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KOMSOMOLAS VERŽIA KILPA 
LIETUVOS STUDENTAMS

Vilniaus ”Komjau n i m o 
Tiesoje” Lietuvos žemės 
Akademijos (Kaune) stu
dentas viešai atkreipia dė
mesį į faktą, kad tarp šįmet 
baigsiančiųjų akadem i j o s 
ekonominį fakultetą bus 
septyni nekomjau- 
n u o 1 i a i. To paties fa
kulteto ketvirtame kurse į 
komjaunuoles priimta viena 
studentė. Klausia, kodėl ji 
įstojo tik ketvirtame kur
se? Ir išaiškina, kad niekas, 
o niekas ligi šiol jos nepa
kalbinęs stoti, netgi tame 
pačiame kambaryje draugė 
komjaunuolė neužsiminūši, 
kad reikia gi...

Klausimo kėlėjas, — ar
ba labai jau uolus komjau
nuolis, arba labai uolus kam 
įtikti — nurodo, kad į kom
jaunuolius priimami nepa
kankamai pasirengę, nesu
sipratę. Kitur teisinamasi, 
kad negi galima priimti 
”šiaudadūšius”, tai yra, ne
nuoširdžiai pritariančius. Ir 
reikalauja liautis taip palai
dai į dalyką žiūrėjus. Esą, 
jei kas ”šiaudadūšis” ir ne
tinka būti komjaunuoliu, 
tai toks netinka būti ir ag
ronomu 1

NET VILNIUJE 
"RECENZAVO” 
LANDSBERGĮ

Algirdo Land s b e r g i o 
"Penki stulpai turgaus aikš
tėje”, kurie buvo vaidinti 
kovo pirmojoj pusėj viena
me New Yorko teatre, atsi
liepė aidu net Vilniuje. Ry
šium su tuo veikalu "Tieso
je" buvo atpasakotas laiš
kas iš New Yorko, kuriame 
bolševikų režimo žmonės 
įspėjami, kad . saugotųsi 
kaip nors susidėti su Lands
bergiu. Mat, laiško autorius 
kažkur girdėjęs, esą, Lands
bergis "ieško koegzistenci
jos”. Tai, girdi, negalį būti 
apie tai ir kalbos, nes jo 
veikalas "šlykštus, antita
rybinis, nuobodus”.

Pažymėtina, kad tą vei
kalą (kuris vieno kito ver
tintojo iš lietuvių tai’po bu
vo savo laiku pavadintas 
beveik tinkamu daba r 
vaidinti Vilniuje), piktai iš

kritikavo "Laisvė”, prikis
dama tas pačias ydas, kaip 
ir laiške į Vilnių prikišama. 
Vėliau ta pati "Laisvė” įdė
jo vieno "koegzistento” ap
žvalgą New Yorko spaudos 
atsiliepimų, kurie buvo ga
na įvairūs: nuo visiškai nei
giamų iki labai teigiamų. 
Apžvalgoje kaip tik buvo 
iškelta visa eilė recenzijose 
atžymėtų t e i g i a m y biųl 
"Laisvės" redakcija dėl to 
pridėjo savo pastabų. O ka
dangi dabar "Laisvės" bent 
keliolika dešimčių egzem
pliorių nueina į Lietuvą, tai 
tas recenzentas, matyt, no
rėjo įspėti savuosius drau
gus Vilniuje, kad neapsi- 
gautų arba gal kad net tą 
"Laisvės” numerį susipras
tų užlaikyti cenzūroje. Jei
gu cenzūra "Laisvę" kar
tais jau buvo praleidusi, tai 
gal jau nei nebuvo kitos iš
eities, kaip tada bent per 
"Tiesą" įspėti visus saugo
tis Landsbergio ir su juo 
"nekoegzistuoti"...

