuvų 

iš Vakarų
LONDONAS. — Britų ir pran 

cūzų aviacijos kompanijos ve
dančios pasikalbėjimus su ko
munistine Kinija Peipinge dėl 
naujų civilių lėktuvų pristatymo. 
Tai atskleidė laikraštis “Daily 
Herald”.

Britanijos kompanija Handley 
Page ir Prancūzijos aviacija 
Sud derasi su raudonąja Kini
ja.

Kompanijos nei patvirtino nei 
paneigė pranešimus apie pasita
rimus su Peipingu, nes kinų ci
vilinės aviacijos administracija 
graso nutraukti pasikalbėjimus, 
jei būtų iš anksto pateikti pra
nešimai, — sako laikraštis.

— Ghana ir Sovietų Sąjunga 
balandžio 18 dieną pasirašė su
tartį, kurioje numatyta pasi
keisti specialiomis pramonės pre 
kėmis ir žemės ūkio gaminiais.

VARŠUVOS

VOKIETIJOS

Naujausios žinios
— JAV raketa Ranger IV,

paleista užvakar Cape Canave
ral, Fla., dabar skriejanti 6,000 
mylių per valandą link mėnu
lio, rytoj turėtų paliesti žemės 
palydovą.

— Argentinos prezidentas Gui 
do šios savaitės gale paskelb
siąs naujus prezidento rinki
mus.

— Slaptosios armijos orga
nizacijos (OAS) vadai vakar pa 
reiškė, kad jų pogrindžio byla 
palaikyti Alžiriją prancūziška 
jau esanti pralošta.

— Diktatorius Chruščiovas 
perrinktas Sovietų premjeru.

Aukščiausias sovietas (“par
lamentas”) vakar Chruščiovą 
perrinko premjeru. Sakoma, kad 
visais “balsais” pagal partijos 
liniją.

— Prezidentas Kennedy ofi
cialiai vizituos Meksiką nuo bir
želio 29 iki liepos 1 dienos.

— .Sovietų Sąjunga vakar pa
leido mokslinį satelitą aplink 
žemę tirti spinduliavimo, Jung
tinių Amerikos Valstybių rake
tai skriejant link mėnulio.

— Liucius D. Battle paskirtas 
Valstybės sekretoriaus pagal
bininku kultūros reikalams. Jis 
pakeičia Philip H. Coombs, ku-! 
ris atsistatydino.

— Buvęs britų diplomatas Do 
nald Maclean, pabėgęs į Sovie
tų Sąjungą prieš vienuolika me
tų, išsinešęs slaptų vakariečių 
informacijų, pranešė, jog jis ne 
ketinąs grįžti į Britaniją. Spau
da plačiai skelbė, kad Maclean 
norįs grįžti į Londoną.

— Etijopijoje trūksta mokyk 
lų. Dėl mokyklų trūkumo per 
4 milijonai Etijopijos vaikų ne
gali gauti švietimo.

— Graikų policija numalšino 
riaušes Atėnuose prieš vyriau
sybę; 80 asmenų buvo sužeis
ta.

Valstybės ketinančios gerbti Ry 
tų Vokietijos suverenumą.

Žinoma, po to seks diktato
riaus Chruščiovo ir prezidento 
Kennedy susitikimas...

Guido pasirašė dekretų, 
panaikinantį peronistų 
laimėjimus rinkimuose

BUENOS AIRES, Argentina.
— Argentinos prezidentas Jose 
Maria Guido, spaudžiamas aukš 
tųjų kariškių, pasirašė vakar 
dekretą, panaikinantį peronistų 
laimėjimus rinkimuose kovo 18 
dieną.

Federalinės valdžios įgalioti
niai valdys 22 provincijas. Ka
riniai daliniai pastatyti provin
cijų svarbesnėse vietose.

Guido pasirašė dekretą, nai
kinantį peronistų ir jų šalinin
kų laimėjimus rinkimuose, bai
gus kongresui uždarą sesiją. Da 
bar tenka laukti peronistų są
jūdžio veiklos sustabdymą.

TRUMPAI
— Sovietinių mokyklų trūku

mai. Sovietų Sąjungos laikraš
tis “Izviestijos” paskyrė veda
mąjį sovietinių mokyklų trūku
mams. Straipsnyje tarp kitko 
nurodoma, jog tiesiog susirūpi
nimą kelia naujausieji statisti
kos duomenys Lietuvoje, kur 
septynmečių mokyklų baigiamo 
siose klasėse mokosi tik 66.5% 
lankyti pradėjusių mokinių. Pri
valomas septynmetis mokymas 
didelėje Sovietų S-gos dalyje bu 
vo tik ant popieriaus, ir daug 
žymių sunkumų reikės nugalėti, 
ligi bus pereita prie aštuonerių 
metų privalomo mokymo, nors 
principe tatai turėjo būti pada
ryta jau pernai.;— pastebi “Iz- 
viestijos”.

PUBLIKA SPIRGINO RYTŲ 

KOMUNISTŲ PAREIGŪNUS
Lenkai yra linkę j liberališkesnę ‘liniją, kurią nori jie palaikyti 

Sovietų bloke

BONNA, Vokietija. — Var
šuvoje buvo suruoštos informa
cinės diskusijos apie Rytų Vo
kietiją. Rytų Vokietijos “kultū
ros namų” Varšuvoje direkto
rius laikraščiuose ir per radi
ją išgarsino tą įvykį. Susirinko 
tik apie 40 žmonių. Net ir len
kų komunistų pareigūnai terodo 
mažai simpatijų Rytų Vokieti
jos diktatoriui Walter Ulbricht. 
Lenkai yra linkę į liberališkesnę 
liniją, kurią nori jie palaikyti 
Sovietų bloke.

Į klausimus atsakinėjo vienas 
Rytų Vokietijos ambasados pa
reigūnas ir vienas Rytų Vokie
tijos laikraštininkas. Laikraščio 
“Frankfurter Allgemeine Zeit- 
ung” Varšuvos korespondentas 
tas diskusijas aprašydamas pa
žymi, kad susirinkusieji kėlė ši
tokius klausimus: “Kodėl Vaka
rų Berlynui turėtų būti duotas 
laisvojo miesto statusas? Argi 
Danzigo pavyzdys (prieš II Pa
saulinį karą) neparodo, kad tai

tik sudaro naujas komplikaci
jas? Ar atsižvelgiama į pačių 
berlyniečių norus? Kurioj Ber
lyno pusėj yra aukštesnis gy
venimo standartas ? Ar kas nors 
iš jaunesniųjų apleidžia Rytų 
Berlyną?” ir t.t.

Rytų Vokietijos pareigūnai 
nieko rimtesnio į klausimus ne
atsakė. Apie gyventojų pasitrau 
kimą iš Rytų Berlyno, jie tik 
ciniškai atsakė: “Po rugpiūčio 
13 d. niekas iš ten nepasitrau
kė...” (kaip žinome, rugpiūčio 
13 d. buvo pradėta statyti Ber
lyno siena).

Be kitų klausimų, buvo ir šis: 
“Kokie gi yra santykiai tarp 
Rytų Vokietijos ir XXII komu
nistų partijos kongreso? Girdė
jome, kad kai kurie jūsų gat
vių vardai yra keičiami?” Tas 
klausimas priminė, kad ryšium 
su Stalino degradavimu, Rytų 

j Vokietijos miestuose jo vardas 
(gatvių pavadinimuose pakeičia- 
:mas. Į šį klausimą buvo šaltai

atsakyta: “Tai Rytų Vokietijos 
vidaus reikalas”.

Toliau buvo paklausta: “Kok
sai ryšys tarp kolektyvizacijos 
ir Vokietijos Demokratinės Res 
publikos (taip oficialiai Rytų 
Vokietija vadinasi) žemės ūkio 
sunkumų?” “Jokių”, — atsakė 
Rytų Vokietijos pareigūnai. Jie 
kaltino orą... Lenkai privačiai 
pastebėjo, kodėl tas oras taip 
skirtingas tuojau šitoj pusėj šie 
nos. Lenkija 1961 m. turėjo vie
ną geriausių pokario derlių.

Tas diskusijas aprašydamas 
“Chicago Daily Tribūne” paste
bi, kad Rytų Vokietijos parei
gūnams tai buvo sunkus vaka
ras.

— Du tūkstančiai indonezų 
kareivių Jakartos aerodrome už 
vakar pasveikino 35 savanorius 
iš Singapūro, kurie atvyko į In
doneziją pagelbėti “išlaisvinti”
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S.S S. CHICAGOtS SKYRIUS
Studentų Skautų Sąjungos 

Chicagos skyrius balandžio 13 
d. vėl turėjo visuotiną sueigą. 
Pirmininkavo R. Palčiauskas, 
sekretoriavo I. Pavilčiūtė. Pa
skaitų skaitė fil. J. Dainauskas, 
vienas iš studentų skautų dr- 
vės steigėjų. Kalbėjo apie skau 
tybės elementų supratimą aka
demikų tarpe Lietuvoje ir A- 
merikoje. Jam atrodo, kad 
skautybės pagrindai nėra pasi
keitę, nors metodai ir aplinka 
visai kitokia. Vėliau jis palietė 
Lietuvos politinių partijų svar
bumą Lietuvoje ir gal ir dabar. 
Jis laiko, kad jos buvo visos 
naudingos, nes visos kėlė ir 
stengėsi išlaikyti lietuvybę. Po 
paskaitos kilo klausimai.

Senj. J. Tamulaitis pranešė 
apie Akademinį Pavasario ba
lių, kuris įvyks geg. 12 d. 8:30 
vai. Westem Ballroom. Ragino 
visus ne tik remti šį balių, bet 
ir prisidėti prie darbo.

Senj. J. Žukauskas pranešė 
apie SSS studijų dienas, kurios 
įvyks Urbanoje geg, 5-6 dieno
mis. Prašė visus studentus, ku
rie galvoja dalyvauti, užsiregis
truoti pas jį (OL 6-4170) iš 
anksto. Jis ragino narius už
siprenumeruoti “Mūsų Vytį” ir 
įsigyti “Akademinę skautiją”.

Senj. S. Grėbliūnas pranešė, 
kad birželio 9—10 dienomis 
Christia.ua Lodge įvyks ASS 
bendras suvažiavimas.

T. n. Gražina Budrytė prašė 
visų prisidėti prie bufeto suda
rymo baliui, o senj. V. Petraus 
kas pranešė, kad birželio 16 d. 
Čiurlionio galerijoje bus atida
ryta mūsų korporanto K. Zap- 
kaus meno paroda.

Po sueigos sekė kavutė ir 
dainos. G.

L.S.S. ŪKIO SKYRIAUS 
UŽDAVINIAI

L. S. S. Tarybos Pirmija nu
tarė, kad Brolijos ir Seserijos 
ūkio — tiekimo skyriai rūpina
si savo šakų specifiniais ženk
lais. LSS ūkio skyrius rūpinasi 
sąjungos ženklais. Reikalui 
e$ant, gaminimo — užsakymo 
reikaluose, LSIS ūkio skyrius ga
li būti agentu brolijos bei ses- 
rijos atitinkamiems skyriams.

KRONIKA

— Spaudos komisijos pirmi
ninkas p. s. J. Dainauskas pa
kviestas Sąjungos Spaudos ko
misijos pirmininko pareigoms.

— Patvirtinti Vadijų nariai. 
Vyriausiam skautininkui pri

stačius, tarybos pirmija patvir
tino LSB Vadijos narius:

Fil. A. Rėželį — teisiniu pa
tarėju, S. V. SI. R. Cinką — 
akademikų skautų skyriaus ve
dėju, v. s. kun. J. Vaišnį, SJ, 

(skautų skyriaus vedėju.
— Lituanicos skautų tunto 

dr. V. Kudirkos sk. vyčių būre
lio narys, Mindaugas Labanaus 

' kas gaus $600.00 stipendiją 
j stodamos į kolegiją arba uni
versitetą. Iš 5.158 aukštesnio- 

| sios mokyklos baigiančių moki- 
Inių, kvalifikuotų stipendijas 
igauti, yra atrinkta 1.907 kurių 
j tarpe yra Mindaugas Labanaus 
kas.

STUDIJŲ DIENOS IR
KONCERTAS NEWYORKE

Šeštadienį, 1962 m. gegužės 
5 d.
Programa:

Programa: 1. Akademinio
Skautų Sąjūdžio šventė 12:00 
vai. Korp! Vytis senjorų ir Aka 
demikių Skaučių draugovės tik
rųjų narių pasižadėjimai.

2. Paskaitos 12:45 vai. To
mas Remeikis — “Socio-politi- 
nis Lietuvos komunistų partijos 
portretas”. 1:40 v. Vytautas 
Strolia — “Muzika okupanto 
siekimų tarnyboje”. 2:45-3:30 
Pietų pertrauka. 3:30 v. Vincas 
Rastenis — “Melas, kaip valdy
mo priemonė.” 4:45-6:00 Pr. 
Zunde — “Kai kurios lietuvių 
tautos išlikimo problemos.”

3. Toronto vyrų kvarteto kon 
certas. Kvartetui vadovauja 
muz. Stasys Gailevičius.

Vieta: Webster Manor (šalia 
Webster Hali), 125 11 th St., 
New York City, 7:30 v. v. punk 
tualiai. Dainavimo metu publi
ka į salę nebus leidžiama.

Po koncerto — šokiai nuo 9 
iki 1 vai, ryto, grojant Jurgio 
Vedegio orkestrui.

4. Pamaldos sekmadienį, ge
gužės 6 d. 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, North 5th 
ir Havemeyer St., Brooklyne, 
N. Y., šv. mišios akademikų 
skautų intencija.

5. Sueiga. Sekmadienį 12:15 
vai. Apreiškimo par. patalpose 
A.S.S. narių sueiga.

Philadelphia, Pa.
Motinos diena

Philadelphijos LB šeštadie
ninė mokykla gegužės 13 d., 
sekmadienį, rengia Motinos die
nos minėjimą, kuris prasidės 
10:30 vai. mišiomis Šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Po to, parapi
jos salėje bus bendri užkan
džiai, po kurių bus trumpas tai 
dienai pritaikytas žodis ir pro
grama, kurią atliks mokyklos 
mokiniai. Visi kviečiami daly
vauti pamaldose ir minėjime. 
Be to, pranešama, kad prie šeš 
tadieninės mokyklos jau yra 
suorganizuota speciali grupė 
aukštesniąsias mokyklas (High 
School) lankantiems lietu
viams jaunuoliams, kuriems, 
kaip nelankiusiems ar mažai te 
lankiusiems šeštadieninę mo
kyklą, būtų persunku eiti nor
malią liet. šeštadieninės aukš
tesniosios mokyklos programą. 
Tos grupės tikslas yra ne tik 
pagilinti lietuvių kalbos mokė
jimą ir gauti daugiau žinių apie 
Lietuvą, bet drauge ir padėti 
didžiuliame mieste ir priemies
čiuose išsklaidytai gyvenan
tiems lietuviams jaunuoliams 
bent retkarčiais susitikti ir Or
ganizuotai veikti. Grupei vado
vauja Teresė Gečiauskienė, čia 
Amerikoje baigusi pedagoginius 
mokslus ir jau mokytojavusi 
Camden N. J., viešojoje mo
kykloje. Grupė renkasi kas ant 
rą šeštadienį Šv. Andriejaus 
parapijos mokyk’oje. Ateinan
tis susirinkimas įvyks balandžio 
28 d. 10 v. r. Visi lietuviai jau
nuoliai mielai raginami pasinau 
doti šia proga. K.

j Athol, Mass.

Moterų sąjungos suvažiavimas

Sekmadienį, bal. 29 d. parapi
joje įvyks Naujos Anglijos Mo
terų sąjungos suvažiavimas. Mi 

, šios sąjungiečių intencija bus 
■atlaikytos 10:30 vai. r. Po už
kandžių įvyks "parapijos salėje 
posėdžiai įvairiais sąjungos klau 
Simais kaip pagyvinti veikimą 
Naujoje Anglijoje, kaip page
rinti organą Dirvą, kaip pri
traukti jaunesnes lietuvaites. 
Bus svečias kalbėtojas, po ku
rio kalbos seks diskusijos. Su
važiavimas užsibaigs su poky
liu. Vietinė sąjungos kuopa stro 
piai dirba, vadovaujama pirmi
ninkės J. Moshure.

Iš Worcesterio atvyks net pil 
nas autobusas atstovių bei vieš
nių. Suvažiavime gali dalyvauti 
ne tik sąjungietės, bet visos

moterys, kurios norėtų prisidė- 
j ti savo atsilankymu bei balsu. 
Esame tikri, kad suvažiavimas 

| bus įdomus, todėl visos moterys 
iš Athol ir iš apylinkės turėtų 
stengtis dalyvauti.

Miršta lietuviai

A. a. Endrius Bunumas mirė
Orange, Mass. Mirtis įvyko ga
na staigiai jam bedirbant lau
ke. Laidotuvės įvyko balandžio 
14 d. iš Šv. Marijos bažnyčios 
Orange. Pamaldas laikė kun. 
Jonas Jutt. Velionis buvo palai
dotas Atholio kapuose ir paliko 

j žmoną ir dukrelę Pauliną.

Balandžio 16 d. iš Šv. Tomo 
bažnyčios, South Barre, kun. 
Jutt palaidojo su mišiomis a. a. 
Patricijos Petrilienės kūną. Ji 
sirguliavo per daugelį metų ir 
mirė Ware ligoninėje. Po mi
šių kun. Jutt davė progą lietu
viams airių bažnyčioje išgirsti 
lietuvišką pamokslą. Lietuvių bu 
vo matyti iš Gilbertville, Hard- 
wick, Worcester ir iš kitų ko
lonijų. Velionė buvo palaidota 
Barre kapuose, kur kun. Jutt 
su pagelba vietinio klebono kun. 
Murtough atliko apeigas. Šei
ma džiaugėsi, kad lietuvis ku
nigas galėjo atvykti ir visas iš
kilmes atlikti. Didžiausiame nu- 

, liūdime velionė paliko dukterį 
i Cliarlotte ir tris sūnus.
! -i

Grand Rapids, Mich.

Padidėjo šeima
Gimnazijos mok. K. Alkevi- 

čiaus šeima susilaukė dukros 
Ritos, kuri buvo pakrikštyta 
kun. Raymond Moeggenberg šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Krikšto tėvais buvo gabi muzi
kė ir veikėja Nijolė Girginaitė 
ir Petras Alkevičius. Rita turi 
du brolius — Matą ir Tadą. 
Vaišes suruošė Vincas ir Mari
ja Alkevičiai:5 Tarp svečių buvo 
matyti A. dirginai ir jų duktė 
poetė ir muzikė Zita, A. Luka- 
ševieiūt.ė — ateitininkų globėja 
ir gabi veikėja.

M. Baltrušaitis

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
už apdraudų nuo ugnies Ir auto-)' 
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208^ West 95th Street 
s 'Jhicago 42, Illinois

Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.1

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO. 
DR 3-3683

(24 VAL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

Laimingas tas, kuris moka 
triumfuoti ant savo aistrų ir savo 
energiją sutelkia į pildymą pa
reigų, kurias jam gyvenimas užde- 

! da. — L. Beetlioven

<7 P. 0. P.
S’ž! Orthopedas. Protezistas

Aparatai-Protezal. Med. ban-A dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. j 
ORTHOPED1 JOS TECH NI KOS LAB. j 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, Dl.

Tel. PRospect 6-5084 

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5480 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniu* pagal susitarimų.. 

U61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1632 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.- kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—J vai. Trečla-
licn. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef. VVAIbrook 5-6070

Rez. HE 6-1070

DR. K. G. BALU KAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimų Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3118 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66tli Place 
Tel.: REpublic 7-7888

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

! DR- VL. BLAŽYS
i PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas G3-člos ir California 

Vai. Kas.’lon nuo b—8 vai vak. 
šešt. 2—4 vai.

I Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutarti.
1 Ofiso telef. 476-1042

Rez. VVAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street,
Route 25, Elgin, Illinois 

Velandos pagal susitarimą

rm. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
' 2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ešt. pagal sutartj, 
sekta, uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-6758; Res. Hl 5-3226

DR. S. ir BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9
vai.: penkt. 10 v. r. Iki 9 v 
šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimų.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš 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.

fVį
• Administracija dirba kas

dien 8:30 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Telefonas: GRovehell 8-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų, išskyrus trečiadienius. 

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7 Treč. Ir šeš
tad. tik 10-12.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir . širdies)
756 West 35th Street

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 7-9. šeštad. 1-4 p. p.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BĮ 7-0400.

Tel.: RElianee 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Plrm&d., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

si. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th St.. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir b—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. j. RIMDZUS
cn IROPRACTOR

Headaches, Arthritis, taheumatlsm. 
Spine & Nerve, Ailments

1428 Broad’.vay, Gary, Tndiana 
Valandos — pirmadieniais 8 Iki t 
P. M. Kitu laiku pagal .susitarimų.

Telef. Orrice Gary: Gary 8858635 
i Res. Chicago BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINTBS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo'>6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais; Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.
___ Telef. REpublic 7-2290.

DR. AMT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Avė. VA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. ii) iki 2 p. p.-pi-
Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

Dr, W. Ross Dr. L Seibutis
Inkstų, pūslės Ir šlapumo 'takų 

chirurgija *
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091: 392 E. 159th St., Harvey, 
UI., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
gau Avė.. Suite &08, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimų

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7169 So. Maplevvood Avė., 

Chicago 29, 111.

. VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MOŠŲ SPECIALI BŪ.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated )
EDVARDAS ULIS, sav.

Vincent Edivards yra stiprus' 
vyras, sveriąs 213 svaru, yra 6 pė- j 
dų ir 2 colių aukščio. Jis vadina-' 
mas stebėtinu ir nepaprastu a.tle-; 
tu. Jis taip pat yra buvęs Ohio 
universiteto 1947 m. vienas geriau
sių plaukikų. Čia jis matyti Be- 
verly Hills, Calif., sveikatos klu-1 
be.

lAiDmnn ELECTR0niC5
grai.TWJ6-TMn.il>

i TV - R AOIOAI - OUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTE ' 

ANTENOS- BATERIOOS - LEMPŲ!Joji
ES 
"TĘS

EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 s. Halsted St.- CLiffside4-5665

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?’- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WB 5-8063

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FBontler 6-1882

DR. J. G. BYLA • BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos

2737 VVEST 71st STREET
Valandos tik susitarus
Tel. GRovehill 6-3409 

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi Įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimų.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0878

DR. W. M, EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimų. Jei ne
atsiliepia, skambint) MI 8-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-0887
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir moterų ligos 

2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ilgos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.. 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius priima Dagai susitarimų

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel, PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 68 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 v. iki 
4:30; antr. Ir penkt. nuo 4 Iki 8;
Sešt. nuo 1 iki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6
Iki 8 vai. Trečiad. fa iešt. uždaryta

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPEC1AL1STC 
MEDICAL BUILDING 

7150 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

vai. ryto iki 8 vai p p,
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. IVAlbrool. 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

281.7 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS. PAGAL 8USITARIMĄ.

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. d. 
antrad. Ir penktad. 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

I (71-os Ir Campbell Avė. kampas)
( Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 

šeštad.; 9 v. r. — 2 p p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue 
PAGAL SUSITARIMĄ 

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 Iki 9 vai. popiet kasdie 
nų. išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
gydytoja-cherurge

Vidaus ilgos
10748 S. Michigan, Chicago 28, Iii 

Telef. offiso: PUHman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v p. p. trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA ir chirurge 

Ofisas 2659 W. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. Ir 6-8
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. Ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-252b

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer!

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak
Treč. Ir sekmad. tik apsitarus.

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKIN1ŪŠ 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forcst, IU. 

Tolef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarihių. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St, 
Ofiso tel. RElianee !.B-4410

( Rez. tel. GRovehiU 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

Penkt. tik 1—s p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAIbrook 5-8099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ąve.
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvienų dienų 2—4 I 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek 
madleniais uždaryta, priimama pa 
gal susitarimų. šeštadieniais nu 
2 vai. iki 5 vai. vak. . ,

DR. VYT. TAURAS
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 • ar PR 6-557 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. : 
penkt. nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 
y. v. šešt. 2—4 v. popiet ir klt 
laiku — pagal susitarimų.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-611

DR. V, P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal Busltarlm 

Dėl valandos skambinkit tel.: H 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, ka 
dien, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Telefonas — GROTehHJ, 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTER 

LIGOS
■/alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. va! 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
 Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVI6ICS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2.4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir sekt 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-31

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. jr 71kl8 v. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian; Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki S v. p,p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidun 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.

Christia.ua


Gesinamos Rytų Vokietijos
........................J.' ............ ................. — - ....................................... ..

IŠSILAISVINIMO VILTYS
Mūsų dienraščio skaitytojai 

gana smulkiai yra informuoja
mi apie šiandieninę Vokietijos 
būklę ir visas jos problemas. 
Dienraščio nuolatiniai bendra
darbiai (dr. Alseika, S. Migli
nas ir kiti) periodiniais repor
tažais pavaizduoja visa tai, kas 
ten vyksta. Papildomų skubes
nių žinių paduodame mes pa
tys, pasinaudodami žinių per
teikimo priemonėmis.

Mums yra žinoma, koks šiuo 
metu yra skirtumas tarp dvie
jų Vokietijų — Rytų (komu
nistinės) ir Vakarų (Federa
linės respublikos). Komunisti
nės Vokietijos gyventojai yra 
nelaimingi belaisviai, pasken
dę skurde, netekę šviesesnės 
ateities, kai demokratinės Va
karų Vokietijos žmonės, besi
naudodami laisvėmis, yra pa
darę milžinišką pažangą viso
se gyvenimo srityse. Todėl nie
kas ir nesistebėjo, kai žmonės 
iš komunistinės dalies tūkstan
čiais bėgo j Vakarus, labai daž 
nai ir savo gyvybėmis rizikuo
dami. Iš komunistinės Vokie
tijos į Vakarus tiek išbėgo žmo 
nių, kad jos vadai ir pati Mas
kva labai rimtai susirūpino, 
nes seko jos gyventojų skai
čius, ir kiekvienas, iš komunis
tinio “rojaus” pasprukęs, pasi
darė energingas kovotojas 
prieš komunizmą ir jo režimą, 
kurį savo stipria ranka kont
roliuoja Kremlius. Komunis
tams buvo pikta, kad iš Vaka
rų į Rytus niekas nesiveržė.

Maskva ir jos pakalikai Ry
tų Vokietijoje, susirūpinę ta 
padėtimi, pernai rūgpiūčio 13 
d. pastatė “nepereinamą” sie
ną tarp Rytų ir Vakarų. Nors 
toks žygis buvo labai aiškus 
susitarimų sulaužymas, bet nei 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bė, nei , jų sąjungininkai ne
pajudėjo, kad sudraustų susi
tarimo laužytojus. Tai buvo 
dar viena nuolaida komunis
tams padaryta. Iš kitos pusės, 
ši komunistų pastatytoji sie
ną ir gėrb padarė: ja parody
ta, kad jų sukurtame “rojuje” 
taip yra bloga, jog žmonės iš 
jo galvotrūkčiais bėga, net gy 
vybėmis parizikuodami. žo
džiu, toji siena gerokai pasi
tarnavo prieškomunistinei pro 
paganda.

Pažymėtina, kad ir tą didelę 
sieną pastačius, jog sulaikytų 
rytiečius vokiečius nuo išbėgi
nio į Vakarus, tikslas nebuvo 
visai pasiektas. Ir šiomis są
lygomis iš' Rytų pabėga po ke
liolika šimtų žmonių į mėnesį. 
Pirmiau pabėgdavo po kelis 
šimtus tūkstančių per metus.

Pastaruoju laiku, kaip sa
ko pranešimai, Rytų Vokietijo
je jaučiamas “kalėjimiškas gy 
,yenimas” labiau, negu bet ka
da pirmiau. Nebetekus jokio

kontakto su Vakarais, pradeda 
ma baimintis, kad nebėra vil
ties susijungti saurdytoms šei 
moms. Tokių šeimų yra kelias
dešimt tūkstančių. Visai ne
seniai rytiečiai vokiečiai savo 
režimui pateikė dešimt tūkstan 
čių prašymų susijungti su sa
vo šeimomis Vakaruose, bet 
tik pora šimtų prašymų tebu
vo patenkinta. Ir tik paten
kinta prašymai tų, kurie yra 
ligoti, seni ir nebedarbingi. Bu 
vo atvejų, kad ir į nelaimėje 
žuvusiųjų tėvų laidotuves vai
kai negalėjo nuvykti, nes lei
dimo negavo.

¥
Pastačius šią naują geležinę 

uždangą, Rytų Vokietijos žmo
nių moralę beveik visai sužlug 
dė, Ne tik gyvenimo reikme
nų vis labiau ir labiau pri
trūksta, bet ir politinis teroras 
yra suintensyvintas. Vokiečiai 
rytiečiai gyvena ne tik dabar
tinio politinio teroro baimėje, 
bet labiausiai bijo ateities. Jie 
nebetenka pasitikėjimo Vaka
rais. Jie nebeturi vilčių, kad 
Vakarai jiems bet kada beatei
tų į pagalbą. Jie tik girdi sim
patijų pareiškimus, kai kada 
ir pažadus, tačiau tik žodžiais, 
neduodančiais realaus pagrindo 
manyti, kad vėliau ar anksčiau 
bus padaryta žygių jų išlais
vinimui. Čia kaip tik ir yra 
visa didžioji tragedija. Dėlto 
mes ir šį straipsnį spausdina
me, nors ir pakartodami jau 
žinomus faktus apie dabarti
nes Vokietijos problemas.

Rytų Vokietijos žmonės tu
rėjo ir tebeturi moralinį ir ju-> 
ridinį pagrindą laukti, kad Va
karai gelbėtų jų padėtį. Juk 
jie nebuvo atskirti nuo Vaka
rų Vokietijos visiems laikams. 
Kraštas į keturias zonas buvo 
padalintas tik laikinai. Jung
tinės Valstybės, Anglija ir 
Prancūzija savo pasižadėjimus 
ir įsipareigojimus įvykdė. Vi
sos trys zonos (amerikiečių, 
prancūzų ir anglų) yra sujung 
tos į vieną demokratinę res
publiką. Sovietų Rusija iš pa
grindų sulaužė susitarimus, ir 
šiandien dar neleisdama savo 
kontroliuojamai zonai — Rytų 
Vokietijai — įsijungti į demo
kratinę ir federalinę Vokietiją, 
darančią didelę pažangą. Krem 
liūs tą kraštą tebelaiko lyg 
kokiame kalėjime. Ir laikys. 
Laikys tol, kol Vakarai vis dar 
bus nuolaidūs Kremliui, kol ne
siims konkretesnių žygių pri
versti Sovietus pasitraukti iš 
Rytų Vokietijos ir leisti rytie
čiams įsijungti į federalinę Vo
kietiją. Tokius žygius, ne žo
dinius, bet konkrečius reikia 
daryti ne rytoj ar poryt, bet 
šiandien, tuojau. To laukia Ry
tų Vokietijos žmonės, laukia 
pabaltiečiai ir kiti bolševikų 
pavergtieji.

- ■ ..... .

Spaudoje ir gyvenime

SOVIETINĖ GAMYBA LIETUVOJE
Vilniuje okupantų kontrolėje lei
džiama “Tiesa” Nr. 76. kovo 30 d. 
linksma feljetoųiniu tonu pavaiz
duoja dabartinę ūkio mašinų ga
mybą Lietuvoje. Tuo reikalu Ma
šinų Gamybos valdyba sušaukia 
konferenciją.

“Mašinų gamybos valdybos pro
jektavimo - konstravimo biuro dar 
buotojas A. Verseckas pareiškė:

— Vėtyklė “Triumf” paseno... 
Netikusi konstrukcija. O dobilų sė
jamoji iš viso neaiškios kilmės. To
liau gaminti jas netikslinga.

Besiklausant darėsi keista: vi
siems aišku, kad gamykla išleidžia 
netobulas mašinas, o vis tiek jos 
gaminamos, šiemet “Ūkmašinai” 
užplanuota, išleisti 1.300 vėtyklių 
ir 20,0 dobilų sėjamųjų.

O kaip pagerinti konstrukciją? 
Kas šiuo tikslu daroma?

A. Verseckas papasakojo, kad 
drauge : su konstruktorium E. Jan
kausku jis. ketina “Triumfą” pato
bulinti. Jau pritaikė elektrinę pa
varą.

Tačiau: gamybininkai kraipo gal
vas: — Pritaikė “Triumfui” mo
torėlį — kaip karvei balną...

— Be-reikalo vargstame, — sa 
ko ir Žemės ūkio mechanizavimo ir 
elektrifikavimo instituto bendra
darbis V. Vegys. — Elektrinė pa

PLIENO BENDR OVIŲ POKŠTAS
Nelauktas plieno kainų pakėlimas 

LEONARDAS DAKGIS

Kai didžiosios plieno bendro- t Jau bal. 13 Wall St. J. buvo ga- vo silpnas, nevykusiais argu-
vės tarėsi su darbininkų sąjun
ga dėl naujos sutarties, vyriau
sybė iš šono įtaigojo ir vieną 
ir kitą pusę būti nuolaidesnė
mis, kad išvengus plieno pra
monėje streiko ir kad nesuda
rytų pavojaus infliacijai. Sutar
tis buvo nesunkiai pasirašyta. 
Darbininkai tiesioginių atlygi
nimų pakėlimų negavo. Laimė
jo šalutinių dalykų: pailgintas 
atostogas, geresnes darbo są
lygas ir t. t. Šie dalykai bend
rovėms kainuosią apie 10 c. 
per valandą. Visoks atlyginimų 
pakėlimas yra infliacinis, jei 
tuo pačiu metu atitinkamai ne
pakyla gamybos našumas. 

Sutartį pasirašius, vyriausy-

lima pasiskaityti, kad bal. 12 mentais verčiąs infliacijos bė- 
d. buvo pareikalauta US Steel dą kitiems ir stumiąs ją nuo 
ir kitų didžiųjų plieno bendro- savęs.
vių tam tikrų dokumentų, o 
vienas laikraštininkas, kuris šo, kad, aklo pykčio vedama, 
kalbėjosi su Bethlehem Steel vyriausybė nutarė vesti klaidin- 
bendrovės valdytoju Martinu,' gą karą, klaidingoje vietoje ir 
FBI valdininko buvo prikeltas: prieš klaidingą priešą. Baltieji 
apklausinėjimui 3 vai. ryto. rūmai galį džiaugtis pasiekę

Šitokiai vyriausybės reakci
jai plieno vaizbūnai nebuvo pa
siruošę. Bal. 13 d. Inland Steel 
bendrovė pareiškė, kad ji kai
nų nekelianti. Prie jos prisidė
jo Kaiser Steel. Po šių savo 
kainų pakėlimą atšaukė ir Beth
lehem Steel, antroji didumu 
bendrovė. Vyriausybė paskelbė, 
kad ji plieno užsakymus nu-

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. balandžio mėn. 25

Varpai gaudžia sumai

Reikalas, kuriuo verta susirūpinti 

J. KAZIONIS

Keliais ir takeliais pasipilda- neteisingumo liudininku, pamirš 
• v,. vo žmonės sekmadienio rytą į ta vieną nusiraminimo ir pa- 

Toliau tas pats laikraštis ra- bažnyčų Lietuvoje. Keitėsi oro guodos šaltinį, kuris tiek daug 
atmainos, o pagal jas ir aprė- reiškė jo tėvams, o gal ir pa
das, bet nesikeitė noras ir pa- čiam ne kartą suteikė paguo- 
reigos jausmas, kad sekmadie- dą, būtent, atėjus sekmadieniui, 
nis priklauso maldai ir poilsiui, kartu su visais, kurie tik gali, 
Prieidavo, prigužėdavo mieste- nueiti į sumą ir ten Aukščiau- 
lis dar gerokai prieš sumą, kad šiam išlieti savo skundą ir skau 
neskubant dar būtų galima kai-: smą, kad suradus ramybę, pa- 

’myną ar pažįstamą užkalbinti i lengvinus kasdienybę.

garsios pergalės, bet šis trium
fas brangiai kainuosiąs tautai.

Nė viena pusė nekalbėjo 
pagrindinai 1 ar, varpui suskambėjus, nerei- { 

i ketų skubėti ir pasitikti klebo- Į Blogai laiko taupymas
Kokia gi reikalo esme ? Ogi, . na bažnyčioje su krapyla ran-! 

jeigu plieno kainos būtų buvu- koje. Mums, kuriems likimas lėmė
sios pakeltos, tai Kennedy vi-) Tai buvo anais, nepamiršta- sparnus suglausti šioje pertek- 
sa dabartinė ūkio politika bū- mais laikais Lietuvoje.. Daug liaus šalyje, ši kasdienybė yra 
tų buvusi apversta aukštyn ko- kartų ši lietuvio pamaldumo itin įtempta. Visur tempas, visi 

nuotaika yra aprašyta mūsų Ii- skuba, neatsiliekame ir mes. 
teratūroje ir, atrodo, buvo per-j Tad, ir sekmadieniui atėjus, ne 
sisunkusi taip giliai, kad, ir sve: pajėgiame atsikvėpti ir nesku- 
tur išklydus, to nusiteikimo tu-, bedami nueiti į lietuvišką su- 

pelno didume temato visų da- rėjo netrūkti patiems, bet jį irimą, kur dar surastume bent 
vaikų vaikams perduoti. Gaila, šiek tiek anos lietuviškos idili- 
taip nėra. Nūnai išeivijos lietu- jos ir ramybės. Bet ne, mes sku

bė išreiškė pasitenkinimą. Va.! kreipsianti į pigesnes bendro- jomis. Vaizbūnai, deja, labai 
dinasi, vyriausybės ūkiniai ži- ves. Na, po to nedaug kas te- menkai supranta pasaulinę pa- 
novai mano, kad našumas plie- į liko daryti ir kitoms bendro- dėtį ir visai nemato iš to ky- 
no gamyboje pakilo. Iš plieno vėms — jos pasidavė, įskaitant lančių'pavojų JAV-ėms. Jie tik 
pramonininkų pusės pasigirdo 1 ir US Steel.
balsų, kad sutartis visgi inflia- i Kai kurios bendrovės pareiš- tykų sprendimą — tai ne tik
cine. Apie sutarties švelnumą kė, kad jos tai daro, nenusileis- ūkinių, bet ir politinių. Kenne-
pramonininkams daug nešnekė- damos vyriausybei, o konku- dy gi aiškiai ieško ūkinio pla- vis, buvęs netikrumo ir kartaus... bame, bėgame, negalime nei mi
tą. Tik, štai, jau balandžio 10 rencijai, kuri ateitų iš kainų ningumo ir iš jo paramos poli  .......... n^tes prarasti. Suma, jei ir ne-
d. pati didžiausioji JAV US nekeliančių bendrovių. Čia pri- tūliams siekiams, norėdamas biavimas, o neįsijungimas jon,, Pllnai bet vis tik tęsiasi apie 
Steel bendrovė pranešė pake- durtiną, kad teismo keliu vy- patenkinti krašto saugumo ir kaip pakartotinai spaudoje ra- valandą, eilines sv. misios tik
lianti visų rūšių plieno kainas (riausybė ne ką telaimėtų, nes visų gyventojų sluoksnių reika- šoma). apie tnsdesimt minučių, o ka-

Kartu ’ prieštrestinės bylos tenai tęsia- lūs. Re to, jis nori dar. ir toliau6 dol. tonai arba 3.5%.
pridėjo, kad tas kainų pakeli- si dešimtmečiais. i remti atsilikusias tautas, kad
mas neinfliacinis (!) ir ūkiui Jas sustiprintų prieškomunisti-
esąs sveikas. Kad kainų pake-! Ckhlės sPaudos Pasakymai nėję kovoje. Ar jam pavyks 
limas pagrindinėje pramonėje WJ bal. 12 d. plūdosi labai taip, kaip jis nori, niekas neži- 

narsiai. Girdi, Kennedy rodąs no bet,
pyktį ir priešiškumą visai vaiz- i gaūmL reikalmgas didesnis su- 
būnijai, jis paskelbęs karą di- į balansuotas biudžetas,^ pasto- 
džiausioms plieno bendrovėms, vesnis bei didesnis krašto ūki- 

i Visgi jis pamatysiąs, kad su n*s auS!mas> didesnė tarptauti- 
padidėjo. Kitą dieną US Steel , vaizbūnais kariauti nepraktiška prekyba su pakankamai ak

tyviu mokėjimų balansų ir ypač 
glaudesnis ūkinis bendradarbia-

gali būti neinfliacinis, tai aiški 
pasaka. Dėl sveikumo ūkiui ir
gi reikia abejoti, nes plieninin. 
kai niekur nepateikė skaičių, 
kad jų pramonėje našumas ne

pasekė kitos, pačios didžiosios j ir apsiprasiąs su kainų pakėli- 
bendrovės, bet buvo ir tokių,! mu, kaip jis apsiprato su Ku-
kurios liko užkrosny.

