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VOKIETIJA LINKSTANTI PRIE 
PRANCŪZU PREZIDENTO DE GAULLE

Europa nusivylusi prezidento Kennedžio politika

BONNA, Vokietija — Herb 
Langendorff, telegramų Chica- 
go’s American redaktorius, da
bar keliaująs Vokietijoje, kurią 
jis dažnai aplanko, praneša apie 
naujai besiformuojančią politi
nę atmosferą tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos. Jis šias žinias su
rinko iš aukštų valstybės parei
gūnų.

Toji politinė atmosfera, štai 
kurion pusėn keičiasi: ilgus am
žius buvę priešai — Vokietija 
ir Prancūzija — kaskart vis 
glaudžiau suartėja visapusiškai: 
prekybiniai, kariniai ir politi 
niai.

Vakarų Vokietijos vyriausy
bės vyrai pranašauja, kad Pran 
cūzijos prezidentas Charles de 
Gaulle užpildysiąs Europoje su 
sidariusią politinę tuštumą sa
vo griežta laikysena besiple
čiant komunizmo grėsmei. Eu
ropa daug tikėjosi iš naujojo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidento Kennedžio. Tos vil
tys dabar Europoje blėstančios, 
nes jis perdaug pasiduodąs Bri
tanijos premjero Macmillano į- 
takai- Europai jo pataikaujan-

JAV išleis 75 milijonus
dolerių australų bazei
CANBERRA, Australija. — 

Ministeris pirmininkas Robert 
G, Menzies užvakar pranešė, jog 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
pastatys 75 milijonų dolerių ver 
tės laivyno komunikacijos ba
zę vakarinėje Australijoje, šiau 
rėš vakariniame sąsiauryje, 700 
mylių šiaurėje nuo Perth.

Menzies pareiškė parlamento 
atstovams, jog panaši suma bū 
sianti išleista namų statybai ir 
kitiems reikalams dėl 450 ame
rikiečių ir australų, kurie gy
vens bazėje.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės parūpins pinigų bazės sta
tybai, kuri tarnaus amerikiečių 
ir sąjungininkų laivams Indijos 
vandenyne ir vakariniame Ra
miajame vandenyne (Pacifike), 
— pasakė Menzies. Statyba bus 
pradėta greitai.

Guatemalos vyskupai 
perspėjo budėti prieš
raudonųjų grėsmę

GUATEMALA. — Šiomis die 
nomis Guatemalos katalikų vys 
kupai bendru ganytojiniu laišku 
kreipėsi į savo tikinčiuosius, ra
gindami visus budėti komunisti
nio pavojaus akivaizdoje. Nelies 
darni tiesioginiai politikos, Gua
temalos vyskupai aiškiai pasi
sako, kad jų šventa pareiga yra 
ginti tikėjimą ir moralę, kurią 
slaptos ir pusiau viešos komu
nistinės organizacijos bando pa 
laužti ir sunaikinti.

KALENDORIUS
Gegužės 21 d.: šv. Andriejus, 

Bobola, Vaidevutis.
Gegužės 22 d.: šv. Rita, Rit- 

menis, Aldona.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsn.; rytoj — da
linai apsiniaukę, šilčiau.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:08.

ti komunizmui politikai yra ne
priimtina.

—o—
Charles de Gaulle, viena pro

ga, išsitarė apie. Kennedį: „Mes

De GauTle

tikėjomės iš Kennedžio stiprios 
vadovybės, bet mes dabar juo 
esame nusivylę tiek Vokietijos, 
tiek laisvosios Europos reika
luose.” šiuos žodžius perteikė 
vienas Vakarų Vokietijos val
džios žmogus, tačiau panaši 
pesimistinė nuotaika yra paskli
dusi ir platesnėse sferose. Y- 
pač gi Vokietijos socialdemok
ratų partijoje, šie priekaištai 
Kennedžiui yra garsūs ir daž
nokai girdimi. Nei Kennedžio, 
nei Macmillano palanki komunis 
tams politika vokiečiams nepri
imtina; prancūzai yra irgi griež 
tos politikos šalininkai. Užtat 
de Gaulle stengėsi baigti Alžiri
joje karą, darydamas gana žy

Naujausios žinios
—Prezidentas Kennedy vakar 

New Yorke kalbėjo apie medi
cinos pagalbos įstatymo projek
tą senesnio amžiaus asmenims 
ir prašė visuomenės paramos 
šiam planui. Mediciniška pagal
ba būtų teikiama socialinės ap
draudos rėmuose.

•—„NettfraZus” princas Phou
ma vakar grįžo į Laosą bandy
ti sudaryti koalicinės vyriausy
bės, kurios taip nori kai kurie 
Amerikos Valstybės departa
mento pareigūnai. Princas Pho
uma, nuvykęs pas laosiečių ka
ralių pasitarti vyriausybės su
darymo reikalu. Derybos dėl ko
alicinės vyriausybės būsiančios 
kurioje nors neutralioje valsty
bėje.

—JAV ambasada Vietname, 
Laoso sostinėje, vakar paneigė 
žinią, kad 300 amerikiečių jū
rų kareivių (marinų) įžengė į 
pietinį Laosą.

JAV medvilne j

WASHINGTONAS — JAV 
žemės ūkio departamentas fi
nansuos pasiuntimą $28,200,000 
vertės medvilnės į Indiją pagal 
ūkio atsargų eksporto progra
mą, už prekes bus sumokėta in
dų valiuta.

Amerikos medvilnės prekyba 
su Jugoslavija

BELGRADAS, Jugoslavija — 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
parduos Jugoslavijai 50,000 ry
šulių medvilnės 7 milijonų dole
rių vertės.

Žuvo Tėvas Modestas Stepaitis
KENNEBUNKEPORT, Mine 

— Tėvas Modestas Stepaitis, 
pranciškonas, Šv. Pranciškaus 
Varpelio redaktorius, žuvo mo
tociklo nelaimėje. Laidojamas 
šiandien.

mių nuolaidų, kad tik svaresnis 
jo žodis būtų Europoje.

Vokietijos vyriausybė nesle
pia galimybės, jog gali būti su
daryta glaudi sąjunga su Pran
cūzija, siekiant sustiprinti prieš 
komunistinį frontą Europoje, 
kurio negali garantuoti Ameri
ka.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris dėl savo amžiaus 
nesijaučia pajėgus baigti Euro
pos apjungimo planų, todėl šlie
jasi prie griežto, tvirto ir ener
gingo de Gaulle, kurio autori
tetas Europoje yra didelis. Vo
kietijos vyriausybė ir tauta pa
miršusi Hitlerio neapykanta 
Prancūzijai, išsprendė užsiliku
sius teritorinius ginčus ir sie
kia draugystės ir sąjungos su 
savo didžiuoju kaimynu.

Adenauer

—JAV kariniai vadai vakar 
patvirtino savo karinių dalinių 
paskirstytose pozicijose palei 
Laoso pasienį.

—Thailande greitu laiku bus 
JAV karių tarp 4,000 ir 5,000.

Ispanijoj angliakasiams
pažadėti didesni

atlyginimai
MADRIDAS, Ispanija — Gen. 

Francisco Franco vyriausybė, 
atrodo, sulaužė Asturias anglies 
kasyklų streikus, pažadėdama 
geresnius atlyginimus.

Darbo ekspertai pareiškė, jog 
šių streikų išsprendimas paska
tins darbininkus kitose vietose 
reikalauti didesnių atlyginimų.

Darbo pareigūnaiOviedo vie
tovėje, širdyje Asturias anglies 
kasyklų, pranešė, jog dauguma 
streikuojančių angliakasių su
grįžo prie savo darbų, ministe- 
rįui Jose Solis Ruiz, ispanų sin
dikatų viršininkui, pažadėjus 
jiems daugiau pinigų-

—o—■
Solis taipgi pažadėjęs paleis

ti areštuotuosius angliakasius, 
kaip tik streikai bus baigti.

Šiek tiek pasiekitimų įvyko 
Bilbao vietovėje, bet darbdaviai 
tikisi, kad dauguma iš 30,000 
streikininkų grįšią prie darbo.

Serga JAV Atstovų
Rūmų narys Flood

WASHINGTONAS — Geras 
lietuvių draugas, JAV Atstovų 
Rūmų narys (kongresmanas) 
Daniel J. Flood, serga. Prieš 
porą savaičių jis turėjo stem
plės (esophagus) operaciją. 
Sveiksta labai patenkinamai- 
Kas norėtų parašyti porą žod
žių ar pasiųsti kortelę, jo ad
resas : Georgetown University 
HospitaI, 38th St. & Reservoir 
Rd., Washington 7, D. C.

Kennedy ir Macmillan

Daugiau JAV kariu į Mauda
BANGKOK, Thailandas — j 

Dar 500 JAV karių ir jūrų ka
reivių (marinų) vakar pradėta 
išlaipinti Karat aerodrome, a- 
pie 130 mylių šiaurės rytuose 
nuo Bangkok, sustiprinti 2,800 
JAV kautynių kareivių, kurie 
jau yra Thailande.

Šaltiniai Bangkoke teigia, jog 
dar antrasis 500 karių dalinys 
turėtų atvykti į Thailandą iš 
Havajų šio savaitės pradžioje.

Malajai prieš siuntimą karių 
į Thailandą

KUALA LUMPUR, Malalai— 
Malajų vyriausybė užvakar pra
nešė, jog ji nesutinkanti bend
ruomenės (commonwealth) jė
gų, esančių Malajuose, pasiųsti 
į kaimyninį Thailandą, kad bū

21,500 egzempliorių
“Pravdos” pavergtai 

Lietuvai
PAVERGTOJI LIETUVA. — 

Vilniaus radijas gegužės 5 d. 
paskelbė, kad į Lietuvos mies
tus, rajonus, kolchozus kasdien 
pristatoma daugiau kaip 21,500 
egz. Maskvos “Pravdos”. Į Vil
nių dienraštis pristatomas tą 
pačią dieną ir jį skaito per 7, 
000 vilniečių. Kauną pasiekia 
3,500 egz., Klaipėdą — 2,300. 
Tik Vilniuje veikia per 4,000 
vad. visuomeninių įgaliotinių, 
kurių pareiga sovietinį laikraš
tį ar žurnalą įpiršti kiekvieno 
gyventojo šeimai.

Tebekovoja už Paverg
tųjų Tautų komitetų

CHICAGO — Illinois ketvir
tosios apylinkės atstovas kong
rese Edward J. Derwinski vėl 
stipriai parėmė pavergtųjų tau
tų komiteto reikalą. Jisai nusis
kundė, kad nei viena administra 
cija nieko nepadarė dėl Katyno 
žudynių, nors tai ir buvo iš
kelta į aikštę vieno kongresinio j}s dalyvavęs sąmoksle nužudy 
komiteto. Pavergtųjų tautų ko- ti generolą Salaną, buvusį slap-
mitetas galėtų padaryti tokį pa
tį. naudingą darbą, atskleisda
mas sovietinio kolonializmo žiū
ramus.

JAV Atstovų Rūmų narys 
Derwinski nusiskundė, kad Vals 
tybės departamentas priešinasi 
pavergtųjų tautų komitetui ly
giai taip pat, kaip jis kadaise 
priešinosi Katyno žudynių ko
mitetui.

— Jugoslavijos miestuose di
dėja chuliganizmas. Jugoslavi
jos komunistinė vyriausybė nu
sikaltėlius išsiunčia į provinci
jas pasitaisyti.

— 40 milijonų paklydusių gy
vulėlių. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse esą 90 milijonų šu
nų ir kačių.. Apie 40 milijonų 
yra benamių.

— Nicaraguoje areštuota še
šiolika raudonųjų.

— JAV mokslininkai iš Cape 
Canaveral, Fla., šiais metais pa
leis 80 raketų stačiai sudaryti 
vėjo žemėlapį.

tų įvykdyti Pietryčių Azijos 
Sutarties organizacijos (Seato) 
įsipareigojimai.

Britanija, Australija ir Nau
joji Zelandija jau pasiruošusios 
mažus karinius dalinius pasiųs
ti į Thailandą.

Maskvos patriarchas 
atšaukė savo

nutarimų
MASKVA. — Vokiečių katali

kų žinių agentūra pranešė, kad 
Rusijos ortodoksų bažnyčios at
stovas užsienio reikalams pas
kelbė, jog Maskvos patriarchas 
nutarė reviduoti savo sprendi
mą dėl stebėtojų siuntimo į ar
tėjantį visuotinį Bažnyčios su
sirinkimą Vatikane.

Patriarcho atstovas pridūrė, 
jog ortodoksų Bažnyčios dele
gatai tik tada išvažiuos į Vati-. 
kaną ,kai gaus užtikrinimą, jog 
pasitarimų metu nebus “išpuo
lių” prieš Sovietų Rusiją. Sąly
ga yra tokia, jog susirinkime 
neturėtų būti nepalankiai išsita
riama prieš ateizmą, kuris yra 
oficiali Sovietų Rusijos pasau
lėžiūra.

Trumpai iš visur
Badaujantieji kinai bėga iš'Kennedžio pasiuntimas JAV ka-

komunistų rojaus į Hong Kon
gą. Britų administracijos parei
gūnai, norėdami sulaikyti išba
dėjusias minias, tiesia vielų 
tvorą palei raudonosios Kinijos 
pasienį. Per 4,000 kinų užvakar 
atbėgo į Hong Kongą. Policija 
apie 1,000 asmenų grąžino į ko
munistinę vergiją.

—Saigone gatvėje, Pietų Viet 
name, užvakar granatos spro
gimas sužeidė 3 JAV karius ir 
aštuonis vietnamiečius.

—Buvęs Prancūzijos premje
ras Debre užvakar Paryžiaus 
kariniame tribunole, kuris svars 
to gen. Salan bylą, paneigė, kad

tosios armijos organizacijos va
dą.

—Sovietų diktatorius Chruš
čiovas, viešėjęs Bulgarijoje sa
vaitę, grįžo į Maskvą. Užvakar 
vakare Sofijoje, bulgarų sosti
nėje, pareiškė, kad prezidento nio karo metu.

RAUDONOJI KINIJA SMARKAUJA
Kad Amerika atsiuntė savo karinius dalinius į Thailandą

TOKIO — Raudonosios Kini
jos vyriausybė užvakar pareiš
kė, jog ji „visiškai negalinti pa
kęsti jokio naujo Jungtinių A- 
merikos Valstybių prietilčio A- 
zijos valstybėse, kurių pasieniai 
susisiekia su komunistine Kini
ja ir perspėjo apie „skaudesnį” 
pralaimėjimą nei buvo Korėjo
je.”

Tai buvęs antrasis ir aštres
niais žodžiais Peipingo reagavi
mas į Jungtinių Amerikos Vals
tybių kautynių dalinių pasiun

Piety Vietnamo karių žygiai 
prieš komunistus

SAIGON — Pietų Vietnamas pietvakariuose nuo Saigono, bet 
— Pietų vietnamiečių karinės buvo atmušti. Du sargybiniai 
jėgos, rsmiamos helikopteriais, i žuvo ir 23 sužeisti. Viet .Cong 
pradėjo užvakar žygius prieš vyrų irgi žuvo ir buvo sužeistų, 
komunistų Viet Cong dalinius' bet juos nusinešė raudonieji, be- 
Phoung Dinh provincijoje, apie, sitraukdami iš mūšio lauko.
100 mylių pietvakariuose nuo J ----------------
Saigono.

Viet Cong vienetai užpuolė ( 
vyriausybės sargybinių būstinę
prie Xom Ngot apie 150 mylių

Kennedy prieš 35 valandų darbo 
savaitę

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy užvakar aiškiai 
prabilo, jog dar neatėjęs laikas 
35 valandų darbo ' savaitei.