LIETUVIS DIRIGENTAS 
MASKVOS DIDŽIAJAME 

TEATRE
Algis žiūraitis, jaunas di

rigentas (Vilniaus konser
vatorijoj po karo baigęs 
fortepiono klasę, paskui 
Maskvos konservatorijoj di
rigavimo klasę), 1958 me
tais gavo darbą Maskvos ra
dijo ir televizijos orkestre, 
kur kiek laiko padirigavęš, 
pateko baleto dirigentu į Di
dįjį teatrą. Jau diriguoja 
eilę didžiųjų baletų (Gulbių 
ežerą, Bachčisarajaus fon
taną, Giselle ir kt.) ir dar 
plečia repertuarą. Neseniai 
su baleto grupe lankėsi 
Egipte. Anksčiau buvo Len
kijoj, Danijoj, Norvegijoj.

LIETUVIAI METEORO
LOGAI STUDIJŲ LAIVE

Kovo 7 dieną savo dešim
tąją ekspediciją pradėjo 
moksliniams tyrinėjimams 
skirtas rusų laivas "Michail 
Lomonosov". Aero-meteoro- 
logų grupė sudaryta vien iš 
lietuvių: inž. č. Ramuckas, 
R. Chreptavičiūtė, N. Bru
žaitė, Z. Kuosa ir kt.

LINKSMŲ 

VELYKŲ 

ŠVENČIŲ!
DIRVA

TAIP RENGIASI 
DAILĖS PARODAI

Kad turėtų ką pakabinti 
1961-ųjų metų respublikinė
je dailės parodoje, būrys 
dailininkų gavo "kūrybinę 
komandiruotę". Reiškią, ke
lionpinigius, dienpinigius ir 
įsakyrųą. vykti ten ir ten ir 
nupiešti tą ir tą.

Šios grupės uždavinys 
bus prigaminti paveikslų iš 
maždaug pavyzdingo sov- 
chozo (Lyberiškio dvarelio, 
netoli Panevėžiu) Jr iš vie
no Šeduvos apylinkės kol
chozo. Neabejojama, kad 
respublikinės parodos sie
nos nebus tuščios.

LIETUVOS VĖŽIUS 
SKRAIDINS 

PRANCŪZIJON 
šįmet užplanuota sugauti 

780,000 vėžių Lietuvoje. 
Beveik pusė jų (350,000) 
numatoma eksportuoti. Ligi 
šiol vėžius eksportavo Šve- 
dijon ir į kitus artimesnius 
kraštus, šįmet esą sutarta 
nuskraidinti Lietuvos vėžių 
ir prancūzams,

ABEJOJA DABARTIES 
PRANAŠUMO PALYGI
NIMAIS SU PRAEITIM 
"Tiesos” redakcija leido 

viešai iškelti regimai opų 
klausimą apie bolševikinio 
režimo laimėjimų lyginimus 
su nepriklausomos Lietuvos 
padėtimi. Klausimo kėlėjas 
labai atvirai pasakė:

”... tenka išgirsti tokių 
kalbų, kad esą, ir buržuazi
nė Lietuva, jeigu ji būtų 
egzistavusi iki mūsų dienų, 
būtų pasiekusi nemažų lai
mėjimų, kad, esą, negalima 
daryti palyginimų su laiko
tarpiu prieš du dešimtme
čius”.

(Nukelta Į 2 psl.)

Vis tebeieško taikos Laose
Sovietijos užs. reik, min Gro

myko, pasiprašęs audiencijos 
pranešimui perduoti, atvyko 1 
Baltuosius Rūmus ir apie valan
dą tarėsi su prezidentu Kenne- 
džiu. Pasikalbėjimuose buvusi 
paliesta eilė problemų, tačiau 
pagrindinė pokalbių tema buvo 
Laoso krizė.

Po pasikalbėjimų Baltuosiuose 
Rūmuose abi pusės pareiškė laik
raštininkams viltis, kad Laoso 
problema galbūt būsianti iš
spręsta taikiu keliu. Abi pusės 
pareiškė remiančios Laoso neu
tralumo politiką.

