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SKRIS SEPTYNIS KARTUS AP1INK ŽEME
Kelione truktų daugiau kaip 10 valandų. Astronautas Carpenter 

per 5 valandas neteko 7 svarų

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Astronautas M. Scott Carpen
ter užvakar pareiškė, jog bet 
kokios klaidos padarytos trijų 
skridimų raketoje aplink žemę 
praėjusį ketvirtadienį buvusios 
“nekantraus” žmogaus klaidos .

Vieną klaidą jis padaręs, kad 
jis netikėjęs statąs savo ke
lionę į pavojų dėl perdaug su
naudojamo kuro. “Tai buvusi 
nekantraus žmogaus klaida”, — 
pareiškė Carpenter spaudos kon 
ferencijoje, kuri buvo perduota 
per televiziją. “Aš noriu baigti 
savo skridimą.”

Astronautas paneigė, jog jis 
buvęs pavargęs ir sumišęs, kaip 
kai kurie sekimo stočių vyrai 
pareiškė. “Jei mano nuomonė 
ko nors verta”, — pareiškė Car 
penter, — “nebuvau pavargęs ir 
sumišęs”.

Scott užvakar atskrido į Jung 
tinęs Amerikos Valstybes iš 
Grand Turk salos, Britų West 
Indies, kur jis dvi dienas ilse-

rams jį ištraukus iš jūros. Ne
tekus svorio, skrendant darbai 
buvo lengviau atlikti.

Padaryta stotis 

CAPE CANAVERAL, Fla. —

rio apskridimas aplink žemę tris 
kartus duoda galimybę atlikti 
naują erdvės kelionę sekantį ru
denį.

Kelionė tolimose erdvėse truk 
tų daugiau kaip 10 valandų ir 

į astronautas būtų surastas ne
riam kelionė erdve buvusi “to- toli Midway salos.
kia lengva, kaip važiavimas au
tobusu”, beveik padaryta stotis 
amerikiečiui skristi raketoje ap
link žemę septynis kartus, nusi
leidžiant Ramiajame vandenyne 
(Pacifike), vieton Atlanto.

Erdvės pareigūnai vakar pa
reiškė, kad sėkmingas Carpente-

Skridimas 'S. Carpenterio, ku-1

Trumpai iš

visur

Kaina 10 c.

LK Birutės draugijos ir LV Ramovės suvažiavimas įvyko praėjusį savaitgalį Chicagoje. Čia matyti 
dalis ramovėnų ir birutininkių prie žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklo, Jaunimo Centre, Chica
goje. Suvažiavimo dalyviai padėjo vainiką. Birutininkės ir ramovėnai išeivijoje įžengė į savo veik
los antrąjį dešimtmetį. (Nuotr. A. Gulbinsko)

Žmogaus Teisių Lyga 
svarsto sovietinį 

kolonializmų
NEW YORKAS. — Tarptau

tinė Žmogaus Teisių Lyga, ku
rios centras yra Nevv Yorke
ir kuri patariamuoju balsu da- 

josi ir diktavo apie savo kelionę, ly vau j a Jungt. Tautose, pasta-
tolimose erdvėse.

Jis nustojo 7 svarus 80,000
mylių penkių valandų erdvės ke
lionėje. Jis svėrė 154 svarus ket
virtadienio rytą, o iš padangių 
nusileido 147 svarais, laivyno vy

ruoju metu pradėjo svarstyti 
sovietinio kolonializmo reiški
nius Baltijos valstybėse. Surin
kusi atitinkamą medžiagą, Ly
ga gali klausimą iškelti Jung
tinėse Tautose.

— Adolfas Eichmanas šian
dien Jeruzalėje išgirs teismo žo
dį dėl savo likimo. Jis jau nu
teistas mirti už žydų žudymą' 
II Pasaulinio karo metu, bet jis 
yra padavęs apeliaciją pakeisti j 
teismo sprendimą. * ,

I
— (Jugoslavijos vyriausybės i 

kalbėtojas džiaugiasi Chruščio-i 
vo pasakymu, kad tarp Jugos
lavijos ir Sovietų Sąjungos pa
gerėję santykiai.

— Sirijos užsienio reikalų mi
nisteris Adnan Azbari ir vidaus 
reikalų ministeris Abdel Halim 
Kaddour pasitraukė iš pareigų.

Atidėti debatai dėl 
Kašmiro >

JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y. 
— Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba atidėjo savo posėdį, ku
riame turėjo būti svarstomas 
Indijos - Pakistano ginčas Kaš- 

‘ rciro klausimu, atidėtas neribo- 
lam laikui. Posėdis turėjo įvyk
ti vakar.

Indija paprašė atidėti posėdį, 
nes dabar į jį atvykti gynybos

Stalino įpėdiniai tęsia 
Stalino darbus

Pasirodė nauja knyga apie Staliną

Kokhozininkus stumia iš 
sodybiniu sklypu

OKUP. LIETUVA. — Gegu
žės 20 d. per Vilniaus radiją 
paskelbti atsakymai į žemdirbių 
klausimus žemės ūkio mokesčių 
reikalu, pavaizdavo partijos nu
sistatymą įvairiomis priemonė
mis spausti kolchozininkūs ir ap 
sunkinti sodybinių sklypų nau
dojimą, labiau pririšti prie kol
chozų.

Pasirodo, kad kolchozininkei 
Rozalijai Martinkienei, senyvo 
amžiaus moteriškei, mokestis 
pakeltas todėl, kad jos sūnus 
išėjęs iš kolchozo į sezoninį sam 
domą darbą. Tad, aiškinama, 
neteisingai daroma išeinant iš 
darbo kolchoze ir mokestis pa
keliamas teisėtai...

Paaiškinta, kad, jei kolcho- 
zininko šeimoje atskiri nariai 
išeina iš kolchozo ar iš jo pa
šalinami, tai sodybiniam ūkiui 
mokestis tuojau padidinamas 75 
procentus. Ta pačia proga dar

- paaiškinta, kad kolchozininkų 
šeimos, kurios neišdirbo praė
jusiais metais nustatyto darba
dienio minimumo, moka 50 pro 
centų didesnį mokestį. (E.)

Harrimano pažiūra 

VVASHINGTONAS. — W. A-

Ministerių kabinetas pergyvena! sekretoriui Menonui nepatogu, 
krizę. ! jis tik vienas tegalįs kalbėti

— Jungtinės Amerikos Vals-| Kašmiro reikalu, — pasakė Me- 
tybės nutraukė santykius
Laoso provakariečio princo
um vyriausybe. — Kanados ministeris pir-

j mininkas Diefenbakeris pažadė
jo mokesčių įstatymo pakeiti
mą, jei konservatoriai bus vėl 
išrinkti valdžion. Kanadoje 63 

j procentais visų valstybės paja- 
j mų gaunama iš mokesčių, tuo 
tarpu ekonomiškai stiprios Va
karų Europos valstybėse tas 
nuošimtis yra žymiai mažesnis. 
Vakarų Vokietijoje — 22 proc., 
Šveicarijoje ir Prancūzijoje — 
31 proc., Italijoje — 26 proc.

su
O-

non.

Po Bulgarijos - 
Rumunija

MASKVA. — Maskvos radijo
pranešimu, neseniai grįžęs iš ke Frank Barret, buvęs AVyoming,
lionės į Bulgariją, Chruščiovas, I gubernatorius ir senatorius, ma- L 
ir vėl partijos bei valdžios pa-noma serga leukemija. (UPI) zmone^ pei įa. 
reigūnų lydimas, antroje bir-1 ~
želio mėnesio pusėje numato j 
vykti į Rumuniją.

Kurios motina nebarė, tą

Barcelonoje plečiasi 
streikas

MADRIDAS. — Barcclonoje, 
Ispanijos antrame didžiausiame 
mieste ir pramonės centre, pra
dėjo plėstis streikas. Kariniai 
ir civiliai pareigūnai tarėsi, ko
kių priemonių imtis, kad būtų 
žvengta smurto, vykstant kraš 
te streikui. Jau šešios savai
tės vyksta kasyklų darbininkų

Maskva gąsdina neutraliuosius
MASKVA. — Komunistų laik , rinama su kai kurių 

raščio “Pravdos” gegužės 13 die , neutralumo sąvoka.
kraštų

NEVV YORKAS. — Sovietų 
Sąjungos politinė sistema ne- 
paKito, — teigia savo naujoje 
knygoje M. Djilas. Gegužės 25 
d. New Yorke išleistoje knygo
je “Pasikalbėjimai su Stalinu” 
autorius nurodo, kad nustalini- 
mo procesas nėra pakeitęs so
vietų politinės sistemos esmės. 
Jis dabar rašo: “Nelaimei, net 
ir dabar, po vadinamo nustalini- 
mo, galima padaryti tokią pa
čią išvadą: privalo kovoti kiek
vienas žmogus, kas tik nori gy
venti ir išlikti gyvas pasauly
je, skirtingame nuo Stalino su
kurto, tačiau savo esme dar vis 
egzistuojančiame”. Tai galuti
nė išvada knygoje, kurios “dė
ka” jos autorius nuteistas ke
liems metams kalėjimo baus
me. Šioje knygoje Djilas atsklei 
džia Stalino vaizdą ir atpasako
ja tris su juo turėtus pasikal
bėjimus.

Apie Stalino įpėdinius Djilas 
ką tik išėjusioje knygoje pas
tebi: “Jie tikrovėje tik tęsia 
Stalino darbus ir nors kitokia
me įrėminime, tačiau tie darbai 
pasižymi tokiomis pačiomis idė-

Iš viso, Djilas nuomone, nu
sialinimo procesas buvo įvyk
dytas netinkamame operetinia
me stiliuje.

Toliau Djilas pabrėžia: “Kol 
komunistų partija teoretiniu ir 
ypatingai praktiniu požiūriu ne
sugebės atsisakyti nuo Stalino 
ar stalinizmo esminių elemen
tų (ideologinio vieningumo ir 
vad. monolitinės partijos struk 
tūros), tol tai bus blogas, bet 
ir patikimas ženklas, kad par
tija dar nepasitraukė iš Stalino 
šešėlio”.

Naujausios
žinios

— Laose komunistai pradėjo 
naują ofenzyvą. Kautynės vyks 
ta 110 mylių nuo. sostinės Vien- 
tiane.

— Estes, kuris dabar tardo
mas dėl sukčiavimų, kaip paaiš
kėjo VVashingtono įstaigose, bu 
vo nuslėpęs 7-8 milijonus do
lerių užtrauktų paskolų savo 
įmonėms.

— Astronautas Carpenter pre 
zidento Kennedžio sprausminiu 
lėktuvu iš Cape Canaveral, Fla., 
atskrido į Denver, Colo.

— Vakar nepaprastai krito 
Šerai (akcijos) biržoje. Buvo 
parduota 7 milijonai Šerų.

— Vokiečių laivas surado a- 
merikiečių lėktuvo, kuriuo skri
do šeši įgulos žmonės, gelbėji
mosi valteles; žmonių nesuras
ta..

— Prezidentas Kennedy šian 
dien sulaukė 45 metus ir tėvo 
patvarkymu gauna naujus 10 
milijonų dolerių. Savo pinigus 
daugiausiai yra investavęs į vai 
stybės bonus.

— Amerika Genevoje pasiūlė 
netoli ekvatoriaus įsteigti rake
tų leidimo stotį, kurią kontro
liuotų Jungtinės Tautos.

— Kubos cigarų pardavimas 
Kanadoje pakilo net 75 procen
tus. Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse tų cigarų negalima gau
ti, tad atvykę amerikiečiai per
ka kiek gali ir išsiveža į Ame
riką.

— Raketoms iššauti naudoja
mas skystas kuras pradėtas ga
minti Winnipege, Kanadoje. 

_____________ Fabriką pastatė ir finansavo
Brazilijos kongresas patvir amerikiečių firma.

— Kanados eksportas j Azi
jos kraštus padidėjo 75 procen
tus paskutiniais metais. Euro
pos rinka kasmet mažėja. Taip 
gi sumažėjo eksportas į kitus 
britų, bendruomenės (Common- 
wealth) kraštus.

tino įstatymo projektą pakelti 
kariams ir civiliams atlyginimus 
40 procentų.

FREIBURGAS, Breisgau. — 
Šiomis dienomis Freiburge įvy
ko Vokietijos Katalikų Centro 
komiteto pilnaties sesija. Daly
vavo apie 700 katalikų organiza 
cijų atstovų. Dcvyniolikoj stu
dijų ratelių buvo studijuojamos 
įvairios Vokietijos katalikų vei 
klos problemos. Sesijos tiesiogi
nis tikslas — pasirengti visuo
tiniam Vokietijos katalikų suva-

jomis, pavyzdžiais ir metodais, žiavimui “Katholikentag”, kuris 
kurie dabar prikišami Stalinui. į bus šią vasarą Hannoveryje.

verell Harriman, Valstybės sek šiaurinėje Ispanijoje streikas, 
retoriaus pagalbininkas Toli
miesiems Rytams, pareiškė, kad 
raudonosios Kinijos ekonomija 
sužlugusi.

nos straipsnio matyti, kad Mas
kva pasiryžusi neutraliuose 
kraštuose sustiprinti opoziciją 
prieš įstojimą į Europos ’ Bend
rąją Rinką (ekonominę bend
ruomenę).

Įrodinėjama, kad Vak. Euro
pos kraštų ūkinis apjungimas 
turįs ne tik ūkinius, bet ir po
litinius tikslus ir tai nesą sude-

Pagal “Pravdą” bendroji rin
ka tik dabar labiau pagilina 
priešingumus ir tik... socializ
mas įgalinąs pasiekti tos rinkos 
siekiamus tikslus. “Pravda” su
rado eilę argumentų, ir visomis 
priemonėmis gąsdino neutraliuo 
sius — girdi, ar jums nerūpi 
išlaikyti neutralumas?

— Daugelis politikų įpratę 
laikyti savaime aiškiu dalyku, 
kad tautos neturi būti laisvos, 
kol jos nebus pribrendusios 
laisve naudotis. Tas dėsnis pa
nelius į aną senos pasakos 
kvailį, kuris buvo nusprendęs 
neiti į vandenį, kol nemokės 
plaukti. —Th. Macaulay

Šaltojo karo baruos:

KALENDORIUS

Gegužės 29 d.: šv. Marija 
Magdalena de Pazi, Viksvė.

Gegužės 30 d.: Kapų diena, 
šv. Joana Arkietė.

Gegužės 31 d.: šeštinės, šv. 
Petronėlė, šv. Angelė, Gintau
tas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsnių; rytoj — 
švelni oro temperatūra. Saulė 
teka 5:20, leidžias 8:15.

Komunistai didina 
karinę jėgą

PANMUNJ'OM, Korėja. — 
Maj. gen. James R. Winn, Jung 
tinių Tautų komandos karinėje 
paliaubų komisijoje narys, ap
kaltino užvakar komunistus, 
kad jie nuolat didina karinę jė
gą Šiaurės Korėjoje.

Pradėta konferencija
MIAMI. — Keturių dienų Pra 

monės Rūmų konferencija pra
dėta su šešiolika Lotynų Ame
rikos valstybių atstovais.

Lietuvos D. Kng. Birutės K.Š.M. D-jos narės prie žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės paminklo Chicagoje. Draugijos suvažiavimas įvy
ko praeitą savaitgalį. Trečioji iš kairės L. Stasiūnienė, Chicagos 
centrinio skyriaus v-bos pirmininkė. (Nuotr. A. Gulbinsko)

ATOMINE ENERGIJA SKALDO III POLITIKA
Amerikos - Prancūzijos santykiai labiausiai svarstomi. Atidedant i šalį amerikiečių apkartimus dėl 
de Gaulle “separatizmo”, o taip pat de Gaulle apkartimus dėl amerikiečių daromos Prancūzijai 
“diskriminacijos”, dėmesio centre stoja reikalas, kuris labiausiai skiria Prancūziją ir Ameriką.

Kokis tas reikalas?

— Sovietų Sąjunga paleido 
satelitą Cosmo V. Tai vakar 
pranešė žinių agentūra Tass.

Politiniai komentatoriai sus
tojo labiausiai prie atominio rei ■ 
kalo, dėl kurio pablogėjo san
tykiai tarp Amerikos ir Prancū
zijos.

Prancūzija nori būti atomi
niame klube — turėti savo a- 
tominius ginklus.. Nori, kad A- 
merika pagelbėtų — duotų tam 
tikrų informacijų ir medžiagų, 
kurios sutrumpintų ir papigin
tų Prancūzijos kelią iki atomi
nės bombos.

Amerika nesutinka. Aiškinos 
formaliai: esą McCarrano įsta
tymas neleidžia svetimai valsty 
bei duoti atomines paslaptis. 
Bet formali priežastis tik pasi
teisinimas, nes Anglija tokias

‘paslaptis” gavo. Taigi bą, mes tik ardome santykius
svarbus esminis nusistaty- su Prancūzija. Tai darydami, 
mas: duoti ar neduoti, padėti i stipriname prancūzų pritarimą
ar nepadėti Prancūzijai pasi
gaminti atominius ginklus?

*

Teigiamą atsakymą anksčiau 
šiai buvo davęs C. L. Sulzber- 
ger, N. Y. Times, keliais atve
jais. Nors ne prie širdies J. Al- 
sopui, N. Y. Herald Tribūne, 
de Gaulle didybė, bet atomų 
klausimu jis žiūri tikslingumo: 
ar bus naudos daugiau davus, 
ar nedavus. Neduodami ir to
kiu būdu pabrangindami Pran
cūzijai atominės jėgos gamy-

de Gaulle veiklai, kurios mes 
nenorime. Ir priešingai, padė
dami de Gaulle pasigaminti a- 
tomus, palengvintume Macmilla- 
nui įeiti į Europos ūkinę bend
ruomenę... O kas — jei Macmil- 
lanas (kuris birželio pradžioje 
vyksta į Paryžių) pats pasiūlys 
Anglijos patarnavimus atominei 
gamybai? Tai būtų išdavimas 
Amerikos atžvilgiu.... Tokiais 
samprotavimais autorius labiau 
paremia nuomonę, kuriai atsto
vavo Sulzberger — duoti.

(Nukelta. į 6 psl.)
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=Rdšo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Stebėt flve., Chicago, 32 ii 

VASARINĖ NOSLIGĖ

Lietuvių žodynuose nėra ati- prirašytus vaistus, ir be jo ži- Į 
tinkamo žodžio ligai, vadinamai nios jokių kitokių vaistų nevar- 
“rhinitis”. Lietuviai dažniausia toti: Pats nežinai, koks yra ta- 
vadina šią ligą “slogomis”, ta- ' vo širdies stovis ir koks yra
čiau ar tas žodis atitinka “rhi
nitis” ligos sąvokai, reikia pa
abejoti.