Prez. Kennedty išbarė 

plienininkus

Į bos pralaimėjimu, o svarstęs 
ten net kariuomenę siųsti.

Dabar WJ ramesnis, bet ir 
toliau kraštui pranašauja dide-

Tuoj atsiliepė Kennedy, kie- liūs ūkinius sutrikimus, ypač 
tai pasisakydamas prieš plieni- būsią sunku vertybinių popierių ! 
ninku užmačias, pabrėždamas, rinkai, nes Kennedy per griež- 
kad tai darbas mažos neatsa- tu žingsniu sunaikinęs tai rin- 
kingos saujelės žmonių, kurie kai reikiamą pasitikėjimą. Kaip,' 
tautai pavojingu metu, užuot girdi, žmogus dės pinigus ūkin,
rūpinęsi jos gerove, siekia jė
gos ir pelno. Dar pridėjo, kad 
jis jau perdavė to reikalo bylą 
teisingumo įstaigoms ištirti, ar 
šis plieno kainų reikalas nėra 
sindikatinio pobūdžio, taigi prie
šingas trestų reikalus tvarkan
tiems įstatymams. Truputį už
siminė, kodėl kainų pakėlimas 
negeras, bet iš esmės į tai ne
sigilino, ir laikraštininkai tuo 
taip pat nesidomėjo.

Vyriausybė veikė skubiai.

vara vėtyklės neišgelbės... Reikia 
sukurti visiškai naujas valymo ma
šinas.

Mašinų projektuotojai nepalaiko 
glaudaus ryšio su prityrusiais ga
mybininkais, mechanizatoriais...

Lyg užburtas ratas! Instituto 
darbuotojai pripažįsta, kad mašina 
netikusi, reikalauja jos negamin
ti. Konstruktoriai nesuprojektuoja 
naujų mašinų, nes nežino žemės 
ūkio poreikių. O įmonė išleidžia se
nas mašinas.

' Taip buvo ir su “išgarsėjusia” 
dobilų sėjamąja, žemės ūkio me
chanizavimo ir elektrifikavimo ins
titutas, ją išbandęs, priėjo išvadą, 
kad ji “niekam tikusi. Modernizuo
ti negalima. Reikia sukurti visiš
kai naują”.

Kolūkiams negalima brukti nie
kalą. Įmonės vadovai ėmė reika
lauti, kad netikusių mašinų gamy
ba būtų sustabdyta.

Tačiau Mašinų gamybos valdy
bos vadovai apie tai nė girdėti ne
nori. Atseit, susirinkę į konferen
ciją pakalbėsime apie kokybę. Ko-, 
kia gi gali būti kalba, apie mašinų ■ 
kokybę, jų konstrukcijos gerinimą, 
kai visi vieningai pripažįsta, kad 
mašinos iš esmės yra pasenusios ir 
reikia sukurti naujas?” J. Žvilb. I

biavimas, o neįsijungimas jon,, 
krašto saugumo ir. kaip pakartotinai spaudoje ra

šoma).
Visi šie dalykai, pakėlus plie- į 

no kainas, o su jomis kylant I 
ir visų kitų prekių kainoms, pa
sidarytų vargiai įmanomi. Dėl
to buvo toks griežtas vyriausy- 

kad tie dalykai būtų į bės pasisakymas prieš kainų 
kėlimą.

Vyriausybė čia nesustojo.

tikrinti. Taip pat siekiama nau
jų įstatymų, įgalinančių prezi
dentą sustabdyti nereikalingus 

vimas su EŪB (tik bendradar- kainų kėlimus.

kai jis nežino, ką ir kada su
pykęs politikas darysiąs?. Dau
gumos nuomone ši rinka kri- 
sianti.

Pagal bal. 16 d. Barron’s 
Blough tesąs atsakingas tik di
rektorių tarybai ir akcininkams,' 
o ne JAV prezidentui ar kurio 
kito politiko viešosios naudos 
supratimui. Jam nė aiškintis 
nereikėję. Nuo savęs pridurki
me, kad pastarasis patarimas • 
vietoje, nes B. pasisakymas bu-'

Po žalio ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Aplink šį ežerą yra išvestas lanku 35 mylių ke
lias su aikštelėmis sustojimams. Pačiame Crater eže
ro centre yra Wizard sala, į kurią, nusileidus prie 
vandens, galima laiveliais nuplaukti. Visur yra daug 
nenutirpusio sniego.

Netoli parko, prie Wheeler upelio, yra vandens 
išplautų smailų, net iki 200 pėdų aukščio, vulkaninės 
kilmės bokštelių, lyg adatų su smailiomis viršūnėmis.

Portlando lietuviai
Spaudoje tekdavo skaityti apie mažą, bet labai 

veiklią ALB Portlando apylinkę, kuri įsijungė į Ku- 
chel-Lipscomb rezoliucijos rėmimą, įtraukdama į tą 
darbą vietinius estus ir latvius. Taip pat Portlando 
lietuviai mano surengti Maironio minėjimą ir pakvie
tė prof. Sealey iš Seattle paskaitai. Ypatingai veiklus 
yra dr. V. Juodeika, kuris, profesoriaudamas uni
versitete, visomis išgalėmis remia lietuvišką veiklą. 
Be to, dr. V. Juodeika yra kurį laiką buvęs mano vir
šininku ir apie jį turiu malonių prisiminimų, nes va
dovaudamas savo įstaigai buvo tolerantiškas ir malo
nus savo pavaldiniams. Gaila, kad nebuvo laiko susto
ti Portlande, tame vakarų Atėnų mieste, ir dr. V. Juo
deiką aplankyti, bet su tuo miestu susipažinau tik 
jį pravažiuodamas. O visgi galėjau pastebėti, kad 
mieste labai daug rožių. Įvairių spalvų rožės puošia 
tvoras, namus, o kartais net lempų stulpus ir dėl to 
turi neoficialų rožių miesto vardą. Čia ne tik palan
kus klimatas, suformuotas japonų šiltos srovės, bet 
rožių augimui yra geras dirvožemis.

į?

; H

SK

dangi viskas apskaičiuota, lyg 
biznieriškai, tai, gerai kalku
liuojant, kai kada galima ir 20- 
25 minutėmis išsiversti. Nesvar 
bu, kad jokio nuotaikos pakili
mo čia nepajuntama, nesvarbu, 
kad reikėjo alkūnėmis skintis 
kelią į bažnyčią ir beskubant

„ , , kraujo gyslos kaktoje tvinkčio-Jau pranese, 'kad plieno bend- ... „ v. ,. .1 ’ 1 ti ima o sirdis iš vietos šokine
rovių reikalai vistiek bus pa-

S
to

Gen. Raoul Saląn, pogrindžio armijos Alžirijoj OAS vadas, deši
nėj. kaip jis atrodo normaliai, gi kairėje kaip jis atrodė prieš su
ėmimą. Tada jis turėjo juodus ūsus ir buvo nusidažęs juodai plau
kus. Jei gen. de Gaulle nepasigailės, Salan atsidurs giljotinoje.

ja, bet paskubėti reikia, nes 
trisdešimt minučių sutaupyti 
verta. Vis greičiau, vis skubant, 
kas gali žinoti, kiek čia to gy
venimo beliko. Ypač, ta širdis 
ims ko gero ir sustos.

O nejučiom sumon užklydus 
liūdna ir graudu. Pustuštė baž
nyčia, kur-ne-kur žilagalvis se
nukas ar senutė iš lėto dėsto 
poterėlius. Gražaus amželio jau 
sulaukę, daug sunkių ir skau
džių dienų išgyvenę. Gal ir da
bar besimeldžiant pro akis 
jiems prabėga jaunystės vaiz
dai. Kaip iš savo mažo uždarbio 
jie dėjo centą po cento, kad pa
statytų savo lietuviškam Rū
pintojėliui namus, kuriuose sa
va kalba, savųjų tarpe galėtų 
Jam garbę atiduoti. Liūdesio 
šešėlis apgaubia jų veidą, nes 
nei jų vaikai, nei tie patys lie
tuviai, tik atklydę į šį kraštą, 
neįvertina jų pastangų.

(Nukelta 1 4 pusl.l

Oregonas vakar ir šiandien
Keliaujant po Oregoną, nors dėl laiko stokos ir 

nemačius rekomenduojamų Wallowa ežero apylinkių 
ir Oregono urvų tenka pripažinti kad ši valstybė turi 
daugybę įdomybių turistui. Be natūralios ir gaivinan
čios gamtos bei tvarkingų, baltais namais slėniuose 
farmų, prie kurių — žolynai ir daugybė gėlių, atro
do, kad patys oregoniečiai tą viską vertina ne mažiau 
už turistus. Jie nenori įsileisti pramonės, nes, jų nuo
mone, pramonė teršianti orą ir gamtą. Stipriai kovo
ja prieš alyvos pompų įrengimus. Kaltina užtvankas, 
kurios sumažinusios lašišų skaičių. Be didesnės pra
monės žiemą yra didelė bedarbė, nes lentpiūvės silpnai 
veikia. Taip pat žemės ūkis žiemą neturi perdaug 
darbo. Tokiu būdu susidaro tam tikra kontraversija. 
Leidus pramonei augti ir turint daugiau pajamų, 
palaipsniui teks atsisveikinti su natūralios gamtos 
grožiu. Kol kas jie gina savo reikalus energingai. 
Net 80 proc. išsiaugintų kviečių be jokios federalinės 
valdžios tarpininkavimo savo iniciatyva išveža į Azi
ją. Iš turizmo gauna apie 170 mil. dol. pajamų į 
metus. Dėl švelnaus klimato gyvenimas Oregone yra 
labai malonus.

Apie 100 metų trukęs veržimasis į šiaurės vaka
rus panaikino tą sieną, kuri skyrė necivilizuotus va
karus nuo Atlanto pakraščiuose susikūrusių pirmųjų 
valstybių. Tik nuotykių romanuose ar filmuose užtin
kami plačių pečių herojai, taikliai šaudą iš bet kurios 
rankos. Dabar čia gyvena žmonės, kurie niekuo ne
siskiria nuo visų JAV gyventojų, O pradžią dabarti
niams 2 mil. gyventojų davė bebrų kailiukai. Pereito 
amžiaus pradžioje Europoje buvo išplitusi mada dė
vėti kailines kepures - skrybėles padarytas iš bebrų 
kailiukų. Tada už bebrų kailiukų svarą mokėjo nuo 
4 iki 6 dol. ir patyręs kailių medžiotojas, užtikęs 
bebrų gyvenvietę, parsinešdavo iki 200 kailiukų per 
dieną. Dideli pelnai ir uždarbiai viliojo kailių medžio

tojus keliauti per kalnus, keltis per upes ar kirsti 
kelią per neįžengiamus miškus. Ir taip kailių medžio
tojų ir pirklių stovyklos, supirkimo punktai, sustipri
nimai pasiekė net Ramųjį vandenyną.

1543 m. Oregono pakraščius buvo pasiekę ispa
nai, o rusai kurį laiką galvojo, kad ši teritorija yra 
Rusijos dalis, bet 1778 kapitonas Cook atkeliavęs ją 
paskelbė Britų teritorija, bet už dešimt metų bosto- 
nietis kapitonas R. Grey atrado Kolumbijos upės žio
tis ir tokiu būdu JAV įkėlė savo koją.

Vėliau 1805 m. prezidentas Jeffersonas išsiuntė 
garsiąją Lewis-Clark ekspediciją šią teritoriją ištirti. 
Kiek buvo nusivilta susitkus su indėnais, kurie pa
sirodė jau buvo su baltu žmogumi apsipratę, žinojo 
keletą žodžių angliškai ir turėjo „modernių” prekių, 
kaip šautuvų, kirvių, vielos, vilnonių rūbų. Jau buvo 
aišku, kad amerikiečiai buvo pavėlavę, bet laimei Is
panija 1819 m. atsisakė savo pretenzijų, o po kiek 
metų ir Rusija pasidavė, bet britai tvirtai buvo įsiti
kinę, kad Oregonas yra jų teritorija. Visa laimė, kad 
amerikiečiai sugebėjo padidinti kolonistų skaičių. Jau 
1846 m. amerikiečiai turėjo 6,000 kolonistų, o britai 
tik 1,000, bet balsavimuose amerikiečiai gavo tik 2 
balsų persvarą. 1848 m. jau Oregonas pasidarė ame
rikiečių žeme, o po dviejų metų JAV kongresas iš
leido įstatymą, kuriuo įgalino kiekvieną pionierių, at
vykusį į Oregoną ir išgyvenusį 4 metus, gauti veltui 
žemės. Ir jau 1852-3 čia atvyko 23,000 pionierių. 1859 
m. Oregonas buvo priimtas į' JAV šeimą, kaip 33 
valstybė su sostine Salem. Čia atsirado žvejų iš Suo
mijos, amatininkų iš Naujosios Anglijos, miško dar
bininkų iš Michigano, farmerių iš Danijos ir rytinių 
valstybių. Gydytojai ir teisininkai iš rytinių valsty
bių, neturėję pakankamai praktikos, ir vėliau atvyko 
čia naujos laimės ieškoti. Tokioje margoje masėje bū
davo nesugyvenimo ir įvairių nesusipratimų.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. balandžio mėn. 25 sis daikto savininkas gali jį at- 
---------------------------------------------------------------------- imti ir vėl parduoti kitam.

ILGALAIKIS KREDITAS

Jis nedidina vartotojo perkamojo pajėgumo

V. CIŽAUSKAS

Plačiąja prasme kreditas yra!keturis kartus daugiau, nei gau
leidimas naudotis kito kapitalu. 
Nesvarbu, ar mes jį gauname 
pinigu, daiktu ar patarnavimu. 
IVartotojui juo yra suteikiama 
galia gauti prekę, vienu ar kitu 
būdu pasižadant už ją sumokė
ti vėliau.

Tačiau neužtenka nuėjus 
kratuvėn pasakyti, kad norima 
tas ar kitas daiktas pirkti kre
ditan ir laukti, kol pardavėjas 
įdės prekę krepšin ir lieps neš
tis namo. Toksai kandidatas 
bus paprašytas suteikti žinių 
apie save: vardą ir pavardę, ad 
resą, darbovietę, taupmenų lai
kymo vietą, krautuvių, kuriose 
anksčiau pirkęs skolon, vardus
ir t. t. Visos šios suteiktos ži-1 
nios yra stropiai patikrinamos. 
Jeigu jos bus rastos teisingos, 
uždarbis pakankamas, anksty- 
vesniosios skolos už pirkinius 
grąžintos tvarkingai, o jei dar 
gyveni savo name ar bent nuo-

Kas ir kaip piitktina
Tad ką ir kaip pirkti kredi

tan, kad vartotojo perkamasis 
pajėgumas mažiausiai nukentė
tų, o ypač kad jis neprarastų 
nusipirkto daikto su jau įmokė
tais už jį pinigais?

Pirmiausia, perkant skolon, 
reikalinga pirkti tokius daly
kus, kurie yra labiausiai per- 
kančiajam reikalingi. Kadangi 
kreditas yra brangi privilegija,1 
tad verta paieškoti pačios pri- 
einamiausios kainos. Neapsimo
ka vaikiškai susižavėti pardavė
jo aiškinimu apie lengvas išsi
mokėjimo sąlygas, bet tikrai 
verta pasistengti kiek galint 
daugiau įmokėti daiktą perkant, 
kad pajėgtum skolos likutį iš
mokėti per trumpiausią laiką, 
naudodamasis gal net beprocen 
tiniu kreditu. Nepatartina pirk
ti paskubomis; nėra jokio pavo-

narna už taupmenis. Perkant 
brangesnį dalyką ir ilgesniam 
išsimokėjimo laikui, procentų 
suma susidaro gana didelė, ypa 
tingai tuo atveju, kai krautu
vė perveda pirkėjo skolą kokiai 
smulkiai paskolų įstaigai, kurių 
tarpe pasitaiko ir tikrų “pasko
lų ryklių”.

Žodžiu, ilgalaikis kreditas, 
kuris pirkimo dieną paviršuti
niškam vartotojui buvo atrodęs 
labai patrauklus, sumokėjus 
paskutinę skolos dalį, neretai 
paaiškėja, kad tai buvo gana 
brangi privilegija, gerokai su
mažinusi ją pasinaudojusiojo jaus, kad prie šių laikų gamy-
perkamąja galia.

Krautuvės turi savo 
išskaičiavimus

Krautuvių pažiūra, ką klijen 
tui siūlyti skolon, dažniausiai 
yra priešinga vartotojo intere-

moji butą, turėdamas savo bal-1 sams. Krautuvės niekada nesi- 
dus (tokiam įsiskolinus sunkiau , skelbia parduodančios kreditan

duoną, pieną ar mėsą, nes jos 
žino, kad tuščias pilvas yra ge
riausia šioms prekėms rekla
ma. Visai kas kita su praban
gos dalykais.

Bet šiandien yra labai sunku 
pravesti ribą, kur baigiasi bū-

nežymiai “išgaruoti”), tai to
kio kandidato prašymas skolai 
įsigyti bus patenkintas. Paa:š- 
kėjus, kad paduotosios žinios 
nėra teisingos, atsiliepimas iš 
darbovietės nepalankus, o, gink 
Dieve, jei detalios prekybos
biure būtum įtrauktas į juodąjį . ,. , . .
sąrašą, kaip kada nors anks- į tino reikalingumo prekes ir pra
čiau neatsiskaitęs už pirkinius, s^e a Tra an§os aY ai- a 
tai dabar tokiam kandidatui I Pati Preke ceriam gali būti pa- 

į čio būtiniausio reikalingumo da 
' lyku, o kitam — didžiausia pra
banga. Automobilis, kadaise lai 

Viską apmoka pirkėjas kytas socialinės padėties simbo
liu, šiandieną kiekvienam iš mū

krautuvė ir 
parduotų.

adatos skolon ne

jau vien tokių prašymų svar 
stymas sudaro krautuvei papil
domų išiaidų. Jai reikalinga tu
rėti prityrusį personalą, ir tai 
ne tam, kad jis atskirtų grūdus 
nuo pelų, bet kad protingai iš
spręstų neaiškių kandidatų pra
šymus, tuo garantuodamas 
krautuvei didžiausią pardavimų 
kiekį su mažiausiais nuosto
liais.

Perkąs skolon naudojasi sve
timu kapitalu, jį grąžindamas 
mažais, reguliariais mokėjimais 
per sutartą laiką. Krautuvinin
kas čia nustoja procentų, ku
riuos jis gautų, jeigu investuo
tų į prekę kapitalą laikytų ban
ke. Sąskaitybos skyrius yra ap
kraunamas papildomu darbu, 
nes ne kartą reikalinga para
ginti pįrkusįjį sumokėti priklau 
sančią dalį skolos ir visą laiką

bos tempo pritrūktų prekių. 
Pavojinga pirkti naujus daly
kus skolon, kol dar neišmokėti 
pirmiau pirkti daiktai. Labai 
negudru pirkti daugiau, negu 
turima pajamų.