Paklaustas spaudos konferen; 
cijoje, ką kaip jis mano dėl The 
Amalgamated Clothing Workers 
Union (AFL - CIO) nutarimo 
siekti 35 valandų darbo savaitę 
naujose sutartyse, Kennedy at
sakė:

— Aš tikiu į 40 valandų sa
vaitę. Mes apie tai kalbėjom 
seniau.

Adm. Charles C. Kirkpatrick, 54 
metų, pakeičia adm. F. Davidson, 
JAV laivyno akademijos viršinin
ką. (UPI)

rinių dalinių į Thailandą gali 
nuvesti į naikinantį atominį ka
rą.

—Lt. komandierius Malcolm 
Scott Carpenter skridimas ra
ketoje aplink žemę atidėtas už- _ Vilniuje ir žy-
vakar iki ketvirtadienio ryto; Eltog hendradarbis iš gve.
jis turėjo skristi rytoj. Skri-. 
dimas atidėtas, kadangi šešta
dienį po pietų pastebėta, kad 
neveikiąs Atlas D paleidimo vi- 
rintuvas.

— Katedra pastatyta 1221 me 
tais. Viena geriausių gotikos pa 
vyzdžių yra Burgos katedra 
šiaurinėje Ispanijoje, statyta 
1221 metais.

— Filipinų prezidentas Dios- 
dado Macapagal atidėjo kelionę 
į Jungtines Amerikos Valstybes, 
kadangi jų kongresas nepriė- 
męs įstatymo projekto sumo
kėti filipinams 73 milijonus do
lerių už nuostolius II Pasauli-

timas į Thailandą praėjusią sa
vaitę ir tai primena Peipingo 
perspėjimas prieš komunistams 
kinams įsikišiant į Korėją.

Peipingo radijas 1950 metų 
rugsėjo 30 dieną paskelbė, kad 
komunistinė Kinija „nestovės 
rankų sudėjus, kai į jos kaimy
no teritoriją (Šiaurės Korėją) 
įvykdytas įsibrovimas.”

Raudonosios Kinijos armija 
įsiterpė 1950 metų spalio 26 
dieną, kelioms valandoms pras
linkus, kai Jungtinių Tautų ka

Žmogaus teisių lyga
svarsto sovietų kolo-

nizmų Pabaltijyje
NEW YORKAS. — Tarptau

tinė Žmogaus Teisių Lyga, ku
rios centras yra New Yorke, 
ir kuri patariamuoju balsu da
lyvauja Jungtinėse Tautose, pas 
taruoju metu pradėjo svarstyti 
sovietinio kolonizmo reiškinius 
Baltijos valstybėse. Surinkusi 
atitinkamą medžiagą, Lyga gali 
klausimą iškelti Jungtinėse Tau 
tose.

Schlesinger pasitraukia 
iš Harvard universiteto

CAMBRIDGE, Mass. — Ar
thur M. Schlesinger jr., specia
lus prezidento Kennedžio pa
galbininkas, pasitraukė iš isto
rijos profesoriaus Harvard uni
versitete pareigų. Pasitrauki
mas įsigalioja birželio 30 die
ną. Tai pranešė universitetas 
užvakar.

Schlesinger yra “Ieave of ab- 
sence” nuo 1960 metų liepos 
mėnesio, įsijungus jam- į Ken
nedžio už prezidentą agitacijos 
štabą. Harvard universiteto tai
syklės neleidžia ilgiau būti išė
jusiam atostogų (“absence”) 
kaip dvejus metus.

Pulitzer premijos laimėtojas 
profesorius pasitraukimo pa
reiškimą įteikęs šių metų pra
džioje, ir Harvard korporacija 
priėmė neseniai. Schlesinger, bai 
gęs Harvard 1938 metais, įsi
jungė į fakultetą 1946 metais 
ir nuo. 1954 metų buvo istori
jos profesorius.

dijos praneša: Stokholmo dien
raštis “Dagens Nyheter” pas
kelbė žinią, kad mirties bausmės 
įvykdymas už ūkinius nusikal
timus Vilniuje pasmerktiems 
trims žydams sukėlė nerimą vi
sos Sovietų Sąjungos žydų tar
pe. Laikraštis perdavė žydų 
sluogsnių Paryžiuje nuomonę, 
jog sovietų organai griebėsi 
priešžydiškų priemonių ryšium 
su dabartiniais maisto produk
tų trūkumais. Vilniaus žydų 
teismą plačiai komentavo Švedi
jos žydų mėnesinis politikos ir 
kultūros žurnalas “Judisk Tids- 
krift”. Abiem atvejais buvo ci
tuojama “Sovietskaja Litva”.

riniai daliniai pasiekė Yalu upę.
„Mes privalome naujai pers

pėti Kennedžio vyriausybę, jog 
ji turės pilną atsakomybę dėl 
rimtų pasekmių, kylančių dėl jo 
žaidimo su ugnimi,” — pasakė
Peipingo liaudies dienraštis.

—Ispanų vyriausybė slepian
ti žinias apie vykstančius ang
liakasių streikus Ispanijoje. 
Streikuoją per 70,000 angliaka-
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOL1CNAS

suimtų. Jis gali jus areštuoti 
už įvykdytą ar jo akivaizdoje 
daromą kriminalinį nusikalti
mą. Jeigu jūs priešintumėtės, po 

i licininkas gali pavartoti jėgą. 
Jeigu pilietis jaučia, kad netei
sėtai areštuotas, jis gali po
licijos stoty neatsakyti į klau
simus, turi teisę susisiekti su 
savo šeima arba advokatu. Jūs 
turite teisę būti paleistas iki 
teismo už užstatą. Jūs galite 
patys save ginti arba įgalioti 
advokatą, o jei esate neturtin
gas,- galite prašyti, kad teismas 
paskirtų gynėją, jei už įvykdy
tą nusikaltimą gresia kalėjimo 

Į bausmė, — baigė savo pareiški
mą prokuroras. Pr. Šul.

BEDARBIO PAŠALPAI 
GAUTI NUOSTATAI

Jei jūs grįžtate j darbą prieš 
I registravimui pretenzijų įstai
goj nustatyta laiką, praneški- 

j te prieš arba po atidirbto dar
bo7 valandų reguliariai nustaty
tą dieną arba šeštadienį rytą. 

i
Pabaudos už apgaulę

Bet kuris asmuo, kuris ima 
pašalpą meluodamas arba susi
laikydamas pranešti bet kurias 
žinias Nedarbo Kompensacijos 
įstaigai (Division of Unemploy- 
ment Compensation), privalo 
grąžinti dvigubą sumą, kurią 
neteisėtai gavo. Kol jis negrą- 

> žins tos neteisėtai gautos pa
šalpos, jis negalės ateityje gau
ti nedarbo pašalpos, nors ji 
jam ir priklausytų.

Taip pat '■— asmuo, kuris są
moningai apgavo Steitą, imda
mas arba bandydamas kolek- 
tuoti pašalpą, į kurią jis neturi 
teisės, bus traukiamas baudžia- 
mon atsakomybėn ir gali būti 
nuteistas iki 6 mėnesių kalė
jimo ir pinigine bauda iki $200 
už kiekvieną savaitę, už kurią 
jis išgavo arba bandė išgauti 
apgaulingą pretenziją (claim).

pr. š.

IOS KLAUSIATE —
MES ATSAKOMfc

Ki. Ar aš galiu gauti pensiją 
sukakus 62 m. amž. ir kiek? 
Nuo 1959 m. turiu «iuvyklą- 
valyklą ir pati už save moku 
soc. dr. mokesčius. Už 1959 m. 
sumokėjau $1,221; už 1960 m. 
— 1,265; už 1961 — $952 ir 
už 1962 m. numatau—$1,300. 
Esu gimusi 1901 m. vas. 7 d. 
Kiek gaučiau pensijos būdama 

<65 m., mokėdama mokesčius 
j už tą biznį? T. E.

Ats. T. E. Jeigu, pasibaigus 
šiems metams, jūs daugiau ne
bedirbtumėte, tai sulaukę 62 m. 
amž. gautumėte apie $32 per 
mėnesį sumažintos pensijos. 2.

MEDICINOS APRŪPINIMAS 
PAGAL ĮVAIRIUS PLANUS

Gegužės 13 d. Sun-Time at
spausdino duomenis apie medi
cinos aprūpinimą pagal tris pla 
nūs, kurių svarbiausią medžia
gą pateikiame. King - Anderso
no bilius numato medicinos ap
rūpinimą pravesti pagal Sočiai, 
draudimo sistemą, apimant ir 
gelžkeliu pensininkus, viso 14,- 
240,000 žmonių; finansavimas 
eitų per soc. sec. mokesčių pa
didinimą ; aprūpinimas apimtų 
ligoninės, poilsio namuose 
sveikatos išlaidų padengimą; 
per metus kaštuotų $1,200,000,

Javits bilius apimtų asmenis, 
kurie vyresni negu 65 m. ir ku
rių pajamos mažesnės negu $3,- 
000 per metus, iš viso apimtų 
12,300,000; duotų trumpo laiko 
diagnostiką, ilgo laiko chroniš
ką aprūpinimą, paremiant pri
vačias apdraudos įstaigas; kaš
tuotų $1,230,000 per metus.

Bowl bilius aprūpintų visus, 
virš 65 metų amžiaus, viso 
16,200,000 žmonių; finansavi
mas — pajamų mokesčiai iki 
$125 sveikatos apdraudos pir
kėjams; duotų ligoninę ir svei
katos namuose aprūpinimą, 
pagal privačius apdraudos poli
sus; kaštuotų $2,000,000 per 
metus.

Mums atrodo, kad geriausias 
yra King - Anderson bilius. 
Gal dėlto visi darbo žmonės ir 
organizacijos rašo pavienias ir 
kolektyvines peticijas senato
riams ir kongesmanams į Wa- 
shingtoną, kad priimtų tą bi- 
lių dar šioje sesijoje. Pr. Š.

PILIEČIŲ TEISĖS AREŠTO 
METU

Illinois valstybės prokuroras 
W. G. Clark šiomis dienomis 
spaudai padarė viešą pareiš
kimą, pabrėždamas, kad pilie
čiai turi žinoti savo teises, kai 
jie yra areštuoti.

Yra išleista speciali knygelė, 
“Your Rights If You Are Ar- 
rested”, kurią suinteresuotas 
pilietis gali gauti nemokamai, 
parašęs atvirlaiškį adresu 160 
N. Clark st., Chicago, III. Toje 
knygelėje išaiškinamas arešto 
įstatymas ir teisės piliečių, kai 
jie suimami ir nugabenami į 
policijos stotį ir vėliau prista
tyti į teismą.

. — Jūs galite būti areštuotas 
tiek už didžiuosius (žmogžudy
stę, ginkluotą plėšimą), tiek ir 
už mažesnius nusikaltimus (už 
.greitą važiavimą, gembliavimą, 
triukšmo kėlimą), — pasakė 
W. Clark. — Policijos valdinin
kui nėra būtina turėti arešto 
įsakymą — warrant, kad jus

VALANDOS: 
Pirrnad. 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.

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 4į4%

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

PAINTERS $3.72 

LABORERS $2.99

Plieno kainos pakėlimas atsilieptų į uždarbius. Prez. Kennedy 
administracija stengiasi sulaikyti statybos verslo uždarbių kėlimą 
ir plieno kainas. Čia pateikiami amatininkų uždarbių vidurkiai.

(Central Press)

Jeigu ir toliau dirbtumėte ir 
po 1962 m. uždirbtumėte tiek, 
kiek manote uždirbti šiais me
tais ($1,300), tai jūsų nesuma
žinta pensija, sulaukus 65 m. 
amž,, būtų apie $49 per mėn.

Kl. š. m. rugsėjo 2, man su
kaks 65 m. Gavau perspėjimą, 
kad turėsiu apleisti darbovietę. 
Turiu du vaikus mokyk, amž., 
priverstas būsiu ieškoti darbo. 
Malonėkite painformuoti: 1. Ar 
aš jau dabar turiu kreiptis į 

, soc. sec. įstaigą pensijos reika- 
ilu? 2. Ar galėsiu vienkart gau
ti bedarbio paša’pą? 3. Jei ma
no žmonai pasiseks gauti dar- 

jbą, ar ji galės prisirašyti prie 
'savęs vaikus? A. N.

Ats. A. N. Gaila, tačiau galiu, 
atsakyti tik į pirmąjį jūsų klau 
simą, kuris tiesioginiai liečia 
soc. dr. pensiją. 1. Pareiškimą 
pensijai gauti galima paduoti 
ne anksčiau kaip tris mėn. 
prieš išeinant į pensiją, jeigu 
jūs esate nutarę neimti suma
žintos pensijos. Vadinasi, pa
reiškimą galite įteikti jau š.

. m. birželio mėnesį. J. šoliūnas
2: Bedarbio pašalpą galėtu

mėte gauti, jei tuo laiku būsite 
darbingas, ieškosite darbo, re- 
gištruositės nedarbo įstaigoje 
ir vykdysite kitus nedar
bo įstaigos nurodymus. 3. Jūsų 
žmona galės prisirašyti prie sa
vęs vaikus, jei ji jiems duos 
daugiau negu pusę pragyveni
mui reikalingų lėšų. pr. š.

v į-i į’z z
KI. — Aš gimiau 1904 m. spa

lio 19 d. Mano vyras yra 66 m. 
'amž. ir pensijoj. Jis gauna $110 
; mažai; Mum dviem neužtenka pra- 
i gyvent, Ar jis gali gauti kitokią 
pašalpą dėlto, kad gydytojas pri
pažino, kad jis negali dirbti? Tre- 
jopus vaistus vartoja, kas apsieina 
labai brangiai. Aš irgi negaliu eiti 
dirbti, nes negaliu jį vieną palikti 
ir turiu skaudžias kojas — išsi
plėtimą gyslų. 1. Ar mano vyras 
gali gauti daugiau pašalpos? 2. Ar 
aš galiu gauti pusę jo pensijos, 
nors aš nesu 62 metų? 3. Kad aš 
gaučiau pusę vyro pensijos, ar aš 

■ galiu gauti savo pensiją, kur aš 
, mokėjau per 7 metus soc. security 
! prieš 1946 m. ? Nuo 1946 nedirbu.

Ur. R.
At. Mrs. -Ur. R. 1. Jūsų vyras 

negali gauti jokios kitos socialinio 
draudimo pensijos, nes socialinis 
draudimas moka tik vieną mėnesi
nę pensiją. 2. Jūs, kaip žmona, 
negalite gauti pusės vyro pensi-

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to.’5- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

' jos, nes dar neturite 62 m. amž. 2047 W. 67 PI. WA 5-8063 
Mėnesinės pensijos mokamos tik

toms moterims, nesulaukusioms 62 
i m. amžiaus, kurios turi savo glo- 
i boję mažametį vaiką. 3. Jeigu jūs 
j esate visiškai nedarbinga ir dėl 
i nesveikatos negalite dirbti, tai 
< jūs taip pat turite teisę prašyti 
j nedarbingumo pensijos. Nedarbin- 
I gurno pensiją gali gauti kiekvienas 
]• darbininkas, neatsižvelgiant į jo 
| amžių, jeigu jis įrodo, jog yra vi- 
! siškai nedarbingas. —

Kl. Esu gimęs 1887 m. liep. 9 
d. Į Ameriką atvažiavau 1951 m. 
kovo mėn. Pradėjau dirbti nuo 
1961 m. sausio 1 d. Esu self emp- 
loyed. 1. Kiek man reikia išdirbti 
ketvirčių, kad galėčiau gauti iš 
soc. sec.? 2. Jei man užtektų 6 ket
virčių, ar, aš galėsiu kaip self 
■eenployed užmokėti soc. sec. mo
kesčius liepos mėn. už šešis pra
ėjusius mėnesius? 3. Uždirbu kas 
mėn. $100. Kiek gaučiau iš soc. 
sec.? S. M.