‘Rhinitis”, — kurią lietuviš-

kraujo spaudimas. Jei daktaro 
neklausysi, tai graboriaus teks 
klausyti. Gaila, bet tai tiesa: 
ugi toks Petras Insoda, vienas

kai aš vadinu “noslige”, yra no.> iš tų 33, kuriuos lenkai iš Vil- 
sies šnervių liga, kuri pasireiš- nius ištrėmė, atvykęs Amerikon 
kia, tai kitam žmogui visiškai pradėjo sirgti vasarine noslige, 
degimu (inflamacija). ir vartojo kažkokius patentuo-

Nosligės rūšių yra keturios: I ^us nuo * fever vaistus ir

Nėra laisvas tas, kuris savojo 
kūno vergas. — Se'ifeca

Būti laisvam nuo Dievo yra blo
giausios rūšies vergija.

Bismarek

S

Vai.

P. ŠILEISCSS, 0. P.
, Orthopedas. I‘rotezi»ia» 

Aparatai-Protezą! Med. bai 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) lr t.t 

9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS ,’ECHn IKOS IAB 
’X50 W. «8rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084 '

an. J, JR X. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRUR, 1 Al

5480 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal auaii.arinią 

U61 ' valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p 
ųt)»kied, išskyrus trečiad. tr šeštad.
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nuo to mirė... Gaila!

Kurie turi aukštą kraujo į 
spaudimą, privalo būti labai at-' 
sargūs su antihistaminiais pa
tentuotais vaistais, nes nuo jų! 
šimtai žmomnių gauna paraly-! 
tinį smūgį. Kodėl tokius pavo
jingus vaistus be daktaro re
cepto vaistinėse parduoda žmo
nėms? Mat, čia Aemrika...

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Amerikos Medikų draugijos (AMA) nariai dr. Annis (kairėj) ir 
dr. Larson puola prez. Kennedy planą dėl medicinos aprūpinimo 
senatvėje. Gydytojai teigia, kad pagal tokį planą bus aprūpinami 
medicinine pagalba milijonai žmonių, kurie tos pagalbos nėra rei
kalingi, o reikalingieji jos negaus.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

Moterų sąjungos 5 kp. pagerbė 
motinas

Ne tik rengėjos — 5 kuopa, 
bet ir dalyvavusi salėje publika 
yra labai dėkinga tėvams pran
ciškonams už atvykimą su ber
niukų choru net į Worcesterį,

Gegužės 13 d. visos 5 kuopos j Mass. ir išpildymą taip gražios 
ir turiningos programos moti
nai. Ta Motinų Motina Marija

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dlen. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3228 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1070

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pnlaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001,

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthrltis, Rheumatlsni.
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadvvay. Gary, Indiana 
Valandos — šeštad. 9 12 vai.

P. M. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIshop 7-5838

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais sv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lt 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi
Tikrina akis lr pritaiko akintos 

keičia stiklus ir rėmus 
1455 H. California Avė. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta Šeštad. 10 v. r. iki 2 p p.

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.; PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

sąjungietės organizuotai įžygia
vo į Šv. Kazimiero bažnyčią iš
klausyti šv. mišių ir priimti Šv. 
Komuniją už savo gyvas ir mi
rusias motinas. Kuopos pirm.

T) Aršioji (acute), 2) chroniš
koji, 3) džiūsninė (atrophic) ir 
4) opioji arba jautrine (aller
gic). Kiekviena iš čia suminėtų 
nosligių rūšių turi bent po ke
letą porūšių.

Visas nosligės rūšis ir jų 
porūšius čia trumpame straips
nyje neįmanoma apibūdinti, tad 
teks tik keletą žodžių tarti apie 
opiosios nosligės (allergic rhi
nitis) porūšį vadinamą “vasari
nė noslige”.

Vasarinė nosligė kamuoja Klausia A R _ Mano
dąug žmonių Amerikoje tik va- minaitė Lietuvoje jau treji me_
saros metu, kuomet pradeda t&. tuĮ. nįežug jr ta< Ankg
žydėti įvairus medžiai, krūmai, v. .. „ __, . rciau neprase pagalbos, gėdino-
gėlės ir piktžoles. Angle, vasa., uk dabar šį Kanadoj I ™ ,
tmę noslim vadina ‘Hay Fe- t nlekag niežla[s n a | Watk,ns sumanumu pne kuo- 
vei- - šieno Ilga , tad ir- lie-! Klausiau vi dakt tai jis Pos vel,avos a3,3,al buv° Uun«* 
tuvmi pradėjo ta liga vadinti, p ya bet
"sienlige , nors toks pavadini-[ njeko tai nežj

ta jaunoji karta su tautiniais 
rūbais, kas pridavė daug spal-

mas neatitinka tikrenybei. Iš Devgan Bgt iš'vingumo. Jos buvo; A ir G
0S1°s . nos £įa Lietuvon vaistų neįsileidžia-, Šermukšnytės, D. Pauliukony-

mi yra ne šienas, bet žiedadul
kės (pollens). Būdinga, kad vie
ni yra labai opūs vienos rūšies 
žiedadulkėms, o kiti tuoj čiau
dulio liga suserga kai į šnerves 
patenka kitos rūšies žiedadul
kių. Kokie žiedai vienam paken 
kia, tai kitam žmogui visiškai 
nekenkia. O tų žiedų yra tūks
tančiai, tad kartais nelengva ir 
nustatyti, kokių žiedų dulkės li
gonį kamuoja. Tačiau nuostabu, 
kad vasarinės nosligės kamuo
jamieji iš anksto gali pasakyti, 
kurį mėnesį ir kurią savaitę 
įkyrioji nosligė jam nosį pra- 
dės varginti.

, , , . . . ...” Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; treč.buvo labai sumaniai seselių ka- j Uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
zimieriečių papuošta minėjimo inuo 7 lkl 8'
salėje už ką joms taip pat pri
klauso nuoširdus ačiū.

Viskas būtų labai gražu ir 
rengėjoms būtų moralinis at
pildas, jei Worc,esterio visuome
nė būtų bent kiek jautresnė ren 

Igiamiems bet kokiems minėji
mams. Ir šiub atveju reikia pas
tebėti, kad salė galėjo daug 
daugiau talpinti, negu teikėsi 
publikos atsilankyti. M. Ž.

Kanadoje

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 
>ai. na&iien nuo 6—8 vai. vak. 

Šešt. 2—4 vai.
Trečiad. 1r Kitu '.alku pagal sutarti 

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

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

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71 st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 tr 7-9 
Antr. 1-6, t<eč., š.ešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta

Tel.: REIlance 5-1811
DR. WALTER I KIRSTIJK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:80 
vai. vak. šeštad 1—4 vai., trečiad.

maišyti su šiltais taukais, kad 
būtų viso 8 šaukštai. Su tokia 

Simptomai. Būdingiausi vasa- į sieros mostimi tegul ištepa tarp- 
rinės nosligės požymiai yra, Paščiusir kūno linkmenis kas 
kad ligonis smarkiai čiaudo, iš na^tį einant gulti, per visą są- 
šnervių skystis varva, šnervių į vaitę. Tuo tarpu reikia karšta-

Buvo bandyta siųsti vaistus iš j tė ir J. Garsytė. Kitą pusę baž- 
Anglijos, bet grąžino atgal, i nyčios užpildė mūsų jaunimas 
Anuo laiku Lietuvoje vartojo j— vyčiai. Ir taip pilna bažny- 
mostį, kuri nekaip kvepėjo, bet| čia žmonių pradėjo Motinos die- 
gerai gelbėjo. Labai prašau, nos minėjimą. Šv. mišias atna- 
mielas daktare, Tamstos pagal-' gavo kun..Bakanas.
bos ar patarimo.

Po pietų. Worcesterio visuo-
Atsakymas A. K. — Jeigu menė rinkosi į tos pat bažny-1 (^atliarilieS Ottl. 

nuo niežų jau negalima gauti čios salę išklausyti antrosios j
vaistų Lietuvoje, tai sarmata! (jaiįeg Motinos dienos minėjimo Mafionid minėjimas
Tamsta patark savo giminaitei -koncerto. ,gt Catharines L Bendruome-
pasidaryti namie tokią mostį., v . i rPi ofiso he 4-5753: Res. hi 5-3221
sugrūsti — sumalti sieros lĮ Koncertinę dalį išpildė šv. An-ilies Krašto v-bos paraginta, ruo 
šaukštą; tuos sieros miltus su-jtano gimnazijos choras.. Cho-i^a isPŪdingą Maironio 100 m.

"..................................ras labai gerai parengtas, draus { §imimo sukakties minėjimą bir-

angos vidus sutinsta ir paraus
ta. Kitus net dusulys smaugia, 
sunku alsuoti. Akys taipgi la
bai niežti ir ašaroja. Ligonis 
karščiuojasi, užmigti negali, 
pasilsėti negali, ir dirbti sun
ku, sveikata ir nuotaika tampa 
prislėgta- Kiti laikinai net ap
kursta. Tokia padėtis tęsiasi 
tol, kol ligoniui kenkiantieji 
žiedai žydi. Kai tik jie peržydi, 
tai vasarinės nosligės visi simp
tomai pranyksta ir žmogus vėl 
jaučiasi gerai.

Gydymo būdai yra trejopi: 
1) Bėgti iš tos teritorijos, kur 
kenkiantieji žiedai žydi; 2) Im
ti desensitizaeinius skiepus nuo 
tų žiedų žiedadulkių, kuriems 
esi opus; 3) Vartoti gydytojo

mė vandenyje išskalbti visus 
apatinius drabužius ir su karš
tu prosu išprosinti visas drapa
nas, pakeisti patalynę ir užklo- 
dalus, kad išvengtų naujo už
sikrėtimo. Niežai yra limpanti 
liga, kurios kaltininkas yra ma
žytis, vos per padidinamus stik
lus matomas vabzdelis, vadina
mas “Sarcoptes seabiei”, kurį 
galima užmušti tik siera sul- 
phur). O jeigu negautų Lietu
voje sieros, tai gal galėtum jai 
pasiųsti kaip nors su siera mui
lo, vadinamo “sulphur soap”, 
kurio kvapas nėra malonus.

Atsakymas M. T. — Koki 
yra mano pažiūra į socialinę 
mediciną, tai yra mano priva
tus reikalas. Nesiginčysime.

mingas ir labai gražiai padaina
vo visą eilę gan sudėtingų dai
nų, už ką jiems publika nepa
gailėjo katučių. Paįvairinimui 
programos, buvo įpinta dekla
macijos. Jas atliko: A. Špakaus 
kas — Kennebunkport, Maine, 
ir ,worcesterietės B. Statkaitė, 
M. Kurlenckaitė, J. Pauliukony- 
tė ir Kildišaitė. Deklamatores 
parengė seselės kazimierietės, 
kurios taip jautriai palietė mo
tinas, kad ne vienam net aša
ras išspaudė. Pianinu skambi
no S. Rastoms.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
svečias iš Kennebunkport, Mai
ne, tėvas Ambraziejus Praka- 
pas, OFM, kuris klausytojams 
priminė motinos pasišventimą 
šeimai ir tautai. Visai progra
mai sumaniai vadovavo kuopos 
pirmininkė Watkins.

želio 16 d. 5 vai. vak. St. Ca-

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija)

, . ...i.-, „ Valandos: pirm., antr,, ketvirt. 2-9tharines erdvioje Merritton Com v-ai.: penkt. 10 v. r. iki 9 v ▼ 
munity Centrė salėje.

Po pritaikintos invokacijos,. 
apie Maironį — tautos žadinto- [ 
ją kalbės literatūros dėstytoja,
I. Matusevičiūtė. Koncertinę da 
lį išpildys solistai Šukytė ir St. 
Baras - Baranauskas.

Po minėjimo pasilinksmini- 
Bendriioinenės Valdyba

šeštad. 10 v. r Iki l p. p. Llgonlur 
priima pasai susitarimą

DR. J. G. BYLA-BYLAITIS
Nervų smegenų chirurgija, ligo»

2737 VVEST 71st STREET 
V'jandos tik susitarus 
Tel, GRovehilI 6-3409

ąl. ofiso Ir bnto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo IŽ7—1 vai. 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPEC1 AUSTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. tr penktaa. 
nuo ii vai. iki 1 vai. p. p. lr duo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
' i vai. ryto — 1 vai. p šeštad 1 1 

cal. ryto iki 3 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res, tel. VVAlbrool 5-3785

DR. MARIJA LINAS
'KUftERIJA ir MOTERŲ LIGOS-. 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Westerh Avė., tel. 
GR 6-0091; 892 E. 159th, St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; S0 N. Ml- 
gan Avė., Suite 808, tel. OE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. ,LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, UI.

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Tel. Ofiso 247-1002 Namų PK 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
.Taipgi įvairios nervines ligos

Kanadiečiai kalėjimuose 1“
Kiekvienais metais 100,000 _____(Prie California Avė.)

kanadiečių patenka ilgesniam I Kez. gi 8-0873

ar trumpesniam laikui į kalėji-; DR, W. M. EISIN-EISINAS 
mą. 30,000 sėdi^ kalėjime dėl-, IB MOTeru ligos
to, kad negali užmokėti pimgi-: glS2 Kedzle Ave WA fi_2670 
nių bausmių. Valstybei išlaikyti
kalinį kalėjime kainuoja $2,500 
per metus, bet tik $250, jei jis

mas. Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRovėhlll 8-0817
Valandos: 1-8 p. m. lr. 6-8 p. u>.

Penkt. tik 1—S p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal* sutarti.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAIbrook 5-3099

įR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniai? ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais r*aB 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS '

Ofisas ir rez. 2652 W. 89th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 8-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 tr nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

yra laisvėje ir valdžios pareigū
nų priežiūroje.

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 4^4%

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—s ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždarv+a

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. ir kitu laiku tik susitarus. 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 3 v. Iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVrst 6Srd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6
Iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9861

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 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.

DR. JULIA M0NSTAYIČ1US
GYDYTOJA-CHIRURGffi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, HI. 

Telef. offiso; PUUman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., Šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. lr penkt. 3-7 vai. p. p. 
TrPčiad. uždaryta.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL, RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak 
i, Treč. Ir sekmad. tik susitarus.

Tei. ofiso HE 4-2123. rez.) GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinkit' tėl.: HB 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, k 
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehilI į ,6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
valandos: nuo 1-4 Ir 6.-8..vai. vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 Sonth Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-3159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road
Vai. nuo 2 lkl 4 v. v. ir L iki 8 v. v 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenne
Vai.: 11 v. ryto iki 3 ▼. p.p., 6-7

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

PRASMĖ
Amerika gerbia kovotojus 

už laisvę. Neužmiršta jų pas
tangų, brangina jų pralietą 
kraują, stato jiems pamink
lus. Viena diena metuose yra 
paskirta išimtinai tam, kad 
maldomiš bažnyčiose ir kapų 
papuošimu prisimintume juos. 
Toji diena — gegužės 30-toji. 
Ji vadinama Kapų puošimo 
diena.

Kapų puošimo diena, kitaip 
dar vadinapia “Atminimo die
na” (Memorial Day) buvo pra 
dėta mirgėti netrukus po Civi
linio karo atskirose valstybėse 
ir skirtingu laiku, daugiausia 
pavasarį. Jos tikslas — pa
puošti Civiliniame kare žuvu
siųjų karių kapus. Šis gražus 
paprotys pirmiausiai buvo į- 
vestas pietinėse valstybėse. Vė 
liau ir šiauriečiai ją pradėjo 
minėti.

Kad Kapų puošimo dienai 
duotų didesnę prasmę, kad jos 
minėjimas praplistų visame 
krašte ir kad ji būtų minima 
tuo pačių laiku, gen. John A. 
Logan, respublikos armijos 
vyriausias vadas, 1868 m. ge
gužės 5 d. specialiu pareiški
mu paskyrė šiam tikslui — 
karių kapų puošimui gegužės 
30 d. Ji šiandien yra tautinė 
šventė vispse valstybėse, išsky 
rus Arkansas, Floridą, Loui- 
sianą, Mississippį, North Ca- 
roliną, South Caroliną ir Te- 
xas. Virginijoj ji vadinama 
konfederantų atminimo diena 
(Confederate Memorial Day).

Laikui bėgant toji šventė 
įgijo žymiai didesnę pramsę. 
Kadangi po jos įsteigimo Ame
rika buvo įtraukta ir į dau
giau karų, todėl gegužės 30 d. 
puošiami-visuose Amerikos ka 
luose žuvusiųjų karių kapai. 
Dar daugiau, toji diena pasi
darė visų kapinių lankymo die 
na. Ji .minima, beveik panašiu 
būdu, kaip Lietuvoje yra mi
nima Vėlinių diena.

Save gerbianti tauta negali 
užmiršti savo sūnų, kritusių 
karo laukuose, kovojant už 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Juos užmiršdama, ji pasirody
tų nedėkinga už didžiausią tė
vynei atiduotą auką — gyvy
bę. Jų užmiršimu ir jauno
sioms kafroihs neduotų pavyz
džio bei. paskatos branginti 
savo krašto laisvę, ją. brangin
ti net labiau kaip savo gyvy
bę.

Jungtinės Valstybės yra ir 
laisvos ir nepriklausomos. Jų 
vidaus politinė santvarka yra 
perdėm dhmokratinė. Jos šian 
dien yra galingos ir, galima 
sakyti, paskendusios medžiagi
niame turte. Jos davė globą 
ir progas įsikurti milijonams 
iš kitų kraštų atvykusiems. 
Pačios būdamos laisvos, visais 
laikais jfe dėjo pastangas, 
kad ir kiti pasaulio kraštai 
pasisavintų amerikietišką bū
dą, tai yra, pas save sukur
tų demokratines santvarkas, 
kurios garantuotų kiekvienam 
žmogui laįsyę. Jungtinės Vals
tybės padėjo ir padeda paverg 
toms tautoms išsilaisvinti. Jos 
savo laiku padėjo ir Lietuvai. 
Padeda ir dabar, teikdamos mo 
ralinę paramą dirbantiems už 
Sovietų Rusijos pavergtos Lie 
tuvos išlaisvinimą, Šiandien 
visas, laisvasis pasaulis remia

savo ateitį Amerikos visoke
riopa galybe. Jei ne ji, Krem
lius ir Peipingas greitai iškel
tų savo raudonas kruvinas vė
liavas jų sostinėse.