Prieš pasirašant pirkimo su
tartį, patartina gerai jį įsiskai
tyti. Šias sutartis rašę advoka
tai turėjo galvoje krautuvės in
teresų apsaugą visokiais atve
jais, o ne joje pirksiantį. Tik
rink ir patikrink, koks procen
tas imamas už duodamą kreditą 
ir ar jis taikomas tik už nesu
mokėtą sumą ar skaičiuojamas 
nuo pilnos pradinės skolos per 
visą laiką iki pat paskutinio 
mokėjimo. Nenorint daug gal
vos varginti, padaugink mėne
sini mokėjimą iš mėnesių skai
čiaus ir atėmęs nuo šios sumos 
prekės kainą sužinosi, kiek 
reiks išmokėti procentų.

Niekada nepirk skolon, jei 
darbas nėra pastovus ir tikras. 
Bandyk gyventi iš to, kiek už
dirbi, ir nedaryk nebūtinų iš
laidų busimųjų pajamų sąskai- 
ton: jos visada bus permažos, Į 
o nelaimingu atveju jų galima j 
ir visiškai nustoti.

Ne visi atsargumo atvejai čia 1

tenka sekti jo sąskaitą, kol sko- stiprus, kad prekybininkui rei- 
la bus pilnai sumokėta. kia labai nedaug prisidėti, jog

Atsitinka, kad pirkęs darbo ši didelėmis valios pastangomis 
nustoja, suserga ar dėl kitų rim laikoma pusiausvyra pasvirtų 
tų priežasčių nepajėgia įsipa- jo naudai.
reigojimų pildyti. Krautuvė tu- ! Q. perkant išsimokėtinai, 
ri tartis dėl mėnesinio įmokėji- tokg pavojus yra labai gali.

sų yra tapęs būtina susisieki
mo priemone. Kai kas tvirtina, 
kad televizija neturtingai šei
mai yra reikalingesnė, negu pa
siturinčiai, nes šiai prieinamas 
teatras ir kitos brangiau kaš
tuojančios pramogos. Blogiau
sia yra tai, kad žmogaus nepa
jėgumas tą ar kitą daiktą įsi- išvardinti, bet ir šių pakanka 
gyti dažniausiai yra lydimas norįnį protingiau naudotis var 
neproporcingai stipraus jausmo t-otojni brangiai kaštuojančia 
jį bet kuria kaina turėti. Gal privilegija, kuri mažina jo per- 
dėl to matome tiek daug be pa- kamąjį pajėgumą, žodžiu, pirk 
grindo vėpsančių prie brange- kreditan tada, kai prekės būti
nybių ar kailių vitrinų. Gi tur- naį reikįa, bet laikinai trūksta 
tingieji nemažiau žavisi kokios į pįnįgų už ją sumokėti.
nors karalienės ar princesės pa- j __________
sirodymu, nes žino, kad šiame 
krašte šie titulai jiems yra ne
pasiekiami.

Sunkiau įsigijamų dalykų 
troškimas žmoguje yra toks

mo dalies sumažinimo, o kar
tais net laikino skolos mokėji
mo sustabdymo, kol klijento pi
niginė padėtis pagerės. Kartais 
pasitaiko ir bloga valia neno
rinčių duotojo pasižadėjimo pil
dyti. Tada tenka krautuvei 
griežtesnių ir išlaidingesnių prie 
monių griebtis. Nereikia pamirš 
ti, kad Amerikoje kasmet 5 mi 
lijonai žmonių dėl įvairiausių 
priežasčių persikelia gyventi iš 
vienos valstijos į kitą. Jų tar
pe yra ir įsiskolinusių, dings
tančių visai sąmoningai. Krau
tuvės tokius paukštelius atiduo 
da surasti ir iš jų skolą išieš- j 
koti specialioms agentūroms. į 
Dažnai po didelių vargų, sura- į 
dus pasislėpusį skolininką, pa- į 
aiškėja, kad jis plikas kaip til
vikas. Krautuvei jo skolą tenka 
nurašyti į nuostolius'.

Dėl šių priežasčių, net ir kre 
dito kortele naudodamasis, jei 
tik nesumoki laiku, tai už per
keliamą kitam mėnesiui skolos 
likutį reikalinga mokėti 1— 
1.5%, o tai sudaro 12—18 me
tinių procentų. Vadinas, apie

mas. Kol nesumoki paskutinės 
skolos, pirkėjui yra leidžiama 
tik naudotis daiktu, bet tikra
sis jo savininkas ■ yra pardavusi 
krautuvė ar šį pirkimą finansa 
vusi įstaiga. Tuo būdu teisėta-
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Torontiečių Inos ir Juozo Beržinsku šeima. I. Beržinskienė yra 
mokytoja, J. Beržinskas ekonomistas, dirbąs vienoje didelėje įstai
goje buhalteriu ir sąskaitybos knygų inspektorium. Vidury duk
ros Virginija (sėdi) ir Gražina, kuri dalyvauja Šv. Jono parap. 
jaunimo chore. Nuotraukoje trūksta sūnaus Leonardo.

Kanados žinios
Hamilton, Ont.

Pasiskirstė pareigomis
i
1 Hamiltono ateitininkų St. Šal- 
i kauskio vardo kuopos valdyba 
pasiskirstė pareigomis: dvasios 
vadas kun. dr. J. Tadarauskas, 
Jeronimas Pleinys — pirm., Ka 
zys Bungarda — vicepirm., 
Ant. Mikšienė — sekr., A. Bu- 
gailiškis ižd., T. Verbickaitė 
moksleivių reikalams, B. Juoza
pavičienė korespondentė ir J. 
Giedrimienė narys. Revizijos 
komisijon įeina G. Repčienė ir 
Z. Rickienė. Kaip matyti ateiti
ninkų kuopos valdyba sudaryta 
ir žinomų ir darbščių ateitinin
kų.

VAIKŲ BALIUS
Per atvelykį at-kų kuopa 

ruošia mūsų mažiesiems gražų 
I parengimą — vaikų balių liet. 
! parapijos salėje. Pasirodys Ve
lykė su dovanomis vaikučiams, 

j Balandžio 29 d. tuojau po pa- 
j maldų bus margučių paroda. 
Už gražiausiai nudažytus kiau
šinius bus paskirtos 3 premi

Izraelyje kyla turizmas

JERUZALE, Izraelis. — Izra
elis tikisi šiais metais gauti dau 
giau kaip 33 milijonus dolerių 
pajamų iš turizmo. Tai prane
šė vyriausybės pareigūnai pra
ėjusį trečiadienį. Šiais metais 
jau 160,000 turistų vizitavo kraš 
tą.

liRADIjNSKAS
J. G. TEEEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI. VKSINTUVAl 
Parilavimai-taisymai Sek. uždaryta

fro ♦ ♦ «

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki • 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

jos. Įvyks tradicinis margučių 
ritinėjimas ir bendrai vaikų pro 
gramėlė. Suaugusiems bus vai
šės. Visi yra prašomi dalyvau
ti. Pradžia 4 v. p. p.

Lietuviu Namų šokiai •

Hamiltono Lietuvių Namai 
mini savo 6 metų įsisteigimo 
sukaktį. Balius įvyks Šv. My
kolo vengrų salėje, kuri yra 
213 James st. N. Ta proga yra 
išleidžiamas platus informaci
nis leidinys. Renkant skelbimus 
labai daug pasidarbavo LN na
rys Juozas Kažemėkas. Pelnas 
iš baliaus ir informacinio leidi
nio skiriamas LN statybai. Visi 
yra maloniai kviečiami ir lau
kiami. Pradžia 7:30 v. v. ba
landžio 28 d. (Kl. G.)

— HONG KONG vyriausybė 
kai kuriuos pabėgėlius grąžino 
į raudonąją Kiniją, kaip netei
sėtai atvykusius, kelių dienų lai 
kotarpyje. Priežastis: Hong 
Kongas esąs perpildytąs pabė
gėliais iš Kinijos.

VARPAI GAUDŽIA SUMAI

(Atkelta iš 3 psl.)

Lietuviškos namaldos —F
lietuviams

Gieda choras, svečias kuni
gas sakykloje skelbia Dievo žo
dį lietuvių kalba. Bet ir vėl ky
la tas nelemtas klausimas. Kam 
visa tai? Kiek ilgai dar lietuvių 
kalba čia bus reikalinga? Tuos, 
kurie statė šiuos Dievo namus 
ir lietuviškai troško Dievą gar
binti, vieną po kito jau Aukš
čiausias pasišaukia pas save — 
retėja jų gretos. Gi italui ar 
airiui, kuris netyčiom užklysta 
į sumą tikrai ta lietuvių kalba 
nereikalinga ir jos grožio jis 
neįvertina.

Jau gal kai kur lietuvių kal
ba išnyko iš lietuviškų parapi
jų, nesimato pagerėjimo ženklų 
ir mūsų lietuvybės centruose. 
Gal būt, ne vienas tada kaltin
sime kleboną ar bažnytinę va
dovybę. Tik kažin, ar ta kritika 
turės bent truputį pagrindo,

jei, norėdami sutaupyti keletą 
minučių, mes atsisakome lietu
viško pamokslo, “Pulkim ant 
kelių” ir kitų lietuvio širdžiai 
artimų ir tik jam suprantamų 
šventinių apeigų.

Klebono čia tikrai nekaltin- 
kim, bet kaltinkim patys save, 
ypač tie, kurie nuo mažens bu
vome auklėti lietuviškos — ka
talikiškos organizacijos tradici
jose. Jei yra dalykų, kurie mū
sų supratimu ne taip klebono 
tvarkomi, tai savo nesilankymu 
į sumą ir į kitas lietuviškas pa
maldas bei nedalyvavimu kata
likiškoje akcijoje jų tikrai ne
pataisysime, jei tai iš viso ir 
būtų reikalinga.

Šia kritika noriu atkreipti tik 
tai dėmesį į reikalo svarbą. 
Šios mintys nėra išbaigtos, taip 
pat ir be išvadų. Būtų gera, 
kad ne vienas, dar plunksną 
valdantis, šiuo klausimu pasisa
kytų, nes problema yra gyvybi
nė ir prašosi pagvildenama, kol 
dar nėra per vėlu.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar-’! 
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4i/į%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575

Apie pavergtą Lietuvą JAV 
darbo unijų leidiny

Washingtone leidžiamas kelių 
milijonų egz. tiražo AFL-CIO 
darbo unijų mėnesinis leidinys j 
“AFL-CIO Free Trade Union 
News” balandžio mėn. laidoje 
paskelbė ilgą Henriko Blazo 
straipsnį “Pavergtoji Lietuva: 
sovietinio pavergimo prigimtis”, 
priminęs, kad JAV, Didž. Britą 
nija ir kiti kraštai nepripažįs
ta Pabaltijo kraštų pavergimo, 
autorius išsamiai nupasakoja 
sovietų okupaciją, jų rinkiminę 
techniką, lietuvių persekioji- j 
mus, išvežimus, ūkinę santvar- Į 
ką, prekių kainas, pinigų vertę, j 
pramonės padėtį, kolchozus, lie 
tuvių komunistų vaidmenį, nu- 
stalinimo reiškinius. Straipsnis 
baigiamas vieno lietuvio meninin 
ko žodžiais, rašytais draugui,' 
gyvenančiam JAV-se: “Mes pa
sirengę dideliems žygiams. Mes 
jau turime įsakymus įrioglinti 
Chruščevo ant pjedestalo, kur 
anksčiau buvo Stalinas. Vėliau 
mes vėl lauksime, kas jį pava

duotų. Ir taip laikas vis slenka, 
belaukiant vis naujų įsaky
mų...” (E.)

PADĖKA
Reiškiu didžią padėką visiems 

mieliems tautiečiams Čikagoje, 
nuoširdžiai mąne sutikusiems ir 
Įvairiais būdais parimusiems ma
ne pirmosiose dienose JAV.

Ypač dėkingas esu seselėm Ka- 
zimierietėm, žemaičiams kretingiš
kiams ir Marąuette Parko sporti
ninkams ir gyventojams.

JONAS MIKLOVAS

‘oUųUHIlilIlIlIlIlIlIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮ

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuves darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslines lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 09tll St. H a. PR 0-1063
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M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III-
sa

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETIMU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South Western Avė. krautuvė
—. ................................. ................................... ..... ............................... ............................... —----- --------------------------------

U
PASINAUDOKITE 

DRAUGO” SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje (spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
kitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ., kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tu vei

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL Lū 5-9500



BOSTONO ŽINIOS Tarnauti Dievui ir dirbti artimui

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Rėmėjų seimeliui 
susirenkant

POVILAS ŽIŪKUS, Boston, Mass.

Dažniausiai esame užsiėmę ir se aukščiau paminėtose srityse

Pajūriais, pamariais... Bostono jūrų skautai dainuoja diriguojami 
šk. A. Manomaičio. (Nuotrauka B. Kcrbelienes)

STABAT MATEK dalyvavimu bankete gali parem-
Antonin Dvorak Oratorija savo parapiją.

“Stabat Mater” Nekalto Prasi-j “ Kaz’s Mock“s> kuris m°- 
dėjimoparapijoj Cambridge bu *yto3a«Ja New Yorko valstybė- 
vo išpildyta balandžio 15 d. Ją!*' VelYkų «"»»"«

atostogų į So. Bostoną pas sa
vo šeimą. Velykų atostogos tę-

Daiva Mongirdaitė, Stasė'Dau- siasi iki Atvelykio> taif iki At
velykio ir Mockus atostogaus 
Bostone.

paruošė muzikas Izidorius Va- 
syliūnas, o išpildė: solistai

gebenė, Jurgis Lisauskas, Sta
sys Liepas ir Benediktas Povi- 
lavičius. Taip pat parapijos cho 
ras ir vargonais pritarė Vyte
nis Vasyliūnas.

Tai tikrai graži ir prasminga 
oratorija. Joje giedama visa

— Ruošia Motinos dienos mi
nėjimą. Lietuvių Moterų klubas, 
vadovaujamas p. Kalvaitienės 
gegužės 13 d. ruošia Motinos 
dienos minėjimą. Minėjimas į-

paskendę savo smulkmenose ir 
kasdieniniuose reikaluose, todėl 
ir rūpinamės pirmiausia savimi 
ir savo artimaisiais. Tai visai 
natūralu, nes ir Didžiajame įsa 
kyme pasakyta, kad mylėsi sa
vo artimą kaip patsai save. Reiš 
kia mylėti save ir savo artimą 
ne tik nedraudžiama, bet dar 
skatinama. Bet yra darbų, ku
rių mes patys nepajėgiame ar 
negalime atlikti. Dar daugiau, 
yra žmonių, kurie ne tik negali 
ir nepajėgia rūpintis savimi, bet 
jie dar ir reikalingi didelės pa
galbos iš palies.

Darbai, kurių mes patys ne
galime atlikti — tai mūsų vai
kų mokymas. Pirmasis didesnis 
vaiko išėjimas į pasaulį yra mo 
kykla. Tai kas susiformuoja ma 
žam, tas dažniausiai eina ir ly
di žmogų per visą gyvenimą. 
Todėl mokyklos parinkimas yra 
labai svarbus vaiko gyvenime.

ateina į pagelbą Jėzaus Nu
kryžiuotojo seselės, kurios yra

tingai pinigu. Kiekvienas iš mū 
sų galime prisidėti prie šio di
delio ir kilnaus darbo mažesnė
mis ar didesnėmis sumomis. Ga
lime įamžinti savo vardą pasta
tydami altorių, vitražą ar kurį 
kitą darbą. Jeigu to negalime, 
tai nors nupirkdami plytų įam
žinsime save.

Lietuvi, aplankyk Brocktoną,

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. balandžio mėn. 25 5

IAIŠKAI "DRAUGUI"

: kyti, bet mes patys turime iš 
jų pasimokyti, jų vaizdingos 
kalbos, gyvo, tikslaus žodžio.”

, Atrodo, kad turėtumėm labai 
MAŽŲJŲ DRAUGAS . įvertinti Drauge pasirodžiusią

i mūsų vaikams skiltį, kur dabar 
Turiu prisipažinti, kad dide- iatgiranda galimybg atžalynui 

liu malonumu iškerpu mūsų agireikgti ir sav0 talentus bran 
atvažiuok į rėmėjų seimelį. Čia jauniesiems skirtą priedą iš dJnti Reikia tikėti) kad Drau_

įsikūrusios Mass. valstybėje, pamatysi ir pasigrožėsi seselių Draugo puslapių. Skaitau ir ža-t 'v? dau<yiau dįmesio skirs
U-p/M-ilrė/ąn JI '  __ 1 • •   J____ _ -1     Y i i11 ~ X ~ iBrocktone.

Jėzaus Nukryžiuotojo seselės 
pasirinko savo kelią tarnauti 
Dievui mokinant vaikus ir glo
bojant senelius. Tai takto, kant 
rybės ir pasiaukojimo reikalau
jantis darbas. 'O jų darbo vai
siais jau daugelis ir iš mūsų 
džiaugiamės. Ir mano paties sū
nus, patekęs į aukštesnę mokyk 
lą, nekartą sakė: “Džiaugiuosi, 
kad lankiau parapijos mokyk
lą”. Reiškia, įdiegti kai kurie 
daigai parodo, ką yra davusi ta 
mokykla, jeigu ji yra prisime
nama ir vėliau.

Šiam dideliam ir kilniam dar
bui vykdyti reikalinga visų mū 
sų parama ne tik mintimis, žo
džiu, darbu, bet ir atliekamu 

I doleriu. Seselės mokytojauja pa

viuosi vaikų rašinėliais.
Jie gyvai parašyti. Ten ne-

darbais, pamatysi jau statomą 
koplyčią, o tada suminkštės ir 
tavo širdis, o tavo atliekamas (rasime nei daugybės nereika-
doleris bus įmūrytas į bažnyčią, 
kuris padės greičiau jai virsti 
užbaigta šventove, kurioje se
selės melsis ir prašys pagelbos 
iš Viešpaties jų sunkiuose dar
buose.

Seimelis įvyks gegužės 6 d. 
seselių motiniškame name 
Brocktone, Mass.

MŪS KOLONIJOSE 

Rockford, III.

lingai pabertų žodžių, ką taip

taip svarbiam jaunųjų laikraš
tėliui ir vis daugiau užleis jam 
vietos, tam, kad pilnu žiedu 
pražystų mūsų jaunimo žodis.

mėgsta suaugeliai savo rastuos,
skirtuose- vaikams. Nerasime Reikia sveikinti J. Plačą už 
nei nuobodžios ir neįdomios di- jo sumanymą, už jo iniciatyvą 
daktikos (stačiai kitą sykį, pa- ir ryžtą. Kad ir vėlai, bet vis

Kristaus Motinos Marijos kan- Į vyks Lietuvių Piliečių dr-jos di- 
čia, kada ji stovi po savo sū-1 džiojoj salėj 3 vai. po pietų, 
naus kryžium ir kartu su sū
numi išgyvena visus Jo ir Mo
tinos skausmus."

Bažnytiniai koncertai iš vis

rapijų išlaikomose mokyklose, 
Žmonės, kurie reikalingi kitų jos pastatė seneliams namus, o 

pagelbos ir globos, tai tie, ku- dabar pradėjo savo šventovės

— J. Račiūnas Bostone. Jis 
yra senesnės kartos ateivis ir 
aktyvus tautinės srovės veikė
jas, kurio straipsniai įvairiais 
lietuvių klausimais dažnai spaus 
dinami Dirvoje, lankėsi pas Bos 

ir padarė 
jiems pranešimą apie pasikeiti
mus Dirvoje.

yra retenybė. Bet šis koncer
tas tikrai pakelia žmogų aukš
čiau kada girdi solistus ir chorą j to’no'įnVtininkus 
tariančius Marijos skausmą iš
reiškiančius žodžius.