Ats. S. M. 1. Kad jūs įsigvtu- 
mėte teisę gauti soc. dr. mėnesinę 
pensiją, jums yra būtina uždirbti 
bent šešis metinius darbo ketvir
čius. 2. Ne. Sau dirbantysis (self 
employed) negali mokėti socia
linio draudimo mokesčių už ma
žiau negu 12 mėn. ir anksčiau ne
gu baigiasi mokestiniai metai. Tik 
tam tikrais atvejais yra daromos 

j išimtys (darbininkui mirus arba 
išėjus iš biznio). Vadinasi, jūs 

i turėsite laukti metų pabaigos ir 
i tada užmokėti reikiamus mokes- 
i čius. 3. Nėgąliu*pasakyti, nes ne
žinau, kiek metų. būsite išdirbę. Ta 

. čiau, jei išdirbsite tik minimumą 
ketvirčų, tai ir jūsų mėnesinė pen
sija tebus tik minimumas, t. y. 
40.00 dol. J. Šolifimas

— NcdaiUiiį sumažinti Ka
nadoje reikia kas metai suras- 

1 ti 200,000 naujų darbų. Iki šiol 
būdavo suorganizuojama tik

ELECTROniCS
TV-RAB1OAI - PUOŠT. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos ir garantija

13321 S. Hąlsted St.'- CLIFFSIDE4-5665

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
ĮURŠTOS RŪŠIES POTOGRABTJOS 
VlflSŲ SPECIALYBE.

MfcCIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-248)

(Incorporated)
EB V ARBAS UL1S, sav

..s*

M O V I N G

65,000 kasmet. Kovo mėn. viso
je Kanadoje buvo 560,000 be
darbių. Tai sudaro 8.7% visos 
darbo jėgos.

P, ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. bau 
dažai. Spee. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t 

9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECH N i KOS IAB 
2850 VV. 63rd St, Chicago 29, 111. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. 1 IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą, 

Dėl valandos .skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
ka.sl<ied, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS '
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street 
Vai.- kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 

i vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlo- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PK 8-3229 
Rez. telef. tVAlbreok 5-507#

Rez. HE #-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
MedicaI Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 West (13r<l Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 324 1 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 

1 nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63r<l St.
Kampas 63-čios ir Caiifornia 
tai šuR'ien nuo 6—8 vai ,:ak

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutartį 

Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAlbrook 5-3048

dr. c. k. boksus
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Valandos pagal susitarimą 
tel. ofiso HE 4-5849- rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest lįst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ešt. pagal sutartį 
sekm. uždary ta

Tel- ofiso HE 4-5758: Res. Hl 5-3226

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.: penkt. 16 v. r. iki 9 v ▼.: 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.

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

2737 VVEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3408

Tel. Ofiso 247-1002. .Kamę PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue 
(Prie Caiifornia Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

5132 S. Kedzie Avė. VVA 5-2670, 
Valandos pagal susitarime Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpecialybS akušerija ir moterų ilgos

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

Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. 
rcj-«;(ln.d1«n1a1is uždaryte

DR. A? GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nriima nagai eusitarlms

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 83 Street 
Vai.: Pirrnad. ir ketv. nuo 3 v. Iki 
4:30: antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
Šešt nuo 1 iki 4 va.l.

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

DR. A. JENKINS
gydytojas ir chirurgas

3844 VVest 63rd Street
Vai, kasdien nuo 1_ 4 p. p. tr 6
iki. 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.
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Telefonas: GRovelielI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PĖITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Rd.

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

Ofiso ir buto tei. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spee. plaučių ir širdies)
756 'VVest 35th Street

(kampas 35-ta ir Hąlsted) 
Valandos vak. 7-9. šeštad. 10-2 p. p.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — Bl 7-0400.

TeL: REliance 6-1811
DR. WfiLT6R J, KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) , 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street 
Vai..- Pirrnad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:30 
vai. vak. šeštad 1 —t vėl., trečiad.

st. ofiso ir buto OLympie 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—3Z vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU !R VAŠKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAI, BUILDING 
7156 South tVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo ii 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 3 va! p, p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tei. VVAlbrooi 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 7lst Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(OFISO IR. REZ.)
VAI,A N.POS PAGAL 3UBITARIMĄ 

Tel. ofiso PR 8-7773. rez. PR. 6-4732

WtA. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street 

Vai.: pirrnad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
gydytojas ir chirurgas

SpecialybS — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr 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
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ 

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

KR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGffi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. Dl 

Telef. offiso; PUlIman 5-6766 
Namų: BEverly 8-S946 

PriSrn. 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 chirurgė

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

Ofisas 3259 S. Hąlsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. S-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — BTshop 7-252f>

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer!

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak, 
Treč, ir-sekmad. tik susitarus.

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

• Administracija dirba1 kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. U,-

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOK

Headaches, Arthritis, Rheųmatism.
Spine & Nerve, Ailhįfehts 

1428 Broadway, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 iki 6 
P. M. Kitu laiku pagal >■ susitarimą. 
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIshop T-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINSS piGOB 
Priešais Kryžiaus ligonine.

VAL.: Pirrnad., antr., ketvų penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonų.

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, įt
Tikrina akis Ir prilaiko -Ūkiniu* 

keičia stiklus ir remtis 
1455 S. Califotnia Avė. JjJx 7-7X81
Vai.: 10 ryto iki 8 vak:,, trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p'

Rez. tel. PR 9-0563, Rez.f PR 9-673

Dr. W. Ross
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

. chirurgija
Ofisai: 7958 S. tVestern Avė., te' 
GR 6-0091; 392 E. 159th St. Harvej 
m., tel. EDison 3-4383; 3t) N Mi 
gan Avė., Suite 808, tel. (3E 6-7761 

Valandos pagal susitarimą.

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIįUS 
6149 So. I’ulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak'Eorest, iii. 

Teief. EU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071 -----------------------

DR. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St. 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tei. GRovehIU 0-0617
Valandos: 1-3 p, m. ir Oi-S. p. m 

Penkt. tik 1—3 n. m 
> rečlad. Ir šeštad, pagal nutarti.

Ofiso telef. CLiffside 45-289G 
Rezid. telef. IVAlbrook I>U5099

DR. P. STRIMAITIS
gydytojas ir chirurgas 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną >-2__ 4 ų
6-—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nU( 
2 vai. iki 5 vai. vak

DR. VYT. TAURAS
U. GOS . “'j : it j- j

Ofisas ir rez. 2652 W, 5»th Si 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-56 
Jfiso vai.: Pirm., antr.S treč. 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 
?'v- Sešt. 2—4 v. popiet ir k! 
.alku .— pagal susitarimą... ,

Tel. ofiso HE 4-2123, rez; GI 8-6

DR. I. P, TUMASONIS 
CHIRURGAS 1

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitari) 

DS1 valandos skambinkit 'fei.: 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, k 
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad

Telefonas — GRovehUl 6-282]

DR. A. VALIS-LABOKAS
gydytojas ir chirurgu

2524 West 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTE 

LIGOS
•alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai s 

Šeštadieniais nuo 1-4 Vitl: popl.
Trečiadieniais uždaryta.--------------------------------u-i___
Tei. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVI6U S
(VAŠKAS) <■,.

gydytoja ir chirurge 
8248 Sonth Kedzie Ayp. 

Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8
Šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč.1, ir seku 
tik skubiais atvejais lr apsitarus, 

Tel. ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-310

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

2420 VV. Marųnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. i 

Trečiad. ir šeštad. pagal šutart}.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenne 
Vai.: 11 v. ryto iki 1 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba" susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
484-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.

jitaiii
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Jaunoji karta

LIETUVIŠKUOJU KELIU
Kai anuomet Lietuvoje bu

vo uždraustas spausdintas lie
tuviškas žodis, kai buvo ne
leidžiama mokykloje vaikams 
prabilti savo tėvų kalba, lie
tuvis tada žinojo savosios 
kalbos vertę ir jautė gyvena
mo momento svarbiausią už
davinį — kovoti už kultūrinius 
pavergtos tautos turtus. O ir 
dabar okupuotoje tėvynėje 
mūsų broliai ir sesės žino ir 
jaučia, kas yra jiems lietuvių 
kalba ir ko yra verta tautos 
laisvė.

*
Mes kelios dešimtys tūks

tančių lietuvių patogiai įsitai
sėme visokios laisvės krašte. 
Čia radome tūkstančius seniau 
atvykusių, kurių kalba pra
džioje ne vienam iš mūsų au
sį rėžė. Dažnas sakė, kad jis 
taip nekalbėsiąs ir kad jo vai
kai taipgi bus išmokyti gra
žiai lietuviškai. Daug dalykų 
buvo pastebėta ir daug kar
čios kritikos buvo pasėta se
nosios lietuvių kartos adresu. 
Tai buvo ir yra geri norai, sie
kiant aukštųjų tautiškumo 
tikslų.

Betgi tada dar svetima ap
linka naujai atvykusiam buvo 
kaip šaltas jūros vanduo. Jis 
šaltas iš tolo ir pradžioje su
purto. Paskui jame apsipran
tame ir nejaučiame nei šalčio, 
nei drebulio. Šiandien po ke
liolikos metų aplinka baigia 
visus sulyginti taip, kad visi 
vaikai tarp savęs kalbasi ang
liškai, nes lietuvių kalboje 
trūksta jiems kasdieninių žo
džių., Dėl to galime ieškoti 
kaltės daug kur, bet pirmiau
sia ją atrasime vaiko namuo
se.

Tėvai pasidarė nepajėgūs 
perteikti vaikams savos kil
mės turtus. Gal kai kurie ir 
nepaiso, jog jų vaikai nekal
ba lietuviškai ir kad jie nebus 
šiame krašte jų kilmės liudi
ninkai. Bet daugeliu atvejų 
supančios aplinkos įtaka yra 
sunaikinusi tėvų autoritetą.

Mokykloje, gal būt, vaikai 
“sužino”, kad jie už tėvus dau
giau išmano, kad tėvai yra iš 
senojo krašto ir atsilikę nuo 
gyvenimo. Jeigu tėvų moky
mas, ypač dorovės klausimuo
se, nesutampa su mokyklos 
etinėmis pažiūromis, tai, ži
noma, tėvo ir mamos autori
tetas varžybų su mokykla ne
atlaikys.

Niekas negali skųstis, kad 
Amerikoje nėra laisvės. Bet 
toje laisvėje mes patys pasi
darome nelaisvę. Yra laisvė 
pasijuokti iš svetimos kalbos, 
pasityčioti iš tėvų gimtinės. 
O pasaulyje nėra didesnio 
ginklo už juoką. Visus argu
mentus gali sugriauti tik vie
nu nusikvatojimu. Ir argi vai
kas kovos už savąją kalbą, 
kai jam yra gyvybinis dienos 
reikalas prisitaikyti prie sa
vo draugų, prie mokyklos ir 
visos aplinkos ?

Demokratijos ir lygybės 
santvarka visus mus sulygino. 
Turčius ir beturtis turi na
muose šaldytuvus. Visi lygiai 
gerai valgo. Visų interesai yra 
tie patys: milžiniškose sporto 
aikštėse visiems lygiai ska
nios dešrelės. Prisitaikymas 
ateina savaime.,

Reikia apgailestauti, kad 
kai kam ateina į galvą min
tis pasiūlyti ir raginti jauni
mą prisitaikyti prie naujo gy
venimo su žala lietuviškajam. 
Jaunimui čionykštis gyveni
mas yra ne naujas. Jis yra

BOSTONO ARKIVYSKUPIJOS 
SINODE DALYVAUS 

PASAULIEČIAI
Pirmą kartą 154 metų laiko

tarpy Bostono arkidiecezijos si
node dalyvaus pasauliečiai. Kar 
dinolas Richard Cuching, Bos
tono arkivyskupas, pareiškė, 
kad sinodas bus šaukiamas pa
sibaigus visuotiniam Bažnyčios 
suvažiavimui spalio mėnesį. Si
nodą ruošiant ir jį pravedant

naujas tik tiems, kurie daro 
tokius pasiūlymus ir paragi
nimus. Skaudu yra matyti, 
kad taip yra laužomas tėvų 
autoritetas ir sėjamas jauno
je lietuvio sieloje menkaver
tiškumo pajautimas. Ir ar ne 
iš menkavertiškumo pajauti
mo rūpi kai kam prisitaikyti 
prie svetimybių savos kalbos 
nuvertinimu, papročių keiti
mu, tradicijų nesaugojimu, 
vardų ir pavardžių nulietuvi
nimu.

Kai nereikia kovoti už bui
tį, laisvę ir tautines vertybes, 
ateina su laisvuoju gyvenimu 
pavojai iš vidaus. Mokyklose 
jaunimas lygiai bendrauja su 
lietuviais ir svetimaisiais. Lie
tuvių aukštesniosiose mokyk
lose ir universitetuose yra tik 
visai nežymi mažuma. Yra 
tai tik mažas lašas dideliame 
vandenyne. Lengva tokiam 
lašui visai išnykti. Jei pradžios 
mokyklos amžius nebus davęs 
vaikui lietuviškojo pagrindo, 
tai vargu kur kitur jaunuolis 
tą pagrindą beras.

¥

Sekmadieniais girdime ku
nigą iš sakyklos skelbiant mo
terystės užsakus ir stebimės, 
kodėl tiek daug lietuvių mer
gaičių išteka už svetimtaučių, 
arba kodėl lietuviai vyrai ve
da ne lietuvaites. Gal tik tre
čia ar ketvirta dalis vedybų 
pasitaiko lietuvio su lietuve. 
O kiek moterysčių visai ne
skelbiama ?

Ir čia gyvenimas visus su
lygino. Savas žmogus nėra 
brangesnis už svetimąjį. Šian
dien graudžiai tėvai gali pa
sidžiaugti, kad, tiesa, jo sū
nus ar duktė angliškai kalba 
visai be akcento. O ne vienam 
tėvui ir motinai rūpėjo ang
liškosios kalbos akcentas. Kai 
tėvai nemokėjo anglų kalbos 
nei su akcentu, nei be akcen
to, tai jie manė, jog ir jų vai
kams gali kas nors panašaus 
nutikti. Bet vargu tėvai besi
džiaugia, kai dabar vaikas, 
baigęs universitetą, gal jau 
nebekalba lietuviškai ir, kur
damas šeimą, neranda sau gy
venimo draugo ar draugės lie
tuviuose.

Ne visur galima ir reikia 
šiame reikale kaitinti tėvus. 
Niekas jaunam žmogui neuž
draus kurti sau gyvenimo 
taip, kaip jam širdies balsas 
nurodo. Bet kas yra kaltas, 
kad jaunosios kartos širdies 
balsas ir sielos polėkiai neina 
lietuviškąja linkme? Ogi visi 
tie, kurie savo ar kitų vaikus 
išjungė iš lietuviškosios ap
linkos. Galima būtų suminėti 
ir daugiau veiksnių, bet šiuo
kart pasitenkinkime primini
mu, kad jaunimui būtina su
daryti lietuvišką aplinką su 
lietuviškais papročiais, žaidi
mais ir draugais.