Žinodami, kad toji Ameri
kos galybė neišaugo savaime 
kad ji buvo išlaisvinta ne be 
pastangų ir kovų, kad dėl jos 
laisvės bekovojant yra daug 
gyvybių paklota, todėl ryto
jaus diena ir yra tam, kad 
tose kovose už Amerikos lais
vę savo galvas paguldžiusių 
atminimą pagerbtų, jų kapus 
aplankytų ir papuoštų. Tai y- 
ra visų mūsų šventa patrioti
nė pareiga.

*
Ši reikšmingoji ir prasmin

goji Amerikos šventė ir mums, 
lietuviams, atskirai daug ką 
primena. Primena tai, kad ir 
mums nevalia užmiršti savo
sios tautos darbininkų, veikė
jų ir kovotojų už šviesesnę a- 
teitį. Ypač nevalia užmiršti tų, 
kurie savo galvas yra pagul
dę už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę bekovodami.

Mūsų tautos dainius Mairo
nis vienu savo kūriniu yra mus 
įspėjęs: “Jei po amžių kada 
skaudūs pančiai nukris, ir vai
kams užtekės nusiblaivęs dan
gus, mūsų kovos ir kančios, 
be ryto naktis ar jiems besu
prantamos bus?...” Taip. Ne
priklausomybės laikais jau bu
vo tokių, kurie buvo primiršę 
kruvinąjį tautos kelią, kuriuo 
ji ėjo į laisvę. Buvo tokių, ku
rie lyg ir nebenorėjo girdėti 
apie tuos didžius lietuvius, ė- 
jusius tarp skausmų į garbę 
ir privedusius Lietuvą prie lai
mėjimo. Laimė, kad tokių ne
buvo daug. Daugumas ir Lie
tuvoje ir užsienyje su didele 
pagarba minėjo ir mini savo 
tautos praeities kūrėjus, mi
nėjo kovotojus, žuvusiuosius 
mūšių laukuose karius, statė 
jiems paminklus, puošė jų ka
pus. Didingi ir garbingi mū
sų pirmtakų žygiai skatino ir 
kurstė mus tęsti jų darbus to- 
Fau,.'.‘kad jų padėtos pastan
gos, jų pralietas kraujas ne
nueitų veltui.

Kadangi po tiekos pastangų 
ir ryžtingų kovų 1918 m. at
kovotoji Lietuvai nepriklauso
mybė vėl pasmaugta, rusų bol
ševikų ginkluota jėga kraštas 
okupuotas, gal kas pagalvoja, ? 
kad tai buvo bergždžios pas- į 
tangos dirbti už Lieuvos iš
laisvinimą. Kas taip galvoja, 
klysta.

Nei vienas žygis, nei vienas 
darbas, nei vienas kraujo la
šas, pralietas už Lietuvą, ne
nuėjo veltui. Dėlto mūsų tau
ta išliko gyva, dėlto ji turėjo 
progos pagyventi laisvu ir ne 
priklausomu gyvenimu. Jei ne 
tai, vargu šiandien iš viso be
būtų keliamas bet koks lietu
viškas klausimas.

Todėl esame ir visada būsi- 
mę dėkingi darbininkams ir 
kovotojams už lietuvybę ir Lie 
tuvos laisvę. Ryt diena., tiesa, 
yra Amerikos šventė, Ameri
kos karo vyrų, žuvusių už sa
vo krašto laisvę pagerbimas, 
jų kapų puošimo diena, tačiau 
lietuviai, kartu su visais lenk
dami galvas Amerikos karžy
giams, puošdami jų kapus, tuo 
pačiu gerbia ir Lietuvos karo 
vyrus, žuvusius už savo krašto 
laisvę ir nepriklausomybę.

Spaudoje ir gyvenime

NAUJAS BŪDAS APVOGTI 
DARBININKUS

Okupuotoje Lietuvoje komunis
tinio režimo patikėtiniai — kolcho
zų pirmininkai — išrado naują 
būdą apvogti, apiplėšti darbinin
kus. Apie tai matyti besklaidant 
Vilniuje leidžiamos "Tiesos” Nr. 
112 (gegužės 15 d.). Čia rašoma, 
kad Vilkaviškio rajone esančiame 
“Paryžiaus komunos” kolūkyje pir
mininkas Algirdas Brazys pats 
vienas uriųu pradėjo nurašinėti 
kolchozininkų darbadienius. Per

i 1961 m. iš viso taip buvo nurašyti 
Į 682 darbadieniai- Reiškia, už tiek 
išdirbtų dienų kolūkiečiams ne

įduota nei to skurdaus atlyginimo 
po pora svarų grūdų ir po kelias
dešimt kapeikų. G. Jasulevičius 
išsirovė keletą pašarinių runkeliii i 

i ir už tai jam buvo nubraukta 5 
darbadieniai — beveik visos sa- J 
vaitės uždarbis. J. Miliukevičiui už.

(Nukelta į 6 psl.)

Ar išliks pasitikėjimas ir viltis pavergtuosiuose
Maskva nori nuvertinti Vakarus, konsoliduoti savo imperiją.
Pats Kremlius siekia, kad Vakarų kraštai vestų derybas. De 
Madariagos įsidėmėtinos mintys galimų susitarimų atvejais.

V. ALSEIKA, VoJdetija

Žymaus ispanų rašytojo, buv. tai — tai teritorija, kur šalt-a- 
s.s karas gali pasiekti karščiaudiplomato Salvador de Mada- 

naga mintys tarptautinės poli- šią temperatūrą. Toji rytinės 
tikos klausimais pasirodo reto- Europos zona Maskvai sudaro 
kai, tačiau jos tiek įžvalgios, tikrą slogutį. Vienas svarbiau- 
tiek sugestyvios ir sugebančios šių laisvojo pasaulio uždavinių 
atskleisti tikrąją įvykių ar reiš yra šiose srityse išlaikyti pasi- 
kinių esmę, kad jos būtinos su- tikėjimo ir vilties nuotaikas.
sipažinti kiekvienam, sekančiam 
šių dienų įvykių raidą, neišski
riant ir tų, kurių rankose pašau 
linės politikos vairas. Ryšium 
su pavasarį viešumoje atskleis-

Dar daugiau, anot ispanų mąs 
tytojo, laisvasis pasaulis bus 
padaręs vieną savo didžiausių 
klaidų, kai jis, užuot siekęs pa
kelti tas pavergtųjų nuotaikas,

tais planais susitarti Berlyno įsileido į bergždžius badymus 
klausimu su sovietais, Salvador susitarti su Maskva, pasiekti
de Madariagos Vakaruose pas
kelbtas straipsnis apie pavojin
gąją šaltojo karo fazę (“Neue 
Zuercher Zeitung”, 120 nr.) ga
li būti vertinamas ir kaip įspė
jimas Vakarų politikos vairuo
tojams.

neįmanomo dalyko — santykių 
išlyginimo. Suprantama, kad 
Maskva Vakarus mielai padrą
sino ir grasymų, bauginimų 
priemonėmis privertė priešą ei
ti tuo keliu, kuris tegali pakenk 
ti Vakarų moraliniam autorite-

.. -j tui- Tuo budu juk pavyko pa-Koiiiliktas pasibaigs, likvidavus v „r » laužti Rytų Europos pavergtų
vieną iš sistemų

su tomis rytinių tautų nuotai- 
kom.s. Taigi, priešingai visiems 
Vakarų tvirtinimams, jie pri
pažintų, kad NATO yra agresy
vaus pobūdžio organizacija.

O jei iš viso būtų prieita prie 
nepuolimo tarp Sovietų ir JAV 
sutarties, tai susidurtume su 
faktiniu sovietinės imperijos Ry 
tų Europoje pripažinimu. Tokiu 
atveju, nurodo de Madariaga, 
jau visiškai būtų palaužtos pa
vergtųjų viltys.

Toliau, pripažįstama, kad nė
ra galima joks nusiginklavimas, 
kol tebevyksta kova tarp dvie
jų sunkiai sutaikomų priešų.

Svarbiausia: pašalinti getežinę 
uždangą

Čia de Madariaga kelia svar
bų .klausimą: ar nebūtų geriau, 
jei Vakarai, siūlydami nusigink

, luoti materialiai, pasiūlytų nu- 
tautų pasitikėjimą ir viltis ir Aįginkiuoti ir etiniais pagrin.

DAAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 29

Maskvos išprovokuotos kovos 

Naujoj Gvinėjoj

Komunizmas mėgina laimėti Indoneziją 

K. TAUTKUS

Indijos Nehru stipriai smer- neprileisti prie karo. Indonezi- 
kė karą, vaizdavo neutralumą jos teritorija, kuri susideda iš 
ir savanorišką tarpininkavimą salų, turi svarbią strategišką 
nesusipratimus spręsti prie de- reikšmę pietryčių Azijoj. Nuo 
rybų stalo. Jo pėdomis sekė ir 1949 m. Amerika Indonezijai 
Indonezijos Sukamo. 1.961 m. yra davusi 500 mil. Kasmet In-
rugsėjo 5 d. Belgrado neutra
liųjų konferencija įgaliojo Su-

donezija gauna po 50 mil. Tas 
daroma, norint išlaikyti savo

karno vykti į Ameriką, Nehru įtaką krašte.
į komunistinę Rusiją prašyti, j Rusija siekia priešingai. Ji 
kad nebūtų atnaujinti atomi- stengiasi Indoneziją sukurstyti 
nių ginklų bandymai, siekiama' ir įtraukti į karą su Olandija, 
nusiginkluoti ir dirbti taikos ir i To pasiekus ir karui užsitęsus,
ramybės gerovei.

Tačiau konferencijoje priimti
nutarimai ir rezoliucijos paro
dė susirinkusių valstybių neut
ralumą, reakciją prieš pradė-

Indonezija, gaudama iš Rusijos 
gmklus ir kitus karinius reik
menis, nejučiomis bus privers
ta jai priklausyti ir pateks vi
siems laikams į Maskvos glė-

Pirmiausia de Madariaga tei- sustiprinti komunistinę imperi- i dais ? Kodėl nepareiškiama, kad metų valdomas kolonijas Goa
• . ’ I vi 1 •>-1 4- <-» A vAvlnmPf 4- 1 1 -r- n X

! tus Maskvos atominių ginklų bį. Maskvai labai svarbu 94 
bandymus. Nenutilus konferen- ■ btįil. Indonezijos gyventojų ir 
cijos garsams, Nehru karinės strateginės reikšmės teritoriją 
jėgos užpuolė Portugalijos 700, turėti savo globoje.

Amerikos doleriai, Maskvos 
instruktoriai ir ginklai 

Indonezija nepriklausomybę 
jos atiduoti Vak. Naujosios &avo i® Olandijos 1949 m. Ame- 
Gvinėjos valdomą koloniją In- -*ki šiandien jai davė pa-
donezijai. Jei ne, jis ją paim- ramos 500 mil., įskaitant ir 
siąs karinėmis priemonėmis. ginklus. Maskva ginklams pa- 

. . . » w. . .v. , , / įsiūlė duoti 1 bil. Karo kursty-
nai sistemai, Chruščiovo žodžius 1 Vokietijos režimą, atsakymas munistinį pasaulį paverčia į di-1 Maskvos ir Washingtono j lo-ag Chruščiovas nedaro jokių 
prisimenant, palaidojus kitą. Vi- tegali būti vienas — dėl to, kad džiulę koncentracijos stovyklą? pastangos apribojimų ginklams kuriuos
si pasitarimai, viršūnių susiti- tas režimas taip visų nekenčia- Kodėl vis skelbiamas tam tikras JAV visu diplomatiniu švel- ; Sukarno gautų jeigu’ tik pasi. 
kimai Maskvai tegali reikšti vie mas. Be to, spausdama Vaka-. propagandinis fasadas ir paga. į numu 11 metų stengėsi ginčo ! žtų olandus ’ išmušti iš V

gia, kad buvusieji pasiūlymai J4 
Berlyno reikalu gali virsti prie
mone, blogesne už tai, kas no- Kodėl Maskvai taip rūpi

ir kitas. Antrasis taikos apaš-
„. • italas Sukamo padidino savozmę uždangą, likviduoti visus ... ... . t, , ,,x- -i apetitą, reikalaudamas Olandi-minų laukus, elektrines vielas | . x-j x- -,T , at • •

! svarbiausia būtų pašalinti gele-

rimą pašalinti. Jau niekas ne- P'*“***“ s»vietta® Vokietija? panaiUinti sargybų
gali abejoti, kad kcnfliktas yra Jei kas paklaustų, kodėl so- su automatiniais šautuvais bok 
absoliutaus pobūdžio ir kad vietai taip užsispyrusiai siekia, štus ir visas kitas prievartos 
jis gali būti likviduotas tik vie- kad Vakarai pripažintų rytinės priemones, kurios šių dienų ko-

ną. tkslą: laisvąjį pasaulį nuga 
lėti dar viename mūšyje. Jei 
Vakarų kraštai siekia garbin
gu būdu kalbėtis ir pasiekti su
sitarimo, tai Kremlius veda pa- 
sitanimus; norėdamas 1/aimėti 
pasaulio opinijos akyse, siek
damas nuvertinti moralinį Va
karų pranašumą, pasiryžęs su- 
konsoliduoti savo neteisėtu bū
du pasiektus laimėjimus, paga- te, tai štai kaip atrodo laisva- 
liau, pasirengdamas vėl pada-į sis pasaulis! Jei manote, kad 

jis jus morališkai parems, pa
laidokite paskutines viltis. Mes,

rus Rytų Vokietijos zoną pri- i}au nesiekiama realiais būdais ' c----
pažinti kaip normalų valstybinį 
organizmą, tuo pačiu Maskva 
pažemina Vakarus ir šaltajame 
kare pasiekia vieną didžiausių 
laimėjimų. Jei pripažinimas iš 
tikrųjų būtų pasiektas, tai So
vietų Sąjunga galėtų rytinės 
Europos tautoms tarti triumfu 
persunktus žodžius: “Žiūrėki-

Naujosios Gvinėjos. Tai aiškios
spręsti tikruosius klausimus? | įnauguracinėje kalboje jau bu- varžybos dėl Indonezijos tarp 

Pagaliau de Madariaga pri- ' vo sudaręs įspūdį, kad jo asme- Maskvos ir Washingtono.
pažįsta (ir su karčia ironija), nyje tokio stratego tektų lauk- Prasidėjus Sukarno ultimaty- 
kad šaltasis karas dar nesu- ti. Ir čia žymusis publicistas viniamš reikalavimams “išlais- 
laukęs savo strateginio meiste- pasiguodžia: gal dar per anksti vįnti” v. N. Gvinėją, Maskva 
rio. Tiesa, prez. Kennedy savo i čia netekti vilties.

ryti naują šuolį pirmyn.

Esminis dalykas — p-a vergtų 
tautų nuotaikos

Taip, pripažįsta de Madaria
ga, tik Vakarų pasaulio, ypatin 
gai JAV karinių, pajėgų techniš 
kai - karinės paruošos būvio dė 
ka šiandien neįmanomas vad. 
karštasis karas. Tačiau ir to
liau lieka iškelti vienas esmi
nis elementas — pavergtųjų Eu
ropos tautų dvasinė būsena, jų 
nuotaikos. ■ Išskyrus vieną kitą
Azijos sritį, tie europiniai kraš skaudesniais padariniais, kaip

sovietai, čia esame ir čia liksi
me. Būkite protingi ir žinokite 
— tai neišvengiama”.

Pripažinti], kad NATO — 
agresyvi organizacija

Pasak de Madariagos, jei, 
kaip matyti iš buvusių pasiūly
mų, būtų sudaryta nepuolimo 
sutartis tarp NATO ir vadina
mojo Varšuvos Pakto kraštų, 
tai čia tektų susidurti su dar Astronauto Carpenter žmona ir keturi vaikučiai džiaugiasi tėvo 

laimėj mu. Vyriausias sūnus yra 12 m., o mažiausi:- yra 8 m. duk
relė. ’ (UPI)

siuntė 300 raudonųjų laivyno 
technikų, 200 aviacijos ir 100 
ai mi.’os instruktorių. Indonezi- 
jos aimijos' ir kitų karinių rū
sių 2GC0 karininkų išvyko mo
kytis į Rusiją. Jau atgabenta 
10 TU-16 sprausminių bombo- 

’ neštų, dar 10 pakeliui. Viso pa- 
žadėta 150 MIG-15 ir MIG-17 

i sprausminių kovos lėktuvų. In
donezijos laivynas jau gavo 8 
Sovietų pastatytus povandeni
nius laivus, 6 naikintuvus ir pa- 

I keliui 15,000 t. kreiseris, kurio 
įgu-a paruošta tropikų kraštui.

Indonezijos ir Olandijos 
karinės jėgos

Indonezijos armija turi 200, 
000 vyių ir 9,000 jūros šaulių

(Nukelta į 4 pusi.)

VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Skalbykla buvo gretimo namo moterų triūso vie 
ta. Garuose jos plaudavo ir laidydavo ryšulius marš
kinių, atitemptų iš didžiojo mūro, o jų vyrai kasryt 
išeidavo kažkur kitur uždarbiauti. Trys šeimos spau
dėsi tame name, o rūsy tūnojo dar kažkoks senis.

Jasaičiai su kiemo žmonėmis susipažino gana 
greitai. Tik ano rūsio gyventojo jiems nebuvo tekę 
sutikti, nes jis švieson pasirodydavo retai. Tačiau 
apie Ji pasakojo kaimynas, įsikūręs šalia skalbyklos, 
nes jis su seniu jau kelis metus kartu dirbo baldų 
fabrike. Senis ten būk tai atliekąs svarbiausius dar
bus, brangiausią medį, iš užsienio atgabentą, jam 
patikį. Krūvas pinigų galėtų susikrauti, gyventų kaip 
valdininkas. Bet senis, gavęs pinigus, išeina ir ne
grįžta tol, kol visų neprageria.

Šitie jauni žmonės, Jasaičių kaimynai, iš pirmos 
dienos įkrito akysna. Ne aukštas, bet tvirtas darbinin
kas, šviesiais plaukais ir besijuokiąs, savo geležinė
mis rankomis griebė už baldų, vežimui su Jasaičių 
manta kieman įbraškėjus, ir nešė juos į antrą aukštą. 
Pamatęs būsimoje Julijos virtuvėje atplyšusią len
tyną, nubėgo žemyn, atsigabeno įrankius ir tuojau 
pat sutaisė.

— Gyvenkite smagiai, — pasakė, už rankos im
damas kūdikio laukiančią žmoną, taip pat atėjusią 
pasižiūrėti, ir atsisveikino.

Tomas apsižvalgė naujame bute ir prasitarė:
— Gal viskas šiek tiek per daug vargingai atrodo.