Koncertas buvo paruoštas ge-' 
rai, tik gal kiek silpniau reiš- ’ 
kėši tenoras, kurio tačiau parti
ja yra viena iš didžiausių. Ge
ras balsas, bet reikia dar dau
giau darbo įdėti.

rie neturi artimųjų arba kuriuos 
savieji užmiršo. Atsirasti lauke, 
be prieglobsčio ir be šilumos 
yra baisu kiekvienam. Juo la- i 
biau baisu tiems, kuriuos jau 
ir metų našta bei ligos prade
da spausti. Jiems reikalingas 
prieglobstis ir šiluma ne tik kū
nui, bet ir dvasiai.

Naujajai Anglijai ir visam 
Atlanto pakraščiui šiose dviejo-

— koplyčios statybą. Statybai 
reikalinga didelė parama, ypa-

mokslavimo), kas dažnai pasi
taiko pas vyresniuosius.

Mūsų jaunieji talentai savo 
aprašymuose duoda pilną ir tik 
rą vaizdą, perteikdami jį trum
pais, sklandžiais sakiniukais. Jų 
mintys labai konkrečios, aiš
kios, nenukrypusios į šalis, ne
apkrautos atsišakojimais. Nė
ra nei minties šokinėjimo, arba 
pasikartojimo, kas nemažai pa
sitaiko mūsų suaugelių straips
neliuose vaikams.

Ką gi? turime imti pavyzdį 
dabar iš jaunųjų. Ne pro šalį 
būtų prisiminti’ Levo Tolsto
jaus žodžius. Savo dvare, Jas-, 
naja Poliana, jis, dar jaunas 
būdamas, savo darbininkų vai
kams organizavo mokyklą ir 
pats joje mokytojavo. Sužavė-

tautas Povilčiai, Povilas Petkevi
čius, Em. Petrauskaitė, Juozas 
Pėza, A. ir S. Pietuškai, Vincas ir 
Vincė Povilčiai, I. ir S. Pocius,
J. Pocius, Aug. G. Pranskevičius,
Prialgauskai, K. Prišmantas, E. 
ir J. Prišneraičiai, A. ir E. Puniš- 
ka, Juozas Ramanavičius, Kaži- 
mieras Rapševičius, Mykolas Rau- įr^ choras ruošia metinį koncer-

A. Linas, choro dirigentas 

Vyrų choro koncertas 

Rockfordo Lietuvių klubo Vy

AUKOS ALTUI CHICAGOJE

Pavieniai asmenys
j Juozas Rapšys -— $100. Po 50 
dol. — Jonas Kemeklis, Jonas 

i Stankus,. dr. Petras Strimaitis.
I Po $30 — dr. Zigmas Rudaitis, 

Metinis parapijos banketas į-’dr. Petras Tunkūnas, dr. Vytau-
vyks balandžio 29 d., sekmadie-1 tas Taaras- 

J .. ........ , Po 25 dol. — Anton Blasky, Ig-
nį, Lietuvių Piliečių D-jos sale- Į nag gofjja Bražioniai, K. Bren- 
se, So. Bostone. Rengimo ko- čius, Jane ir Juozas Daunoras, A.

PARAPIJOS BANKETAS

. Valys, Marija ir Adomas Varnai,
Simas Velbasis, kun. Jonas Velutis, 
S. Zelba Petras Želvys, S. ir Z. Ži- 

levičiai, C. Žilionis, Bronė ir Juo
zas Žvinakiai, 3 vokai po 10 dol. 
be pavardžių.

chas, Feliksas Rauba, Nik. Reika
lą, Algirdas Reivytis, J. Rimkevi
čius, Jimas Rutkus, S. P. Rutkai, 
Genovaitė Rutkauskas, Rožė Rin- 
kevičienė, A. Rimkus, V. Sabaliū
nas, Justas Sabukonis, J. ir S. 
Sakalas, L. V. Savickas, Jurgis 
Savokaitis, O. B. Sebastijonas, Pr. 
Sekmokas, John Šelickas, Ign. Se
rapinas, Pr. Sidzikauskas, Jonas 
Stasiulis, P. N. D. Stelmokas, 
Alexandra Steponavičienė, Justas 
Strimaitis, A. Stropienė, Stasė8 dol. •— V. ir A. Mardosas,

_T-\J^a^,a Stočkutė, Aloyzas Sturona.s, kun.
Benediktas Sugintas, A. ir J. Su-

tiek jaunimui ir lietuvybei iš
laikyti žygis jau padarytas. 
Lieka tik palinkėti sėkmės, ne
sustojant, drąsiais 
eiti pirmyn.

žingsniais 
J. Narūne

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS TR GALINGOS

t W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Hiekivcną sekmadieni nuo 
1:80 iki 2:00 vaL p. p.

tao vaikais -iii a-nhlimate iii ra- v(sais reikalais kreipkitės šiuo ad- Las vaiKaiS, jų ^aDumaiS, jų ra resu; Lithtmnian Catliolic Hour.
šiniais, pilnas entuziazmo, jis Radi0 station wloa, Braddock,

1 ’ Pennsylvania
sakė: “Ne mes turime juos mo

O’KEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET

mitetas dirba labai smarkiai, 
nes tikimasi, kad parapiečiai, 
kaip ir visados gausiai atsilan
kys į savo parapijos banketą.

Mūsų visų pareiga prisidėti 
vienokiu ar kitokiu būdu prie

ir G. Armaliai, Ona ir Jonas Gra- 
dinskai, dr. Pranas Mažeika, Pet
ras ir Ona Šilas.

Po $20 — dr. Dubinskas, Jer. 
ir L. Ignatoniai, Ks. ir J. Kaunas, 
Vincas ir Ona Kuliešius, Feliksas 
Mackevičius, Juozas Mažeika, Pra
nas ir Akvilina Odinas, Boleslo-

Graužinyte, J. Litvinas, Dan Pu- 
cinskis, $6 — E. F. Breimeriai, J. 
ir V. Bulotai, A, J. G. Janušo
nis, Jonas Jakubaitis, VI. Mačiu-

gintai, Jonas Šulcą, Stasys Šur- 
kus, A. Sereika, L. Sp„ Paul Šimo- 
liūnas, A. 1 Tamošiūnas, Pranas

kas, B. Raziunas, Ona ir Jonas Tamkus> Kun. A Trakis j Tre. 
Stasiukomai, Regina Užupis, Pra- čiokas> j Turčinskas> Kostas Vai

parapijos darbų. Kas negali ki- vas ir dr. Kymantas, J. Vaineikis; 
tokiu būdu prisidėti, tai nors Jonas Valaitis, A. ir J. Vebučiai

nas Žitkus. $5.50 — Leonas Moc
kevičius.

Po $5 — Jonas Abraitis, Jonas 
Adomėnas, A. Adomėnas, Kazys 
Ališauskas, Bronius Ambraziejus, 
Ant. Audrijonis, Jonas Z. Augus- 
tinius, Australijos Lietuvis, Bro
nius Babušis, M. Babušis, kun. V. 
Bagdonavičius, A. M. Balčiūnas, 
V. ir ■ S. Bartuškai, Dr. Stasys 
Baublys, Z. K. Bielskis, Ona ir Jo
nas Bertašiai, Comelia ir Bernar
das, A. Brazdžiūnas, Mr. ir Mrs. 
Brazaitis, Jonas Byanskas, Anice
tas Bubelis, S. ir O. Budėjus, Pr. 
čečergis, K. Čepaitis, Stasys Cini
kas, J. J. Dagys, Mr, ir Mrs. ‘Dam- I 
bros, Jonas Degutis, V. Doba, Ka- i

L. ir R. Skipičiai, A. Šinkūnas,
Eugenija ir Algis Žukauskai.
$16 — Stasys Garas.

Po $15 — Juozas Blažys, Jo
nas Levickas, J. Macenas, Petras 
ir Grasilia Meilui, M. S. R., Julius 
Pakalka, Pleškys Antanas, Eleono
ra ir Birutė, A. ir A. Dr. Ruibiai,
Stasys Rūta, K. ir P. Skėrys, N.
J. šumskis, A. Tveras, St. ir K.
Valčiai. $12.50 — V. Noreika;
$12 — Grigaliūnas.

Po $10 — A. Aleknavičius, jzys Dubauskas, Juozas Gabrys, 
Vincas Avižius, J. Ambrizas, P. ir I Elena Gailevičiūtė, E. V. Garbe-
M. Ancerys, Pr. Atkočaitis, Izido-1 nis, Pranas Gedvilas, Jonas Gelum-
rius ir Orte Atkočiačai, Kazimie
ras Bagdonas, Antanas Balčiūnas, 
S. ir S. Baltūsiai, Valerija ir Me
čys Bankauskai, Kazys Bartašius, 
A. Beniulis, Stasys Bliukis, M. ir 
K. Bielevičiai, A. Buividas, Albina 
ir Pr. Čepėnai, J. ir St. Česnai, A. 
ir P. Dagys, Povilas Dalen, Jo
nas Daniusevičius, Jonas Demerec- 

į kis, Alg. Didžiulis, kun. Povilas 
, Dilys, Bronius Draugelis, Dundzi- 
lų šeima, D. ir E. Eringis, Artu
ras Galinaitis, Vyt. Girda, Steve 
Ivanauskas, Al. ir Jan. Jakševi- 
čius, Elena Jasaitienė su ponu, J. 
ir E, Juknevičius, L. Juodelis, Juo
zas ir Genovaitė Juškai, A. Ka
marauskas, Elvyra ir Juozas Kark- 
liai, Math Kaupas, B. B. Kasa
kaitis, Kun. M. Kirkilas, Juozas 
Kriščiūnas, Vyt, Kregždys, Kaz. 
Keturakis, M. Kvedaras, Petras 
Ličkus, K. M. Linkevičius, B. Lu
kas, Viktoras Lukoševičius, Anelė 
ir Juozas Mackevičiai, Vytautas 

■ ir Norma Mažeika, K. Mereekis, 
P. ir A. Pimpė, Julius Plau- 

šinaitįs, K. Plėnys, A. M. Pranevi
čius, G. G. Puniškai, Pranas Račiū-

Senato tyrinėjimo komisija, ku-: nas, Kostas Repšys. Kun. Riauba, 
rios pirm. yra Stuart Symington Michalina šembrotaitė, E. F. Se-
(viršuj) skelbia, jog buvęs iždo 
sekr. Humphrey priešinosi, kad 
būtų parduodamas gumos pertek
lius, kadangi bijota biznierių spau
dimo. George Castro (apačioj), 
generalinis administratorius, pati
kina, kad vyriausybės žinioje yra 
1,091,936 tonos gumos. (UPI)

reičikas, Leonardas šimutis, Vyt. 
Sinkevičius, Mrs. J. Skučias, Pra
nas Stončinas, B ir J. Skorubskiai, 
Br. ir J. Stulga, Stanley Šimulis, 
Adomas Širmulis, Jonas Tamule
vičius, B. Tanzegolskas, Stasys 
Tonkaitis, Juozas Tumas, Petras 
Vacbergas, M. M. Vaišvila, Ant.

tą balandžio 29 dieną 2 vai. p.p 
Lietuvių klubo salėje.

Programą išpildys mūsų gar
sieji operos solistai Stasys Ba
ras, Dana Stankaitytė ir Va
lentinas Liorentas. Vyrų cho
ras dainuos, diriguojamas muz. 
Antano Lino. Pianinu akompa
nuos Vasaitis.

Tiek solistai, tiek vyrų cho
ras išpildys eilę liaudies dainų 
ir operų ištraukų.

Programos pranešėja bus Ire
na Petrutienė. Po meninės da
lies seks vaišės ir pasilinksmini
mas. Gros geras orkestras.

Visi Rockfordo ir apylinkės1 
lietuviai nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti.

čiaitis, Vale Vaitekūnas, C. Valis,
Leonas Valiulis, K. ir P. Variako- 
jas, P. Venclova, E. ir J. Venclo
vai, Brone ir Jonas Veselkai, Vi- 
lutis Jonas, R. V. Virkau, Geno
vaitė Viliušytė, Juozas Žadeikis,
A. Žakas, P. Žilys, Petras Zibu-
nas, B. V. Žemaitis, Selvestras ir Laikas yra brangiausia dovana, 
Marie Zolp, Albinas (neįskaitoma), kurią Dievas1 mums skyrė, o žmo- 
K. ir S. Mareinkai, X. Y., 4 vokai I gus su tokiu žiauriu laisvumu jį 
be pavardžių po 5 dol. eikvoja. — Klemensas XIV

bauskas, Petras Genys, Z. Gird- 
vainytė, A. J. Grabauskas, Vin
cas Grimauskas, Pranas Gudaitis, 
Alf. Gudauskas, Joseph Gurenis, 
St. Charžauskienė, V. Indrulinas, 
B. Jablonskis, Petras Jadvišis, K. 
Jakaitis, Mečys Jakubcevičius, K. 
Jasenas, Petras Juodikis, Jonas 
Juozaitis, A. Jankauskaitė, P. Jo
nelis, Antanas Jucius, K. Jucevi
čius, Jonas Jurgelionis, S. ir J. 
Jurai, Jurgis Kasakaitis, Olga Kas- ' 
perskis, Jolanta Karklienė, Mag
dalena Kazunaitė, Povilas Kaupas, 
Emilė Kantauskienė, Leonas Kan- 
kus, J. A. Kaunas, O ir J. Kani
šauskas, Mr. ir Mrs- Zenonas Kra
sauskas, J. Kerulis, Kazimieras A. 
Keturakis, Vieton Kiburis, B. Kic- 
kus, Matas Klikna, A. V. Kriščiū
nas, Ona ir Petras Krikščiūnai, J.
J. Kulis, Mr. R. Lalas, Elena ir 
Vytautas Lapenas, K. Lasas, A. 
Laužikienė, Literatūros Kumelva- 
gis, O. V. Literskis, Antanas Liu- 
džius, J. Lukas-Lukoševičius, Geo. 
Lukoševičius, Mykolas Lukoševi
čius, Bronius ir Marija Macevičiai,
K. ir P. Maciukas, Kazys Malinaus
kas Sr., Henrikas Malinauskas, V. 
ir K, Monkus, J. ir Pr. Masilio- 
niai, Jonas Matukas, J. J. Matu
sevičius, M. A. Matuzas, K. Matke- 
vičius, Pr. K. Mažrimas, Vaclovas 
Mažeika, O. Mažionytė, S. ir B. 
Mažulis, St. Mikulskis, J. Miški
nis, Mozuraitis, G. ir K. Mustei- 
kiai, Br. Nainys, Marija Nelsas, 
V. Norusis, I..Paulius, Ona ir Vy-

KULTŪRINGAS LIETUVIS PERKA RINKTINES KNYGAS
Dar galima gauti Jono K. Kairio abu istorinius, gausiai iliustruotus 
ir dailiai išleistus veikalus: SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI IR 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI. Pirmasis (premijuotas 
Aidų mokslo premija 1961) gaunamas už $10, antrasis — už $5. 
Užsisakykite DRAUGE arba pas autorių (J. Karys, 60 Sims St., 
Bridgeport 4, Conn.)

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
• PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Himne. PIRM. ir KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. p.VMLMnlIUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 6 p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
e i

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
“OK”‘ 4 O K ’ ’ GENERAL SALES MANAGER

COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AV.E.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BI 2-1700

Kiekviena sąskaita 
ligi $10.000.- 
apdrausta 
Fede rai i nėję 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

zų
ant visą taupymo 

sąskaitą

KZ
ant Bonus 
sąskaitų

and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldūkas Prezidentas

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją.

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. WAIbrook 5-5121
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Kansas City, Kan., įvyko izoliacijos fabrike sprogimas. Žuvo vie
nas asmuo. Nuotraukoj matyti sulaužyta eilė automobilių, kai 
sprogimas išvertė sieną. (UPI)

MŪS KOLONIJOSE 

Brockton, Mass
Aukos Amerikos Lietuvių Tarybai

Vasario 16 dienos proga Lietu
vos laisvinimo reikalams Brock- 
tono lietuviai sudėjo $1,114.50.

Po $100 aukojo Brocktono “San
daros” 24 kuopa ir Kazimiero klu
bas. Po $25 — Jonas Varnas ir 
Petras Duoba. Po $20 — B. A. Su
žiedėlis. Po $15 — K. Čirbulėnas,
M. P. Viščiniai, S. J. Laurinaičiai,
I. S. .Eivai, J. Jakavonytė ir SLA 
17 kuopa.

Po $10 — M. J. Plaušinaičiai,
P. Braška, A. Barulis, B. J. Liudo- 
riiai, J. Baškauskas, T. E. Bliud- petai. $21,000. 
nikai, E. K. Ploniai, M. K. Jurge- 
lunai, O. W. Beržinskai, J. Ginčys,
E. S. Grušai, S, Kemzūra, M. Kem
zūra, A. S. Mantautai, A. Bar
kauskas, M. B. Burbai, S. J. Sta 
šaičiai, A. Labuckaitė, p. Labuc- 
kienė, J. Ramanauskas, p, Cijunė- 
liai, E. R. Bielkevičiai, B. Svilie-[ butų namas. 50 p. sklypas,
ne, R. Dulskis, Dugeys Package 1 $23,500.
Store, M. Jankaus vardo šaulių 

I kuopa, Moterų R. K. S-ga 15 kuo- 
' pa, W. Stilman, V. Jakimavičius,
S. M. Gofensai.

Po $5 — Venčkauskas, Z. Lin
kis, P. Pakalniškis, P. Cepkauskas,
A. Sabaitis, P. Bukauskas, D. Mei- 
žys, A. Pribash, Keblinskai, P

CLASSIF1ED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Iš tikrųjų geras namas. 2 butai— 

7 ir 3 karab. Naujas gazu šildymas. 
Alumin. langai. Apsauga nuo potvy
nio. Garažas. $18,400.

<1 metų mūras. Naujas mūro ga
ražas. Modernūs 5 kamb. Karpetai. 
Geležine tvora. Alumin. langai. Pla
tus sklypas. $20,500.

$400 nuomos. 4 butų mūr., 2 auto. 
garažas. Alyva šildymas. $20,000.

0 butų mūras. $7,200 nuomos. 
Šviesūs dideli butai. $63,000.

6 kamb. modern. mūras. Įrengtas 
baras rūsy. Apsauga nuo potvynio. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Kar-

Tuoj galite užimti. 4 kamb. mū
ras. Gazu šildymas. Platus skly
pas. Gage Parke. $12,500.

Visai naujas mūras. 5% kamb. 
Ąžuolo medis, Moderni tvirta sta
tyba. $19,800.

Pajamų mūro namas. 2 butai — 
6 ir S kamb. Alyva šildymas. Gara
žas. $18,900.

$19.500 mūrinis 4 mieg., garažas, 
modernizuotas ii’ labai prižiūrėtas 
M. p.

3-jų aukšti} mūras. 5 butai po 4 $19,500 mūrinis 5 met., 3 mieg.,
kamb. Atskiri šild. $3,600 pajamų, daug priedų, arti mūsų įstaigos. 
Įmokėti $4,000. $20,700 mūrinis 3 mieg., garažas,

„ . . a _ naujas gazo šild., platus lotas, 62 ir2-jų butų muro namas. 6 ir 5 k. Artesian.
Gasu šildymas. Garažas. Prie mo- $13,300 medinis 5 ir 4 kamb. bu- 
kyklų. $28,000. tai, Brighton a.. 3 mieg.

2-jų aukštu mūras. Viršuj mo- I $21,500 du namai — mūrinis ir

PAKELIUI Į MILIJONĄ

Milijoninio fondo užuomazga, siimtas pareigas nedelsdama 
tai daugiausia vieno asmens, 
dr, Antano Razmos, iniciatyva, 
ryžto ir organizacinio talento 
vaisius. Sėkminga privačios ini
ciatyvos pradžia baigėsi inicia
torių susitarimu su Lietuvių 
Bendruomene steigti vieną ben 
drą Lietuvių Fondą.

vykdyti, bet jos darbo rezulta
tus nulems lietuvių visuomenės

Fondo atsakomybė

Fondo iniciatoriai daug pada
rė išpopuliarindami milijoninio 
fondo idėją, sudarydami fondo 
tarybą, fondo pradžiai patys su 
dėdami ir iš kitų gaudami vi
są eilę tūkstantinių, paruošda- 
mi fondo įstatus, fondą inkor
poruodami ir kitus paruošia
muosius darbus atlikdami. Pa
galiau buvo sudaryta Lietuvių 
Fondo valdyba, kuriai pavesta 
tolimesnis fondo administravi
mas bei lėšų telkimas.