Besiartinant atostogų laikui, 
reikia priminti, kad mūsų lie
tuviškosios stovyklos yra tie 
centrai, kuriuose mokoma 
įvertinti savo tėvusš jų kalbą 
ir papročius. Kai kam gal at
rodo, kad kovotojai už lietu
viškąsias stovyklas ir apla
mai už lietuviškos kalbos bei 
kultūros išsaugojimą šiame 
laisvės krašte yra tik nere
alūs idealistai, neturį ryšio su 
gyvenimo tikrove.

Tačiau jie yra idealistai su 
gyvenimo tėkmės pajautimu. 
Kol mes kovojame už gyve
nimo vertybes, tol jos yra 
mums brangios ir gyvos.

V. Rim.

l'bus pakviesti aktyviai dalyvau
ti ir pasauliečių atstoyai.

80,000 MARIJOS VALANDOJE
Pamaldose, kurios buvo Los 

Angeles mieste suruoštos mal
doms už pasisekimą visuotinio 

Į Bažnyčios suvažiavimo, dalyva
vo 80,000 žmonių. Tai buvo 
Švč. P. Marijos šventoji valan
da, susilaukusi tokio pasiseki
mo.

ATLANTO SANTARVE TEBESIEKIA 
JĖGOS

Tarpusavio nesutarimai trukdo išugdyti karinę pajėgą Europoje 

GEDIMINAS GALVA

Gegužės 6 d. prasidėjęs Šiau 
rinio Atlanto santarvės užsie
nio ' reikalų ir krašto apsaugos 
ministerių pasitarimas dėtas 
viltis tik maža dalimi pateisi
no. Zappeion parodos patalpose, 
Atėnuose, nuskambėjo 15 vals
tybių atstovų šnektos, kuriose 
buvo iškelti svarbūs klausimai, 
bet jie tebuvo paliesti atsargiai 
ir paviršutiniškai. Aptarimuose 
trūko ryžto ir aiškumo.

Sudrumstos nuotaikos

Graikija ilgai laukė eilės bū
ti santarvės šeimininku. Zap
peion būstinė buvo papuošta 
ištisa kilimų paroda. Kai ku
rie svečiai buvo nepatenkinti 
viešbučiais be telefonų, o laik
raštininkai turėjo progos rašy
ti ne tiek apie pasitarimus, kiek 
apie skirtą viešbutį, kuris tik 
ateinančiais metais būsiąs pra
dėtas statyti. Visų nuotaikas 
prislėgė žliaugiantis lietus ir 
šaltas šiaurys. Pasitarimuose 
buvo jaučiamas žymiai aštres
nis politinio šiaurio dvelkimas, 
kai santarvės nariai reiškė 
skirtingas nuomones esminiais 
klausimais.

Prancūzai nepatenkinti tetu
rėdami antraeilį balsą santar
vės vadovybėje. Anglai nepa
tenkinti dėl apsiginklavimo ir 
ginklų tiekimo. Olandai jaučia
si įžeisti JAV ir Indonezijos 
sutarimu Papuasijos klausimu. 
Portugalai graso atšauksią lei

dimą Azorų salose JAV įgu
las laikyti, prisiminę balsavimą 
Jungtinėse Tautose, kai Ste- 
venson pakėlė ranką prieš Li
sabonos politiką Angoloje.

Aštrūs nesutarimai dėl bran
duolinių (atominių) ginklų 
šiek tiek sušvelninti. JAV ne
noromis turėjo daryti kai ku
rių nuolaidų: leisti europie
čiams spręsti, kad branduoli
nius ginklus panaudoti, atsi
klausti Europos valstybių nuo
monės dėl apsiginklavimo bran
duoliniais ginklais ir rasti bend
rą kalbą beplanuojant Euro
pos gynybą. Europiečiai žino, 
kad Washingtonas spręs, ka
da paspausti mygtuką, tačiau 
patenkinti, kad išklausomas ir 
jų žodis.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Eugenija būdavo soti ir dailiai aprėdyta. Die
nomis prabūdavo mokykloje, vakarus ruso kieme 
pražaisdavo ar parke prabėgiodavo. Nuėjus gimnazi
jon, ją baigė, tėvams jokio vargo nesudariusi, ir iš
važiavo studijuoti.

18.
')

Vieną rudenį šio miestelio gimnazijon atkėlė nau
ją mokytoją. Vyras aukštas ir dailus. Vos spėjęs su
šilti, griebėsi organizuoti gaisrininkus. Vakarais juos 
vesdavosi turgaus aikštėn, vaikydavo. Subėgę vaikai, 
murzini ir apiplyšę, sekiodavo iš paskos, mušdavo ko
jomis į grindinį, o krautuvių žydai, sustoję prie durų, 
kraipė galvas ir šnekėjo:

— Kaip mane gyvą matai... Tuoj visas miestas 
bus pažarnykais.

Tačiau praėjo mėnuo, ir turgaus aikštė nutilo. 
Vakarais gaisrininkai nesusirinkdavo,, o krautuvinin
kai veltui kaišiojo galvas, jų laukdami. Gal už tai, 
kad įsirudenėjo, ir kasdien purkštė lietus? O gal lie
žuviai, drumzlinom rudens dienom ėmę malti visais 
pašaliais, šiek tiek teisybės pasakė? Būk tai, gaisri- 

Į ninku vadas prijunko geležinkelio stoties bufete. Ten 
Į per vakarus sėdįs ir geriąs.

Gi prieš Kalėdas pasklido nauja žinia: mokyto
jas Budrys, buvęs gaisrininkas, rengia vakarą. Di
delį ir šaunų, su vaidinimu bei laimės šuliniu. Pelnas 
eisiąs neturtingiems mokiniams.

Iš tikrųjų, jis surinko visas merginas iš banko

ir pašto,, susikvietė miestelio vikresnius vyrus ir kas 
Į vakarą iki vidurnakčio vargo su jais gimnazijos sa
lėje. O kai šventės buvo tik už kampo, vaikščiojo po 
namus ir krautuves, kvietė visus atsilankyti, praši
nėjo aukų. Tiek daug tėvų neišgalį mokesčio už moks
lą sumokėti, o vaikai geri, mokytis nori. Kaip juos 
iš mokyklos varysi, kur pasidės?

Visi davė ir visi atėjo, o gailėtis ■— niekas nesi
gailėjo. Miestelis dar nebuvo turėjęs tokio vakaro, 
smagaus ir šaunaus, niekad nebuvo matęs tokio vai
dinimo. Kas. lankėsi tikram teatre, tvirtino, kad šis 
vaidinimas niekuo neblogesnis,, o dekoracijos net 
daug pranašesnės. Mat, Budrys buvo menininkas.

Buvo jau po Naujų Metų. Per pietus tyliai pa
snigo, o mieste viešpatavo toks grožis ir tokia ramy
bė, kad žmonės gatvėse net nedrįso garsiai kalbėtis. 
Staiga nuo stoties pasigirdo šūkavimai ir rogių skam
balo kliunksėjimas. Visi sužiuro, lyg pykterėję, o 
triukšmas artėjo ir artėjo. Pagaliau iš parko išniro 
rogės. Vežikas, kailiniuose įsisukęs, pūpsojo užpa
kalinėje sėdynėje, o Budrys, išraudęs, be kepurės, 
stovėjo priekyje, pliekė arklį ir šūkavo. Rogės nu
švilpė per miestelį ir dingo už pašto, žmonėms galvas 
kraipant.

Šis įvykis baigė iš galvų išgaruoti, kai apie Bud
rį pradėjo sklisti naujos žinios.

Šaltis buvo kaip reikiant. Parko pušys kentė
jo nuo didelių sniego kupetų, susėdusių ant šakų ir 
taip prišalusių, kad žemyn kristi nė nesirengė. Su
linkusios, prislėgtos stenėjo bei rąžėsi, nepajėgdamos 
net galvų aukštyn pakelti, visų užmirštos, nes parke 
žmogus pasirodydavo retai. Jei kas praeidavo vaka
rais, sniegas taip sužviegdavo, jog išsigandusios var
nos imdavo krankti, rėkauti, spiegti. Einančiam net 
nugara pašiurpdavo.

Parko viduryje buvo aikštė, ir vieną popietę čia 
pasirodė Budrys su vaikų būriu, visi nešini kastu
vais bei šluotomis. Nusivilkę apsiaustus, sumetę juos 
didelėn krūvon, šoko kasti sniegą, mėtyti į šalis, 
šluoti, kol pasirodė gryna įšalusi, kaip skarda barš
kanti,, žemė. Kitą dieną vėl susirinko, dabar jau ki

birais skambindami, nešė vandenį, pylė, skubėjo, bė- 
go, jog net garų debesys kilo nuo jų nugarų. Žmo
nės jau sužinojo, kas čia vyksta: Budrys rengia čiuo
žyklą. Iš tikrųjų, krautuvėse greitai pasirodė pačiū
žos, žibančios kaip sidabras, o per Užgavėnes aut 
ledo griuvinėjo vaikai, spiegė, klykė. Pačiame vidu
ryje, šmaikštus ir dailus, skraidė Budrys ir dar ke
letas suaugusių, jaunų žmonių.

Aplink ratu stoviniavo miestelio gyventojai ir 
negalėjo atsidžiaugti. Prie storos pušies, kur baigėsi 
ledas ir styrojo suversto sniego kupeta, stumdėsi 
gal penki ar šeši vaikai, nuogomis rankomis šnirpštė 
nosis, spoksojo į čiuožyklą, o kartais taip toli užsi
rioglindavo ant ledo, kad Budrys, lėkdamas pro šalį, 
vos neužkliūdavo jų.

— Norit, kad sprandus nusukčiau! — sušuko 
laikydamasis,, kad nesugriūtų.

Vaikai šoko, lyg pabaidyti žvirbliai, ir nuspųr- 
dėjo gilyn.

— Ei, jūs! Eikit čia! Na greičiau, nebijokite, *— 
šaukė Budrys vaikus atgal. Jie rinkosi, panarinę gal
vas ir nedrąsūs.

— Kodėl nečiuožiate, a? Neturite kuo?
Vaikai linkčiojo ir tylėjo.
— Ateikite rytoj. Aš jums nupirksiu.
Iš tikrųjų, kitą vakarą Budrys atnešė glėbį pa

čiūžų ir išdalino.
— Ką vaikas kaltas, kad tėvai neturi iš ko? O 

pąsidžiaugti visi nori, — kalbėjo į netoliese stovin
čius.

Artėjant pavasariui, sniegas atsileido,, čiuožyk- 
i los ledas ištižo, žmonės jau nesusirinko aikštelėje, ir 
vakarais vėl buvo tylu, kaip anksčiau. Tik pušys, iš- 
sitiesusios ir atgijusios; šnabždėjosi šakomis, link
čiojo viena kitai, o stipresniam vėjui papūtus, taip 
imdavo švilpti, kad net išsigandę šunes būriais spruk
davo iš parko lauk.

Tuo metu miestelyje ėmė šnekėti, kad Budrys 
su kažkuo susimušė restorane.

(Bus daugiau).

Nutarimai be polėkiii

Atėnuose neįvyko amerikie
čių spaudos pranašauta Santar
vės suirutė, tačiau neatnešė ir 
pavasariško gaivumo, šio kraš
to spauda santarvės suvažia
vimo klausimu buvo ne tik 
santūri, bet ir šykštoka infor
macijomis.

Gautomis žiniomis iš Pary
žiaus suvažiavimo nutarimai 
lėkšti ir santarvininkus mažai 
teįpareigoją.

Ryškus nesutarimas Berlyno 
derybų klausimu buvo apeitas. 
Pasitarimai su Maskva nepa
smerkti, tačiau ir nepagirti. 
Prancūzų ir vokiečių teigimu 
tik pats įvykis atžymėtas.

Prancūzai anksčiau reiškę 
nepasitenkinimą dėl JAV atsi
sakymo pasikeisti žiniomis apie 
branduolinius ginklus, šį kartą 
palankiai vertina santarvės 
nutarimą neužsklęsti durų tu
rimam patyrimui, šiuo nutari
mu sumažinamas ankstesnis tar 
pusavio nepasitikėjimas, nors 
esminiai branduolinio apsigink
lavimo klausimai lieka neiš
spręsti. Europos valstybės no
ri svaresnį žodį turėti dėl spren
dimo branduolinius ginklus pa
naudoti. JAV pažadas atsi
klausti Europos valstybių ati
dengti branduolinę ugnį vargu 
galės būti tikrovėje įgyvendin
tas. Esminiu šio klausimo 
sprendėju lieka JAV preziden
tas,

Abiejų partijų, demokratų ir respublikonų, atstovai siūlo sumo
dernizuoti Illinois valstybžs teismų sistemą. Iš kairės — teismų per
tvarkymo komiteto pirm. Rutherford, demokratas gub. Kerner, 
resp. Illinois vast. sekret. Carpentier.

Pasitarimo dalyviai sutarė, 
kad Graikijai ir Turkijai apgink 
luoti reikalinga finansinė užsie
nio parama. Ar šis sutarimas 
bus įgyvendintas?

Neišspręsti klausimai

Šiaurinio Atlanto santarvė 
per ištisus 13 metų nesugebė
jo išspręsti eilės esminių klau
simų. Ji seniai nutarė sutelkti 
30 divizijų vakarinę Europą 
ginti. Šiuo reikalu daug šnekė
ta, o Europos valstybių ūkinė 
gerovė prašoko palankiausius 
numatymus, bet santarvė ne
sugebėjo jas suorganizuoti.

Santarvės narių ūkinis bend
ravimas neišspręstas. Anglijos 
derybos su Europos ūkine san
tarve įstrigo. Ūkinės bendruo
menės politinis apsijungimas 
iki šio meto neįgyvendintas, 
nes Belgija, Olandija, talkinin
kaujant Italijai, nepritaria pa
laidai “tėvynių sąjungai”, ku
ri būtų Paryžiaus vadovauja
ma. šie prieštaravimai silpni
no karinę santarvę, kurios už
davinys ginti vakarinę Europą.

KONGRESAS PAŠAUKIMŲ 1 
REIKALU ,

Romoje sušauktas kongresas 
pašaukimų klausimais. Jo pra
džia — gegužės 23 d. Dalyvių
— 400 iš 30 tautų; amerikiečių
- 80.
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VOKIETIJOS LIETUVIAI 

IR JŲ PROBLEMOS

Pragyvenimo šaltiniai — pajamos (2) 

J. RUGIENIUS

Darbo pasiūlymų dabar Vo
kietijoje netrūksta. Sveikieji 
vyrai ir moterys — darbo gali 
nesunkiai gauti. Tačiau mūsų 
žmonės dirba tik paprastais 
darbininkais ir pelno žemiau
sias normas. Lietuvoje specia
listai nebuvo paruošiami tokiu 
būdu, kuris yra įprastas ir rei
kalaujamas Vokietijoje. Čia, 
baigę pradžios 8 metų mokyk
lą, berniukai ir mergaitės pasi
renka specialybę, eina pas ati
tinkamos srities meisterį dirbti 
tris metus mokiniais ir tuo pa
čiu laiku turi lankyti amatų 
mokyklą. Po tų 3 metų turi 5 
metus dirbti savo pasirinktoj 
specialybėj gizeliu ir tik po to 
yra prileidžiamas ir gali laiky
ti meisterio kvotimus.