— Svarbu, kad žmonės būtų geri. Apsitvarkysime 
reikalus, gal prasigyvensime, o tada žiūrėsim, — at
sakė Julija.

KIEMAS
1.
Tokios ramybės, kaip šitam bute, Tomas dar ne

buvo išgyvenęs. Gal tik prieš daugelį metų, kai žiemą 
grįždavo iš gimnazijos atostogoms tėviškėn ir, šiltai 
apsirengęs bei užsimovęs tėvo ar brolio aulinius ba
tus, sekmadienio pavakarį išeidavo paklaidžioti. Bris
davo laukais per sniego vėpūtinius, pagrioviu nueida
vo iki pamiškės, putpelių ir kiškių pėdas skaičiuo
damas, užlipdavo ant kalno ir, atsisėdęs Dirmiškės 
eglių užvėjoje, žvalgydavosi po apylinkę. Po baltus 
laukus išsibarstę, tarp kalvų ir miškelių juodavo so
dai, paslėpę ūkius, iš tolumos atplaukdavo šuns lo
jimas, vieškeliu pro tėvų namus nukulniuodavo ark
lys, traukdamas roges. Tomis valandomis, regis, iš
nykdavo visi rūpesčiai, nes gimto kaimo paveikslas 
užliedavo jaunuolio mintis.

Lyg tie jaunystėje išgyventi vaizdai būtų susi
metę jų pastogėje, lyg žiemos rimtis, stebėta nuo 
kalno tėviškėje, būtų apsupusi namus, — taip gera ir 
tylu, ramu ir paprasta. Jokie konfliktai nekunkulia- 
vo viduje, neslėgė prieštaravimai. Kiekviena valanda 
turėjo savo vietą, jos visos buvo užpildytos švelnios 
namų šilumos, ir jis, rodosi, žinojo, kas bus rytoj, už 
savaitės ar gal net už mėnesio.

es?
Grįžę po darbų, Tomas su Julija apkalbėdavo 

dienos įvykius, atsikvėpdavo valandėlę, gal išeidavo 
trumpai miestan su kokiu reikalu, o vakarop jis sės
davo prie stalo ir pasinerdavo diplominiame darbe. 
Julija turėjo, savo užsiėmimą, ir jie abu plūsdavo iki 
išnaktų nei pavargdami nei išsisemdami. Kartais ji 
padėdavo vyrui susiskirstyti literatūrą, iš knygų, 
laikraščių ir užrašų krūvos išskirdama nereikalingą 
balastą, kartais patardavo, o būdavo ir tokių vaka

rų, kad nesulaukusi Tomo ir nenorėdama jo pertrauk
ti, palikdavo jį vieną ir eidavo anksčiau, atsigulti.

Akims pavargus ar mintims valandėlei nutrū
kus, Tomas atsikvėpdavo. Julijos nematydamas ir 
neturėdamas kam prabilti, skverbdavosi ateitin, steng
davosi ten save rasti už daugelio metų arba grįždavo 
atgal. Tokiais vėlais vakarais atgydavo mirusieji įvy- : 
kiai, ir jis, rodosi, už lango nakties tamsoje maty
davo save patį, ganantį karves vėlyvą rudenį, kūre
nanti ugnį, kad apšiltų, ir karštais vasaros rytais ver
kiantį iš pykčio, nepajėgiantį apvaldyti vabzdžiais ap
sėstų galvijų, neriančių į krūmus ar į netoliese šnabž
dančius Rudžio rugius.

Paskui atslinkdavo gimnazijos dienos. Pirmų
jų klasių metai šokinėdavo akyse, kaip įsiganę ėriu
kai. Štai jis su vaikais Alytaus pušyne žaidžia slėpy
nėmis, sprausdamasis per krūmus, tai vėl karstosi 
ant aukšto geležinkelio pylimo, laipioja prie lentpiū- 
vės sukrautais rąstais, prie aikštės žiopso į jodinė
jančius ulonus.

Už šitų krykštaujančių metų sustoja vėlesnieji, 
išdidūs ir svajonėmis išraizgyti. Jaunystė putoja ir 
verda, kelia aukštyn į padanges, nešioja padebesiais. 
Žemė likusi apačioje, joje knibžda žmonės, maži ir 
menki, tik jis, jaunų dienų sparnais mojuodamas, sto
vi virš viso pasaulio ir, regis, jį valdo. Tačiau šiame 
išsvajotos galybės pasaulyje pinasi ir juodos dėmės, 
retos, bet tirštos. Tai jo pirmieji rūpesčiai ir neda- 
tekliai, tai ankstyvieji apsivylimai ir neapykanta ap
linkai.

Turtingesniųjų vaikai dėvi gražiomis uniformo
mis, o jis nuskuręs, apiplyšęs. Tomas stengiasi eiti 
tik iš paskos, tik kitų užpakaly sekti, kad nepamaty
tų skylių paduose, kad neišjuoktų. Pertraukomis jie 
šnabždasi apie kiną, apsižioję valgo bulkutes, nešio
jasi nuotraukų aparatus, o jis nekantriai laukia tė
vo atvažiuojant, nes jau sviestas išsibaigęs, cukraus 
nėra ir pusryčiams reikia duona pasitenkinti.

(Bus daugiau)
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PROGRAMOJ DALYVAUJA: Dainavos Ansamblis, 
Cliicagcs Lietuvių Vyrų Choras “Vytis”, Operos Mo
terų Choras, Alice Stephens Ansamblis. Vyčių Cho
ras ir parapijų chorai.

SOLISTAI: Pr. Bičkienė, A. Giedraitienė, G. Giedrai
tienė, G. Mačytė, G. Peškienė ir A. Brazis. Akom
panuoja J- Byanskas.

DIRIGENTAI: A. Aleksis, B. Budriūnas, dr. L. Ši
mutis, A. Stevens ir A. Gečas.

BIRŽELIO 3 D., MARIA HIGH SCHOOL AUDITORIJOJE RENGIAMAS

A.L.R.K. Vargonininkų S-gos 50 m. sukakčiai paminėti. Koncerto pradžia 5 v. popiet.

DIRBAME VISI
Medžiaga ateinančiai LB Tarybos sesijai 

ST. BARZ DŪKAS

Į KONCERTĄ BILIETUS ($2.00, $3.00 ir $4.00) 
parduoda: “Marginiai, 2511 West 69th Street, 
J. Karvelis, 3322 South Haisted Street ir taipgi 
Parapijų vargonininkai.

Nuoširdžiai kviečiame gerbiamą visuomenę da
lyvauti šiaime sukaktuviniame piaiminėjime.

A.L.R.K. VARGONININKŲ SĄJUNGĄ

Tvankus oras
Savojoj nepriklausomoj tėvy

nėj gyvenome pilnu tautiniu gy 
venimu su savo kalba, mokyk
la, bažnyčia, įstaiga, teatru ir 
kt. Svetur tokių sąlygų nėra, 
tad čia tegalimas tik dalinis 
tautinis gyvenimas ir tai tik to
kiu laipsniu ,kokį patys išeiviai 
susidaro. Gausesnės išeivių gru 
pės suorganizuoja gyvybinges
nes tautines savo bendruome
nes, mažiau gausios šiaip taip 
vegetuoja, paskiri žmonės ir 
šeimos, nuo kitų atsiskyrę, nors 
ir nepaneigdami savo tautybės, 
tautiškai neišvengiamai dūsta.

Nėra kokia paslaptis, kad tau 
tiniam lietuvių gyvenimui Ame
rikoje oras gana tvankus, todėl 
su dideliais sunkumais grumia
si visos institucijos, skirtos tau

ti prireikė šeštadieninių vargo 
mokyklų. Ar ne tremtiniai jas 
suorganizavo ir didžiąja dalimi 
išlaiko, ar ne tremtiniai jose 
dėsto ir į jas savo vaikus siun
čia? Kas arčiau šių mokyklų 
stovi, gerai žino, kokiu milžiniš 
ku pasiaukojimu ir pastango
mis jos laikosi.

Pirm atakai kūrė organizaci
jas ir steigė laikraščius. Ar ne 
tuo pačiu keliu nuėjo ir tremti
niai? Ar ne jie dabar didžiąja 
dalimi laikraščius bei žurnalus 
prirašo ir redaguoja? Kodėl šis 
jų darbas nepastebimas, kodėl 
jiems nuopelnai nepripažįsta
mi?

Pirmatakai rūpinosi Lietuvos

(sėdi): Helen Razminas, Wanda Katauskas, Louise Kraus ir 
Bernice Kloba; (stovi): Joe Jacobs. Paul Balutis, Stanley Gečas, 

Horodecki, kom. pirm. John Ditch.man, Henry Kraus, Joe 
Katauskas, Stanley Kloba, Charles Urbik, Frank Lawrence, Zig- 
mont Bistras ir Jos Gu.rrister.

MASKVOJ IŠPROVOKUOTOS KOVOS RUOŠIASI SVEČIŲ PRIĖMI- 
" MUI VYTAUTO PARKE

(Atkelta iš 3 psl.i jos vadas gen. Nasution, kuris
(marinų). Jie apmokyti pagal ^ra šriežtas antikomunistas. 
Amerikos metodus. Kaip armi- Amerikos pastangos ginčo ne 
ja, taip ir jūros šauliai aprū- prileisti prie karo nuėjo veltui, 
pinti -moderniškais Sovietų šau- Olandijos teritorija užpulta ne- 
tuvais. Indonezijai lieka viena teisėtai, nes V. Naujoji Gvinė- 
sunki problema — nugabenti Indonezijai nėra priklauso- 
savo jėgas į V. Naująją Gvinė- ma ne* istorija, nei tikyba, nei 
ją ir palaikyti aprūpinimą. O- kultūra, ar kitais faktais, 
landijos karinės jėgos sudaro Maskva gali džiaugtis, kad 
9,500 karių. Jų skaičius lėktų- jos sukurstytas karas gavo pra- 
vais ir laivais skubos keliu stip <jžią ir suka jos paruoštų pla
tinamas. Paruošiamos jėgos ir nų keliu. Indonezija, jeigu ne
iš vietos gyventojų. Biako uos- atsiras viduje jėgų Sukamo šu
te yra 3,000 tonų naikintuvas, laikyti, kaip prinokęs obuolys,

Kolumbo Vyčių Kard. Mundelein kuopos šeimininkių būrys, kuris i keletas mažesnių laivų, nema- nukris į Maskvos krepšį. Tada 
vadovaus pikniko parengimui Vytauto Parke geg. 30 d. Iš k. į d. žas skaičius lėktuvų ir bombo- ■ Filipinams, Malajams, Vietna- 

nėšių. Tikrai nežinomas skai- mui susidarytų dar rimtesnis 
čius povandeninių laivų ir, spė- komunizmo pavojus.
jama, lėktuvnešis “Karei Door- 
man” (15,000 tonų).

MOVI NG
ŠERĖNAS perkrausto baldus

l 'Olandų jūrininkai yra paruoš
nepriklausomybes atgavimu^ir čiaį, Q viešaį gaĮėtų melstis,Jei ne tos kelios tremtinių šei- tj ir Patyr§ kovotojai. Tai zmo ir'kTtus^da^tus^Ir^^toV Miesto 
įe uvių au os ei a ais. _ r„m gava kapja. ka(j religijos būtų mos, čia, tur būt, jau nebe- 11 indonezai. Tačiau, jeigu Ma.sk leidimai ir pilna apdrauda.,. . . ... ... „ __________,___ religijos____tiniai — ar jie tuo nesirūpina? , , , . ., , , . mokoma, pamokslai sakomi sa-Kas šiandien sudaro kad ir Ne- ... . , .. , ...va kalba; kad jie ten galėtų iš

saugoti ir ugdyti savo tautinius 
religinius papročius, savo tau
tines religines tradicijas .religi
nę kultūrą”. (Aidų 1951 Nr. 7). 
Tokiai parapijai pritariame. 
Lietuviai tremtiniai iš tokių pa
rapijų nebėga. Kai kur, pvz. šv. 
Jurgio parapijoj Clevelande ,jie 
sudaro daugumą parapiečių.

tinei mūsų gyvybei palaikyti.
Efektyviau reiškėsi senoji mū- priklausomybės švenčių minė- 
sų išeivija, nes buvo palyginti jimų dalyvių daugumą ir kas 
gausi ir jauna. Kritiškiau pasi- sudeda pagrindines lėšas Lietu- 
sakoma dėl tremtinių vaid- vos laisvės kovai? Ar ne trem- 
mens, nepaisant, kad jie negau- tiniai didžiąja dalimi dirba ir 
sūs, kad nemažą jų dalį jau sle- Lietuvos laisvinimo veiksniuo- 
gia amžiaus našta, kad nema- se? Ar ne jie nusiuntė paverg
ia jų dalis okupacijų bei karo tai lietuvių tautai siuntinių už 
dvasiškai sulaužyta... milijonus dolerių?

Šitą dialogą būtų galima ir; 
labiau išplėsti, bet tai ne šio

Seniau ir dabar 
Tokiu pat kritišku žvilgsniu 

lygina senosios mūsų išeivijos

Tik parapija tautinės išeivi- 
rašinio uždavinys. Mums terū- jos problemos neišsprendžia, 
.pi parodyti, kad tremtiniai, nes a) parapija tcaptarnauja

skambėtų sekmadieniais ir gies
mė.

Bendruomenės keliąs
Nelengva man Bendruomenę 

ginti, nes esu perdaug su ja su
tapęs. Pavojinga atsidurti kita
me kraštutinume, kokiame atsi
dūrė vysk. V. Brizgys savo tei
gimu, kad “didelė PLB idėja 
Amerikoje nepavyko”.

Kuriuo atžvilgiu nepavyko ? 
Ar buvo sužalta bei iškreipta 
LB idėja ? ... Nesijaučiame šitai 
padarę, nes' po JAV Liet. Ben-

va duos susisiekimui laivų, o- 2047 W. 67 PI. WA 5-8063 
landų karinėms jėgoms bus sun 
ku išsilaikyti. Bet, kovoms už
sitęsus ilgiau, Indonezija susi-

► ♦ ♦♦♦♦

darbus su tremtinių dabartiniu norg tur^,jarnį apgailėtinų iš- tik tikinčiuosius ir tik religiniu ! druomenės ; vėliava tautinio so-
au imu ju ėjimu ir vys . . imči nėra jau tokįe blogi, to- atžvilgiu, b) be katalikų, lietu- Jidarumo pagrindu telkiame vi- 

Bnzgys savo straipsny “Grįžki- wa v5+„ L. ____ :
me atgal vieni prie kitų”. Paly- kie be “planų” ir 'be “pastan- vių yra ir kitų religijų išpaži- gUg lietuvius bendriesiems tau-

valstybi-
dyti. | niai ir kt. bendrieji tautiniai

_. , • i Prie kai kurių klausimų ten- siekimai išeina iš atskirų para-
ie en uzias ai, ne rungo ^ar aį&kĮraį stabtelėti. j pijų ribų. Štai kodėl, be para- 

neturėdami, organizavo parapi- Į pijų, gyvastinga tautinė ben-
jas ir statė bažnyčias, mokyk- > Parapija ir už parapijos
las, kūrė organizacijas, steigė
laikraščius, rinko parašus po Vysk. V Brizgys tautinę išei- kultūrinįU; politinių> pa.
prašymu Amerikos prezidentui vijos prob emą norėtų suvestu §alpinių organizacijU) dainos ir 
Lietuvos nepriklausomybės pri- parapiją: Mano giliausiu įsiti-
pažinimo reikalu, platino Lietu- kinimu mūsų visos organizaci- 
vos Laisvės ipakolos bonus, jos savo svarbiausiu uždaviniu 
paskui steigė Altą, Balfą ir t.t.” turėtų laikyti savus žmones iš- 

Iš antros pusės autorius kai- laikyti susispietusius aplink sa- 
ba apie visišką tremtinių bergž- vo bažnyčias savose parapijo- 
dumą, nors “jų tarpe buvo šim- se”. Ne tik žmones spiesti, bet 
tai tiek išsilavinusių ,kokių ne- ir jų gyvenimą suparapinti: 
buvo nė vieno senojoje išeivijo- “Parapija ir jos veikla nėra tik 
je” : be jokios širdgėlos krikdą- 45 minučių pamaldos lietuviams 
mi po Ameriką, “tremtiniai ne- sekmadienį ar laidotuvės šio- 
parodo nei ypatingų planų, nei, kiadienį. Parapija yra jos na- 
ypatingų pastangų”; po 1945 rių nuolatiniai bendri interesai 
metų Amerikoje neįkurta nė vie ir bendras kasdieninis darbas 
na nauja lietuvių parapija, o se tiems interesams”.
nųjų bažnyčių bei mokyklų visą Mums tautinė išeivijos pro- 
eilę tektų uždaryti, “jeigu jų blema yra daug platesnė. Para-

gmimas eina senosios išeivijos 
naudai:

! gų”, kaip kad juos norima paro- ■ nė jų, c) kultūriniai,

j druomenė turi turėti ir kitų or
ganizacinių junginių

tiniams uždaviniams. Šitie uždą ' 
viniai išdėstyti Lietuvių Char- 
toj, ir nežinome nė vieno atve-I 
jo, kur Bendruomenė būtų są- , 
moningai pro juos praėjusi. Ji 
rūpinasi lituanistiniu švietimu, | 

profe- į jį organizuoja kultūros kongre- 1 
sus, ji rengia dainų ir tautinių

tautinių šokių ansamblių, teat
rų, sporto klubų ir kt.

Reikia pabrėžti, kad ir šiuo 
atžvilgiu tremtiniai varo platų 
darbo barą. Prisiminkime tik 
tėvų jėzuitų Jaunimo Centrą

šokių šventes, ji leidžia “Gim- i 
tąją Kalbą”, ji siekia nepriklau- j 
somos Lietuvos...

Ar yra sužalota bei iškreipta 
organizacinė LB santvarka? 
Bet santvarka yra visų sutari
mo dalykas, ir Bendruomenę

Chicagoj, Dainavos stovyklą, ; galime 5ur^. kokios no-
Ciurlionio ir Dainavos ansamb- \ rime. Tik šitie norai turi veiks
lius, Bostono vyrų chorą, Chi- > konkrečiais projektais bei 
cagos lietuvių operą, Putnamo ' siūlymais, jiems turi pritarti 
seselių 'bendrabutį ir vasaros ' sprendžiamoji dauguma. Viena
stovyklas, pasaulio lietuvių ar ! fraze Bendruomenės santvar-
chyvą, bibliografinę lietuvių tar ^Os nepakeisi.
nybą (vadovaujamą, tiesa, gu- Vysk. V. Brizgio straipsnio

durs su vidaus sunkumais, ku
rie jos pačios laisvei bus pa
vojingesni, kaip Naujosios Gvi
nėjos “išlaisvinimas”. Indonezi
joje komunistų partija stipri, 
trečioji po S. Rusijos. Ji sun
kumus sugebės išnaudoti. To 
labiausiai bijo Indonezijos armi-

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

Įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRnntier 6-1882

r?