Teodoro Blinstrubo vadovau
jama fondo valdyba šio mėn. 
pradžioje turėjo jau antrą po
sėdį, kuriame svarstė aktua
liuosius fondo reikalus. Plačiau 
sustojo prie administracinio ir 
narių bei lėšų vajaus praveda
mo klausimų.

LF yra viešo pobūdžio insti
tucija. Jo administravimas tu
ri taikytis prie įstatymais nus
tatytos tvarkos. Be to fondas 
neš atsakomybę ir prieš savo 
narius - aukotojus, tam tikra 
prasme net prieš visą lietuviš
kąją visuomenę. Todėl fondo 
valdyba pirmoj eilėj ir sustojo 
prie administracinių klausimų, 
kaip operacijų procedūros, do
kumentų patvarkymo, atskaito
mybės ir pan.

Vieningos pastangos
Kitas konkretus ir labai ak

tualus uždavinys, tai naujų na-

15,800 medinis 2 po 6, 'garažas, 
rūsys, ekstra nuoma.
$24,600 mūrinis 9 met., 4 ir 3 kamb. 
butai, arti M. p. už Kedziė. .

$28,500 mūrinis 2 po 6, nauji 2 
šild.. 2 bl. iki Brighton p;: bažnyčios.

$15,200 medinis 1 % a. (5 ir 3), 34 
p. lotas, rūsys, 3 mieg., Gage p.

$55,000 už didelį pajamų namų M. 
p., dvigubas lotas, $12,000 įmokėti.

$58,500 mūrinis 6 butai po 4 
išlaikytas; mažasgerai prižiūrėti ir kamb., puikiai 

įmokejimas.
$16,900 mūrinis 8 mieg. ant 80 

p. loto, M. arba G. parke.
$11,300 medinis 4 kamb., rūsys, i aukšta pastoge, jmokėti tik SL500. 

garažas M. parke. , $17,000 medinis 4 butai Brigthon
$33,800 mūras prie pat mūsų Įs- > p. Geroj vietoj, 

taigos, butas sav. ir 3 nuomos. $25,900 mūrinis 3 butai,. garažai,
3-jų butu medinis. 6 kamb. ir 2 $12,000 medinis 5 kamb., 85 p. lo- Gage p.

po 3 kamb. Gražiai sutvarkytas na- I tas, rūsys. Gage p. i $14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu-
---------- $18,500 visai naujas. 1 mieg. Arti 'tai. 2 lotai, 4 garažai. ; ,

mūsų įstaigos. j $21,000 už meilini pajamų namų
$23,900 mūrinis 2 po 4, garažas, — 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 

80 p. lotas, Gage p. ekstra lotas šalia.

dernus 6 kamb. butas, žemai didele medinis, M. p. 
taverna ii 4 kamb. butas. Šalia lo- išlaikyti, 
tas mašinoms. Naujas alyva šildy
mas. Mūro garažas. $35,800.

5 kamb. medinis. Aluminum ap
kaltas. Karštu vand. — alyva šildy
mas. Garažas. $13,900. ■

mas. $17,200.
6 metų, 2-jų butų mūras. Moder

ni išvaizda ir statyba. Puikus Skly
pas. Daug priedų. $37,000.

Keli blokai į rytus. 2 geri namai 
— 4 butai. Apie $5,000 nuomos. Įmo
kėti $4,500.

Elegantiška 0 kamb. 6 metų rezi
dencija. Įrengtas rūsys. Karpetai. 
Ąžuolas. Keramika. Plieno dvigubi 
langai. Garažas. $27,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
PRIE MARQUETTE PARKO

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
Kašėta, F. Dūkštą, I. Leščinskas, bungalow stogas, 37 p. sklypas, piy- 

.. , ... J , ,v. t 'telių vonios alyva — karštu vand.K. Motiekaitis, Jezukeviciuš, J- ......
Šablevičius, Širvinskaitė, J. Var
nas, Vaitkus, L. R. Šukys, Raęlze-

šildymas. Mūr. garažas, Arti 65-os 
ir Troy. Tikrai prieinama kaina.

5 kamb., S mieg. mūr. 32 p. skly-

2-jų aukštų mūr. 5 ir 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti 62-os ir Mozart. $28,900.

2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Men. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi-

$2,500 rezidencinis lotas ' 58x125. 
$19,500 naujas mūrinis. M. p. su

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 69fh Street. Tel. 438-5151

MARUIE'ITk PARKE Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)— $36.500
Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 

namas, du butai, salė parengimams Hūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.-r-$29,500 
ir taverna. Su visais įrengimais. Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Mažas [mokėjimas. Kaina tik Didelis pasirink, gerų Ir pigių namų.
$16,500.

BUDRECKASPrie Marųuette Parko bažnyžčlos 
mūrinis, 4 butai po 5 kamb. Geras 
namas ir nebrangiai.

Prie 07-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy-

4081 ARCHER AVĖ. LA 8-3384

6 kamb mas- Garažas. $25,500.

VAINA R E A L T Y
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

vičiai, Pranckevičiai, Dabriega, A. 
Aukštuolis, Jurkštai, Ramanaus
kas, Petkūnas, Bačanskas, Merec- 
kiai, Orentas, Petkeliai, V. Tamo
šaitis, Paškevičius, Kulbiai, E. Ka- 
mockiš, Duobaitė, J. Kucinas, A.

nusistatymas LF atžvilgiu. Tik1 Sužiedelienė K Bobkaitis, Grub 
liauskas, P. Vaičiūnas, A. Eikinas,visų vieningu pritarimu, pastan 

gomis ir aukomis LF gali iš
augti į stiprią finansinę tvirto
vę, kokios iki šiol neturėjome. 
Vien fondo organai — taryba,

Samulis, Valentukevičius, V. End- 
riunas, C. A. Klabis, I. Z. Ralke- 
vičius, V. Zinkevičius, I. B. Kiz- 
lauskas, Jakavonis, P. Kurpis, F. 
Mandeikis, J. Kazlauskas, M. J. 
Valaičiai, J. Monkus, F. Šmitas,

valdyba ar kuri komisija, mili-iB- Povilavičiuš, J. Sisas, P. čir-
jom, dolerių nesuras, kaip Jo I b“?”aį Ą ^“Slenė. Seilienė, 

niekad kitas nepasiūlys is sa- Linkienė. Kiti aukojo po mažiau, 
lies. Tik pačių lietuvių aukę-' Brocktono Lietuvių Taryba
mis fondas auks ir stiprės. Lie
tuvių visuomenė ekonomiškai 
šiandien yra pajėgi tokią auką 
pakelti. Kitas klausimas ar ji 
yra pasiryžusi tai atlikti. Be 
ekonominio pajėgumo reikia ir 
teigiamo nusistatymo, skatinau 
čio įsipareigoti ir pažadą ište
sėti. Visuomenės palankaus nu
sistatymo sulauksime, kai ji įsi į 
tikins tokio fondo būtinu reika- 
langumu ir jo naudingumu.

maloniu lietuviškos spaudos 
prielankumu. Reikia tikėti, kad 
ir ateity fondo organų ir visuo
menės atstovų balsas LF klau
simais ras joje vietos.

Valdyba yra nusistačiusi krei 
ptis į visus, kurie jos suprati
mu galėtų bent kokią auką fon 
dui paskirti. Ji pasiryžusi pa-

4 dėti kiekvienam individualiai
rių verbavimas, kartu ir lėšų apsispręsti įstoti j LF pilnatei. 
telkimo vajus. Fondas tebėra g|u n&riUj kad turėtų balsą fon.
tik pačioj užuomazgoj, veik vie 
nų medicinos daktarų įnašais 
pradėtas kurti. Jis turėtų pa
stoviai ir vis didėjančiu spartu
mu augti narių skaičiumi ir lė
šomis. LF įkurtas ne kurios 
nors lietuvių dalies ar grupės 
interesams tenkinti, bet visų 
lietuvių vieningoms pastangoms 
paremti — švietimui, mokslui, 
kultūrai skatinti; ir ugdyti bei 
lietuvių globai padėti. Pasiryž
ta sutelkti solidžią sumą, kad 
gaunamomis iš jos pajamomis 
efektingai prisidėti prie tauti
nės gyvybės išlaikymo ir prie 
kultūrinės pažangos paskatini
mo. Tiems uždaviniams atlikti 
reikia ir vieningų ir didesnio 
masto pastovių priemonių, bent 
pirmaeiliams reikalams ten
kinti.

Visuomenės nusistatymas 
Valdyba yra pasiryžusi pa

2 BUTAI — $15,500
„„__.. . _______ _ 5 ir 4 kamb. Brighton Parke, me-

pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti : sį ignub'mubti po $115. Arti 66-os dinis namas. Gazo šiluma. žemi
66-os ir Pulaski. $20,900.

4 butų mūrinis, Brighton Parke.
Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. 
pajamų. Tik $27,500.

ir Artesian. Tik $49,900.
6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 

sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61,500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233

4-o Ir co i
i ’ 2 AUKŠTŲ MŪRAS

Marąuette Pk. Pirmam aukšte —
I maisto produktų krautuvė ir 2 kmb. 
: butas; antrame — 7 kamb. butas, 
i Geras namas. Pasiteiraukite!

6 KAMB. MŪR. BUNGALOW 
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar- 

! ąuctte Pk. Gazo šildymas. $18,000. 
BIZNIS — $3,000.

Graži dovanų ir sveikinimo korte
lių krautuvė prie didelės

IIIIIlllIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllliiiiiiiiii
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

{VAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauska s & Co.
BUILDERS

2523 West S9th Street 
Tel. PRospect 8-8792 

llllllilIlIlIilIlIlIlIlIlIllIlIlIllIlMIilIHIlinili

IEŠKO NUOMOTI

Jieškau kambario su teise nau
dotis virtuve. Rašyti—DRAUGAS, 
Adv. 3869, 4545 West 63rd Str., 
Chicago 29, Ilknuoširdžiai dėkoja visiems prisidė- 

jusiems prie Vasario 16 minėjimo 
surengimo, Franklino klubui už j IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 
leidimą pasinaudoti nemokamai sa
le ir jos įrengimais ir Brocktono 
lietuviams už aukas Lietuvos lais
vinimo reikalams,

Brocktono Lietuvių Taryba

>♦♦♦♦«♦♦♦<

Išnuom. kambarys vyrui. Didelis, 
šviesus, su atskiru įėjimu ir kitais 
patogumais. 7143 S. Talman Avė. 
GR 6-3069.

Iš mūšy kaimynų 
gyvenimo

HELP WANTED — MOTERYS

Restoranui “Neringa” reikalin-

— Pasaulio taika per tei- 
Taip pat reikia, kad ji pasitikė- j s^s pirmavimą. Romoje šiom die 
tų fondo būsimos veiklos ob- j nom įvyko Europos teisininkų
jektingumu, tarnaujant ben-;ir adv<,Įat„ konferencija, kurio .....
driems visų lietuvių reikalams., je dalyvavo juristai iš 29 Eu-

| ropos kraštų. Konferencijos te- 
Kviečiami visi ; ma; pasauijo taika per teisės

Valdyba, planuodama platės- pirmavimą, 
nio mąsto fondo lėšų telkimo Teatrai Latvijoje. 1959 — 
vajų, tuos klausimus rūpestin- x960 m. sezone Latvijoje veikė 
gai svarsto ir dar ne kartą prie aštuoni teatrai, operos teatras 
jų sugrįš. Labai lauktinas ir vi- ir du rusų teatrai. Iš-
suomenės LF problemomis pa- sky™s °Per^ * rusų teatrus, 
sisakymas. Fondas naudojasi ve^kalU buvo pastatyta: sovie

tų, komunistų autorių — 43,
Vakarų klasikų — 31, latvių 
autorių — 27, latvių klasikų 
veikalų — 15, rusų klasikų vei
kalų — 14. Vakaruose gyvenau 
čių autorių kūriniai smarkiai at 
sijojami ir latvių scenoje tepa
sirodo tik prieš tai pastatyti 
sovietų teatruose ir išversti į 
rusų kalbą.

— Turizmas Latvijoje. Pagal

do sprendimuose. Taip pat krei 
psis ir į liet. organizacijas, kad 
jos įsijungtų j fondo narius ir 
padėtų sėkmingiau pravesti va
jų jų narių tarpe. Nuo to, kaip 
organizuota visuomenė ir pavie 
niai asmenys atsilieps, priklau
sys vajaus pasisekimas.

S. Rau-nas

NEPASITIKI TEISMAIS

Loney Neal, CTA buso vai
ruotojas, jau nepasitiki teis
mais. Nuo 1960 metų jis buvo 
Chieagos teismuose 45 kartus, 
ieškodamas išgauti $7,000, ku
riuos iš jo išviliojo kitose val
stybėse kalėjęs sukčius Mat- 
th,ew Wilson. Kiekvieną kartą, 
kai jis pasirodė teisme, teisė
jas dėl iškilusių kliūčių vis ati- 
dėdavo bylą.

! įstaigos. Į kainų įeina visi įrengi
mai bei prekes.

S240 MEN. PAJAMŲ 
Ir savininkui 4 kamb. butas! 2 

aukštų med. namas geroje apylin
kėje — truputį už Kedzie Avė., ne- 

_ , , _a. toli 63-čios. $23,700.Per 4 m. galite išmokėti šią. nuo- VASARVIETĖ
savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo- I gu baru fr reštorartB Beverly Sho- 
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa- res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry- 
jamos $12,300. Parduodama už no į metus. Savininkas duos paskolą. 
$33,000.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 5-5030

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. lot. Gazo šildymas.’ $18,000.

2 aprt. po 4 kamb, 5 m,etų. šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

3 aprt, 5, 4 ir 8 kamb: : Atskiri
mokslo gazo šildymai. $35,000.

12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

Med. 2x4 modernizuotas su gar. 
$15,000.

Mūr. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. 327,500.

Med. 3x4 geros pajamos. Marąuet- 
te Parke. $18.500.

Med. 1 % a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

Mūr. 4 metų 6 k. cottage North- 
lakc, H!. Viskas modern. $16,000.

Med. 6 k. bung. ir 3 kamb. rūsy. 
Brightn Park centre, $15,250.

ŠIMKUS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 įsi Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

A. KATILIUS R. E. 
2456 W, 69th St. RE 7-8399

Savininkas parduoda “face brick 
ranch” namą, visas air-conditioned. 
1,700 kv. p. įrengtas rūsys. 2 ži
diniai, 3 mieg. k., 2 keramikos vo
nios, 2i/2 maš. garažas. Daug prie
dų. GArden 2-7511.

CONTRACTORS

ga padavėja ir virėjos padėjėja. I KGTAR¥ PUBLIC
7050 S. Talman Ąve. HE 4-1734 'J 4259 S(k MapleW00d AVG.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
DĖMESIO !

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų

Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 
30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea
lu vienam ar dviem asmenim. Kaina 
tik $13,000.

Marųuette Parke, Modern. mūri
nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu 
šalia.

Medinis. 2 butai — 5 U 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė.

KERELIS BROS.
CONSTRUGTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir P R EKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9
2301 W. 69th St., Chicago

%

V. SIMKUS
Statybos kr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET

Tel.; PR 8-4268 Ir TE B-5531 ,
______________

a.. . 1 -i i • -i- t Geras rūsys. Garažas. Labai gerojmažiesiems skaitytojams. MeileiVįeįOj Brighton Parke. $21,000. 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir! •
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Meilinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko- 

Užsakymus kartu su pinigais i Las- “otarizuojame dokumentus, pil- 
iU k’t j dome Incom© Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

STA N KUSI 
CONSTRUCTION C0, |

Atlieka planavimo ir staty- § 
bos darbus, gydytojų ofisų, 4 
gyvenamųjų ir prekybos pa- g 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- § 
rime virš 300 įvairių stan

di durtinių projektų.

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dum
trankiai Pataisomi. Išsmalinaml ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš laukt 
“Tuckpoiriting”. Pilnai apsidraudė 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dienų ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS

D E M E S 1 O 1

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai,

CICERO—BERIMYN
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie- S 

nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$18,500.

2. Parkliolme mūrinis 4 butų: 3— ;
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas 
$32,500. Į

3. Parkliolme mūrinis 2 būtų: 2 , 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas. I 
$31,900.
. .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 1 
Garažas. $12,900.

Ofiso ir namų telefonas 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS

Latvijos spaudą, nuolat auga > po pietų. Parduodama: Vėliausių | gvfes»u TikP$s^o^mm
užsienio turistų skaičius. 1960 
m. Rygą aplankė 5,000 užsienio 
turistų, 1961 m. skaičius padvi
gubėjo. 1961 m. vasarą buvo 
pradėtas laivais susisiekimas 
tarp Rygos ir Stokholmo. Ta
čiau latvių turizmas į užsienio 
kraštus buvo labai nežymus ir 
jis vis varžomas.

pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J.. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvray, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”

A. Stančiauskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 

2——2. JTikn$12IooUt,i namas: 4—3—| ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
■ -- -- naces) visų dydžių oro vėsintu

vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

kėli.
7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas, 

S butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž. $28,500.

8. Parkliolme bevelk naujas 5 
kamb. bungaloiv. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 West 15 Street, Cicero 

Tel.: OL 6-4980, OL 2-8907 
OL 2-9589

IR VIC. SODE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų’ išsl- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenūe
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

Amerikos misionieriai
Amerikos katalikybė išaugo 

kaip milžinas. Misijonieriai ne 
tik atnešė civilizaciją, bet ir 
kraują praliejo. Kankinio mir
timi apvainikavo savo darbą 
111 kunigų: 78 pranciškonai, 15 
jėzuitų, 7 domininkonai ir kiti. 
Pirmoji misija įkurta 1575 m. 
Floridoje. Šiandien Amerika tu 
ri 7,000 misijonierių visame pa
saulyje, jų tarpe 57 vyskupus, 
kurių 23 Azijoje, 7 Afrikoje, 
18 P. Amerikoje, 1 Švedijoje, 
8 Okeanijoje.

IS VISUR
— Jungtinių Tautų generali

nis sekretorius U Thant vakar 
kreipėsi į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir Sovietų Sąjungą, 
kad jos neatnaujintų atominių 
bandymų. Jungtinės Amerikos 
Valstybės kiekvienu momentu 
gali pradėti atominius bandy
mus, jei rusai nepasirašys ato 
minių ginklų bandymų uždrau
dimo sutarties su tarptautine 
kontrole. Amerika nepasitiki So 
vietų Sąjungos vyriausybe, nes

Parduodamas geras .9 metų se- i 
numo 7 kamb. mūr. namas Mar- i 
quette Parko rajone. Kaina1 
$29,500. Teirautis — WA 5-3765

^”PWGOŠ^OPPORTUNITIES

Nebrangiai parduodama geroje 
vietoje veikianti vaistinė. Teirau
tis telef. GRovehilI 6-9267.

Heating Contractor
Greit, sąžiningai Ir garantuotai 
įrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva Ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westem AveM 
Chicago B, I1L 
Tel. VI 7-S447

fe
REZIDENCINIAI, =

KOMERCINIAI, —
’ E MEDICINOS IR

KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

LAPKUS BUILDERS, INC.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2004 Chicago, BU.