Kvotimus išlaikęs, yra pripa
žįstamas specialistu. Jei turi lė
šų ,gali steigti savo įmonę arba 
eiti kitur dirbti už aukštesnį at
lyginimą. Ši tvarka yra visose 
srityse ir net restoranų ar val
gyklų padavėjoms nėra išimčių. 
Dabar jauni žmonės, norėdami 
tuojau daugiau uždirbti, eina į 
fabrikus ir čia išmoksta specia
lybių. Bet fabrikai sutinka mo
kyti tik jaunus žmones.

Lietuviams sunku pritapti
Vyresnio amžiaus lietuviai, 

suprantama, negali pradėti mo
kytis, nes niekas jų mokiniais 
nepriimtų, o antra, norint mo
kytis, reikia turėti pajamų. To
dėl jie gali dirbti tik paprastais 
darbininkais ir turi tenkintis 
mažais uždarbiais. Kaip mato
ma, čia neužtenka savo sugebė
jimus praktiškai įrodyti, bet 
reikalaujama dokumentais — 
diplomais paremti. Diplomai 
reikalingi ne tik geriau apmo
kamam darbui gauti, bet be jų 
neatsidarysi nė menkiausios 
krautuvėlės ar dirbtuvėlės.

Sveikieji, inteligentiškesnieji 
ir apsukresnieji iš Vokietijos 

| išvažiavo, čia palikti tik silp- 
jnieji visais atžvilgiais. Tat dau- 
Į gelis neįstengė geriau vokiečių 
Įkalbos išmokti, o tai irgi ne- 
i menkas trūkumas geresnį dar
bą gauti.

Sunku su pensijomis
Sunkiausia būklė yra nepajė

giančiųjų dirbti. Nors lietuviai, 
turėdami svetimšalių be tėvy
nės statusą, daugelyje gyveni
mo sričių yra prilyginti vokie
čiams, bet dažnai jų būklė yra 
sunkesnė, negu vokiečių. Rentų, 
praktiškai, jie negali gauti, nes 
Lietuvoje neveikė ar veikė ki
tokį socialinio draudimo įstaty
mai ir nepriklausomoje Lietu
voje išdirbtas laikas neįskaito
mas rentai užsitarnauti. Jei 
kam ir pasiseka rentą išsirū
pinti, tai jog dydis yra lygus 
socialinei pašalpai, o kartais 
net ir mažesnis už ją. Didmies- 
čiuos jos kiek didesnės, o kai
muose mažiausios ir jų vidur
kis visoj Vokietijoj yra nuo 70 
iki 90 DM viengungiui ar šei
mos galvai per mėnesį.

Šeimų narių socialinės pašal
pos jau mažesnės. Pavyzdžiui 
3 asmenų šeima, gyevnanti 
Muenchene mėnesiui gauna so
cialinės pašalpos 240 DM, o 
Osnabruecke 4 asmenų šeima 
gauna DM 185. Jei buto nuoma 
yra ne aukšta, tai ji pilnai ap
mokama, bet, jei kas turi bran
gesnį butą, tai skirtumą turi 
pats mokėti.

Maisto, drabužių, susisiekimo 
priemonių kainos aukštos ir nuo 
lat kyla ,tat socialinių pašalpų 
gavėjų pragyvenimas tikrai ne
pavydėtinas. Ir dar vienas ap
sunkinimas jų gavėjams yra 

Į tai, kad socialines pašalpas rei- 
Įkia grąžinti, pradėjus dirbti ar 
šiaip kokių pajamų ar turto į- 
gijus, ir ta pareiga uždedama 
net įpėdiniams. Pradėję dirbti 

| vaikai turi grąžinti tėvų imtą 
1 socialinę pašalpą. Ta socialinė 
pagalba originaliai įsteigta tik 

j pareinamajam laikinam laiko
tarpiui, kad žmogus ar šeima, 

I ištikta kokios nelaimės, turėtų 
j trumpą laiką iš ko gyventi, kol 
bus sutvarkyti kiti pajamų šal
tiniai, išsirūpinta renta, pensi
ja ar vėl pradėta dirbti.

Deja, daugeliui lietuvių ir ki
tų tautų pabėgėlių ji tapo nuo
latiniu pragyvenimo šaltiniu, 

; nes jie, nepajėgdami dirbti, ne
įgauna rentų, o turtai liko tėvyr 
j nėję. Gi tos socialinės pašalpos

(Nukelta į 5 psl.)
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mūsų' kolonijose
Brockton, Mass

Pagerbtos motinos
Gegužės 13 d. Romuvos par

ko svetainėje susirinko Brock- 
tono aktyvieji lietuviai paminėti 
lietuvę motiną.

Brocktono LB apylinkės pir
mininkas R. Bielkevičius iškvie
čia apygardos atstovą L. Izbic- 
ką prabilti ir apibūdinti lietu
vę motiną, mūsų tautinio at
gimimo įkvėpėją, žadintoją ii 
tautos auklėtoją. Deklamavo 
mažytė Irutė Cineytė. Augus
tino Sužiedėlio melodeklamaci
ja, perpinta mergaičių — Ire
nos Linkytės, Rymantės Biel- 
kevičiūtės, Dalytės Bielkevičiū- 
tės, Ramutės Plonytės ir Gra
žinos činčytės daina — Tu ma
no motinėle — akompanuojant 
Olgai Breivaiteį Falcon, visus 
dalyvius nuteikė dėkingumo gi
ja apjuosti savas motinas.

Stud. Liucija Baškauskaitė 
jautriai paskaitė eilėraščių.

Linksmai visus nuteikė stud. 
Eligijaus Sužiedėlio linksmi pa
sipasakojimai.

Ir mūsų Stasio Eivos jaunys
tės prisiminimai su akordeonu 
rankose, ir daina lūpose kartu 
su Jonu Monkum, giliai palietė, 
ne vieną jauną širdį, savo hu
morai.

Po to šokta, žaista, vaišinta- 
si.

Buvo proga ir finansiškai pa 
remti Bendruomenės darbus iš
leidžiant lietuviškus dalykus lai
mėjimui. Čia pasidarbavo stu
dentai — Romualdas Sužiedėlis 
ir Vidas Venčkauskas.

O Linas Baškauskas ir Bau
ža taip puikiai grojo akordeonu 
šokių ir dainų motyvus, kad 
viešnios ukrainietės norėjo, jog 
jie visą vakarą grotų.

Puiki ta mūsų apylinkės val
dyba, taip sumaniai įtraukusi 
į motinos dienos paminėjimą 
mūsų jaunąsias jėgas.

Visa taip sumaniai surežisuo
ta buvo Irenos Ladygaitės - Ei- 
vienės. Ir kiti valdybos nariai 
— Emilija Gražienė, Aleksand
ras Meręckis ir jų visų šeimos, 
valdybą talkino..

Šį aukšto lygio pobūvį — pa
minėjimą atlankė daug žymių 
žmonių.

Ačiū Bendruomenės valdybai 
už šią kultūringą popietę.

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS 
SESERŲ SEIMAS

Kaip jau buvo Drauge trum
pai rašyta Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų rėmėjų seimas įvy
ko gegužės 6 d.

Ir pinigingas buvo seimas. 
Ne tik dešimtinės, bet šimtai ir 
daug tūkstančių pabiro ant pre 
zidiumo stalo, kur pirmininka
vo kun. A. Kontautas, J. Švagž 
dys, vietos banko direktorius. 
Sekretoriavo Julija Jakavony- 
tė ir Grendelytė Vasiliauskienė. 
Dalyvavo adv. Grigalius iš Bos
tono, mokytojas Bizinkauskas, 
Milerienė iš Worcesterio ir 
daug kitų įžymybių. Kalbėjo 
dr. Juozas Leimonas.

Rezoliucijos
1) Šiuos metus pravesti sta

tybos vajų rėmėjų skyriuose, 
parapijose. 2) Melstis, kad sek
tųsi darbas. 3) Melstis, kad pa
daugėtų pašaukimų. 4) Dėkoti 
klebonams už rėmimą vajaus 
statybos.

Seimas buvo pravestas pu
siau angliškai. Motinėlė Cecili
ja kalbėjo, sveikindama ir dė
kodama dalyviams lietuviškai. 
Priminė, kad koplyčios fondą 
pradėjo prel. P. Juras.

Daug buvo sveikinimų, bet 
verta dėmesio to pat vienuolyno 
dvasios vado kun. Jono Švagž- 
džio einančio 80-tus savo am i

žiaus metus, kalba. Neužtenka 
būti tik katalikais. Reikia būti 
lietuviais katalikais. Tai ir Die
vas patvirtina 4-ju įsakymu.

Mus čia šiandien atvedė dvi 
jėgos — meilės ir tikėjimo. My
lim seseles, nes jos yra mūsų 
dukterys, mūsų seserys. Bet my 
lime ir tą idealą, kuriam au
kojamės.

Mes matome, kad ir čia jau 
nauji laikai , atėjo. Lig šiol į 
vieną puodą stengėsi kišti visus 
ir malė. O jau dabar raginama 
mokykloj kalbų mokytis. Koki 
puikūs tomai išspausdinti ka
riuomenėj kalbų mokytis, o mes 
nepasisavinom iš savo lietuviš
kų motinų amžių amžiais krau
to lietuviško lobio kalbos. Jau 
ir federalinė, valdžia susirūpino, 
kad Amerika, kuri taip daug 
materialiai rėmė pasaulį, o nėra 
gerbiama. Dėlko? Dėlto, kad 
nėra gerbiama motina , moti
nos kalba. Jei tėvai su vaikais 
nesusikalba, nenorėkim, kad pa 
saulis tą gerbtų.

i Seselės pradėjo statyti stotį 
, Karaliui karalių — pasaulio Šei 
mininkui. O tikrieji Jo namai 
— tai mūsų širdis. Jeigu savo 
širdies intelektu paliesim ma
ručio vaiko lietuviuko širdį, pa
liesim ją lietuviškai, jau daug 
padarysim. Jau vaikutis pama
tys seselę kaž kokią kitokią, 
mielą. Kai seselė su senukais 
kalbės lietuviškai ir senukas pa
jus, kad seselė nebe ta. Seselė 
brangi maloni, seselė lietuviška.

Darykim abipusiai visa nuo- J 
širdžiai, pasitikėkim Dievu, se- j 
selėmis. Raginkime remti, pa
tiems reikia remti, o Dievas 
laimins!..

Jūs, seselės, duokit viltį, o 
mes tikėjimą ir meilę!

Meninę programą atliko: Ma-

B U I C K ’ A S - LIETUVIŠKAS^
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr- Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85 

Taksai ,89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba
MILDA BUICK-, INC.

I 967 W. 35fh Street, Chieago 9, III., Tel. LA 3-2022
% ------------------------p
r^=---------- _--------- ,—_

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE; 

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

FURNITURE CENTER, INC. 
MARĄUETTE PK., 6211 S. Wesiern, 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

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

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. Westem Avenue, Chicago 36, Ilk 

Telef. WAIhroek 5-5121

IEŠKO NUOMOTI

Reikalingas vieno ar 2-jų kamb. bu
tas (viršutiniame aukšle), gazu ap
šildytas, nebrangia nuoma. Tuojau 
atsiliepti adr.: 4935 So. \Vooii Str., 
1-as aukštas iš priekio.

Platinkite “Draugą”.

rijos akademijos 13-ka mergai
čių. Iš Bostono Šv. Petro para
pijos penkios smuikininkės ir 
Brocktono Šv. Kazimiero mo
kyklos vaikučiai pašoko kitų 
tautų šokius, kuriuos išmokė 
seselė Kristina. Dainoms ir 
smu.kininkėms akompanavo se
selė Imelda ir seselė Dovydą. 
Daug pasigrožėjimo teikė smui
kininkių pasiimti dalykai ,išpil
dymas ir laikysena scenoj.

Asmeniškame pasikalbėjime 
magistrą seselė Konsulata la
bai apgailestavo, kad lietuvai
tės pajutusios pašaukimą pasi
renka ne lietuviškus vienuoly
nus, o pirmiausia Dievas sako, 
reikia aprūpinti savuosius, pas
kui tik eiti pas svetimus. O kiek 
čia darbo! Gi lietuvaičių vie
nuolynų yra penki. Pasirinki
mas galimas.

Sukalbėta litanija koplytėlėj 
ir palaiminta Šv. Sakramentu. 
Apeigas atliko kun. Jonas Švag 

^ždys, seselių kapelionas.
Po posėdžių ir maldos visuo

met mielos seselių namuose tra
dicinės vaišės. K. Keblinskienė

BAŽNYTINIŲf PAMALDŲ
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, DL

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite, 
už apdraudę nuo ugnies ir auto-s 
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208% West 95th Street 

Chicago 42, Illinois 
Tel.: GA. 4-8054 ir GR. 6-4339.|

M OVI NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Lituaniea Avė.

Tel. FRontier 6-1882

MARQUETTE PARKO CENTRE
! Prie parko 7 metų, 4 kamb. mūras 
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. 
(i kamb. didelis namas. Na.ująs šil
dymas. Arti 7 lst ir \Vestern. $15,900.
2- jų butų namas, 7 ir ?, kamb. Nau

jas šildymas. Alumin. langai. Gara
žas. $17.200.
Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo
dernus namas. Alyva šildymas. Ga
ražas. $1 2,900.
Žavus 5% kamb. mūras. Karpetai. 

j alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara- 
į žas. $22,600.
i Ar svarbu kaina? Tik $36,S00 už mū
ro namą. ir taverną. 4 butai. Geras 
biznis. Gera vieta.
Tik matyti ii- siūlyti. 2-jų butų na
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
alyva šildymas. $22,000.
Didelei šeimai 9 kandi, mūras, ir 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $28,000.
3- jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
švarus namas, puikus pirkinys. 
$17,0-00.
Tik 2-jų metų, 5 % kamb.
Sausas rūsys. Alumin. langai.
900.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7ls» St. Tel. RE 7-7280 arba RE 7-8534/

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKIMAII
Mūrinis C kamb. Octagon. 2 bl. 

nuo Maria High ant Fairfield gat
ves, 3 mieg., garažas, nauji kilimai, 
30 p, lotas. $20,500.

Mūrinis 2x4% ant Mozart prie 71, 
tik 10 metų, 1 kamb. rūsy. Skubiai 
už $37,800.

Mūrinis 5 kamb., naujas gazo šild., 
i originalus medis, prie susisiekimo ir
krautuvių, $16,250.

KAIRYS REALTY, 2501

LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT
Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 
kamb. res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 
4 butų namas, geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 
3 kamb. užp. viršuj butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir 
Night Club, nebrangiai. Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos 
šeimos svajonė.

P. Abromaitis Realty & Investment Co.
1005 Porter St., Lemont, III. CL 7-6675

4 reguliarūs butai, 2-jų aukštų 
mūrinis. Arti 71-os ir California. 
Labai geram stovy. Nedidelis įmo
kėjimas. HEmlock 6-1517.

Per 4 m. galite išmoksti šią nuo
savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinšs pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

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

SOUTH CICERO SPECIAL. 4 
butai — 6 kąmb., 4 kąim,b. ir 2 po 
4 kamb. Gazo pečiais apsišildo pa
tys nuomininkai. Pajamų $245 
per įmen. Mokesčiai tik $200. Apy
linkėje 50t.li ir 31st St. 825,500; 
įmokėti $6,000. SVOBODA, 6013 
•Cermak Rd., Cicero. OLympic 
2-6710. BIshop 2-23,62.

Sąviniiikąs parduoda špooner 
rajone modernų “raitich” tipo na
mą. netoli ežero; 5 akrai žcimės 
(Wiseonsin). Dėl inf'orm. kreiptis: 
Arnold Brazis, 6036 Š. Wąshtenaw, 
Chicago 29, III.