Šv. Kazimiero kapinių lanky
tojai galės už 50e visą dieną 
pasistatyti mašinas parko kie
me. Po kapų lankymo ir pa
maldų kapinėse galės naudotis 
vyčių vaišingumu restorane, bu 
fete, šokių salėje ir visame par 
ke. Visas pelnas skiriamas kuo
pos namo fondui.

Kolumbo Vyčių Kardinolo 
Mundelein kuopos ir moterų pa 
gelbinio vieneto nariai-ės stro
piai ruošiasi kuopos piknikui 
Vytauto Parke ateinantį tre
čiadienį, gegužės 30 d. Tai bus 
metinė Kapinių puošimo šventė, 
ir vyčiai tikisi susilaukti daug 
automobilių ir didelių minių.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę p e r k a - p a s Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. VVestern, 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

t

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Paskolas duodame lengviausiomis

nelankytų ir nepalaikytų kita
taučiai”; tik juokai pagalvojus, 
kad “dabar toje pat Chicagoje 
didelis būrys diplomuotų inteli
gentų savo tarpe pešasi ir iš
naudoja visuomenės laikraščius 
tuščioms polemikoms apie sve
timų kūdikių auklėjimą”; dide
lė PLB idėja Amerikoje nepa
vyko ir kt.

Eilė klausimų
Priklausau tremtiniams, da

bar vysk. V. Brizgio be pasi
gailėjimo plakamiems. Nesišiau 
šių, nes pagal mūsų žmonių iš
mintį “už vieną muštą duoda 
dešimt nemuštų”. Kodėl neįkirs 
ti, jei tai daroma bendrojo labo 
vardu ?

Tačiau kartu kyla eilė klau
simų, į kuriuos norėtųs atsaky
mų.

Sakysim, pirmatakų nuopelnu 
laikomas mokyklų organizavi
mas. Deja, šios mokyklos di
džiąja dalimi tarnauja ne lie
tuvybės labui. Jų įtakai atsver-

pija joje turi žymią ir labai 
svarbią vietą, apibūdintą to pa
ties vysk. Brizgio kitoj vietoj: 
“Kalbų pagrindu skirtingos pa
rapijos leidžiamos tam, kad ti
kintieji galėtų būti religiniu at-
žvilgiu aptarnauti sava kalba laiduoja tautinės gyvybės. An- 
visur ten, kur pagal liturgijos tai, tokiame Pittsburghe stovi

do A. Ružaniee - Ružancovo), pagrindinė išvada, raginanti 
dailės parodas, teatrų vaidini- grįžti prie kitų lietuvių, yra 
mus, lietuvių sportininkų ma- taip pat didysis Bendruomenės 
sišką judėjimą ir kt. Visa tai
yra už parapijų ribų, bet mums 
būtina, naudinga, prasminga.
Juo labiau, kad, kaip sako pa
tirtis, vienos parapijos dar ne-

siekimas. Nors ir nesutardami 
atskirose detalėse, dėl šios ben
drosios itrados sutariame ir esą 
me gerb. autoriui dėkingi už šio 
gyvybinio klausimo pajudini
mą.

reikalavimus nėra privaloma lo- lietuvių bažnyčios, bet lietuviš-
tynų kalba; kad tokiose bažny- ka gyvybė šioj kolonijoj miršta 
čiose tikintieji ne vien priva- su išmirštančia senąja karta.

Marąuette Park’o švč. P. M. Gimimo parapijos moksleivių orkest
ras išpildo koncerto programą geg. 27.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
iadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg FM 
Tel. HEmlocb 4-2413 

7150 So. Maplewood Avė., 
ChieaKO 20 Tll

ųiiinųii!iiHiiiiii'!ii!imi(iitniii>miHiui

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. H a. PR 0-1003
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sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga
les.

Turtas $82,000,000.00

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos
mėnesio dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
President

\M).\UI)
DERAL SA\'I\GS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

Vlrainia 7-1141



Gegužės 19 d. Los Angeles Lietuvių namuose įvykusiame Kultū
ros klubo susirinkime arch. E. Arbas, dr. Devenis, prof. M. Bir
žiška, Lukšys ir Lukšienė atidžiai seka diskusijas apie mūsų išei
vijos spaudą. (L. Kančausko nuotr.)

DAAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 29

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
UIiIiillIlIlliSIIlHlItiiUHIlIMHIilIlIllSiillIililIlIlIHIillIlIlIIIIIIIIilIlIlIlIlIilII

Tarp laiškų, ta proga atsiųs-Los Angeles, Calif.

Kultūros klubo vakaras
Gegužės 19 d. vakaras Kul

tūros klube buvo paskirtas svar 
stymams. Keturių asmenų gru
pė aptarė temą: Mūsų spauda: 
jos pliusai ir minusai. Svarsty
mų grupėje dalyvavo Alena De-
venienė, Ignas Medžiukas, Leo
nardas Valiukas ir dr. Stasys 
Žymantas. Svarstymus mode- ■ Visas svarstymas buvo vykęs 
ravo rašyt. Jurgis Gliaudą. i akademinėje plotmėje, nepalie- 

Ta proga buvo sudaryta toli Itus leidini,l Paskirai. Svarsty- 
gražū nepilna mūsų spaudinių'tema dar kalbėjo proi. M. 
paroda. Įdomi svarstymų tema!Biržiška’ žurn‘ J‘ Koielis ir kt 
pagavo ir gausią auditoriją (90 Meninėje dalyje pasirodė ta- 
susinnkimo dalyvių). j lentingoji dramos sambūrio da-

Kurie pagrindiniai mūsų spau iyVė Alicija Žilevičiūtė. Ji pa-
dos tikslai? Ir kokie pliusai ir 
minusai spaudos darbo detalė

deklamavo penkis poeto K. Bra 
dūno eilėraščius. Deklamatorė 
sugavo tą esminį Bradūno po- 

svarstymų grupėje buvo įvai-: žymį _ trapių, staigių ir at- 
rios. Įdomūs nuomonių skirtu-. skirų sakinių kaskados gimdo 
mai, kurie visad padeda ryškin- ( monolitinį, paskirais spinduliais 
ti objektyvų vaizdą, nepapras-1 tviskantį vaizdą. Žilevičiūtė pa

se? Nuomonės tais klausimais

tai domino klausytojus. Disku
sijų valanda prabėgo nejučio
mis. Atrodo, kad bendrinėje iš- 
vadojė mūsų spauda buvo įver 
tintą labai teigiamai. O kas lie
čia neigiamybes, tai neišven
giama tokio didžiulio mechaniz 
mo veikloj.

Labai plačiai sustota ties 
spaudos informaciniu darbu. 
Pageidauta, kad būtų daugiau 
dėmesio skirta mūsų politinės 
veiklos analizėms. Tačiau ne
reikia išleisti iš akių ir plačiojo

1

Darbštusis Los Angeles Lietuvių Bendruomenės Namų Šerų par
davėjas A. Skirius linksmai nusiteikęs įteikė 100 dolerių Šerą J. 
J. Kepalui gegužės 20 d. įvykusioje Lietuvių Namų direktorių 
gegužinėje. (L. Kančausko nuotr.)

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

iNSORBD

ir mėnesinius

Mutual Savings
and tzd^oan ^^Issoctahon

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Gavau malonų pakvietimą da
lyvauti Šeinfeldo Lietuvių gim
nazijos 1946/47 m. antros abi
turientų laidos 15 metų jubilie
jaus proga ruošiamame suvažia
vime, kuris jvyks birželio 2 d. 
Chicagoje. Ta proga nutariau 
supažindinti lietuvišką visuome
nę su šia abiturientų laida su
daryta jaunimo kuris palikęs sa 
vo tėvynę, kurioje pradėjo moks 
lūs, turėjo baigti juos tremtyje, 
svetimame krašte.

Karas baigėsi 1945 m. gegu
žės pradžioje. Lietuviai Vokie
tijoje pradėjo burtis, o sąjun
gininkai steigti tremtiniams sto 
vykias. Lietuviškoje visuomenė
je tuoj kilo mintis rūpintis lie-

tų klubui, žinoma losangeliškė 
veikėja Ona Raekicnė rašo;

“Reikia pastebėti, kad tarp 
mūsų gerbiamų rašytojų ran
dasi dar ir tokių pypkorių, ku
rie ypatišku pykčiu apsvaigę 

į drįsta į laikraščius dėti vulgariš 
1 kus žodžius ar mintis, šmei
žiančias savo oponentą”.

deklamavo pasigėrėtinai.

tuviško jaunimo švietimu. Ir filologiją, gyvena Chicagoje, iš- 
nuo stabus dalykas, svetimas! tekėjo už inžinieriaus Alfonso 
kraštas, skurdas ir vargas, bet Kerelio, irgi skauto veikėjo, juo j 
lietuviškoji visuomenė nusista- du sugina dvi dukras. Jolanda 
tė kurti lietuviškas mokyklas, i Kerelicnė ir dabar studijuoja 
kurių laikui bėgant buvo įkurta rūbų projektavimą. Liusė Sruo- 
veik visose didesnėse lietuviško- ginytė - Garbienė, buvusi aštun 
se stovyklose. ,tos klasės seniūnė, augina sūnų

Regensburge, kur gyveno iš- ir dukrelę. Gyvena Springfield,

Knygų laimingieji (mecena
tas V. Prižgintas): inž. P. Bal
takis (iš San Diego), D. Kara
liūtė, ir Gedgaudienė. Puikų 
dail. J. Bagdono paveikslą lai
mėjo M. Jagučianskienė.

Visų dalyvių pasirašytas gra
žus sveikinimo adresas poetui 
St. Santvarui, jo 60 metų jubi
liejaus proga.

Susirinkimui pasigėrėtinai va
pasaulio įvykių aptarimų. Kai i dovavo Kultūros klubo valdy- 
kada pageidautina nuosaikumo bos narys arch. Edmundas Ar- 
išsireiškimuose, laikytis džentel- bas. Prie kavutės ir vaišių bu- 
meniškumo, nepamesti šalto to- vo susiburta iki vėlaus vakaro, 
no. J : Koresp.

tvsjb jga

Šeinfeldo Lietuvių gimnazijos antroji abiturientų laida su mokytojais.

tremtieji Lietuvos vyskupai V. į Mass. Studijavo anglų, kalbą. 
Brizgys, V. Pado iškiš ir prel. Vytautas Banevičius, buvęs

The Mission of a Mother Seton Sister of Charity is to carry 
Christ te all whora she serves in grade school, high school, college, 
hospital, a foreign mission in Korea, or the deiaf and blind at De 
Paul Institute.

Whether she becomes a good teacher, nurse, artist, musician, 
scientist, or business vvoman is not the ideal. The Sister of Charity 
who keeps her Rule, is obedient, charitable and lives in the presence 
of God is the ideal mnember of the Community.

FOR FURTHER INFORMATION IVRITE TO:

MOTHER M. CLAUDIA 
Seton HiSI, Greensburg, Pa.

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

M. Krupavičius, susibūrė nema
žas lietuvių skaičius.

Regensburge gyveną lietuviai, 
kurie turėjo mokyklinio am
žiaus jaunimo, pageidavo lietu
viškos gimnazijos.

Lietuvių gimnazijos steigėjai 
buvo prof. I. Malinauskas ir 
Alicija Rūgytė, kuriems padė
jo Susidaręs lietuvių komitetas 
įr gyvenę Regensburge vysku
pai. Gimnazijoje veikė nuo pat 
įsikūrimo aštuonios klasės ir 
buvo išleistos keturios abiturien 
tų laidos.

Lietuvių gimnazija Regens
burge pradėjo veikti 1945 m. 
liepos 20 d.

1946 m. balandžio pabaigoje 
lietuvių stovykla iš Regensbur- 
go buvo perkelta į Šeinfeldą, 
kur pradžioje nebuvo paskirta 
jokių patalpų lietuviškai gimna
zijai ir čia padėjo vysk. V. Briz 
gys, kurio intervencijos dėka 
gautos buvo patalpos vokiečių 
gimnazijoje popietinėmis valan
domis. Šiose patalpose buvo iš
leista pirmoji Šeinfeldo Lietu
vių gimnazijos abiturientų lai
da. Po poros savaičių pertrau

kos buvo pradėti antrieji 1946
j/47 mokslo metai.

Gausi antroji abiturientų lai
da buvo ne eilinė, pasižymėjo 
pažangumu moksle, buvo vienin 
ga ir drausminga, auklėjama 
patyrusio pedagogo lotynų kal-

j bos mokyt. Jono Račkausko.
Su nuoširdžiu pasididžiavimu 

gali Mokytojų Taryba prisimin
ti tos laidos abiturientus.

Trumpas laikotarpis 15 me
tų, o kaip visa pasikeitė. Abi- 

i turientai sukūrė lietuviškas šei
mas, įsigijo aukštuosius moks- 

I lūs ir visuomeninę padėtį ,ap-

SUSIRENKAM PO EILĖS METŲ

Šeinfeldo Lietuvių gimnazijos antros abiturientų 
laidos 15 metų jubilejus

sigyveno įvairiose valstybėse, 
bet viena paliko jų tarpe, esu 
tvirtai įsitikinusi, taip pat kaip 
prieš penkioliką metų, tai pa
vergtos tėvynės meilė ir ilgesys.

Kiek sąlygos leidžia seku ma 
no buvusių mokinių gyvenimą 
ir šiandien žiūrėdama į Šeinfel
do Lietuvių gimnazijos antro
sios abiturientų laidos nuotrau
ką veik apie kiekvieną turiu 
žinių. Alfonsas Tamošaitis ve
dė Blazaitę Ingą (buvusią Šein
feldo Lietuvių gimnazijos mo
kinę). Juodu augina keturis vai 
kučius.

Jolanda Gudaitytė - Kerelie- 
nė, aktyvi skautų veikėja, stu
dijavo Tuebingeno universitete

aštuntos klasės seniūnas, baigęs 
gimnaziją pirmuoju mokiniu vi
sais penketais, baigė inžinerijos 
mokslus, dabar daro magistro 
laipsnį iš matematikos. Ameri
koje vedė buvusią Šeinfeldo gim 
nazijos mokinę Adelę Anužytę. 
Juodų pavyzdingai augina ketu
ris vaikučius. Gyvea dabar Cle 
velande.

Onutė Preikšaitytė - Jurkienė 
gyvena Kanadoje, augina du 
vaikučius. Jadvyga Bielskytė - 
Dautartienė gyvena Clevelande 
ir augina keturis vaikučius.

Tadas Nagrodskis gyvena 
Clevelande. Zenonas Petkevi- 
čius-Petkus pasižymėjo gimna
zijoje nepaprastais gabumais. 
Baigė industrinės inžinerijos 
mokslus Chicagoje, vėliau įsi
gijo magistro laipsnį iš Biznis 
administration. Vedė Chicagoje 
klasės draugę Vandą Krasaus
kaitę, juodu augina pavyzdingą 
šeimą: tris sūnus ir dvi dukte
ris.

Vanda Krasauskaitė-Petkienė 
pavyzdinga penkių vaikų moti
na. Studijavo chemiją Karlsru, 
he, Vokietijoje.

Aldona Viliušytė-Martienė gy 
vena Chicagoje, augina tris vai 
kus. Baigė keramikos mokslus 
Freiburge, Dailės institute. Bai
gusi tautinių lietuviškų šokių 
kursus, moko šokius Duonelai
čio lietuv. pradžios mokykloje 
ir Marąuette Parko lituanisti
kos mokykloje.

Lydi ja Vėrėm čuk aite-Almi- 
nauskienė gyvena Australijoje 
ir augina dvi dukras.

Leonas Baleišis gyvena Ka
nadoje. Aldona Pupiūtė-Brizgie 
nė studijavo mediciną Erlan- 
geno universitete. Gyvena Chi-

cagoje ir augina du sūnus.
Janina Račkauskai tė-Racevi- 

čienė baigė rentgeno kursus 
Nuernberge. Chicagoje studi
javo Roosevelto universitete ir 
įsigijo medicinos technologės 
diplomą. Gyvena Chicagoje ir 
augina tris dukras.

Rūta Anužytė-Arbienė gyve
na Indianoj ir augina du vai
kus. Leonas Gražulis išvyko į 
Australiją, ten baigė elektros 
inžineriją, bet deja tragiškai 
žuvo eidamas- pareigas. Juozas 
Sabaliauskas-Sabas baigė inži
nerijos mokslus Chicagoje, vedė 
Vidą Skaudytę. Juodu augina 
dukrelę. Marcelė Gaiįiutė gyve
na Kanadoje.

Algis Vedeckas, diplomuotas 
ekonomistas, visuomenės vei
kėjas. Albinas Papečkys su tė
vais grįžo į Lietuvą 1948 m. 
Liusė Zubrickaitė-Gaigalienė gy 
vena Australijoje ir augina tris 
dukreles. Baigė gailestingųjų 
seserų kursus Vokietijoje. Vik
toras Laukaitis vedė buvusią

Šeinfeldo Lietuvių gimnazijos 
mokinę Taisą Veremčukaitę. 
Juodu augina sūnų. Monika Gu' 
tauskaitė-Rudienė baigė moks
lus gailestingųjų seserų, dirba 
ligoninėje ir augina dukterį ir 
sūnų.

Su antrąja laida eksterriu lai
kė egzaminus Saulius Zaunius. 
Amerikoje padarė magistro 
laipsnį iš politinių mokslų, da
bar studijuoja teisę.

Baigdama noriu palinkėti mieį 
Jiems buvusiems mano moki-l 
niams - abiturientams sėkmin
gai tęsti ir toliau lietuvybės iš- Į 
laikymo darbą tremtyje ir toje ! 
dvasioje auginti savo vaikučius, i

Noriu pacituoti prelato My
kolo Krupavičiaus žodžius, ku
riuos visi mes privalome sekti: 
“Lietuva laukia ne palūžusių 
baltarankių pesimistų, bet pa
sirengusių didžiam ir sunkiam 
darbui statybininkų”.

Alicija Rūgytė

— Jeigu myli amžinybę, ge-t 
rai sunaudoki laiką. Vakarykštė i 
dieną nebeatšaukiama, Rytdie
na — neužtikrinta. Tik šian
dien yra tavo, bet jei jos nesu
naudosi, ją prarasi, ir tai am
žinai. Viena šiandien yra verta 
dviejų rytojų. —F. Quarles i

tiltAIHJVSKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
M esu SPEC I ALY Bft.