Tačiau, nepaisant pareiški
muose vienodai skambančių tiks
lų, kaip informuoti sluoksniai 
sako, pasitarimuose nebuvo pa
siekta jokio sutarimo, kaip tuos 
tikslus pasiekti. Kai kurie stebė
tojai net nurodo, kad Kenne- 
džio-Gromyko susitikimas ne
davęs nieko naujo, kas pagelbėtų 
Laoso problemą išspręsti. Tai
kos raktas priklausysiąs nuo so
vietų atsakymo | praeitą savaitę 
Vakarų pasiūlytą Maskvai planą. 
Gromyko, nors buvo tikėta, ne
atgabeno jokio atsakymo,bet pra
nešė, kad Sovietijos vyriausybė 
notą atidžiai studijuojanti ir ne
trukus j ją atsakysianti.

Informuoti sluoksniai sako, kad 
Gromyko reikalavęs Jungtines 
Valstybes ir sąjungininkus susi
laikyti nuo bet kokios akcijos, ku
ri didintų Laoso konfliktą. Pre
zidentas Kennedy ir jo bendra
darbiai reikalavę sovietųminis- 
terį atsakyti, kokia esanti jo vy
riausybės reakcija į pagrindinį 
Vakarų plano reikalavimą: tuoj

Tadas ivIeckauskas 
4222 Euclid Str. 
E.Chicago,Ind.

DR. JONAS MAURUKAS savo moksliniais tyrinėjimais apie arterio sklerozę susilaukė palankaus 
mokslininkų dėmesio. Nuotraukoje Dr. Jonas Maurukas Elyria Memorial Hospital laboratorijoj vyk
dant naujus tyrimo darbus.

DRJONAS MAURUKAS - VIENAS IŠ 8UUIAV 
KLINIKINĖS CHEMIJOS MOKSLININKU

Mūsų jaunesnieji akade
mikai, dar suspėję aukštuo
sius mokslus baigti Lietu
voje, kai kurie Vokietijoje, 
ar dauguma jau emigraci
joje kituose kraštuose, pra
deda savo specialybėse įsi
tvirtinti ir laužti ledus į 
tarptautinio garso moksli
ninkų šeimą. O tai, supran
tama, savaime neateina.

pat nutraukti kautynių veiksmus 
ir sustabdyti karinę intervenciją 
iš užsienio. Gromyko atsakęs, 
kad nesąs gavęs Maskvos nuro
dymų.

Prieš susitikimą su Gromyku 
prezidentas Kennedy buvo nuvy
kęs į Key West karinę bazę, 
kur susitiko su britų premjeru 
Macmillanu. Pasitarimuose bu
vęs pasiektas "absoliutussutari
mas" dėl abiejų vyriausybių po
litikos. Kiek aiškėja, tas "ab
soliutus sutarimas" reiškiąs, jog 
reikią ieškoti visų galimų būdų 
Laoso krizei taikiai išspręsti, 
bet iš kitos pusės griežtai nusi
statyta priešintis komunizmo Įsi- 
gailėjimui Laose. Ryšium su 
šiais pasitarimais, prez. De 
Gaulle atsiuntė prezidentui Ken- 
nedžiui telegramą, kurioje skati
no veikti nepaprastai atsargiai ir 
vengti bet kokio tiesioginio kari
nio Įsivėlimo.

Tuo tarpu Maskva užsiminė, 
kad ji esanti pasiruošusi bent 
sąlyginai priimti Vakarų pasiū
lymus Laoso kautynėms sustab
dytu Tačiau iš kitos pusės Prav
da labai ilgame vedamajame Į- 
spėjo, kad SEATO narių kari
nė intervencija būtų "sutikta su 
atkeršijimo jėga",

SEATO nariai Bangkoko konfe
rencijoje priėmė anksčiau kari
nių specialistų paruoštą Laoso 
gynimo planą ir, kaip atrodo, 
aprobuos karinę intervenciją, 
jeigu bandymai išspręsti Laoso 
krizę taikiu būdu nepasisektų.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
tikima, kad Chruščiovas galįs 
neatsakyti Į Vakarų notą tol, kol 

Reikia didelio pasiruošimo, 
reikia nemažų gabumų, o 
pagaliau — labai — didelio 
darbštumo.