Marąuette ant Taiiman Avė., netoli 
69th St. parduodamas geram sto
vy, 2-jų fletų mūr. namas ir 2-jų 
maš. naujas garažas. Dėl apžiūrė
jimo šaukite PRospect 8-3792.

PASINAUDOKITjE 
DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje 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
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63 rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

3-jų butų amūras. Garažas. Reikalas 
parduoti; žema kaina. 226.200.
Vienų metų liuksus 6 ikamb. mūras 
ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga- 

| ražas. $27,000.
Platus lotas ant kampo ir mūro ga
ražas Tuojau parduoda už $5,000. 

i 5 Imtu muro namas. Alyva šildymas, 
i $6,000 pajamų ir mažos išlaidos. 
$32,500.

i 5% kamb. mūro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta. Gražus. 
$17.900.
4 butu niūras. Naujas alyva šil
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan
gai! Garažas. $45,900.

1% aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
j statytas, naujoje sekcijoje prie par- 
;! ko. Garažas ir kt. $28,500.

C butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėlu. $50,000.

2-jų butų mūras. Dideli kambariai. 
: Alyva šildymas. Alumin. langai.
' $28,500.

Modernus (i kamb. muras. Marlite 
mūras. j kabinetų virtuvS. Karpetai. Pušim 

$19,- 1 įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

■ Medinis 1% aukšto (o ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo- 

i dernizuotas vidus, $14,900.
1 Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara- 
, žas, naujas gazo šild., 30 p. lotas, 
moderni vonia, kabinetine virtuve, 3 
blokai nuo bažnyčios ir mokyklos, 

Iskubiai už $19,500.
Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 

nauja virtuve, aptvertas kiemas, ge
ras šild. ir plasteriai. $11,200.

W. 69th ST. HE 6-5151

Medinis namukas, 3 miegamieji, 
gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

Medinis bungalovv, 6 kamb. Arti 
mokyklos, švarus ir gražus. $14,900.

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
1 ar 2 asmenim. $12,900.

Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 
šildymas kiekvienam butui. Mar
ąuette Pk.

Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 
Brighton Parke: $15,900.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las, notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tapt.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

CICERO—BERWYN
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: S— 
3 — S — 4. Dyįejų_ .mašinų garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.
. . 4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

5. Medinis 4 butų namas: 4—3— 
2—2. Tik $12,500.

6. Du po 4 kamb. 45 pūdų sklypas.
I šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (S miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

8. Parkholme beveik naujas 5 
kamb. bungalovv. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 West 15 Street, Cicero
Tel.: 656-2233, OL 2-8907 

OL 2-9589

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

PRIF MAPOIIETTE PARKO
3-jų butu mūr. 6 — 5—3 kamb. 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių pajamų ir 
savininkui butas. Gage Parke, 

j $27,900.
Pajamų namas — 5 % ir 3 kamb.

; 7 metų senumo. Keramikos plytelių 
į vonios. $100 men. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 64-os ir Pulaski. 

i $25,900.
5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly

pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V ARPAS 
REAL ESTATE

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

»IAJRQUETTE PARKE
81-a ir Mozart. mūr. bungaloiv, su 

4 mieg., 10 metų senumo, garažas. 
$23,5OT.

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su "eleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz
nis. Pirksite nedaug įmokėję. Kaina 
$1 3,900.

Dėmesio l Prie gv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28,500.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639
6 kamb. 10 m. rezidencija ant 

40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.
2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil

dymas alyva. Garažas. $35,000.
3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri 

gazo šildymai. $35,000.
12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja

mos virš $13,000. $95,000.
Turiu kitokių namų pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. G9th St. RE 7-8399

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
aes jis plačiausiai skaitomas J*jto 
-ių dienraštis. GI skelbimų kainos 
-įsiems prieinamos.

Remkit dien. “Draugą”

CONTRACTbRS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS RE ZI DENCI NIU8 
MEDICINOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W. 69th St., Chicago

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

A Atlieka planavimo ir staty- 
g bos darbus, gydytojų ofisų, 
® gyvenamųjų ir prekybos pa- 

statų. Jūsų pasirinkimui tu- 
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

H
I

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gaat 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu 
vus bei Air Conditioners ir atlieke 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockvveil Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Western Are.,
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-3447

i LAPKUS BUILDERS, INC. ™
ft Statome įvairius pastatus. Dar- ft 

bas atliekamas labai sąžiningai,™
} (Vartojant geriausias medžiagas. įįj 
^Turime dar keletą sklypų Chicagoj. a 

6440 SOUTH PULASKI RD. 1 
RE 7-6630 arba DU 1-0400 S

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
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. Mėn. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61.508.

PRIE DIDĖT,IO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mur. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamų jų kambarių. Į 
kainą įeina visi baldai. Iš namo 
$686 mėn. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK $18,500
5 ir 3 kamb. mūr. namas prie 

Maria High School. Gazo šiluma. 
Garažas.

$335 MĖN. PA.IĄMŲ
6k4 kamb. mūr. šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 
Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys rūsyje. 
$3S0 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

6 KAMB. MŪR. BUNGALOIV
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETĖ

Su baru ir restoranu Beverly Sho
res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry
no j metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., dld. lotas—$16,900 
Didelis pasirinK. gerų lr pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3884

Remkit dien. “Draugą”

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

Tel.; PR 8-4268 lr TE 9-5531

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dounspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “eop- 
per-alloy” rinas — “gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

DA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokgjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OD 6-0412

CONSTRUCTION CO.

REZIDENCINIAI, 
^KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR 
3 KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, ING.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, IU.

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.



P*

MOTINŲ ŠVENTĖ - DŽIAUGSMAS 

VISIEMS

Įdomi programa Motinos dienos minėjime Miunchene

Šiais metais Miunchene (Vo- Paskaitą baigus, mažos mer- 
kietijoje) Motinos dienos minė- gytės kiekvienai šiame minėji- 
jimą suruošė Lietuvių Moterų me dalyvaujančiai motinai įtei- 
Atstovybės Miunchene Klubo kė po gėlių vazonėlį ir gėlių 
valdyba. Nepriklausomos Lietu puokštę.
vos laikų papročiu, ši šventė
buvo surengta pirmąjį gegužės 
mėn. sekmadienį, lietuvių kolo
nijoje Ludwigsfelde.

Šventės minėjimas pradėtas 
5:30 v. v. pamaldomis vietos 
bažnyčioje — kun. dr. A. Avi
žos pamokslu. Jame kun. Aviža 
papasakojo, kaip, kada ir kur 
pradėta minėti Motinos diena, 
kad katalikų Bažnyčia Motinos 
dienos minėjimams priskiria y- 
patingą reikšmę, aukštai iš
keldama motinystės pašaukimą. 
Tuoj po pamokslo kun. Aviža 
atlaikė ir gegužines pamaldas.

Daug gražių sveikinimų

Povandeninis laivas John Marshal sugrįžo į Newport News, Va., 
po sėkmingos’kelionės. Tai yra 26 JAV atominis povandeninis lai
vas, galįs leisti Polaris raketas. Jis buvo “pakrikštytas” 1961 m. 
liepos 15 d. prez. Kennedy žmonos. (UPI)

j dar daugelis lietuvių šeimų 
vargsta nepakenčiamuose bu- 

' tuose.
j Balfe turima žinių apie 40 lie ! 
tuvių šeimų, kurioms būtinai I 
reikia butų. Bet joms pagelbėti ' 
reiktų labai daug lėšų ir įvai
riausių žygių, o Balfo persona
lą Muenchene dėl lėšų trūkumo 
sumažinus (palikti 2 žmonės), 
negalima pajėgti šioj srity ko 
daugiau pasiekti.

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gegužės mėn. 21

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2448 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833. PR 8-0834

Gyvieji paveikslai liaudies 
dainų motyvais

Svarbiausią meninės progra
mos dalį sudarė 10 gyvųjų pa
veikslų, atliktų daugiausia re
miantis motyvais lietuvių liau
dies dainų, apdainuojančių mo
tinos likimą. Šiais paveikslais 
buvo pavaizduota: Motina prie 
lopšelio, šokis rūtų darželyje,
“Vargo mokykla” prie ratelio,
Motinos rūpestis su paaugle
dukrele, Linarautys, Dukters (Atkelta iš 3 PsL) nose> ^laikomi stovyklų gyven
atsisveikinimas su motina prieš i tikrai, kaip nudėvėtas posakis t°Jais ir nepatenka į šią butų 

Duktė grįžta vainiko, taikliai nusako, yra perdaug, Programą, nes pir-

Vokietijos lietuviai ir jų problemos

šliūbą, 
Skundas dėl vyro
Motina vieniška senatvėj (dai- j ti. 
nuojant Pauliaus Jurkaus “Juod I 
varnių” įžangą “Ten naktužė 
tyli”) ir Visi vargai susibėga

girtuoklio, i kad mirtum ,o per maža gyven-I.moję eilėje stengiamasi stovyk-
ias likviduoti.

Tuoj po pamaldų, vietos Jau
nimo Namuose, įvyko iškilmin
gasis minėjimo posėdis, kuria-:
me dalyvavo apie 100 žmonių. pas motįną. Gyv paveikslus su- cialiose stovyklose (yra ir ki-i vedant jos gyventojus į vokie- 
Posėdį atidarė Moterų Klubo yaįdin0. Motina — S Laukai- tos rūšies gYven- Pan- i stovyk- čių ūkį. Tokiais atejais, kaip
valdybos pirmininkė B. Skerber 
dienė, tardama jautrų sveikini
mo žodį motinoms. Ji apgailes
tavo, kad Lietuvai esant paverg 
tai, daugelis motinų yra atskir
tos nuo savo vaikų, bet kartu 
išreiškė linkėjimą, kad šitoji 
baisi būklė kuo greičiau baig
tųsi. Mažyčių vardu, mamytes 
eilėraštuku pasveikino trys mer 
gytės: Barasaitė, Hermanaitė 
ir Pauliukevičiūtė. Kun. J. Taut

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis 

Tel. CLiffside 4-1050

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N Ė L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Butų reikalai
Pabėgėliams gyvenusiems ofi

Taipgi labai blogose patalpo
se lietuviai vargsta ten, kur sto 
vykios buvo likviduojamos, per

O V i N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, 111-

J. F. EI IIKIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

O TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yfi 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-3852F
pvz. Hanau stovykla buvusi ka
reivinėse likviduota, o jos gy

ląs) butiį reikalai išsisprendė 
gana palankiai. Vieni jų, ypa
tingai gyvenę kareivinėse, kaip ventoj ai iškelti į lentinius bara- 
pvz. Muenchene ,Memmingene, Į kus.

j Rosenheime, Amberge, Stutt-' Butų kainos kyla, nes staty- 
garte ir kitur, jau seniai (prieš ' ba nuolat brangsta. Privačiai bu 
10 metų) yra apgyvendinti nau ! tą nuomojant ,reikia ne tik 

j jai pastatytuose namuose. Ki-! aukšta nuoma mokėti, bet jo 
| ti, kaip Wehnen, perkelti į nau-j negalima gauti, neįmokėjus iš 

Po gyvųjų paveikslų sceno- jus butus prieš pora metų, dar' anksto namo savininkui reika-

tienė, dukros — E. Molnerytė,
J. Barasaitė, V. Hermanaitė ir s 
R. Pauliukevičiūtė. Liaudies dai 
nas užkulisy dainavo moterų 
chorelis: A. Grinienė, V. Her- 
manienė, E. Kairienė, E. Mol- 
nerįenė, 'S. Pauliukevičienė, B. 
Skeberdienė.

vaizdžio rengėjos visiems daly
viams suruošė jaukų pobūvį, 
pavaišindamos saldumynais ir 

kevičius sveikino PLB Miunche , blaiviais gėrimais. Vaišių metu

kiti iš stovyklų iškelti šiais me
tais, pvz. iš Rendsburg, o ma
ža dalis lietuvių, apie 150 as
menų — Luebecke, Hamburge,

laujamos kelių tūkstančių mar
kių sumos. Mažai uždirbdami, 
susitaupyti nepajėgia ir todėl

no apylinkes vardu, kartu Pa-j mažytės — Barasaitė, Herma-1 Hannoveryje, Muenstery, Ulme-
dėkodamas Moterų Klubo vai- naitė ir Pauliukevičiūtė — pa- Į Oberer Eselsberg — laukia išsi-
dybai už šio minėjimo suren- dekįamavo po eilėraštuką; vieš' 
girną. Mokyt. J. Laukaitis pa- nįos jg Memmingeno — S. Ju- 

konytė ir D. Radzevičiūtė — pa 
^oko taut. šokį “Klumpakojį”;

Vokietijos rajono lietuvių skau mot,sni chorelis padainavo: I džią ją statybos išlaidų dalį, sta 
čių vadeivė, mamytėms išreiškė Į igrįauzdės “Mes atvykom” ir B. I to namus ir šiais ar ateinan- 
gražius sveikinimus vyresniųjų 'Budriūno “Man patinka”. Visą čiais metais šie paskutinieji ofi-

sveikino vietos Vargo mokyk
los vardtu Stud. A. Rugieniūtė,

skaučių vardu, kartu paprašy
dama motinas pagelbėti vykdy
ti kilnius idealus Dievui ir Tė
vynei.
Lietuvė motina laiko tėkmėj
Tokia tema šiai dienai pa

minėti paskaitą skaitė Balfo 
įgal. I. Rugienius, prieš tai nuo 
širdžiai pasveikinęs motinas 
Balfo vardu. Savo kruopščiai 
paruoštoje paskaitoje prelegen
tas iškėlė:

meninę programą sukūrė — su
organizavo Alina Grinienė, o 
paruošė dideliu pasišventimu 
visos programos atlikėjos ir 
rengėjos.

Amerikiečiai Amerikos dar 
neatrado

Šiame minėjime dalyvavo ir 
žurn. V. Banaitis, tik ką sugrį
žęs iš viešnagės Amerikoj. Ren 
gėjų prašomas, V. Banaitis mi-

1. Kad motina lietuvių tau- nėjimo pabaigoje labai įdomiai
tos gyvenime jau nuo seniausių j papasakojo savo išgyvenimus, 
laikų, net pagoniškoje Lietu- 'patirtus jam besilankant Amie- 
voje, užėmė labai reikšmingą i rikoje ir Kanadoje. Nepaprastą 
vietą ir visad buvo labai ger- įspūdį jam padariusios didžio- 
ibiama. . {sios lietuvių kolonijos, kur jau-

2. Kad ji atliko sunkiausius tesi patekęs lyg į Lietuvą. Lie- i 
uždavinius Lietuvai esant sve- j tuviškos įstaigos ir tautiniai 
timųjų pavergtai: a) išsaugojo sambūriai, kaip chorai ir kita 
lietuvių kalbą, pati tapdama sa J ten esą imponuoją ir tai yra 
vo vaikų mokytoja spaudos ženktas, kad lietuvybė ten kles- 
draudimo — knygnešių laikais ti. Ypačiai džiaugėsi, kad ir jau 
(Vargo mokyklos); b) išlaikė noji karta auklėjama lietuviš- 
tikėjimą; c) išaugino savo vai- koj dvasioj.
kus dorais ir giliais patriotais, Dolerio Amerikoje esą vaiko- 
kurie vėliau iškovojo Lietuvai 
laisvę.

3. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais, besiskverbiant naujoms 
idėjoms, lietuvė motina (ypa
čiai kaimo) pajėgė išsaugoti 
savo vaikus nuo neigiamų įta
kų ir išlaikyti savo šeimą aukš
tame doroviniame lygyje.