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

(Incorporated)
EDVARDAS UOS, sav.

Liet. konsulato Chicagoje 
jieškomi asmenys

Auškalnienė-Auskan Anna, Pra- 
! no Rupšlaukio giminaitė, gyvenu- 
Isi Elgin, III.

Bagdonienė-Juciutė Stasė, gyve
nusi Town of Lake.

Beinorytė-Stakienė Pranė, Povi
lo našlė.

Grankauskienė-Juciutė Ona.
Juciai, Juozas ir Jonas, Povilo 

sūnūs, gyvenę 4508 So. Paulina 
St.

Kazlauskaitės Domicėlė Bitinie- 
nė ir Marijona šernienė, Jono duk
terys.

Pačekojis Antanas, atvykęs į 
Chicagą prieš I-jį karą iš Meilūnų 
kaimo.

Ramanauskaitė-Puzienė Julija, 
gimusi Ma'rgiškiuose.

Ridikaitiene-Zemliūnaitytė, Mari
jona, Julijono duktė, gimus Eržvil- 
ky.

Saldargiai Bronislovas ir Pran
ciškus, Juozapo sūnūs, gimę Kvė
darnoj, atvykę į Chicagą prieš I-jį 
karą.

Šlepelis Klemensas (Klem Schle- 
pys), Antano sūnus, gyvenęs 
Homewood, III.

Stakytė Laima, Povilo ir Pranės 
duktė.

Tausvaidas (Touswaidas) Vin- 
cent, turėjęs nekilnojamą turtą 
Morgan Park apylinkėj, Chicagoj.

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

Telef. VVAIbrook 5-5121

....... ... .......-----------

B U I C KAS - 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.

907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022
%----------------- ... ____ #

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS
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GRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47tb St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Aunnc. PIRM. ir ketv.............................. 9 v. r. iki 8 p. p.IkLHnUUdi ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.

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

Vaivada Antanas, Augustino sū
nus, 1953 m. atvykęs į Chicagą iš 

ĮWestemport, Md.
| Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti į

j LIETUVOS GEN. KONSULATĄ 
6147 So. Artesian Avė. 

Chicago 29, III.
Telefonas — REpublie 7-8334

— Chicagoje yra 107 aukštes 
niosios mokyklos (Hig school).

ELECTR0niC5
«TBitCTJni..n.n>

TV-RADIOAI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

|ANTENOS - BATERIOOS- LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

83321 S. Halsted St.- CLiffside4-5665

10%, 20%, 30% pigiau mokčsitej 
už apdraudą, nuo ugnies ir auto- 

įmobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
„ 'Jhicago 42, Illinois .
‘STel.: GA. 4-8054 ir GR. 0-4339.1

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago. III.



DAAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 29 Tačiau sustojo pravažiuojančios 
vienuolės ir jj nugabeno į va
dinamus Gailestingumo namus, 
kuriuos veda salezietės. Tai jau 
buvo du tūkstantinis ligonis, at
gabentas j tą įstaigą. Joje nuo
lat globojama 200 paliegusių 
senelių.

ATOMINĖ-ENERGIJA SKALDO 

IR POLITIKĄ

CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADS
REAL .ESTATE REAL ESTATE

(Atkelta iš 1 psl.)

Neigiamą atsakymą davė Wal 
ter Lippmann, N. Y. Herald Tri
būne. Girdi, buvo padaryta klai
da duodant Anglijai. Tos klai
dos nereikia kartoti Prancūzi
jai. Prasmė McCarrano įstaty
mo buvo ta, kad atominė jėga 
būtų tik vienose rankose. Ne
priimtina — aiškina Lippmann, 
— kad šitos jėgos pavartojimo 
klausimas būtų sprendžiamas 
kur kitur, o ne Washingtone. 
Atominė jėga yra Amerikos 
padaras, ir mes negalim leisti, 
kad šitas ginklas būtų pavarto
tas kokio kito autoriteto. Mes 
turime galutinai spręsti, ar jj 
pavartoti ar ne.

Pasisakymas griežtas už mo
nopolį ir aiškus be komentarų. 
Taigi — Prancūzijai neduoti.

*

Katras pasisakymas reiškia 
vyriausybės nusistatymus? Nė
ra reikalo priminti, kad Lipp- 
mannas yra artimas asmuo Bal
tiesiems Rūmams. Jis sakės, 
kad pasiklausiama kartais jo 
nuomonės net dėl skyrimų. Ne
svarbu taip pat, ar jo nuomo
nės yra priimamos Baltuosiuo
se Rūmuose, ar jos tik išreiš
kia tai, kas Baltuosiuose Rū
muose galvojama. Svarbu, kad

Lippmanno išvados sutaria su 
prezidento pareiškimais spau
dos konferencijoj ir su vyriau 
sybės atsisakymu Prancūzijai

padėti.

Tokia yra vyriausybės politi
ka. Patinka ji kam ar ne, bet 
ji vykdoma. Vykdomas princi
pas — sutelkti ir laikyti atomi
nę energiją tik Amerikos ran
kose, kiek tai liečia Vakarus.

San Francisco vaistininkas 
George Mau, laiko kardą, kuriuo 
jis kirto plėšikui," atėjusiam api
plėšti jo vaistinės. Policija rado 
krau jo dėmių ir mano, kad plėši
kas nukentėjo. (UPI)

Spaudoj ir gyvenime
(Atkelta iš 3 psl.)

išgėrimą poilsio dieną buvo nu
braukta 10 darbadienių. Ką pasa
kytų laisvame pasaulyje, jei dar
bininkui už išgėrimą sekmadienį 
fabrikantas atimtų pusantros sa
vaitės uždarbį? Tegu gėrimas ir 
nėra girtinas, bet darbininko api
plėšimas dar baisesnis.

Ir dar ne galas: nepilnamečiui 
Zigmui Bereikai už “darbo vengi
mą kolūkyje” buvo nurašyti 282 
darbadieniai — reiškia, buvo pa
grobtas jo beveik visų išdirbtų 
metų uždarbis.

Tuo gi tarpu kolūkio vadovai iš 
anksto, dar už neišdirbtus darba
dienius sau pasiima atlyginimą, ir 
net po pusantrų metų nėra atsi
skaitę. Kolūkiečiams subruzdus, 
buvo suorganizuota revizija, bet 
“varnas varnui akies nekirs” ir 
revizija buvo nutraukta. Kaip.pats 
okupantų laikraštis pripažįsta, 
“kolūkio partinė (komunistų) or
ganizacija irgi nieko nedaro, kad 
būtų sudrausti kolūkinės demokra
tijos pažeidėjai”.

žodžiu, okupantų rusų patikėti
niai apvagia net tokį skurdų Lie
tuvos kolchozų darbininkų uždar
bį, ir niekas nieko nedaro. Tai jau 
blogiau negu baudžiavos laikai. 
Negirdėti, kad baudžiauninko iš
dirbta diena kada būtų buvusi ne- 
užskaityta, o komunistinėj bau
džiavoj taip būna. — J. Žvilbutis

Tiesioginiai Iš Savininko — 9-MILE TAVERN 
Įruoštas ištisiems metams, sėkmingas biznis. Apima masalų (bait) 
parduotuvę, modernišką namą — 3 miegamieji, salionas, virtuvė. 
Šokiams salė, kabinos, beisbolo parkas. Netoli gražaus Sawyer 
ežero ir Highway 55.

Tik 40 mylių į šiaurę nuo Shawno, VVisconsin.
Vienintelė pardavimo priežastis — savininkas išeina pensįjon. 

Pilna Biznio ir Nuosavybės Kaina: $29,975 Plūs Inventorius 
RAPHAEL KIELCHESKI, savininkas 

VVhite Lake, VVisconsin Skambinti: Pickerel, VVisc. 2536

Anglija yra paveikta, kad ji at
sisakė nuo atominių bandymų 
ir juos perleido Amerikai. Su
mažintas tokiu būdu pagrindas 
sakyti, kad Anglija yra prote
guojama, Prancūzija diskrimi
nuojama.

Tačiau ne visi taip galvoja.
H. W. Baldwin, NY. Times ka
rinis specialistas, tvirtina, kad 
“daugelis stebėtojų mano, jog 
Amerikos politika yra galvos 

j kišimas į smėlį. Jie pažymi ,kad 
j nebėra daugiau klausimo, ar 
Prancūzijos vienašališkas ato
minės jėgos gaminimas yra pa
geidaujamas, jis yra jau neišven 
giamas. Mūsų pasirinkimas šian 
dien jau ribotas. Ar mes norim 
ar ne, Prancūzija daros ketvir
toji atominė jėga. Mes galim 
tik paremti ar galim sutrukdy
ti. Daugumas karinių galvų ma 
no, kad mūsų politika — atsi
sakymas padėti Prancūzijai ato
mus sukurti, yra pasenęs ir tik 
padidins sąjungininkų skilimą”.

Šioje kritikoje klausimas 
sprendžiamas labiausiai žiūrint, 
kad būtų išlaikyta sąjunginin
kų vienybė. Už tat

vyriausybės nusistatyme at
rodo aukštesnis siekimas už 
sąjungininkų vienybę yra a- 
tominės energijos valdymo

vienybė.

Kada Amerika taip suintere
suota ir siekia išlaikyti atomų 
valdymą savo rankose, o Pran
cūzija suinteresuota ir siekia 
atomus gauti ir į savo rankas, 
auga abipusė įtampa, pagrįsta 
įtarimu ir nepasitikėjimu. Ame
rika įtaria, kad Prancūzija, tu
rėdama atomą, gali jį pavartoti 
be reikalo. Prancūzija įtaria, 
kad Amerika, turėdama atomų 
valdymo monopolį, gali jų ne
pavartoti reikalui atėjus.

Dėl to kreipiamos akys ir į 
tą gilesnį klausimą: ar yra pa
grindo anam tarpusavio nepasi
tikėjimui ? J. B.

PRIGLAUDĘ GATVĖJ 
MIRŠTANTĮ SENELĮ

Madrase, Indijoje, gatvėje 
gulėjo iš bado mirštąs senelis. 
Daug praeivių praėjo pro šalį.

JANINA ir KAZYS BALTRAMONAI | 
atidarė naują restoraną

RŪTA
MARIJUETTE PARKE 
6812 So. Western, PR 8-3493

Čia gausite lietuviškus valgius, pri
taikytus jūsų skoniui!

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI!
Atdara kasdien nuo 7' vai. ryto iki 8 vai. vakaro, o sekmadie

niais nuo 11 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.

DĖMESIO !

DIDELIS PASIRINKIMAS
ALUMINIJAUS IR STAINLESS STEEL DURŲ — 14 rūšių; LAN
GŲ — 23 rūšių; STOGELIŲ (AWNINGS) — 7 rūšių; SIETELIŲ 
(SCREENS) — 4 rūšių; TVORŲ — 4 rūšių. Visus šiuos įrengimus 
KOSTO BUTKAUS NAMŲ PAGERINIMO BENDROVĖ išpildys 
nebrangiai — fabriko kainomis ir išsimokejimui iki 3 metų. Nemo
kamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų namuose. Teirautis

PRospect 8-2781 arba GRovehilI 6-1760

P R O G O S*^ O* P* P* O* R T* U* N I T I E S

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškoma EMILIJA IRŠIENE, 

kuri 1949 metais iš Vokietijos iš
emigravo į JAV. Emilija. Iršienė 
yra gimusi ca. 1880 m. Marijam
polės apskr., kaime Narta1 (neto
li Marijampolės cukraus fabriko). 
Prašome atsiliepti pajieškomąją, 
arba apie ją žinantieji pranešti. 
Jieško Emilijos Iršienės sūnaus 
Aleksandro tikra žmona — Olga 
Iršienė (O. Hirseh), gyvenanti: 
24 Lubeck, Marlistr. 101, Germany.

REAL ESTATE

DĖMESIO, NAMŲ PIRKĖJAI IR 
STATYBININKAI

SAVININKAS PARDUODA
' 6025 S. Keating Avė. Tik $9,500. 
Patrauklus 4 kambarių modernus 
“ranch” stiliaus med. namas kiemo 
gale, ant 30 p. sklypo. Izoliuotas, 

i Didelė 10x15 p. veranda (su stogu 
ir atramom). Daug priedų.

Tik $5,600 — 30 pėdų tuščias 
sklypas su 6 metų senumo 20x20 
pėdų garažu gale. Cemento 
grindys. 10 pėdų pločio pake
liamos durys. Abi nuosavybės yra 
greta viena kitos. Galite vietoje 
gyventi besistatant ant antro skly
po. Perkant kartu, abi vietas ga
lite gauti už $14,600.

Įmokėti $5,000. Skolą mokėti 
kaip nuomą per 13 metų.

OPEN HOUSE kiekvieną dieną.
, Atvykite apžiūrėti, 
j Tel. 767-0604

VASARNAMIAI IŠNUOMOJIMUI

Išnuom. 2-jų, 3-jų ir 4-rių kambarių 
namukai vasarvietėje prie Michigan 
ežero, Union Pier, Mich., sezonui arba 
mėnesiui. Privatus paplūdimis. Chica
goje skambinti dienomis LAfayetfe 
3-1884 arba vakarais BA 1-4994.

Rinktinėje vietoje, prie Michigan 
ežero parduodami 5 namukai — 

: "cottages”, privatus paplūdimis. Apie 
j 200 p. pagal ežerą. “Riparian rights” 
i — paežerės teisės. Skambinti

LA 3-1884 arba BA 1-4994.

HELP VVANTED — VYRAI

C L I C K E R 
O PE RATO R

TURI BŪTI PATYRĘS
Valandos: nuo 8 ryto iki 4:30 

po pietų.
Kreiptis —

The Scholl Mfg. Co.
213 W. Schiller St.

prie VVells St. (1400 Ncrth)

MARQUETTE PARKO CENTRE
Prie parko 7 metų, 4 kamb. niūras 
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. 
(I kamb. didelis namas. Naujus šil
dymas. Arti 71st ir Westcrn. $15,900. 
2-jų butų namas. 7 ir 3 kamb. Nau
jas šildymas. Alumin. langai. Gara
žas. $17,200.
Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo
dernus namas. Alyva šildymas. Ga
ražas. $12,900.
Žavus 0^2 kamb. mūras. Karpetai. 
alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara
žas. $22,600.
Ar svarbu kaina? Tik $36,800 už mū
ro namą ir taverną. 4 butai. Geras 
biznis. Gera vieta.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na
mas. G ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
alyva šildymas. $22,000.
Didelei šeimai 9 kamb. mūras, lr 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $28,000.
S-Jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
švarus namas, puikus pirkinys. 
$17,000.
Tik 2-jų metų, 5% kamb. mūras. 
Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,- 
900.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st Sf. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 6 kamb. Octagon, 2 bl. 

nuo Maria High ant Fairfield gat
vės, 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., 
originalus medis, prie susisiekimo ir 
krautuvių, $16,250.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151

LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT
Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb 
res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-ju akru sodas. 4 butų namas, 
geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai

Gausite 13% investavę j pirmus mortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, UI., CL 7-6675

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404. mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Visai naujai atremontuotas 5 
kamb. bung. Marąuette Park. Mo
dernu $18,350.

ŠI NIKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Aye.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
Per 4 m. galite išmokėti šią nuo

savybę; 2 mūr. namai, 23 Išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

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

Savininkas parduoda mūrinį na
mą — 2 po 4 kiamb, ir 1 kamb. 
rūsy. 1-as augštas gazu karštu 
vandeniu apšildomas. 2 mašinų ga
ražas. Kreiptis 4340 S. RockivelI 
St. 1-mas augštas.

4 miegamų kam.b. namas. Plyte
lių virtuvė ir vonia. Šeimos kam
barys. Gazu apšild. žemi mokes
čiai. Garažas. Arti mokyklos ir 

. krautuvių. PRospect 6-5673.
' MŪRINIS 2-jų butų. 2 po 4 
kamb. Gazu apšild. Apylinkėje 

i 25th ir California Avė. Mokesčiai 
i $98. Pilna kaina tik $7,900. $1,500 
I įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 26th 
1 St. LA 1-7038.

DĖMESIO!
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Gražių vizitiniu korteliy 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS 
4545 VVest 63 r d Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

Skambinkit LUdIow 5-9500
'iiiiiiillililiiiiiliilliiiiliilllllllllllimillllll

HELP VVANTED—VYRAI IR MOTERYS

PONTIAC OSTEOPATHIC HOSPITAL
PONTIAC, MICH.

Now 406 bed hospital expansion program just being completed. This 
beautiful hospital is located 20 miles north of Detroit in Michigan’s 
vaeation and resort Land of lakęs.

Immediate Openings in the Following:
* REGISTERED NURSES
384.79-$560.14 depending upon ąualifications and experience.

Supervisors, Head Nurses, Medical Nurses
(All 3 shifts in all departments open)

* LICENSED PRACTICAL NURSES
$384.79-$560.14 depending upon ąualifications and expcrience; all 
3 shifts open.
June gTaduates (graduate school of nursing pending statė board 
examination); $10 shift differontial for all ernpioyes tvorking 3 to 11 
p.m. and 11 p.m. to 7 a.m.

* 0R PERSONNEL 
MEDICAL TĘGHNOLOGISTS

(Malė or l'cmale)
Registered A.S.C.P., A.M.T., or ąualified exporience 

Excellent vvorking conditions, 2 weoks’ vaeation vvitli pay after 1 year, 
3 woeks after 5 years, siek leavo, meals at c.osit, free coffee breaks, 
ernpioyes’ discount, Bluo Cross and Blue Shild participation, many 
other fringe benefits.

Experienced Personnel Contact:
PONTIAC OSTEOPATHIC HOSPITAL 

47% North Perry Street 
Pontiae, Michigan 

Attention: Personnel Director 
Phone: PEderal 8-7271

3-jų butų niūras. Garažas. Reikalas 
parduoti; žema kaina. $26.200.
Vienų metų liuksus 6 kamb. mūras 
ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga
ražas. $27,000.
Platus lotas ant kampo ir mūro ga
ražas Tuojau parduoda už $5,000.
5 butu mūro namas. Alyva šildymas. 
$6,000 pajamų ir mažos išlaidos. 
$32,500.
5% kamb. mūro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta. Gražus. 
$17,900.
4 butų mūras. Naujas alyva šil
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan
gai. Garažas. $45,900.

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

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

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

Modernus 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuvS. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700,

Medinis 1% aukšto (5 ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
dernizuotas vidus, $14,900.

J Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara
žas, naujas gazo šild,, 30 p. lotas, 
moderni vonia, kabinetinė virtuvė, 3 
blokai nuo bažnyčios ir mokyklos, 
skubiai už $19,500.

Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 
nauja virtuvė, aptvertas kiemas, ge
ras šild. ir plasteriai. $11,200.

Medinis namukas, 3 miegamieji, 
gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokosčlai. 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 Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 3— 
3 — 3 — 4. Dviejų .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—S— 
2—2. Tik $12,500.

6. Dn po 4 kamb. 45 pėdų sklypas, 
šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

OL 2-9589

Marąuette ant Talman 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.

IEŠKO NUOMOTI

. Reikalingas švarus vieno ar 2 
kamb. butas ramioje vietoje, viršu
tiniame aukšte. Tuojau atsiliepti — 
4035 S. \Vootl St.

Platinkite “Draugę”.

'’RIi MARPPFTIT PARKO
3-jų butų mūr. 6 — 5—3 kamb. 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių pajamų ir 
savininkui butas. Gage Parke. 
$27,900.

Pajamų namas — 5 % ir 3 kamb. 
7 metų senumo. Keramikos plytelių 

'vonios. $100 mėn. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 64-os ir Pulaski. 
$25,900.

5 kamb., S 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

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2283

MARQTJETTE PARKE
Sl-a ir Mozart. mūr. bungaloiv, su 

4 mieg., 10 metų senumo, garažas. 
$23,500.

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “eleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz
nis. Pirksite nedaug įmokėję. Kaina 
$13.900.

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

Prie Cnlifomla 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. 69th St. RE 7-8399

Apsimoka skelbtis “DRAUGE' 
aes jis plačiausiai skaitomas J’jto 
vių dienraštis. GI skelbimų kaino 
visiems prieinamos

Remkit dien. “Draugą’

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M E D I C I N O 8 ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69th St., Chicago

11STANKUS 
CONSTRUCTION C0. |

Atlieka planavimo ir staty- g 
boa darbus, gydytojų ofisų, lį 
gyvenamųjų ir prekybos pa- M 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- S 
rime virš 300 įvairių stan- ft 
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: ft 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gaau 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardoB darbus.

7304 So. Rockweli Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Western Ave^ 
Chicago •, HL 
Tel. VI 7-S447

fa

LAPKUS BUILDERS, INC,
Statome įvairius pastatus. Dar- B 

bas atliekamas labai sąžiningai, g 
vartojant geriausias medžiagas. S 
Turime dar keletą sklypų Chicagoj. A

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

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 tr 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55- 
tos lr 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.

(t butų mūr.. po 5 kamb., 60 p. 
! sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
1 Parko apyl. *81.500.

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mūr. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių. Į 
kainą įeina visi baldai. Iš namo 
$686 mėn. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000. TTK $18,500

5 ir 3 kamb. mur. namas prie 
Maria High School. Gazo šiluma. 
Garažas.

$335 MEN. PAJAiMŲ
6x4 kamb. mur. 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. 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

0 KAMB. MŪR. BUNGALOVV
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar- 

i ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETE

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7lst Street
Tel. IVAlbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5% (S m.)—$30,500 
Nauj. niūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.-—$20,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$10,000 
Didelis pasirimt. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Remkit dien. “Draugę”

■v

V. SIMKUS
Statybos lr Remonto Darbai 
2618 VVEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 lr TE V-5KS1
N— ~ _ A

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Do\vnspouts, Stogai, Dnm-
traiikini Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
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.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIO. SKADE, ST 8-0272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru lr vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki 8 metų lšsl- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OD 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 VVest 69 Street 
4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JOSU

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Co.
2523 VV. 69th St. PR 8-3792



Prano ir Marijonos Bulawų jubiliejinio pobūvio svečiai (iš kairės pirmoj eilėj) — L. Šimutis, L. 
Keiken, D. Slamski, Dorian Bulaw, j;j užnugary Radvilas, V. Keiken, dr. P. Grigaitis, D. Kuraitis, 
Frank Bulaw, E. Palonis, E. Zizas, J. Mankus ir S. Mankus, Radviliene; antroje eilėje — inž. 
A. Bulaw ir jo žmona June, E. Balzekas, Sr., J. Pakel, E. Padžiūnas, J. Jerome, J. Pakel, Mary 
Bulaw, J. Daužvardienė, St. Belzekas, Jr., Frances Keiken, dr. P. Daužvardis, C. Palonis; trečioj 
eilėj — dr. J. Jerome, J. Padžiūnas ir St. Balzekas, Sr.
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ir apylinkėse dienio popietę ir vakarą. Buvo 
puikios vaišės ir svečių nuotai
ka jauki.

ATEITININKŲ ŠEIMOS 

ŠVENTĖ

Tradiciškai Chicagos ateitinin. 
kų švenčiama šeimos šventė, pa 
prastai taikoma Motinos dienai, 
šj kartą buvo paminėta gegužės 
27 d. Šv. mišios ir specialus 
pamokslas buvo tėvų jėzuitų 
koplyčioje, o po to Jaunimo 
Centre bendri pusryčiai ir trum 
pa progrcčrriėlė, kurioje pasiro
dė dauginusiai jaunoji ateitinin 
kų karta. Scenai esant papuoštai 
JAV ir Lietuvos vėliavomis, 
programą pradėjo dr. P. Kisie
lius. Iš jaunimo programoje da 
lyvavo su eilėraščiais ir muzi
ka B. Lieponytė, R. šoliūnaitė, 
Jonukas, Margučių ritinėjimo 
laimėtojas, ir A. Šimaitytė. 
Prie piano gražiai pasirodė D. 
Matulionytė ir akordeonu cioe- 
riškis Tauginas. Pabaigoje pro

gramos vedėjas dr. P. Kisielius 
padėkojo visiems programos pil 
dytojams, vaišių rengėjams ir 
į šeimos šventę atsilankiusiems, 
kartu primindamas, kad šiuo 
metu ateitininko didžiausias rū
pestis turėtų būti išauklėti jau
nąją kartą savo idėjų tęsimui 
ir lietuviškiems darbams.

i Dėl blogo oro atsilankiusių 
i skaičius nebuvo gausus, bet 
nuotaika šeimyniškai nuoširdi. 
Atsilankiusieji skirstės paten
kinti trumpai ir sklandžiai pra- 

i vesta programa ir šeimų suar
tėjimu. Pn.

SIMPATINGAS BILAVVŲ 
PAGERBIMAS

j Giminės, draugai ir bendra
darbiai gražiai pagerbė Praną 

i ir Marijoną Bulaw’us jų rezi
dencijoje, 738 W. 35th, Chica
goje. Tai buvo praėjusio sekma.

Prano ir Marijonos Bulawų šeima ir giminės (iš kairės pirmoj 
eilėj): Frank ir Mary Bulaw; antroje eilėje — inž. Adolfas Bulaw 
ir jo žmona June, Bulawų sūnus Dorian, Vain Keiken ir jo motina 
Frances, jos duktė ir Dan Kuraitis.

To pobūvio priežastys yra ke 
lios. Šiomis dienomis Pranas ir 
Marijona Bulawai mini savo ve 
dybų sidabrinį jubiliejų. Sve- 

. čiai, kurie tą “paslaptį” žinojo, 
atvyko pobūvin su dovanomis 
jubiliatam. Kiti, to nežinoję, pa 

, sitenkino pasveikinę juodu gra- 
■ žiu ir šiltu žodžiu. Taip pat šio- 
j mis dienomis jubiliatų duktė už
baigė aukštuosius mokslus. Ry
šium su mokslo užbaigimu jinai 
ir šiame pobūvy negalėjo daly
vauti. Nors ir nedalyvavo, bet 
jos vardas buvo gražiai prisi
mintas: palinkėta jai gražios ir 
šviesios ateities. Sūnus Dorian 
buvo vikrus tėvų pagel'bininkas 
svečius priimti ir vaišinti.

Pranas — Frank Bulaw ga
na gyvai reiškiasi spaudoj kaip 
korespondentas. Jisai yra Lie
tuvių prekybos rūmų direkto
rius ir šiuo metu yra rūmų veik 
lūs korespondentas. Sukaktuvi
ninkai jau per daugelį metų 
turi grožio salioną.

Gardner, Mass.
Mirtys

Po ilgos ligos mirė Petronė
lė Grigas (Ambrozaitė), sulau
kus 77 m. amžiaus. Gimė But
kiškės par. čia išgyveno 45 me
tus. Paliko sūnus ir trys anū
kai. Palaidota šv. Jono kapuo- 
.e gegužės 12 d.

Baldwinsville mieste prigėrė 
Erenestas Balins, 5 vaikų tė- 

i vas. Jis atvyko čia iš Latvijos 
' po II Pasaulinio karo. Palaido- 
j tas Gadneryje.

Įkurtuvės
Balandžio pabaigoje didelė 

grupė gardniškių, apie 50 žmo
nių dalyvavo Vaškelių namų į- 
kurtuvėse, kurias surengė Tun- 
kūnų, Skeršknių ir Begeriu šei
mos. Stasys Misevičius visus 
palinksmino muzika. Vaškeliai, 
(Stasys ir Edna Tunkūnaitė) 
sulaukė daug gražių dovanų bei 
linkėjimų. Jie augina sūnų Po- 
viliuką. Vaškelienė buvo plačiai 
pažįstama kai čia gyveno ir bu
vo visų mylima.

Gegužinė

Lietuvių Bendrovė, kuri turi 
gražų vasarnamį prie gražaus 
ežero, rengia metinį atidarymo 
pikniką gegužės 30 d. Prašome 
visus atsilankyti ir pabūti su 
mumis gražiame parke. Naujas 

i pirmininkas Aleksis Juška stro
piai dirba su valdyba, kad par
kas būtų pats gražiausias viso
je apylinkėje.

Vakarienė

Šv. Petro ir Povilo Vyčių 
draugija surengė metinę vaka
rienę per atvelykį Lietuvių klu 
be, kuri sutraukė viso 100 sve
čių. Liko gražaus pelno. V. Viš- 
niauskas dėkoja visiems už pa
rėmimą ir už dalyvavimą. Vie
tinė spauda gražiai aprašė šią 
vakarienę, kuri tapo tradicine. 

Dalyvavo seime

Vietiniai vyčiai dalyvavo Nau 
jos Anglijos apskr. seimely, ku
ris buvo Worcesteryje, Aušros 
Vartų par. Garniškis Harard 
Beaudette buvo išrinktas ant
ras vicepirmininkas. Garniškis

8UŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GEUMYAIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2448 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinldmas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

dL F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Herntifage Avenue gdygĮ Tel. YA 7-1741-2r 4330-34 South California Avenue 

JĮ/Sk Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA DB NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME ^.lt. 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951

** OTAKD, prancūz. konjakas

VALLOE CHEKRY, Danijos vynas. 4/5

** CHI ANTĮ, Italijos stalo vynas, kvorta

★ ★ Reserve LOUIS PfflLLIPPE, V.S.O.P. pranc. 
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne ..

BALERINA (šokanti) Olandijos aprikosij likeris, 
butelis žemiau savikainos ............................. j

** LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute
lių dėžė ...............................................................

SLIV’OVICE (SLYVINĖ) importuota iš Europos. 
4/5, 94 proof ..................................................... j

** Prancūzijos likieriai, ėherry ir blackberry 4/5 $2.89

★ ★ VODKA WYBOROWA, Lenkijos degtinė 
100 proof, 4/5 .......................... ..................

Prie čia pažymėtų kainų taksai priskaitomi atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis aerinnj. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Voldetijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net. 1QO metų senumo. Užsakant didesni kiek} 
pristatome j namus. ALF.KSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

Lietuviškos širdies fondas

Fondas yra įsteigtas Adelaidės, 
Australijoj, Lietuvių namų staty
bai. Aukojo:

Toronto Lietuvių Namai, Lelis 
Petsas, J. Bulota, L. Matukas, A. 
Kuolas, J. Šarūnas, dr. Jonas Ba
lys, A. Glodenis, May Uhlianuk, 
Julius Nesavas, Jonas Zitinevičius, 
P. Damijonaitis, John K. Gasis- 
Gasiūnas, Vaclovas Alksninis, P. 
Lalas, P. Steikūnas, Paul Šlapelis, 
Ignas Anuzas, L. Puskepalaitiene, 
B. Staniskis, J. Rinkus, E. Unger, 
A. M. Dailidė, dr. O. Martus, J. 
Jakštas, A. Barčas, Branys Pra
puolenis, A. Macius, V. Kasniu- 
nas, Zenonas Ašoklis, T. Blinstru-
bas, Adolfas Kamarauskas, L. 
Šmulkštys, Jonas D. Cesna, Juo
zas Jurevičius, A. V. Širmulis, Na- 
itnikas, V. Doba, K. Petrauskas, J. 
Bukaveckas.

20 asmenį} prašė pavardžių 
jskelbti. Iš viso — $246. Pirmiau 
:elbta suma $169 dol. 
Aukotojams širdingai dėkui.

J. J. Bachunas

ANTON EGAN
(IGNOTO VICZ)

Gyveno 3433 W. 54 PI.
Mirė geg. 27 d., 19G2, 9:30 

v. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje,
Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: John, marti Mildred 
ir Alfred. marti Margarct, duk
tė Irene Wills, žentas James, 8 
anūkai, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ant
rad, 5 vai. vak. John F. Eu- 
deikio koplyčioje, 4330 S. Ca
lifornia Avc.

Laidotuves įvyks ketv, geg. 
31 d, iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. bus atlaikytos 
penktad, birželio 1 d, 9 vai. 
ryto Švenč. 1’. Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse ir pamal
dose.

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, mar
čios. žentas ir anūkai.

Laid. direk. John F. Eudei- 
kis, Tel. LA 3-0440.

Mūsų amžius toks trumpas, toks trumpas — 
Kaip širdis tų dienų negailės,
Kai jos bėga ir stirnom suklumpa 
Nuo likimo strėlės.

K. Bradūnas

A. -f- A.

JONUI MACKUI mirus, 
jo žmonai, sūnui, marčiai, giminėms ic pa
žįstamiems liūdesio valandą reiškiame gilią 
užuojautą.

Vanda ir Rufus Virkau

■ v

Mielą kolegą
ALGIMANTĄ MACKŲ 

ir artimuosius, tėveliui mirus, nuoširdžiai
užjaučia

šviesos Santaros kolegija ir 
Pelkių žiburėlio kolektyvas

ALGIMANTUI MACKUI 
IR ŽMONAI, 

jo tėveliui mirus, reiškiame gilią užuo
jautą.

Danutė ir Algirdas 
Kurauskai

HH
Brangiam vyrui

A. + A.

JONUI CHARŽAUSKUI mirus, 
žmonai Stefanijai nuoširdžią užuojautą 
reiškiame.

M. ir L. Lemanai

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 I th St., PR 9-1355 ir 9-1356

..
...

...
..

.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic T-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 8-3572

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

3354 S. HALSTED STREET
POVILAS I. RIDIKAS

Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COtmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DLL. Tek OLympic 2-1003

I
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X Kun. dr. J. Matusas skai
tys JAV ir Kanados II Kultū
ros kongreso metu istorijos 
sekcijos posėdžių dalyviams pa
skaitą “šiaurės Amerikos lietu
vių kultūriniai laimėjimai”. Kon 
gresas įvyks lapkričio 22-24 d. 
Chicagoje.

X Sesuo M. Dorothea, — ku 
ri rūpinasi Šv. Kryžiaus ligo
ninės statyba, ir sesuo- M. Ste
fanija — Lorettos ligoninės ad 
ministratorė, pirmininkavo sek
cijų posėdžiuose katalikų ligo
ninių vadovybių suvažiavime St.
Louis mieste. Į suvažiavimą bu 
vo atvykusių 5,000 seselių, jų
tarpe lietuvaičių pranciškiečių S 
atstovės ir 11 seselių kazimie- 
riečių.

X St. Rauckinas, EI. Jukne
vičienė ir Ig. Kazlauskas suda- Į 
ro at-kų sendraugių rinkimų ko j ' ' - 
misiją. Jie atliko didelį darbą i 
išsiuntinėdami balsavimo kor
teles, todėl visų pareiga pabal
suoti ir balsavimo vokus grą
žinti ligi gegužės 31 d.

X Chicagos Aukšt. Lituanisti

X Latvių laikraščio “Dzim- 
tenes Balss’’ redaktorius kun.
N. Trepša kreipėsi į latvių ra
šytoją, didelį lietuvių bičiulį, 
Emilį Skujenioką, kad jisai į 
latvių kalbą išverstų dr. Juozo 
Prunskio knygą “Silpname kū
ne” — paguodos žodžius ligo
ninis ir vyr. amžiaus žmonėms.
Ją nori perleisti per minėtą lat
vių žurnalą ir planuoja paskiau 
išleisti atskiru leidiniu. Rašyto
jas Em. Skujenieks vertimą pra 
deda dar šį mėnesį. Ši knyga 
bus bene pirmas tremtyje lietu 
vio pasaulėžiūrinėmis - religi- 

i nėmis temomis veikalas, verčia- mo

MOKSLEIVIŲ METRAŠČIO “TĖVYNĖS 

PAŠVAISTE” SUTIKTUVES CHICAGOJE

Pereitą sekmadienį Jaunimo 
Centre, Chicagoje, Aukštesnio
sios Lituanistikos Mokyklos 
metraščio “Tėvynės pašvaistės” 
redakcija, Tėvų komitetas ir
metraščio globėjai pedagogai! premijos: 1) 
surengė šiemet ypač gražiai iš- i 10 dol. ir 3)

nių ir beletristinių rašinių kon
kurso lamėtojai. Paskelbti taip
gi ir piešimo konkurso laurea
tai. Konkusus laimėjusiems mo 
kiniams buvo įteiktos piniginės 

15 dol., 2) — 
5 dol. Buvo

leisto ir turiningo metraščio su I malonu susirinkusiems išgirsti
tiktuves. Apie patį metraštį pla pačius laureatus, skaitančius sa
čiau bus parašyta atskirai. Gi vo premijuotuosius darbus.
buvusių jo sutiktuvių proga . ...., . .... ,. _ Dėkojo savo žodyje mokiniaitenka pasidžiaugti augančia ku „ „ . . / ., . ... „. . uz talką visiems, kurie tik pa-rybine nuotaika šioje Chicagos .... ..... , . . . T . dėjo techniškąja ir materialinelituanistinėje mokykloje. Jauni- • , ™............. _.... ... ... parama metrašti išleisti. Kalbe-kurybmę nuotaiką žadina . , ,, .. .. . Tjo mokyklos direktorius J. Ma-

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

mas į latvių kalbą. graži eilė atsidavusių moky
tojų. Metraščio reikalams ypač 
daug laiko ir daug savo peda
goginio patyrimo aukoja leidi
nio globėjas mokytojas Domas į 
Velička.