Parduodama arba. išnuomojama statome įvairius pastatus. Dar- ® 
taverna, geroje vietoje. Vienas sa- r bas atliekamas labai sąžiningai, ą
vininkic r>°r 90 metim ir 5 fc vartojant geriausias medžiagas. 3yminkas per zy metus bale ir p dar keletą, sklypų Chicagoj.
kamb. Tel. YArds 7-a967, « 6440 south pulaski KD. B
------------------------------------------------------------ , B RE 7-6630 arba LU 1-0400 S:?į
Perskaitę “Draugą", duoki-

ji jau sulaužė atominių bandy- Į te jį kitiems pasifkaityti, 
mų moratoriumą. .—-------------------------------------- Remfeit dien. “Drauge”

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes iis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kalno* 
visiems prieinamos



Chicagoj ir apylinkėse
LIETUVIŠKOJI KLASĖ

Kovo 24 d. Jaunimo Centre 
įvyko lituanistinių mokyklų va
karas. Programoje dalyvavo 7 
mokyklų mokiniai, parodydami 
tėvams ir svečiams ką jie su
geba lietuviškai parodyti dai
nos, deklamacijos ir vaidybos 
mene.

Klausantis Lietuvių B-nės 
Švietimo Tarybos pirm. J. Igną 
tonio atidaromojo žodžio, giliai 
širdy paliko užakcentuota min
tis — milžiniškas mokytojo dar 
bas. Mokytojas net ir svetimoj 
padangėj susikaupęs ir nerek
lamuodamas savęs, tempia pa
čią sunkiausią naštą. Gi Litua
nistinės mokyklos pasisekimas, 
mokslo lygis ir priklauso nuo 
mokytojo'sugebėjimo ir darbš
tumo.

Noriu paminėti vieną iš tų 7 
mokyklų, dalyvavusią toje pro
gramoje, tai Brighton Parko li
tuanistinė klasė. Ji savo dar
bą yra pradėjusi 1950 metais. 
Per tuos vienuoliką darbo me
tų mokykla patyrė gerų ir blo
gų dienų. Pradžioje ši mokyk
la buvo šeštadieninė, neturėjo 
patalpų (dirbo parapijos salės 
palėpėje) neturėjo suolų, tai 
buvo tikroji vargo mokykla.

Nuo 1951 m. rugsėjo mėn., 
po didelių pastangų, buvo gau
tas leidimas iš parapijos klebo
no prel. Briškos, dėstyti lietu
vių kalbą pamokų metu, bet dėl 
patalpų stokos, vėl liko salės 
palėpėje. Iš šeštadieninėje mo
kykloje trijų dirbusiųjų moky
tojų, prel. Briška pasirinko mo
kytoją Sofiją Jonynienę, kuri 
be pertraukos ir dideliu pasi
šventimu jau dirba dvyliktieji 
metai.

Perėmus parapiją naujam 
klebonui, prel. D. Mozeriui, 
1954 męj^ig, didieji lietuviško
sios klasės vargai pasibaigė. 
Buvo gautą atskira, švari kla
sė. Pasikeitė darbo sąlygos ir 
nuotaika. Pamokos vyko ir vyk 
sta reguliariai kiekvieną dieną. 
Per tuos, vienuoliką metų litua
nistinę klasę lankė 1,548 moki
niai ir 8-tą skyrių baigė 189 
mokiniai.

Mokytoja S. Jonynienė, ne tik 
vaikučius moko skaityti, rašy
ti, tėvynės pažinimo, gramati
kos, dainų, bet ruošia įvairius 
lituanistinės klasės pasirody
mus. Ar tai būtų Kalėdų eglu
tė, ar mokslo metų užbaigimas, 
ar kitokia šventė, visada visa 
mokykla dalyvauja programoj. 
Čia nėra tik gabių vaidintojų 
ar dainininkų grupė. Mokytoja 
ruošia visus mokinius ir vaidi- 
niniui, ar dainai, ir šokiui. Tai 
milžiniškas darbas, nes tenka 
ne tik vaikus paruošti, bet rei
kia ir programą sugalvoti, pa

Jonynienė visada traktuojama 
kaip lygi, tarp lygių kitų mo
kytojų tarpe.

Dar mėnuo ir baigsime 1962 
metų mokslo metus. Šiuos 12- 
sius mokslo metus baigs eilė 
gerų mokinių. Vėl matysime 
programoje gražius vaidinimus, 
dainas, deklamacijas. Išsirikiuos 
aštuntokai ir pažangieji moki
niai dovanoms, džiaugsmas spin 
dės mokinių ir tėvų veiduose.

Bet ar beatsiminsime mūsų 
lietuviškos .klasės nepavargstan 
čią ir kartu su mūsų vaikais 
išgyvenusią mokslo metų džiau 
gsmus ir vargus mokytoją? Ku 
ri savęs išsižadėjimo kaina ku
ria tai, kas mūsų gyvenime yra 
svarbiausia ir brangiausia — 
mūsų vaikų lietuvišką ateitį. E.

BETURČIAI GALI GAUTI
PAŠALPĄ PRAGYVENIMUI

Nemaža žmonių, ypač senes
nio amžiaus, ligoti arba neturį 
santaupų gauna pašalpą iš mie- 

j sto šalpos įstaigos (Welfaro 
department). Suinteresuotas tu 
ri užpildyti specialią aplikaciją 
tai įstaigai ir įrodyti savo ne
turtingumą ir neturėjimą iš ko 
gyventi. Įstaiga patikrina žinių 
tikrumą ir maždaug po 2 mė
nesių prisiunčmia piniginį čekį. 
Reikia pristatyti namų savinin- 

j ko raštelį už mokomą mėne
sinę buto nuomą, gazo ir elekt
ros sąskaitas. Maistui skiriama 
1 dol. dienai. Viską sudėjus 
maksimalinė vienam asmeniui 
pašalpa yra 70 dol. į mėnesį, 
gi turį šeimas—gauna daugiau. 
Patikrina sveikatą, ypač plau
čius ir sveiki turi maždaug 3 
dienas dirbti lengvą darbą mie
sto valdybos įstaigose. Dirban
tieji gauna kavos ir autobuso 
bilietus į abu galus. Pašalpos 
gavimui reikia Chicagoje išgy
venti bent .vienerius metus.

Nedarbui sumažinti reikėtų 
imtis radikalių reformų, pagal- 

i voti apie pensininkų atleidimą 
iš darbo, žinoma, suteikus di
desnes pensijas ir sumažinus į 
poilsį išėjimo amžių iki 60 m. 
Prieauglis didėja, darbo ran
kų atsiranda vis daugiau dėl 
automatizacijos.

Prez. Kennedy neseniai vie
šai pasakė, kad JAV-se 17 mi
lijonų žmonių einą gulti alkani, 
kai tuo tarpu valdžios sandė
liuose yra maisto pertekliaus už 
bilijonus dolerių. Tie sandėliai 
nuomojami iš privačių biznie
rių, kuriems mokamos mil. dol. 
nuomos. Reikėtų beturčiams 
ir bedarbiams duoti maisto iš 
valdžios atsargų nemokamai.

Kalbama, kad bedarbiams 
pašalpų mokėjimą norima pra
tęsti ligi vienerių metų. Turime 
pastebėti, kad kitose šalyse pa

talpos mokamos visą laiką, nes. 
bedarbis nėra kaltas, jei negau
na darbo. Dalinos priemonės 
nieko nepadės, jei yra nuolati
nis nedarbas. Reikėtų eiti prez. 
Roosevclto socialinių reformų 
keliu ir jas plėšt. A. Č.

Vaikų pasidarytas altorėlis Aldonos ir Stasio Gapshis namuose, 
3257 S. Emerald Avė., Chicagoje. Išpuoštas lelijomis, tulpėmis, su 
žvakidėmis. Tą puošnų altorėlį vaikai pasistato per Velykas, Ka
lėdas, gegužės mėnesyje. Prieš altorėlį atsiklaupęs Pilypas Gap
shis, 13 m., lankąs Šv. Jurgio par. mokyklos aštuntą skyrių; 
turi gražų balsą, jį lavina ir solo giedoti per pamaldas bažnyčio 
je; šalia jo klūpi jo pusseserė Nancy Rudminaitė, kurios tėvai 
Dolores ir Jurgis Rudminai turi laidotuvių koplyčią Bridgeporte.

Chicagos žinios
PABĖGO IŠ LIGONINĖS bažnyčią, 6280 Sauganash, bu-
Policija ieško 12-kos metų >° P°P)ežiaus Jono XXHI Paau 

Jack Demeter, 7714 S. Morgan, 1 kštinta bazilikos titulu. Chicagoj 
kuris pabėgo iš šv. Bernardo dabar ^ra vienintelis Amerikos 
ligoninės, kai jis pabūgo adatų miestas’ kur ^ra dvi klikos.

Antroji bazilika yra Sopulingo
sios Dievo Motinos bažnyčia, 
3121 W. Jackson. Iš viso Ame
rikoje dabar yra 15 bazilikų.

kuriomis norėta daryti jo kūne 
tyrimus.

KIŠENVAGIAI SMARKIAI 
DIRBA

Gražus Velykų oras sutrau
kė minias pirkėjų į Chicagos 
centro krautuves. Policijai sep
tynios moterys pasiskundė, kad 
kišenvagiai iš jų rankinukų pa
vogė pinigines.

NEGAVO PILIETYBĖS 
POPIERIŲ

Federalinis teisėjas atsisakė 
išduoti pilietybės dokumentus 
kanadiečiui Frederick Thomp
son, 62 metų, nes jis priklauso 
prie IWW — Industrial Wor- 
kers of the World. Thompson 
atvyko Amerikon 1922 metais 
ir nuo 1946 m. mėgino tapti 
piliečiu. Įstatymai draudžia tos 
draugijos nariams suteikti A- > 
merikos pilietybę.

INDĖNŲ MENO PARODA
Amerikos Indėnų centras Chi 

cagoje bal. 27-29 dienomis Mc- 
Cormick salės mažajame teatre 

1 rengia parodą. Bus išstatyti 
*150 indėnų tapytojų paveikslai.
! Pardavimui taipgi bus išstatyti 
Į indėnų rankdarbiai, audiniai,
! keramikos pavyzdžiai ir t. t. Į- 
ėjimas į parodą laisvas. Bus ir 
indėnų šokių programa, į kurią 
įėjimas $1.

SUDEGĖ 16 TAKSI

Gaisras sudaręs $350,000 
nuostolių sunaikino 16 taksi ir 
Morton Cab kompanijos garažą 
bei raštinę, 5333 W. Cermak 
rd. Gaisre šeši asmenys buvo 
sužeisti. 1

JONAS XXIII BAŽNYČIĄ 
PASKYRĖ BAZILIKA

Visų Šventųjų Karalienės

rašyti, o dažnai ir kostiumus f 
parūpinti. Mokytoja niekada ne 
atsisako dalyvauti ir Brighton 
Parko, Lietuvių B-nės ruošia
mame Vasario 16 d. minėjime.

Atėjus mokslo metų užbaigi
mui. matyti mokslo metų dar
bo vaisiai. Geriausieji mokiniai, 
kurie per ištisus metus mokino 
si penketukais, rikiuojasi gauti 
jiems skiriamų dovanų — lietu 
viškų knygų. Išsirikiuoja ne 5 
ar 10 vaikų, bet 30, 40 moki
nių. Tai ir yra tos pilkosios, 
niekeno nepastebėtos lietuviš
kos mokyklos darbininkės mo
kytojos'^;' Jonynienės darbo 
vaisiai, kuri be reklamos, be 
garsių žmonių aprašymų, be di 
dėlių liaupsinimų dirba jau 12- 
tieji metai.

Negalima.nepaminėti ir Brigh 
ton Parko parapijos klebono 
prel. D. Mozerio, kuris skiria 
didelį dėmesį ir prielankumą 
lietuviškai,Jdasei. Jo globą ir 
rūpestį lituanistinė klasė jaučia 
nuo pirmosios klebonavimo die 
nos. Niekada nebuvo lietuviš
kai klasei atsakyta ir mok. S.

Aukos Palikit Ašaras 
Maskvoje knygai pirkti

“PALIK AŠARAS MASKVOJ” 
knygos fondui paskutiniu laiku 
aukojo: Lietuvių Tautinis Akade
minis Sambūris — $25. Po $10 

' V. Šmulkštys, P. Kisielius, K.
1 Ambrozaitis, A. J. Lapkus, J, Bag- 
, donavičius, A. Milaknis, Dr. L. 
Plikaitis ir L. S. T. Korp. Neo- 

iLituania, A. Vasiliauskas, P. Din- 
| gaila.
j Po $5 — J. Šilėnas, Minginas, 
Į Vyt. Jankus, J. Plaušinaitis, V. 
Manelis, A. Urbutis, dr. P. Atko- 

i čiūnas, dr. A. Domanskienė, dr. A. 
j Lipskis, dr. L. Žibąs, dr. A. Pruns- 
! kienė, dr. G. Balukas, dr. S. Bar- 
nett, dr. B. Gaižiūnas, dr. C. K. 
Saulis, dr. Birutė Čiurys, dr. P. 
Tonkūnas, dr. V, Tauras, dr, A. 
Garsūnas, dr. J. Starkus, dr. A. 
Ruibienė, dr. F. Mažeika, dr. K.

Pautienis, dr- A. Lauraitis, dr. 
Brinkis, dr. Z. Rudaitis, dr. J. 
Makštutis, dr. B. Kasakaitis, dr.
O. Mironaitė, dr. E. Repšienė, dr. 
Aldona ir Neris, dr. M. Vakselis, 
dr. E. Ringus, dr. J. Labokas, dr. 
J. Valaitis, dr. V. A. Šauliai, dr.
P. Strimaitis, dr. Valeria Giniotis, 
S. J. U., A. Ramonaitienė, A. D. 
Barzdukai, Aid. Grinienė, dr. S. 
Šimoliūnas, J. Vaineikis, kun. Pat- 
laba, lE. C. Rukuiža, Ant. Rudis, 
dr. Kaunas, Sniegaitis, V. Mar
kauskienė, S. Palionis. E. Stan- 
genbergas, L. V. Sodeika, Kriau
čiūnas, L. Šimaitis, J. Skorubskas, 
E. Rožepienė, A. Pangauskas, kun. 
J. Žvirblis, kun. Kardas ir keletas 
su neišskaitomomis pavardėmis.

Nuoširdus lietuviškas ačiū vi
siems aukotojams ir maloniai kvie
čiame visuomenę prisidėti kad 
ir maža auka siunčiant adresu: 
Jonas Bertašius, 2642 West 15th 
St., Chieago 8, III.

Švento Pranciškaus seserys 
dėkoja

' Mieli Geradariai;

Švento Pranciškaus Seserų Rė
mėjų .Chicagos apskrities valdyba 
ir Švento Pranciškaus seserys nuo
širdžiai dėkoja visiems vienokiu ! 
ar kitokiu būdu prisidejusiems ! 
prie Rėmėjų 35 metų jubilėjaus i 
minėjimo banketo pravedimo ir 
pasisekimo.

Nors Dievo Apvaizdos taip : 
rėdyta, kad neturime galimyl 
artimai veikti su tais, kurie mū 
rodo gerą širdį ir valią, bet 
labiau vertiname paramą ir iš 
kingumo aukojame ypatingas n 
širdžias maldas.

Sveikiname Šventų Velykų į 
ga ir linkime Prisikėlusio Kristi 
palaimos. Ramybė ir džiaugsi 
tepaliečia jūsų širdis, o sveik 
ir pasisekimas telengvina gyvi 
mo pareigų pildymą.

Švento Pranciškaus Seserj 
ir Chicagos Apskrities 

Valdyba

TELEFONŲ RAGELIŲ 
DEZINFEKCIJA

Išrastas bakterijas užmi 
įtaisas, kuris pridedamas 
telefono ragelio ir tokiu tel 
nu naudodamiesi įvairūs as 
nys negali kits kito užkr 
Tas įtaisas vadinasi Telepl 
Antiseptic Guard; jį gar 
TAG, Ine., Mineola, ] 
York. Toks nuo bakterijų 
saugąs filtras prie telefono 
gelio pakeičiamas kartą į 
nėšį. Užsisakius, bendrovė i 

tokius filtrus sium
— Dievas, Kuris davė mums 

gyvybę, tuo pat laiku davė liariai 
mums laisvę —Th. Jefferson ja.

Mylimai motinai
A. A. MARIJAI ANDRIUŠIENEI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Engei- 
bertui su šeima, dukteriai Reginai Mickevi
čienei su šeima ir sūnums Lietuvoje.

Martinkų ir žilionių šeimos

surdoką ? ’ '

ir šeimą, liūdinčius dėl mamytės mirties, 
nuoširdžiai užjaučiame.

Alexandra ir Romualdas Zalubai 
Paulius Zalubas .

'.•ulit.

Tėvui, uošviui ir seneliui
A. -J- A.

VLADUI BRUSOKUI 
Lietuvoje mirus, Endzelią šeimai reiškiame 
gilią užuojautą.

Rusteikiy šeima

Ramovėnui PR. iRRNAUSKUI, sunui VYTUI, dukrai 
DANAI TOTILIENEI, jo broliui STASIUI ir jų šei
moms, mielai žmonai, mamai ir brolienei

A. -f- A.
ELENAI ARNAUSKIENEI mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškia
Omahos ramovenai

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl. ................ .. $1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis', 
1958 m. 255 psl.................................................... $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnatm, Conn., 1957 metais, 
150 psl........................................................................ .$2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas- dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 in. 226 psl............................ ............. $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Balėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl........................................ ..................................$3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl.............................................. ............................ $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai ................................................................................. $4.00
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GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2448 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0884

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. FUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

ĮLJluBg Tel. YA 7-1741-2F 4330-34 South California Avenue BSf Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA EB NAKTJ

TĖVAS IR SŪNUS ggftM 
MARQUETTE FUNERAL HOME N^-L-LC

H'* *
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir : kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ifh St., PR 9-1355 Ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

•845 sa WESTERN AVB.

TRYS MODERNIŠKO* 
AUt-CONDlTlONRft KOPLYČIOS

MASINOM* VISTA
REpublie 7-S60* REpublie 7-8661

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWIGZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1218 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-8572

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-2221

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003
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X Marąuette Park Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks ba
landžio 29 d. 2 v. p. p. parapi
jos salėje.

Yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Reikia rengtis žaidimams 
ir bendradarbių metiniam pik
nikui, kuris bus birželio 24 d. 
seminarijos sode. Į susirinkimą 
atsilankys dvasios vadas kun. 
K. Vengras.

X Ped. Lituanistikos Insti
tute šiuo metu skaitomi šie 
kursai: fonetika ir fonologija 
(skaito prof. dr. Petras Joni
kas) ir psichopedagogika (skai 
to pedagogas Petras Maldei- 
kis). Literatūros bei tautosa
kos kursas, kurį dėsto lituani
stas Domas Velička, baigiamas 
balandžio 28 d. atitinkamu se
minaru, kur bus ryškinama 
tema “Ugnis ir žemė lietuvių 
liaudies tikėjimuose”. Refera
tus skaitys studentės Konstan
cija Petrylaitė ir Zita Acali- 
naitė. Koreferentės — Danguo 
lė Šukelytė, Teresė Pautieniūtė 
ir Gražina Bičiūnaitė. Seminaro 
diskusijoms vadovaus stud. Jo 
nas Račkauskas. Seminare kvie 
čiami dalyvauti visi Instituto 
klausytojai ir kitų aukštesnių
jų mokyklų studentai, šio In
stituto dar nelanką. Pradžia — 
4 vai. p. p.

X Dr. Walter Kirstuk, 3925 
W. 59 st., balandžio 29 d. iš
vyksta atostogų ir ligonis pri
iminės grįžęs tik gegužės 21 d.

Atostogų laiku aplankys pa
saulinę parodą Seattle, Wash., 
San Francisco, Los Angeles ir 
kitas žymesnes vietas Califor- 
nijoje.

X Prof. B. Vitkus, L. B. Chi 
cagos Apygardos vicepirminin
kas, gegužės 13 d. dalyvaus L. 
B. Rockfordo apylinkės rengia
mame iškilmingame Motinos 
dienos minėjime.