4. Paskutiniųjų Lietuvos oku 
pacijų metu lietuvė motina da
vė tautai daugybę didvyrių - 
partizanų ir pati labai aktyviai 
įsijungė kovon už Lietuvos lais 
vę bei jos ateitį. Ir tai tiek pa
vergtame krašte, tiek tremty.

Pabaigoje prelegentas išreiš
kė įsitikinimą, kad lietuvė mo
tina, pavergtame krašte, Sibiro 
tremtyje ir čia, Vakaruose, pa
jėgs išlaikyti savo šeimą tvirtą 
tautiškai, tikėjime ir moraliai, 
ir kad daugiausia nuo lietuvės 
motinos priklausys tolimesnis 
Lietuvos likimas.

si visi, bet ir vaikytis yra ko, 
nes jo vertė, palyginus su vokiš 
komis markėmis, yra keliario- 
pai didesnė. Aplamiai apie A- 
meriką V. Banaitis pasakė, kad 
ji yra nuostabus ir labai tur
tingas kraštas, bet nelengva jį 
gerai pažinti. Ir patys amerikie 
čiai savo pilnos jėgos ir tikro
sios misijos pilnai dar nesuvo
kia. Kalbėtojas savo pranešimą 
baigė žodžiais: “Aš Amerikos 
neatradau, bet esu tikras, kad 
ir pati Ameriko savęs dar ne
atrado”. M. Musteikis (ELI)

PASISEKĖ ARKLIŲ LENK
TYNĖSE

Kažkoks Chicagos pilietis nu 
vyko išbandyti laimę prie Wa- 
shington parko arklių lenkty
nių, Halsted ir 175-tos Jis pa
sigyrė, kad jam labai gerai pa
sisekė, nes pinigų nepritrūko 

| iki paskutinių lenktynių.

kėlimo eilės. Jungtinių Tautų 
aukštojo komisaro pabėgėlių

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

JONAS WA1SVILAS
Gyv. 3342 S. Lituanica Avė.

Mirė geg. 17 d., 1962 m., 
1:20 vai. po pietų,

Gimė Lietuvoje. Amerikoj iš
gyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Jpnas ir marti Pranciš
ka, dulktė Ona Urban, žentas 
Jonas, du anūkai: John ir Da- 
vid, daug kitų giminių, drau
gi} ir pažįstamų.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica A ve. Laidotuves į- 
vyks antrad., geg. 22 <1. iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas i šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks' gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, žen
tas, nuirti ir kiti gimines.

Laid. direkt. Jurgis Rudmi- 
nas, Telef. YArds 7-1138.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR sorgus 

MARQŲETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
Kasdien nuo pirmadienio tki penk- 

reikalams finansine parama Vo | ladienio 10 iki n va), ryto. šeštaaie- , . ... , , t • niais ir sekmadieniais nuo S ikikietuos valdžia, pridedama dl- 9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad.
1 7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7t»S» So. Maplewoo(l Avė., 

Chicago 28, IU.cialių stovyklų gyventojai gaus 
pigia nuoma butelius. Buteliai, 
nedideli ir dažnai juose nėra' 
būtiniausių patogumų, pvz. vo-, 
nios kambario, bet kiekviena' 
šeima gauna atskirą butelį ir į- 
sikuria tik jai vienai priklausau 
čioje patalpoje. Tat pagaliau po 
17-18 metų stovyklinio bendro; 
gyvenimo pradedamas norma- ■ 
lesnis, mažiau nuo kaimyno pri- i 
klausomas gyvenimas.

Butais apsirūpinti yra labai 
sunku tiems ,kurie turėjo apsi
gyventi privačiai, t. y. tie, ku
rie anuo “screeningų” laiku iš 
stovyklų buvo pašalinti. Dabar 
tokie, nors ir gyvena barakuo-; 
se ar kokiose priemiesčių lūš-

SLAPTAS KUNIGO
ATSILANKYMAS RUSIJON
JAV katalikų Kunigas James 

Drane, drauge su kairiųjų gru
pės ekskursija, lankė Rusiją. 
Jam buvo didelė staigmena ap
tikti tokį žymų susidomėjimą re 
ligija. Jis sutiko vokiečių mo
terį, besilankančią Rusijoje. Ji 
ant kaklo turėjo auksinį kryže
lį ir pasakojo, kad kasdien kas 
nors iš Rusijos gyventojų krei
pėsi į ją, reikšdami norą gauti 
tokį kryželį sau.

Kad patirtų gyventojų nuo
taikas, kun. Drane, kada tik 
jam reikėdavo iš kišenės ištrauk ; 
ti smulkių, drauge ištraukdavo j 
ir rožančių. Tuo susidomėdavo ’ 
rusai. Vieni pamaldžiai kilnoda
vo rožančių, kiti žegnodavosi, 
pasakydami, kad ir jie taipgi y- 
ra tikintieji. Rusijoje panašių 
devocionalijų yra labai sunku 
gauti. Daugelis prašė jiems ro
žančių perleisti. Žinoma, komu
nistai turi savo rankose jau
nosios kartos auklėjimą, ir tai 
daro savos įtakos, tačiau faktai 
įrodė, kad religija išrauti yra 
daug sunkiau, negu buvo ma
nyta.

A. + A.
PAUL P. SIMKUS

Gyv. 4538 S. Fairfield Avc.

Mirė geg. 19 d., 1962 m., 9 
vai. vak., sulaukęs 74 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Plun
gės parapijos. Jūodoikiu kaimo. 
Amerikoje išgyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
(jo žmona yra mirusi Ieva), 
duktė Eva Stanfel, Sophie 
Shimkus iš Dclavan, Wisc„ Ali
na Kvviatkovzski, žentas Zyg- 
muTit KAviatkovvski, anūkai — 
Thomas ir Adrienne Kiviat.- 
ko-.vski, Consfanee. Paul, Matt, 
Ann Shimkus, broiis Virto: 
Šimkus, ii kiti gimines, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Stransky 
Funeral Home koplyčioje 5112 
So VVestern Avė. Laidotuves j- 
vylks trečiad., geg. 23 d. iš ko
plyčios 8 vai ryto bus atlydė- 
tas j švč. P. M. Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies siekį. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai,
anūkai, brolis, ir kiti giminūs 
bei draugai ir pažįstami.

I.aid. direkt. Stransky Func- 
ral. Home, Tel. PR-8-0700.

FRANK A. ČIŽŪNAS
Gyv. 9128 S. \Vobdlawn Avė.
Mirė gegužės 19 d.. 1962 m., 

1:99 vai. ryto. sulaukęs 74 m.
Gimė Lietuvoje Kilo iš Kau

no miesto. Amerikoje išgyveno 
48 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
dvi dukterys. Adelė Chevedden 
ir žentas Gari. Albina Mallc- 
ziezn įr žentas Walter. sūnus 
Albert Čižūnas ir marti Fran
ces, 6 anūkai: Sandra Klueter 
ir vyras Paul, Čapline Proch- 
n'ow ir vyras Richard, Gari Jr. 
ir Judy 'Chevedden, Albert Jr. 
ir David čižūnas, 1 proanūke 
Kristen Gail Klueter, ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis ir sesuo.
Kūnas pašarvotas L. Bukaus

ko koplyčioje, 10821 S. Michi
gan Avė. Laidotuvės įvyks an
tradienį, geg. 22 d. Iš koply
čios 8.30 vai. ryto bus atlydė
tas į Visų Šventųjų, parap. baž
nyčių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir njaž.istamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, jų 
šeimos ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. L. Bukauskas, 
Telef. COmmodore 4-2228.

A. -f- A.
JONAS T.’ ŠIDLAUSKAS

Gyveno 4427 South Fairfield Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė geg. 19 d., 1962, 4:50 v. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Rakšių parapi

jos, Kuršėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Salome (Grausukai- 

tytė), sūnus Willia.m, marti Frances, sesuo Domicėlė' Balse
vičius su šeima, mirusio brolio Jimmy Šidlausko šeima, uoš
vė Anna, Bartkus, švogeris John Krauch su šeima, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Keistučio Pašalpos Klubui, Teisybės Mylėto
jų Draugijai, Uteniškių ir Suvalkiečių Klubams ir Šv. Vardo 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno kopi., 4348 S. California. 
Avc. Laidotuvės įvyks antrad.. geg. 22 d. Iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka; žmona, sūnus, sesuo ir kiti giminės.
Laid. direktorius Petras Bieliūnas, Tel. LA 3-3572.

EDVARDAS SAUNORIS —' 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

HB&EYANI
MU ga WESTERN AVB.

rara moderniško# 
ahucondiTionro koplyčios

MAtom VISTA
REpuhlk 7-880# REpublit 7*8801

..... .............................. ........... ..

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
«348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F.
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

Tel. YArds 7-1911

BUKAUSKAS
Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tli AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

teinaiittii “Draugo" Classified skyriumi
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X Tarptautinei parodai, kuri 
įvyksta Chicagoje McCormick 
Place, liepos 25 — rugpiūčio 12 
d., jau renkamos kandidates į 
tautybių gražuoles. Parodos va 
dovybė skelbia, kad gražuolės 
atstovaus Australiją, Braziliją, 
Bulgariją, Kiniją, Kolumbiją, 
Suomiją, Prancūziją, Vokietiją, 
Angliją, Graikiją, Izraelį, Ja
poniją, Libaną, Lietuvą, Mala
jus, Meksiką, Perų, Philippinus, 
Lenkiją, Ispaniją, JAV, Vene- 
cuelą, Jugoslaviją. Suinteresuo
tos gali kreiptis į panelę Vicky 
Duggan, Chicago International 
Trade Fair, 30 W. Monroe St., 
FiRanklin 2-7700. Įstojimo data 
baigiasi birželio 1 d.

X Šv. Paneles Marijos Gimi
mo Parapijos choro 5 choristai 
aktyviai dalyvavo operos Aidos 
pastatyme. Solistės Alv. Gied
raitienė, G. Mačytė dainavo ati 
tinkamas solo partijas, o B. 
Jančys, R. Samoška ir L. Ro- 
gers choruos. Jų nebuvimą cho 
ras jautė' per repeticijas ir 
džiaugiasi, kai jie grįžo. Choro 
solistės Alv. Giedraitienė, M. 
Peškienė ir G. Mačytė sudarė 
trio, kuris padainuos birželio 
3 d. per Maž. Dainų šventę.

Dabar choras ruošiasi mini- 
mąjai Dainų šventei, 40 v. miš
params. Sekantį mėn. turės me 
tinį susirinkimą, kuriame iš
rinks valdybą. Birželio 24 d. 
turės tradicinius metinius pie
tus, per kuriuos peržvelgiamas 
visų metų darbas. Choro vaidy
bos pirm. yra R. Samoška, sek
ret. Z. Savokaitytė, vedėjas 
muz. A. Giedraitis.

X Janina Rimavičienė iš 
Phoenix, Ariz., Draugui rašo: 
“Leiskit pareikšti padėką ma
no ir kitų mūsų draugų ir pa
žįstamų vardu už taip gerą, 
tvarkingą, kruopščią ir sąžinin
gą tvarką redakcijos ir jos pa
reigūnų.

Turim reikalą su 23 laikraš
čių ir žurnalų redakcijomis, bet 
nei viena nepasitarnauja visuo 
menei kaip tamstos.

Nors esam už 2,000 mylių, 
bet mūsų mielas “Draugas” 
taip sistematiškai ir tvarkingai 
lanko mūsų pastoges ir visas 
prašomas paslaugas greit išpil
do. Linkime sėkmės ir ištver
mės tame sunkiame darbe.”

X Marcelė Atkoeiūnienė sti
prėja po sėkmingos akių opera
cijos Šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Operacija padaryta praėjusį 
penktadienį. Ji yra dr. P. Bra
zio pacientė, tačiau operaciją 
padarė akių specialistas - chi
rurgas dr. W. Kapustiak. M. 
Atkoeiūnienė su savo vyru Juo 
zu gyvena 3411 W. 65th Place.

X Dr. Petras Žlioba šiuo me 
tu atlieka stažą Little Co. of 
Mary ligoninėj Chicagoje. Pra
ėjusias savaites atostogavo su 
žmona Laima, sūnumi Marijum 
Sandūnuose. Porai dienų buvo 
sugrįžęs, ta proga užsuko į 
Draugą, kur turėjo progos pa
sikalbėti su senais pažįstamais.

X Kazys Jasėnas įsijungė į 
Pasaulio Lietuvių Archyvo tal
kininkų eiles. Kiekvieną savaitę 
skiria šios įstaigos reikalams 
po 10 valandų. Mielai priimami 
ir kiti talkininkai. Pasiryžę pa
dėti, gali skambinti telefonu: 
776-1275.

X Juozas J. FJias - Elijošius1 
mirė gegužės 15 d. Whittier, 
Cal., mieste, sulaukęs 87 m. 
amžiaus. Kadangi velionis yra 
suvaidinęs stambų vaidmenį 
Chicagos lietuvių gyvenime 
(kaip bankininkas, politikas ir 
visuomenininkas), teks parašy
ti apie jį plačiau.

IŠ ARTI IR TOLI

ARGENTINOJE
— A. a. Jonas Vitėnas mirė 

gegužės 4 d., Avellaneda mies
te. Velionis buvo gimęs 1903 m. 
gegužės 2 d. Tverečiaus valse., 
Švenčionių apskr., Vilniaus kra
šte. Argentinon atvyko 1920 m. 
ir 1931 m. vedė Stefaniją Ge
nytę.

— Rosario Lietuvių Bendruo 
menės visuotiniame narių susi
rinkime išrinkta nauja valdy
ba: Lukošius Alfonsas—pirm., 
Klimas Matas—vicepirm., Pun- 
dytė Birutė — sekr., Liutkevi
čius Albertas — ižd., Va jėga 
Jurgis ir Latvėnas Antanas — 
nariai.

Revizijos komisija: Stasevi- 
čius Zigmas, Plepys Tomas ir 
Švarlys Antanas. Pinigų rinkė
jas — Plepys Tomas.

— A. a. Barbora Pocienė mi
rė kovo 21 d., 87 m. amžiaus. 
Velionė kilimo buvo iš Girkal
nio parapijos, Raseinių apskr. 
Paliko vieną brolį — Stanislo
vą Argentinoje, kitą — Joną 
Prancūzijoje, 2 brolius ir 3 se
seris Lietuvoje.

OKUP. LIETUVOJE
—Kaunui žadamos dujos. Nors 

Vilniaus m. dalis jau turi iš 
Ukrainos atvestas dujas, bet 
Kaunas jų tesulauks rudenį. 
Prieš tai numatoma tas gam
tines dujas nuvesti į Rygą. Vil
niaus radijas praneša, kad kau
niečiai jau susirūpinę priimti 
dujas ir ligšiol dujotiekio tink
lo nutiesta apie 15 km. Pir
miausia priimti dujas paruoš
tas naujasis gyvenamasis, rajo
nas Kauno Tunelio gatvėje. Pa
našiai kaip ir Vilniuje, ir Kau
ne dujoms pirmoje eilėje žada
ma aprūpinti pramonės įmones.

— Vilniaus radijas praneša, 
kad per šių metų 4 mėnesius 
2,000 kauniečių prekių nuoma
vimo atelje dėka galėjo išsi- 
nuomuoti skalbimo mašinas, ra 
dijo aparatus, dviračius, netru
kus tikimasi gyventojams leisti 
išsinuomoti ir šaldytuvus, siu
vimo mašinas, magnetofonus, 
televizijos aparatus. Vėliau ti
kimasi gauti išsinuomoti ir ki
no kameras. (E.)