Į metraščio sutiktuvių iškil- i 
mes susirinko gražus būrys vy
resniųjų ir jaunimo — metraš-

silionis, linkėdamas metraščiui 
nepailsti ir tobulėti. Prie direk
toriaus linkėjimų prijungė dar 
savuosius “Draugo” red. K. 
Bradūnas, “Dirvos” J. Palukai
tis ir “Laisvosios Lietuvos” 
— A. Kaulėnas — redaktoriai.

Gražiai įrištais metraščio 
ekzemplioriais buvo apdovanoti

X Aldona Kirstuk, dirbanti 
kos mokyklos 13-jų mokslo me į bėralinės valdžios darbą, dr. 
tų pabaigtuvės ir 11-tos abi-1 Walter Kirstuk sesuo, gyvenan

čio bendradarbių. Iškilmę invo-
kacija atidarė tėvas J. Kubilius, j visi, kurie ypatingesne talka prie 
S J, kartu pasidžiaugdamas pa-i j0 išleidimo prisidėjo.. Visai va- 

| rodyta jaunimo iniciatyva ir dė karo iškilmei sumaniai vadova- 
S mesiu lituanistiniams dalykams.

Metraščo globėjas Domas Ve
lička savame žodyje užakcenta
vo jam, kaip pedagogui, bran
giausią dalyką — pajusti groži 
nio žodžo ilgesį jaunimo širdy.
Perskaityta komisijų protoko
lai, iš kurių paaiškėjo strapis-

vo metraščio redakcijos pirmi
ninkas, šių metų mokyklos abi
turientas Mykolas Drunga.

Po oficialiosios dalies metraš 
čio bendradarbiai .mokytojai ir 
svečiai pasivaišino kavute ir 
linksmai pasišoko. K. B.

turientų laidos išleistuvės bus 
birželio 3 d. 5 vai. v. Jaunimo 
Centre. Į šias iškilmes kviečia
mi atsilankyti šios mokyklos 
absolventai ir visa lietuviškoji 
visuomenė.

ti 3925 W. 59 St., rytoj, gegu
žės 30 d. išvyksta į New York 
ir birželio 1 d. išskrenda į Eu 
ropą. Kelionė truks penkias sa
vaites ir aplankys Angliją, 
Olandiją, Veneciją, iš kur laivu

IŠ ARTI IR TOLI

NEDORĖLĖ
VOVERAITĖ

Vieną ankstyvą pavasario 
dieną, mūsų kaimynas Petrai
tis padarė inkilėlį ir įkėlė į me
dį. Medis buvo palinkęs mūsų 
kiemo pusėn.

Po kiek laiko atskrido varne 
nas, apsidžiaugė radęs patogų 
namelį. Jis jame ir apsigyveno. 
Išsiperėjo vaikelius ir laimingai 
gyveno. Mums būdavo smagu 
žiūrėti, kaip jis rankioja vaba
lėlius iš mūsų darže sukastų 
lysvių. Kartais ištraukia slie
ką ilgesnį už save. Net juokas 
ima! Tuoj skrenda maitinti sa
vo vaikelių.

Kur buvus, kur nebuvus at-i 
• -Isirado voveraitė. Įsikraustė jl 

varnėno namelį. O varnėnas j 
ruošėsi perėti antrus vaikebus.! 

(Voveraitė išgėrė varnėno kiau
šinėlius ir išmetė visus lizdelio

Pijus Stončius su sesutėmis prie savo tėvelio kapo

J. A. VALSTYBĖSE
— Prel. M. Kemėšis pakvietė

gūžės mėnesį, kaip pripuola, ta
čiau teko atidėti vėlesniam lai
kui dėl ligos jo brolio kun.

Graikiją, Izraelį, Romą, švei- 
X Muzikas Jonas čižauskas, J cariją, Prancūziją ir vakarų Vo

kietiją.
Kelionėje naudosis Amerikos, 

Italijos, Anglijos, Olandijos oro 
Unijų lėktuvais. Artimieji linki

veteranas vargonininkas ir dai 
nininkas solistas, šiuo metu var 
gonininkaująs Elizabeth, N. J., 
atvykęs į Chicagą dalyvauti ju
biliejiniame A. L. R. K. Var-
gonininkų sąjungos seime, bir- n£s
želio 3 d., ir birželio 4 d. ren- į x Džiovos tikrinimo savaitė
giamoje Dainų šventėje.

X Lietuvių Fronto Bičiulių
stovykla šįmet įvyksta Kana
doj rugpiūčio 4—11 d. Stovyk 
los moderatorius bus dr. Jonas 
Grinius, atvykstąs iš Vokieti
jos.

I

muziką J. Čižauską 40 vai- Į justin0) kurįs persirgo aštrų 
atlaidams Šv. Petro ir Povilo, plaučių uždegimą, plevritą ir
lietuvių bažnyčioj Elizabeth, N. 
J. Jo vedamas choras buvo ge
rai paruoštas ir gražiai išpildė 
mišparus, kuriuos parašė J. Či- 
žauskas 4-ms mišriems balsams.

gydosi Hotel Dieu ligoninėje, 
1014 N. Stanton St., EI Paso, 
Texas.

— Amerikos Lietuvių Inžinie 
, rių ir architektų s-gos Vll-tas

laimingos ir įspūdingos kelio- rjgavo. Prieš pamaldas grojo 
smuiku “Largo” J. Vebelaitis.

Jis pats grojo vargonais ir di- j visuotinis suyažiavimas įvyks 
Detroite. Gegužės 20 d. ALIAS 
Centro Valdybos atstovai ben-

— Kun. Raymondas Klumbis, drai posėdžiavo su Detroito A- 
LIAS skyriaus valdyba ir svarpradedama Chicagoje birželio 3

d. Ta proga automobiliai su perįFatimos Dievo motinos par. kle
v . .. .7 . . . • fnn1 bonas Van Horne Texas ^evu- ste visuotinio suvažiavimo ruošvietimo įtaisais bus apie 100 aonas vannome, icxas, 3egu ,T , , x-

x y- n _ cimn T’fMlralnc iVnTflrTfl
vietovių, kad gyventojai galėtų 
persišviesti. Nemokamai plau
čius persišviesti galima ir klini
kose 2049 W. Washington bou- 
levard, 100 E. 75th St.; 3525 S.

X Ant a. a. Genovaitės Stri- e. tt i x j_ . . Michigan avė., 5310 S. Halsted,
maitienes kapo Šv. Kazimiero 
kopinėse bus pastatytas pamin 
klas. Paminklo šventinimas bus 
tuoj po pamaldų kapinėse ka
pų puošimo dieną. Kapas yra 
32 bloke.

X Birželio įvykių minėjimas, 
ruošiamas LB Chicagos apygar 
dos, įvyks birželio 16 d., šešta
dienį, 6 v. v. Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj. Programa nu
matoma trumpa ir įspūdinga. 
Gausiai susirinkime pagerbti 
mūsų kankinių ir veiningai pa
demonstruokime mūsų kovos 
dvasią.

ir 2849 N. Clark, nuo 9 v. r. 
iki 4:30 v. p. p. pirmadienį, tre 
čiadienį, ketvirtadienį ir penk
tadienį, o antradienį nuo 9 v. r. 
ligi 5:45 v. v.

žės 22 d. sulaukė sidabrinės 
savo kunigystės sukakties. Tas 
jubiliejus bus iškilmingai pami
nėtas birželio 21 d. Į iškilmes 
pažadėjo atvykti ir EI Paso vy
skupas Sidney M. Metzger. Pa
kviesti tos apylinkės lietuviai 
kunigai ir taipgi visi tos diece
zijos vienuoliai ir pasauliečiai 
kunigai. Savo kleboną nori pa-

šimo reikalus. Nutarta septin
tąjį ALIAS iii PLIAS visuotinį 
suvažiavimą šaukti rugsėjo 2-3 
d. (Labor Day) Detroite. Savo 
geografine padėtimi Detroitas 
yra labai patogi vieta tokiam 
suvažiavimui pravesti. Iš visų 
ALIAS skyrių, inžinieriams ir 
architektams bus labai patogu 
Detroitą pasiekti. Kanadiečiams 
taip pat Detroitas bus pašonėj.

Danguolė savo pirmąją Komuniją 
aukoja mirusiam tėveliui.

šiaudelius. Ji buvo labai gudri. 
Kai išeidavo iš namelio, užkiš
davo langutį popierium, kad 
kitas niekas negalėtų įlįsti. Ma
tomai turėjo daug atsargų su
sidariusi žiemai. Kiek laiko pra 
'slinkus pamatėm ir jos mažus 
vaikelius. Ji juos mokydavo 
laipioti medžiais. Būdavo gražu

žiūrėti, kaip nemokančius bė
gioti savo vaikelius ji kelia į 
medžio viršūnę, ar veja atgal 
žemyn. Mes buvome laimingi 
turėdami savo kieme tiek daug 
mažų ir didelių voveraičių.

Vieną dieną kaimynas pasam
dė vyrus, kad nuplautų medį. 
Vyrai sukrovė į sunkvežimį me
džio šakas kartu su inkilu.

Mes grįžę iš mokyklos jau ne 
beradome didžiulio medžio, nė 
inkilėlio. Matėme tik bėgiojan
čias aplink voveraites ir ieškan
čias savo namelio su žiemos 
maisto atsargomis. Mums bu
vo jų labai gaila. Klausėme 
mamytę, kodėl taip atsitiko. 
Mamytė mums taip pasakęs

— Ir man gaila mažų vove
raičių. Bet nemažiau buvo gai
la ir varnėno šeimos, kuri bu
vo voveraičių negražiai iš na
melio išmesta. Vaikeliai, nė vie 
nas blogas darbas, ar svetimo 
turto pasisavinimas, niekada 
neišeina į gerą. Voveraitė pasi
elgė negražiai įlindusi į varnė
no namelį, todėl ir jos šeimai 
atėjo liūdnos dienos, — baigė 
mamytė. Pijus Stančius

—o—
Gera duktė motinos širdį nu

tildo, bloga — plaukus pražildo.

Laiškas
Laišką parašysiu 
Į tėvynę mielą,
Dėdei pasakysiu 
Aš liūdną naujieną.

Dainuojam ir žaidžiam 
Vardan lietuvybės,
Bet širdelę spaudžia 
Ilgesys tėvynės.

Nijolė Viščiūtė, 
Šv. Jurgio lit. m-los

IV sk. mokinė Chicagoj

Mano darželis
Turiu aš darželį, —
Daug gražių gėlelių:
Rožių, radastėlių 
Ir žalių rūtelių.
Visas jas aš myliu,
Laistau vandenėliu;
Kartais jų nuskynus,
Puošiu kambarėlį.
Atein rudenėlis,
Linksta jų galvelės;
Vien tiktai rūtelės 
Guodžia iman širdelę.

Joana Paliulytė, 
Waterburio lit. m-los

II sk. mokinė

ELNIUKAI IR VILKAS

MOKINIŲ KONCERTAS

Praeitą sekmadienį Marąuet
te Parko Švč. P. M. Gimimo 
parapijos pradžios mokyklos or

gerbti parapiečiai, tarp kurių
jau beveik dešimtmetis kaip Energinga Detroito ALIAS sky
darbuojasi jubiliatas. jriaus valdyba, vadovaujama inž.

„ _ .z. v v. , IK. Tuskenio, yra pasiryžusiKun. R. Klumbis šiemet ruo- i [ . <. pravesti šauniai ir svečiams pasiasi išleisti savo aprūpinamų r f.......... . „ ruošti nuoširdų lietuvišką prie-misijų lietuvišką aprašymą. Ex .
tension draugija kun. Klumbiui

kestras parapijos salėje davė vasarai pažadgjo talkon atsiųst I Suvažiavime taip pat gausiai
gražios muzikos ir rinktinių dai šešius univcrsiteto studentus numato 1F iT"
nų koncertą. ) padgįį pastoracijoje. Birželio I ® G^S HS n& °n°’ ‘ ’’

Petraukos metu buvo įteikti mgnesyje turės tris seseles, ku- j LI^S skyrius
aukščiausio atsižymėjimo meda rios padės ruošti vaikus pirma- , Reiket^ deh Pastangų, kad 
liai penkiolikai orkestro narių:, jaį šv Komunijai įkuo daugiau jaunųjų inžinierių

X Vaikų parengime, kuris į- Antanui Brizgiui, P. Ciara, G. ( Kun Raymondo sidabrinė su
vyko sekmadienį Gage Parko Cotter, G. Evans, P. Greezyk,i 

R. Johanui, R. Jobariui, V. Jo
nikui, G. Paulus, R. Ročkui, R.
Rupinskui, T. Terrance, J. j rapijų tik Marąuette Parko mo 
Yodūall. ) kykla turi .orkestrą, ir taip gra

salėje dalyvavo tėvai ir vaikai. 
Solistės Stasė Blandytė-Paškie- 
nė ir Jonė Bružienė, vaikams 
pritariant, padainavo pora dai
nų. Paveikslus rodė moks. Alek 
Sandras Pakalniškis. Akt. Alfa 
Brinką meniškai perdavė eiliuo
tą pasaką apie grybus, kas pa
rodyta vaizdais ekrane. Moksl. 
Leonas Šulaitis pademonstravo 
penkius pedagoginius filmus, ku 
rie visiems dalyviams patiko. 
Trejų metukų mergytė Irutė 
Gečiutė deklamavo ir dainavo 
lietuviškus eilėraščius. Mok. M. 
Pėteraitienei, kuri vadovauja 
vaikų pratyboms, vaikai įteikė 
gyvų rožių bukietą. Alvudo va
dovybė nutarė vaikų festivalį 
ruošti sekmadienį, birželio 17 
d. prie Pramonės ir Mokslo mu
ziejaus—Michigano ežero kran
te. Birželio 1 d. penkt., Jauni
mo Centre įvyksta paskutinis 
šio pavasario perengimas su 
paskaita.

kaktis būtų buvusi atšvęsta ge-

Buvo įteikti medaliai ir dau-ižiai šiemet pagerbtą. Orkestrui 
geliui kitų orkestro narių, ku-1 vadovauja Chester H. Stephen.
rie atžymėti žemesniu laipsniu 
kaip aukščiausas (excellent ra
tingi.

Iš visų Chicagos lietuvių pa-

Visi kiti orkestro rūpesčiai ati
tenka mokyklos mokytojai sės. 
M. Thomas, kuri yra jo rūpes
tinga globėja.

Marąuette Park’o Švč. P. M. Gimimo parapijos moksleivių orkest
ras, atlikęs geg. 27 d. koncerto programą, išsirikiavęs palieka 
salę.

ir architektų dalyvautų suvažia 
vime ir tuo pačiu jie būtų į- 
traukiami į sąjungos organiza
cinį darbą. Yra daug svarbių 
problemų, kurias lietuviai inži
nieriai ir architektai šiame su
važiavime turės išspręsti.

DIDŽ, BRITANIJOJE
— Thomas Preston, buvęs 

Britanijos atstovas Lietuvoje, 
pasiuntė “Daily Telegraph” 
laikraščiui laišką, kuris buvo iš 
spausdintas gegužės 15 d. Ja
me rašo apie Sovietų agresiją ir 
kplonializmą. Taip pat pažymi, 
kad iš Pabaltijo naujieji kolo
nistai išgabeno Sibiran 170,000 
gyventojų. Autorius pabrėžia, 
kad naujieji kolonistai yra už
gniaužę visas pavergtųjų tautų 
laisves.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sldab 
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63r<l St.. Chicago 2», Hl.

Tel. 434-46(10
ParduotuvS atdara ir sekmadie

niais,

Hamiltono, Kanadoj, mažieji ateitininkai klausosi senelės pasako
jimų apie' Valykų margučius. Vaizdelis iš D. Lipčiūtės vaidinimo 
Velykos. (Nuotr. M. Borusienes)

STOVYKLA BERNIUKAMS 
TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOJE 

(Route 83 ir 63rd St., Ciarendon Kilis, III.)
Nuo birželio 17; d. iki liepos 7 d. veiks lietuviams ber

niukams stovykla.. Priimami gero elgesio berniukai nuo 8 iki 
14 metų amžiaus. Pragyvenimas savaitei atseis 30 dolerių. 
Gausioms šeimoms daroma nuolaida.

Stovykla turi labai gerų patogumų maudymuisi, įvairių 
rūšių sportui ir poilsiui. Tėvai prašomi savo vaikus, kiek ga
lima, ankščiau užregistruoti šiai vasaros stovyklai.

Visais stovyklos reikalais kreiptis:

REV. J. NAVYS, MIC.
Mariau Kilis Seminary, Glarendon Kilis, IIL 

Telef, FAcuity 3-1441

Kemkitr tuos. kuriu skelbimus matot “llraiičr

Buvo vilkas ir trys elniukai.
[Elniukai gyveno mažam name
ly.. Vilkas atėjo į jų namelį. 
Trys elniukai labai išsigando, 
bet jie išvarė vilką pagaliu. Ta
da jie linksmai šokinėjo ir sau
gojos, kad vilkas daugiau ne
įeitų į jų namelį: Jie užrakin
davo duris. Taip jie laimingai 
ir linksmai gyveno.

Basutė Arbaitė, 7 m.

SUGRĮŽUS IŠ ATOSTOGŲ
— Na, ir ką? Turėjote gra

žų orą atostogų metu?
— Gražų. Lijo tik du kartu. 
— Tai labai gerai.
— Gerai. Pirmą kartą lijo 

septynias dienas, antrą kartą
— aštuonias.

Atsiunt. Pr. Aiženas.

truputį pagalvok

1. Už žemę didesnis, už pupą
mažesnis. Tamsoj matome, švie 
soj nematome. (3 taškai)

Atsiuntė Pr. Aiženas
2. Pats nekalba, bet viską

pasako. (1 taškas)
Atsiuntė A. Pračkailaitė,

3. Laukas arklys pro vartus
žiūri. (2 taškai)

Atsiuntė Birutė Paliulytė 
—o—

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI

1. Žirnis.
2. Šešėlis. ,
3. Duonos kepalas.

Taškų laimėjimai
A. Arštikytė — 87; E. Pocius

— 79; Z. Girginaitė — 78. A. 
[Palytė — 74; D. Siliūnaitė — 
į66; A. Pračkailaitė — 64; B.

Paliulytė — 41. Kiti mažiau.