X Kelionė Romon — Liur- 
dan. Lietuvių ekskursija į Emi
grantų Kongresą rugp. 3—7 d. 
d. išskrenda iš New Yorko lie
pos 25 d., trečiadienį. Bus lan
koma Madridas, Barcelona, 
Liurdas, Nica, Roma — daly
vauja *‘Exsul Familia” Kong
rese, Vatikanas, Asyžius, Flo
rencija, Venecija, Šveicarijos 
Geneva, Paryžius; iš Paryžiaus 
skrendama New Yorkan rugp. 
16 d. Norintieji pasinaudoti pa
piginta kelione, prašomi sku
biai registruotis ar prašyti 
smulkių informacijų šiuo adre
su: Kuri. Stasys Raila, Lithua
nian Catholic Religious Aid, 
225 South 4th Street, Brooklyn 
11, N. Y. Tel. EVergreen 4- 
1984 (212). (Sk.)

X Marijonai Grigaliūnienei, 
5114 S. Sawyer, už pustrečio 
mėn. sugaišto namuose dėl li
gos, Leonardas Jankauskas 
įteikė $1,020.00 čekį. L. Jan
kausko telef. LU 5-2094. (Sk.)

X Už a, a. Martos Petrošie
nės sielą, minint 16 metų mir
ties sukaktį, bus atlaikytos šv. 
Mišios su egzekvijomis, ketv., 
balandžio 26 d., 8:30 v. r. Švč. 
P. Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Giminės ir pažįstami prašomi 
pamaldose dalyvauti. (Pr.)

X Šiandien 80 laipsnų. Eina 
karštyn.... Emerson oro vėsin
tuvai gali atvėsinti visą jūsų 
■butą. Gradinsko televizijų, ra
dijų ir vėsintuvų krautuvė, 
2512 W. 47th St. FR 6-1998. 
(Sk.)

X L. B. Chicagos Apygar
dos valdyba sutiko globoti ba
landžio 28-29 d. Chicagoje įvyk 
stančias Vidurinių Vakarų Spor 
to apygardos ir Kanados XII-

įsias krepšinio žaidynes.
X Petras Šimutis iš Toronto, 

Kanados, Velykų šventes pra
leido Chicagoje savo brolio, 
“Draugo” redaktoriaus, šeimos 
židinyje.

X Kun. Saulius Laurinaitis, 
dirbąs pastoracinį darbą ame
rikiečių parapijoj Columbus, 
Ohio, Velykų antrą dieną atsi
lankė Chicagoje. Ta proga bu
vo užsukęs į Draugą, kur, kaip 
ir kiekvieno atsilankymo pro
ga, įsigijo nemaža lietuviškų 
knygų, o taip pat įstojo ir į 
Lietuviškos Knygos Klubą.

X Lituanus žurnalo leidėjus 
pasiekė 35 dol. auka. ši para
ma itin vertinga tuo, kad ją 
paaukojo praeitų metų rudenį 
tragiškai žuvusios Juditos Au-■ 
dėnaitės studijų draugės ame- i 
rikietės. Iniciatorių vardu Su- 
san M. Hecker rašo: “Mes siun i
čiame šią auką kaip simbolinį 
prisiminimą; mums gerai žino-j 
mas buvo Juditos susidomėji
mas Lituanus žurnalu. Žinoma, 
ši kukli auka jokiu būdu neda
li išreikšti mūsų giliaus liūde
sio, bet bent šiuo būdu mes no
rėtume išrpikšti savo jausmą 
ryšium su šiuo tragišku įvykiu, 
mus giliai sukrėtusiu.”

X Muz. Justas Kudirka, Ne
kalto P. Šv. Marijos Prasidėji
mo parap. vargonininkas, šven 
čia 35 m. kaip yra tos parapi
jos vargonininku.

X Dail. A. Dargis atvyksta 
iš Rochesterio, N. Y., į savo 
dailės parodos atidarymą, ku
ris įvyks š. m. bal. 28 d., šešt., 
6 v. v. Čiurlionio galerijoje. No 
rintieji su svečiu pasimatyti, 
prašomi skambinti: PR 6-4324.

X K. Vabalaitis, Cicero kir
pėjas, kurio 65% klijentų yra 
lietuviai, išsikelia iš 4918 W. 
14 st. į 4830 W. toje pat gat
vėje. Namą, kuriame kirpykla! 
buvo, neseniai nupirko R. Ba
čiūnas, kuris turi didelę mai
sto krautuvę ant 14-tos ir 49- 
to korto. Jis jam\kainavo $12,- 
000. Bačiūnas planuoja šį me
dinį pastatą nugriauti ir jo vie
toje pastatyti dviejų aukštų 
mūrinį ir perkelti į jį savo krau 
tuvę. Sename name taip pat 
yra įsikūrusi aludė “Lituanikos 
klubas”, kuri irgi išsikelia.

X Radvilienė, Bečinskienė,1 
Kaunienė, Skruodienė, Vanagie! 
nė rūpinasi įvairių skanėstų pa 
gaminimu ir suncšimu Cicero 
Mok. a-kų tradiciniam vakarui.' 
Pasižiūrėję vaidinimo “žvaigž- į 
dė’’ jaunimas ir vyresnieji ga-1, 
lės puikiai pasivaišinti ir pasi
linksminti. I

SKAUTŲ SAVAITĖ IR 
PARODA

©hieagos rajono 14,000 skau
tų renkasi O’Hare aerodrome 
ketvirtai skautoramai - parodai 
geg. 5—6 d. Illinois valstybės 
gubernatorius Otto Kerner pa
skyrė bal. 30 — gegužės 5 d. 
skautų savaite.

Vaidina Marąuette Parko Lit. mok. mokiniai D. Augienės vaizdelį 
žvaigždė, kuris gegužės 5 d. bus parodytas Cicero šv. Antano 
parapijos salėje.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Tėv. dr. T. Žiūraitis, OP, 
kovo mėn. pabaigoje sėkmingai 
pravedė vienos savaitės misijas 
Šv. Antano parapijoje, Cicero, 
III., o Didžiąją savaitę — misi
jas Šv. Jurgio parapijoje, Ro- 
chester, N. Y. Abiejose vietose 
misijos tikintiesiems paliko gi
laus įspūdžio. Jo misijinių išvy
kų programa jau yra užimta iki 
rugsėjo mėn. pabaigos. Nepai
sant savo gausių tiesioginių pa 
reigų akademijoje ir kolegijoje, 
mokslinio darbo ir rašymo, tėv. 
Žiūraitis yra dažnai kviečia
mas su paskaitomis ir proginė
mis kalbomis į apylinkės ameri
konų mokyklas ir prie to jis 
uoliai dalyvauja Detroito lietur 
vių kultūriniame gyvenime, sėk 
mingai vadovauja Liet. Žurna
listų sąjungos Detroito sky
riui.

ITALIJOJE
— Romoje įvyko Italijos lie

tuvių kunigų sąjungos mėnesi
nis susirinkimas, kuriame buvo 
diskutuojamas pavėlintų dva
sinių pašaukimų klausimas. Pa
vėlintų dvasinių pašaukimų pro 
blema gali būti labai aktuali iš 
laisvintoje Lietuvoje, kur dau
geliui Dievo pašauktų jaunuo
lių šiandien yra uždarytos du
rys į vienintelę kunigų semina
riją.

VOKIETIJOJE
— Lietuvos Raudonojo Kry

žiaus nauja valdyba posėdžiavo 
kovo 31 d. Kadangi tą pačią 
dieną savo posėdį turėjo ir Vil
ko Vykd. Taryba, tai ir ji da
lyvavo LRK Vyr. valdybos po
sėdyje.

LRK Vyr. valdybos pirm. J. 
Norkaitis, atidaręs posėdį, pa
teikė dalyviams apžvalgą apie 
LRK veiklą, apie jo dabartinę 
padėtį, apie buv. ir esamus au
kotojus, aukų rinkėjus ir kt. 
Po jo šios apžvalgos LRK su
sirinkusią Vyr. valdybą Vilko 
Vykd. Tarybos vardu pasveiki

no šios tarybos pirm. J. Glem- 
ža.

j Iš svarstytų dalykų kalbėta 
apie ateities -veiklą, apžvelgti 
šalpos reikalingieji ir kiti klau
simai, surišti su valdybos veik
la. Kas liečia šelpiamus, tai, 
kaip paaiškėjo, jų yra gyvenan 
čių privačiai, laikomų sanatori
jose, ligoninėse ir kitur. Tiki
masi, kad mūsų visuomenei sa
vo dosnia ranka padedant ir 
veikliems nariams — kun. dr. 
J. Petraičiui, Memmingeno a- 
pylinkės valdybos pirmininkui, 
Glemžienei, Vliko Vykd. Tary
bos pirm. žmonai, Jauniškytei, 
Stuttgarto apyl. v-bos pirmi
ninkei ir kt. — talkininkaujant 
dar energijos ir pasiryžimo pil
nam valdybos pirmininkui J. 
Norkaičiui, valdybai pasiseks 
savo uždavinius atlikti.

Valdybos pirm. pavaduotoju 
sutiko būti kun. dr. J. Petrai
tis, o reikalų vedėja — Glem- 
žienė. Valdybos adresas:: Li- 
tauisches Rotes Kreuz, 741 Reut 
lingen, Gratianus Strasse 11, 
Germany.

AUSTRALIJOJE
— Į Australiją atvyko iš 

Punsko (dabar Lenkijoje) lie
tuvaitė Janė Mazauskaitė. Ji 
atvyko 'į Australiją Liutikų rū 
pėsčiu — jie pareiškė neturėję 
jokių asmeninių sumetimų ir 
norėję tik pasiteirauti bend
ruomenei. Pradžioje Mazaus- 
kaitė įsikūrė Perth’e.

— A. a. L. Vacbergienė mi
rė kovo 29 d. Melbourne. Buvo 
41 m. amž. Į Australiją buvo 
atvykusi 1948 m.

— Kultūros vakaras Melbour 
ne. Balandžio 14 d. Melbourne 
surengtas kultūros vakaras, jo 
programoje buvo “Žvilgsnis į 
praeitį” — muzikos, dainų ir 
kūrybos vakaras, vadovaujant 
neseniai iš Kanados atvykusiam 
teis. F. Valiui ir pastatyta S. 
Čiurlionienės komedija “Kupro
tas oželis”, rež. N. Cininui. (E.)

Kun. dr. P. Celiešiaus išleistuves
Kun. d r. Petro Celiešiaus iš

leistuvės įvyks balandžio 29 d. 
per atvelykį, East Chicago lie
tuvių parapijos patalpose. At
sisveikinimo vakarienę ruošia 
vietos lietuviškosios organizaci 
jos, iš kurių yra susiorganiza- 
ivęs komitetas. Komitetas yra 
| pasiryžęs kiek galint įdomesnį 
ir gyvesnį atsisveikinimą su-

Kazimieras Jašmantas (kairėje) ir Adolfas Mondeika, abudu iš 
Cicero, III., meta tinklus į Michigano ežerą stintoms gaudyti. Stin
tų sezonas prasidėjo prieš dvi savaites ir dabar jų didžiausias 
gaudymo laikas.

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagą siųsti: 7045 So. Ciaremont Avė., Chicago, Illinois

Nors ir tyliai klausė Jonu
kas, bet kiti vistiek nugirdo.

— Dėde, papasakok apie Ve
lykų bobutę, — prašė vaikai.— 
Ir mes norime išgirsti.

— Gerai, klausykitės, — ta
rė dėdė, žiūrėdamas į vaikus.— 
Velykų bobutė gyvena labai to
li. Ta vieta vadinasi Didžgiriu. 
Tai didelė giria, kurios vidury
je stovi iš rąstų pastatyta tro
belė. Jos stogas dengtas šiau
dais. Prie trobelės įėjimo ji 
turi darželį. Ten auga kiškio 
kopūstai, visokios samanėlės, o 
pačiame viduryje žaliuoja rū- 

! tos. O ar žinote, kas tą trobelę 
pastatė, kas darželį tvorele ap
tvėrė ?

— Pati bobutė... žmonės...— 
spėliojo vaikai.

— Ne, neįspėjote, — pakra
tė galvą senelis. — Girios kiš
keliai! Kiškeliai — tai geriausi. 
Velykų bobutės bičiuliai. Per 
visą žiemą, kada laukai ir giria 
pilni sniego, bobutė šeiminin
kauja namelyje, o kiškeliai iš
bėga palakstyti, maisto pasi
ieškoti. Gi gražumėlis, švaru- 
mėlis toje mažoje trobelėje! 
Prie pat lango stovi staklės ir 
ratelis. Žiemą ji verpia plonu
tėlius siūlus arba audžia lietu
viškas juostas. O tie raštai-raš- 
teliai: vienas už kitą gražesni! 
Atėjus pavasariui, bobutė iš
siuntinėjo greitakojus kiške

ruošti ne tik prie turtingų sta
lų gardžiai ir sočiai pavalgyti, 
pasidalinti įspūdžiais ir minti
ms, bet rengiasi ir programą 
turėti.

Kun. d r. P. Celiešius šioj lie
tuvių kolonijoj išgyveno 11 me 
tų, kuris per tą laiką čia išva
rė gilią ir plačią lietuviškojo 
gyvenimo vagą, ne tik bažny
čioje, bet ir už jos sienų. Jis 
čia lietuvių tarpe liks ilgai, il
gai atmintyje.

i
I Išvažiuoja į Dainavą prie 
Manchester, Mich., kur darbuo 
sis lietuviškojo jaunimo tarpe, 
kaip dvasios vadas ir stovyklos 

Į administratorius.

Rengėjai tikisi, kad lietuviš-
, koji visuomenė gausiai susi- 
; rinks atsisveikinti, palinkėti 
naujose pareigose ištvermės ir ( 

! visokeriopos Dievo palaimos, 
i Jonas. Ervydis

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brang-enybSs, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 29, III.

Tel. 434-4660
Parduotuve atdara tr sekmadie

niais.

VELYKŲ BOBUTĖ
Sutrumpinta pasaka

lius, kad surinktų ir parneštų 
jai žinias apie gerus ir blogus 
vaikučius.

Didžiąją Savaitę bobutė su
šaukia į talką visos girios kiš
kelius. Vieni maišo dažus, kiti 
margina margučius, treti rū
šiuoja juos ir krauna į vežimė
lius. Bobutė, akinius užsidėjusi, 
sėdi prie stalo ir varto didžiu
lę knygą, kur surašyti geri ir 
blogi vaikučių darbeliai.

Ir bobutė, ir kiškeliai išsi
rengia į didžiąją kelionę. Arti
mesnėse apylinkėse margučius 
išnešioja kiškiai. Į tolimesnes 
vietas bobutė vyksta pati. Gai
la tik, kad jos niekados nega
lima sutikti. Štai kodėl:

— Didžgiryje, šalia savo tro
belės, bobutė turi ir mažą tvar
tuką. Tenai ji laiko vaškinę ku
melaitę. Žmonės kalba, kad ji 
esanti daug greitesnė už mūsų 
arklius. Didžiojo Šeštadienio 
pavakary pasikinko bobutė tą 

Į kumelaitę, apsirengia gražiau
siais rūbais ir išvažiuoja. Ve- 

•lykų rytą, tik saulei tekant, 
bobutė vėl turi būti Didžgiryje, 

Įneš vaškinė kumelaitė bijo sau
lės. Jei tik saulė užkaitintų, ji 
pradėtų tirpti, ir Velykų bobu
tė nebegalėtų pas savo kiške
lius sugrįžti.

Vaikai padėkojo seneliui už 
gražią pasaką. Senelis iškelia
vo toliau. Gražina Balsytė

Saulute
Saulutė šildo,
Saulutė šviečia,
Mane į lauką 
Vėl žaisti kviečia.
Uogas sirpina,
Vaisius brandina, 
Darželyje mane 
Gėles augina.

Irena Regytė

Kristus kėlės
Liaunos gluosnio šakos 
Puošias katinėliais, 
Links'mą dieną skelbia 
Laukų vyturėlis:

Kristus kėlės. ..
Švariai nusiprausęs 
Jau stiebias daigelis,
Šilelio palaukėj 
Suzvimbia bitelės:

Kristus kėlės. ..
Skardena rageliai 
Lietuvos piemenėlių. 
Bažnyčioje lenkias 
Šventam Avinėliui:

Kristus kėlės... 
Danutė Lipčiūtė

Prie zuikučių namelio

Ką sudaro bilijonas?

Bilijoną ne visi vienaip skai
čiuoja. Amerikoje, Kanadoje, ir 
Prancūzijoje bilijonas yra tūk
stantis milijonų. Rašoma vie
netas su devynais nulais: 1,- 
000,000,000. Kartais šis skai- 

■ čius dar vadinamas milijardu, 
j Anglijoje ir Vokietijoje bili- 
' joną supranta kaip milijoną
‘milijonų. Rašomas vienetas ga žemėje? 
i su dvylika nulių: 1,000,000,-!
000,000. 4- Parašyk 1000000 be nu

piešė Rasutė Arbaitė

TRUPUTĮ PAGALVOK

1. Parašyk 1000 su penkiom 
vienodom skaitlinėm.

(2 taškai)

2. Niekad nebuvo gyvas, - bet
turi liežuvį. (2 taškai)

Atsiuntė Aldona Pračkailaitė

3. Kokia liga žmonės neser- 
(2 taškai)

lių. (1 taškas)

įveiki sulauks £* Velykų '

Velykų sveikinimo kortelė iš 
Lietuvos. Kadangi Lietuvos paver
gėjai švenčių nepripažįsta, tai 
ant kortelės užrašas padarytas 
ranka.

REDAKCIJOS KAMPELIS

“Tėvynės žvaigždutė” jus 
lankys trečiadieniais.

1962 m. balandžio mėn. 29 d., 
2 vai. po pietų, Jaunimo Cent- 

' re Chicagoje, studentų ateiti
ninkų korp. korp. “Grandis”

! rengia margučių ritinėjimo žai- 
■dynes. Bus gražiausių margu
čių konkursas. Kviečiame šį 
gražų lietuvišką paprotį palai
kyti gausiu atsilankymu.

Medžiaga plaukia gausiai. 
Būkit kantrūs, nespėjame taip 
greit sutalpinti. Ačiū visiems.

Taškų laimėjimai

A. Arštikytė — 53; Z. Girgi- 
naitė — 49; A. Palytė — 48; 
E. Pocius — 47; D. Šiliūnaitė 

!— 43; B. Paliulytė — 37; A. 
Pračkailaitė — 28; Ž. Brakau- 
skaįtė — 27; A. Pakalniškis — 
24; A. Mikailaitė — 19; kiti 
mažiau.

Galvosūkių atsakymai
1. Tėvas, sūnus ir sūnaus sū

nus.
2. Nė vienos. Likusios nu

skrido.
j 3. Šlapi.
, Kas tėvų neklauso, valgo- 
duoną sausą.

ISTORIJOS NUOTRUPA
Mano sragusis ir gerasis vaike

li! Dėkui ir dėkui už meilingus žo
delius ir paguodimą manęs; žinai, 
jog aš nemoku ilgai rūpintis ir ne
turiu laiko; perskaudėjo širdis, ir 
gana. Dėkui už šiokius tokius pa
mokymus, tas man labai patiko, ( 
jog rašytojui pačiam turi tikti jo 
rašymas, tai iš jo- supratau aiškiai, 
kaip tat yra rašyti nuo širdies. 
Teisybė, skaitydama savo darbą, 
randu šmotelį, kur geriau patinka, 
randu, kur suvisu rodos negerai, 
bet sunku pertaisyti, ir palieku 
taip pat. Dabar tą mano gavėnios 
darbą perskaitęs siųsk petrapilie- 
eiams, jei besuspėsi, o jei ne, pa
liks kitam sykiui, juk anie netru
kus išvažinės.

(Iš J. Žemaitės laiško
P. Višinskiuij,

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ RĖMĖJŲ 
PENNSYLVANIJOJE

DVYLIKTAS SEIMAS
balandžio - April 29, 1962

JUOZAPO MARIJOS VILOJE
Newtown, Pennsylvania

Prasidės 11-tą valandą su Šv. Mišiomis
Šv. Kazimiero Seserys ir Rėmėjos nuoširdžiai kviečia kuo 

daugiausia svečių. Dalyvaudami šiame seime paremsite lab
daringus ir kultūringus tikslus.

$ \ I et uvois ,
’ knygų rl:«..ų