— “Genys” — vaikų partinis 
auklėtojas.- Lietuvoje 60,000 
egz. tiražu leidžiamas žurna
las vaikams “Genys”- ir nese
niai jau pasirodė jo 100-sis nu
meris. Žurnalas, anot raš. M. 
Sluckio “Tiesoj” (100 nr.) esąs 
vaikučių mylimas, nes jų, štai, 
100-je n-ryje įdėti V. Giedros 
eilėraščiai apie Leniną ir pio
nierius, pasakojama apie Leni
no muziejų Temperės mieste 
Suomijoje. Nors žurnale dirba 
eilė komunizmą garbinančių ra
šytojų, poetų .tačiau, rašyto
jų varovo — Sluckio nuomone, 
jame vis dar mažoka eilėraščių 
ir apsakymų, “šlovinančių tary

Alvudo šeimos šventėje išpildę programą alvudiškiai mokiniai su 
mok. J. Pėteraitiene. Priekyje jauniausios debiutantės, turinčios po 
3 metukus, Jolita Paškutė ir Irena Giečiūtė. (Nuotr. Lungio)

Chicagoje ir apylinkėse
BIRUTININKĖS IR RAMOVĖ

NAI

Mes išlėkėme drauge su pauk 
ščiais į sevtimus kraštus. Išlėk 
ti išlėkėme, bet neprigijome, 
kaip tas ąžuolas, išrautas iš 
purios žemelės. Blaškomi vėjų 
ir darganų stengiamės burtis 
krūvon, kaip benamiai paukš
čiai ir pagelbėti silpnesnie
siems.

Prabėgo daugel metų. Ir 
mes, švęsdami L. D. Kunigaik
štienės Birutės K. Š. Mot. dr- 
jos ir L. V. sąjungos Ramovės 
organizuoto susibūrimo dešimt
metį, su liūdesiu ir gėla širdyje 
gegužės 26 d. iškilmingai pa
minėsime mūsų seserų ir bro
lių, palydėtų į amžiną poilsį, 

į atmintį, “Kurie amžinu miegu 
karste nurimę” (M.), paliko 
mums brangų testamentą —

vaduoti tėvynę Lietuvą iš bai
sios rusų priespaudos, kovoti, 
ir laimėti, padėti kovojantiems 
broliams ir seserims, kad jų 
dvasia nepalūžtų nelygioj ir 
žiaurioj kovoj.

Bet Maironio žodžiais tariant: 
“Šalin nusiminę dūsavimai skau 
dūs, jie silpnina dvasią tiktai”. 
Pagerbdami žuvusius už tėvy
nės laisvę ir mirusius, nesu
laukusius laisvės šviesos, mes 
ryžtamės vieningai ranka ran
kon dirbti ir kovoti už brangią 
laisvę Lietuvos. Todėl kiekvie
no lietuvio širdy lai surusena 
prisiminimų ugnelė ir drauge 
su birutininkėmig ir ramovė- 
nais uždega gegužės 26 d. 10 v. 
ryto aukuro šventąją ugnį prie 
Nepriklausomybės paminklo Jau 
nimo Centro sodely.

M. Babickienė

CHICAGOS ŽINIOS

MERAS PAVARĖ 135 DARBI
NINKŲ

Pavaryti iš darbo Gary mie
sto 135 darbininkai murma, 
kad meras George Chacharis 
juos atleidęs, norėdamas atker
šyti už nesėkmingas demokratų 
partijai išdavas geg. 8 d. pir
miniuose rinkimuose. Meras 
Chacharis sako, kad jie atleisti 

! pinigų taupymo sumetimais.
Į Gary yra kaimyninis Chicagos 
miestas.

$1,000 UŽ MIESTO PAMA
TYMĄ

Britanijos laivų linija Buries 
Markes Ltd. turės imigracijos 
tarnybai užmokėti $1,000 pa
baudą nes laivo SS La Marea 
įgulos narys, iranietis Djavad

binį žmogų”... Be to, esą, ne
lanksčiai, nepoetiškai žurnalo 
esanti ugdoma meilė broliš
koms tautoms. Nurodomas pir
masis uždavinys vaikams lei
džiamam žurnalui — komunis
tinis auklėjimas, meilės darbui, 
liaudžiai, tėvynei skiepijimas... 
ir tik paskutinėje vietoje jam 
tenka plėsti vaikiškos fantazi
jos ribas. (E.)

Fairleigh-Dickinson universiteto Madison, N. J., studentai strei
kuoja prieš universiteto vadovybę. Jie, tarp kitko, nepatenkinti ir 
uždraudimu universiteto ribose gerti vadinamus “minkštus” gėri
mus. X >UPI)

Į knyg, \
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Partizanams ir Sibiro tremtiniams 

pagerbti paminklas

Lietuviai pasiryžo Marijos 
šventovėje Portlande pastatyti 
lietuvišką kryžių. Yra tam rei
kalui sudarytas specialus komi 
tetas, kuriam vadovauja Vai. 
Šimkus. Komitetas susidarė 
kreipiantis į Chicagą Portlando 
lietuviams, kurie arčiau pažįsta 
vietą ir reikalą ir kurie prašė 
talkos.

Kaip komiteto pirm. Vai. Šim 
kus mums aiškina, šį paminklą 
statant vedamoji mintis yra ta: 
Lietuvos partizanai sudėjo ne
paprastą gyvybės auką. Tai tu
ri būti atžymėta, jų atminimas 
pagerbtas ir plačioje Amerikos 
šalyje. Tas paminklas ir nori
mas pastatyti, pagerbiant at
minimą lietuvių partizanų bei 
ištremtųjų į Sibirą, kurių dau
gelio kapai jokiu kryžiumi ne
atžymėti.

Bus pastatytas lietuviškas 
kryžius, kuris turės granito 
pjedestalą 12 pėdų pločio ir 6 
pėdų aukščio, kuriame iš vie
nos pusės bus įrašytas žodis

apie lietuvių partizanų auką, 
iš kitos pusės — paminėjimas 
ištremtųjų į Sibirą, trečiame 
šone Lietuvos žemėlapis, o ket
virtame norima pavaizduoti lie 
tuvių įnašą laisvę iškovojant 
Amerikai ir įnašą į šio krašto 
kultūrą.

Kryžius bus koplytstulpio 
formos, lyg trijų aukštų, kur 
bus statulos Sopulingosios Die
vo Motinos, Šv. Kazimiero, Ši
luvos Marijos ir Rūpintojėlio. 
Antrame paaukštinime — Auš
ros Vartų, Kr. Kančios, Lietu
vos krikštytojo Vytauto Didžio 
jo.

Dėl šių darbų atlikimo lietu
viai tos srities specialistai pa
prašyti duoti pasiūlymus. Pa
minklo projektą paruošė arch. 
J. Mulokas, pasitardamas su 
specialios tam reikalui komisi
jos nariais: dail. A. Varnu, J. 
Jurkūnu, V. Adamkavičium ir 
J. Miklovu.

Vysk. V. Brizgys įeina į gar
bės komitetą, nuoširdžiai šį dar 
bą remia ir gausiai padeda sa

vo patarimais. Yra pažadėjęs 
atlikti ir pašventinimo apeigas, 
nuvykdamas 2,000 mylių nuoto
lį iš Chicagos.

Chicagos visuomenė, kaip an 
kstybesnieji, taip ir naujieji 

; ateiviai, visi remia šią mintį — 
specialiu paminklu išryškinti 
atminimą kovotojų dėl Lietu
vos laisvės ir Sibiro tremti- 
nių. Telkti lėšas sudaryta ko
misija, į kurią įeina Just. Mac
kevičius, A. Valonis, J. Gribau- 
skas, Ign. Sakalas ir kt.

Kryžiaus pašventinimas nu
matomas birželio 24 d. Į tas iš
kilmes bus iš Chicagos ir kitų 
miestų sudaryta lietuvių eks
kursija, ypač kad tada bus ga
lima aplankyti netoli vykstanti 
tarptautinė paroda Seattle, 
Wash. Planuojama ekskursija 
autobusais. Norintieji prie to 
paminklinio kryžiaus statymo 
prisidėti, siunčia savo aukas 
adresu: Rev. P. Baltrumas, 
516 W. Burnside St., Portland, 
Ore., arba — Portlande stato- 

1 mo Liet. kryžiaus sąskaiton 
194172, Standard Federal Sav
ings & Loan Assn., 4192 Ar
cher Avė., Chicago 32, III.

J. Pr.

Radkalni, neteisėtai apleido lai
vą apžiūrėti Chicagos miesto 
įdomybes. Laivas yra sustojęs 

■; Calumet upėje prie 63-čios gt.

LENKTYNIAVO NENAUDO
JAMOJ GATVĖJ

Per 50 policininkų, kai kurie 
su išlavintais šunimis, išsklai
dė tūkstantinę minią, bestebin- 
čią automobilių “drag” lenkty
nes dabar nenaudojamoje Lake 
Shore drive dalyje nuo 43-čios 
iki 50-tos gatvės.

BOKSININKAS IR BULIUS

Buvęs boksininkas Sam La- 
marre, 48 metų, ilsėjosi savo 
kieme, 1306 W. 50 st., kai pra
šniokštė pabėgęs iš skerdykų 
bulius. Po dviejų valandų La- 
marre nugalėjo bulių ir jį pri
laikė prie Halsted ir 45-tos, 
kol atvyko skerdyklų darbinin
kai pasiimti.

UŽSIDARO NORTH SHORE 
GELEŽINKELIS

Tarpvalstybinė prekybos (I- 
CC) komisija Washingtone da
vė leidimą Chicago, North 
Shore ir Milwaukee gelžkeliui 
užsidaryti birželio 22 d. Ta 106 
mylių ilgumo elekerint. linija 
kasdien naudodavosi apie 6,000 
keleivių tarp Chicagos ir Mil- 
waukee. Gelžkeliui įsakyta par
duoti liniją, jeigu atsirastų pir
kėjų, norinčių toliau tęsti jos 
vedimą.

SUSTREIKAVO 1,200 MOKS
LEIVIŲ

' Pereitą penktadienį 1,200 mo 
kinių neatvyko į Andrew Car- 
negie pradinę mokyklą, 1414 E. 
61 pi. Atsiųsta 25 policininkai 
apsaugoti 100 atsilankiusiųjų 
jaunuolių. Tėvai suruošė strei
ką, protestuodami pasiūlymui 
atvežti šešias kilnojamas “trei- 
lerių” mokyklas, nes dabartinė 
yra permaža ir joje mokslas 
eina dviem pamainom.

"Vive La Lithuanie!" —

Velykų atostogų metu į To- 
riną atvyko 1,600 “jaunųjų mal 
dininkų” (12-15 metų) iš Pran 
cūzijos, Belgijos, Šveicarijos ir 
šiaurinės Afrikos. Sąskrydį su
ruošė Prancūzijos saleziečiai, o 
jam vadovavo Prancūzijos Epi
skopato Jaunimo Sąjūdžiui ko
misijos sekretorius, Chalon-sur- 
Marne vyskupas Piėrard. Są
skrydžio tikslas — pagerbti jau 
niausiąjį Bažnyčios išpažinėją, 
penkiolikmetį Don Bosco auklė
tinį, šių dienų jaunimo pavyzdį 
ir globėją — šv. Domininką Sa 
vio, lankant tas vietas, kur pra 
bėgo trumpa, bet taip vaisinga 
jo vaikystė, ir meldžiantis už 
Įviso pasaulio jaunimą. Taigi 
I pelegrinažui priklausė “Salezie- 
!čių jaunimo” būriai, “Dominin
ko Savio bičiulių” klubai, “Ma
žųjų seminarijų”, “Prancūzijos 
ministrantų” bei skautų organi
zacijų atstovai.

Jaunųjų maldininkų pasitikti 
Castelnuovo aikštėj susirinko 
valsčiaus valdyba, bažnytinė 
valdžia, mokyklos, visi gyven
tojai; atvyko ir Asti vyskupas, 
kurio teritorijai priklauso Do
mininko Savio miestelis. Jų pa- 

Į sveikinti atėjo ir lietuvių įstai
gos berniukai su organizacijų 
atstovais.

Iš Castelnuovo maldininkai, 
organizuoti maldingais būre
liais, nužygiavo į Mondonį; po 
pietų paskui patraukė pėsti 
Don Bosco gimtinėn, kur daly
vavo “Domuko taurės” varžy
bose prieš ten esančios didelės 
amatų mokyklos berniukų ko
mandas.

Saulei nusileidus didelėj mo
kyklos aikštėje, po atviru dan
gum, suruošė folkloristinį va
karą, užsitęsusį nuo 9 vai. iki 
12:15 v. naktes. Jame aktyviai 
dalyvauti jau prieš metus buvo

šaukia 1600 jaunimo
užkviestas ir Castelnuovo liet. 
jaunimas, šiam tarptautiniam 
vakare, kur, tarp įspūdingos mi 
sterijos “Le Jeu de Domini- 
que” vaizdų ir įvairiaspalvių 
raketų sproginėjimo žvaigždė
tam velykiniam Italijos danguj, 
'dainomis, šokiais, mažais orke- 
'strėliais pasirodė prancūzų, bei 
■ gų, šveicarų bei italų jaunimas, 
nevienam buvo tikra staigmena 
išvysti ir Lietuvos atstovus. 
Lietuvos berniukai, simpatingo 
ir judraus organizatoriaus (vie 
no Paryžiaus saleziečio) prista 
tyti, sudainavo vieną dainelę ir 
pašoko gerai pavykusius du 
tautinius šokius. “Vive la Li
thuanie! Bravo!—Valio Lietu
va!” šaukė ir plojo prancūzai, 
belgai, šveicarai, italai ir net 
afrikiečiai, kurių didžiausia da
lis tikrai pirmą kartą pamatė 
lietuvius bei ši tą išgirdo apie 
jiems taip tolimą Lietuvą.

Visgirdą

KATAKOMBŲ ERA 
LIETUVOJE

Plačiai Šiaurės ir Pietų Ame
rikos bei kitų kontinentų spau
dą aptarnauti NC žinių agen
tūra paskelbė ilgą informaciją 
apie katakombų laikus Lietuvo
je. Pranešama apie vadovaujan 
čių dvasiškių areštus ir depor
tavimus, bažnyčių uždarinėji
mą, kartu pažymima gyventojų 
atsparumas svetimai antireligi
nei propagandai. Žinia plati ir 

Į detali. Kai kurie Amerikos laik 
raščiai šią žinią įsidėjo pirma
me puslapyje, pvz. Chicagoje 
leidžiamas “The New World”. 
Pažymima, kad žinia imta iš 
Romoje leidžaimos “Eltos”. Tai 
dar vienas įrodymas, kaip sėk
minga Romos “Eltos” vadovo 
kun. Mincevičiaus iniciatyva. 
Reikia laukti, kad ir New Yor
ke bei Chicagoje esantieji Alto 
■bei kiti informacijų biurai pa
našiai išplės informacijų teiki
mą vietinei anglų kalba leidžia 
'mai spaudai, kad JAV spaudai 
(nebereikėtų siekti net Romos 
'norint žinių apie Lietuvą.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į
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WIU| SAVINOS

INSURED i

Mutual Ą&I&igI Savings
and d^oan ^^tssocialion

Chartered and Supervised by the United States Government
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

«IS A1HASKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta
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TELEVIZIJAS
paprastas lr spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvSs darbą,—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

J. MIGLINAS
2540 W. 60th St. U a. PR 6-1063
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TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybčs, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 20, IU. 

Tel. 434-4660
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

CRANE 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.
Ii Al liunne. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.ViLLMnUUOi ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.

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