Skaitytojai atleis, jei pra
dėdami kiek ilgesnį pokalbį 
su vienu iš mūsų jaunųjų 
mokslininkų — Dr. Jonu 
Mauruku, prisiminsiu vieną 
įvykį su žemės Ūkio Akade
mijos rektorium, profeso
rių ir mokslininku Dr. Vin
cu Vilkaičiu, ištremtu į Si
birą ir ten mirusiu kankinio 
mirtim.

Tai buvo prieš 25 metus, 
man sėdint botanikos prak
tikos darbuose prie mikros
kopo. Kadangi profesorius 
buvo labai užimtas, pasku
bomis nupiešęs mikroskope 
ieškomą celę, rašiau ūkinin
ko Patarėjui rašinį. Ir žino
ma, nepastebėjau, kad jau 
ilgesnį laiką už mano pečių 
stovėjo profesorius ir šyp
sojos. Jis nesibarė, tik pa
sakė maždaug tokį pamoks
lą:

— žinau, kad tu ruošies 
žemės ūkio spaudos darbui, 
mokslininku nebūsi ir iš bo
tanikos darbų duonos neval
gysi. Kaip matau, tau leng
vai einas, nes per tokį trum
pą laiką, palyginti, daug ei
lučių parašei. O man būna 
sunkiau. Reikia kartais sa
vaitėmis ir metais dirbti, 
kad apie naujus pastebėji
mus ar atradimus tik vieną 
eilutę galėtum drąsiai pa
rašyti O 0 B

Tas profesoriaus Vinco 
Vilkaičio draugiškas pasta
bas, anuo metu pasakytas 
man sėdint studento suole, 
visada prisimenu, kada tik

nepasibaigs SEATO konferencija. 
Iš kitos pusės, dalis stebėtojų 
tiki, kad SEATO nesiims jokių 
didesnių naujų žingsnių, kol ne
bus gautas Chruščiovo atsaky
mas. 

susitinku žmones, kurie il
gas darbo valandas pralei
džia tyrimų laboratorijose. 
Prisimenu ir Dr. Joną Mau
ruką asmeniškai sutikęs ar 
matydamas ameri kiečių 
spaudoj pranešimus apie jo 
vykdomus tyrinėjimus. Ir, 
sav aime sup rantam a, 

džiaugsmas ima. Viena, kad 
mūsų akademikai vis drą
siau ir drąsiau įrodo, kad jie 
yra pasiruošę spręsti ir pa
čias sunkiausias problemas, 
o antra — jie yra lietuviai 
ir savo lietuviškos kilmės 
ne tik neslepia, bet ja di
džiuojasi.

Šiuo atveju Dr. Jonas 
Maurukas yra geriausias 
pavyzdys, štai, net ir var
das, jau nekalbant apie pa
vardę, visur rašomas lietu
viškiausiai — Dr. Jonas 
Maurukas. Ir, kiek esu pa
tyręs, amerikiečiai tai moka 
pagerbti, reikiamai ištarti 
ir suamerikoninti nekviečia. 
Dr. Jonas Maurukas su šei
ma dabar įsikūręs Clevelan
do kaiminystėje — Elyri- 
joj. Anksčiau ir ten dau
giau buvo lietuvių. Dabar 
tik kelios šeimos belikusios 
Bet, nė kiek nereikėtų ste
bėtis, kad dabar amerikie
čiai ir kitataučiai apie lie
tuvius daugiau žino, nes Dr. 
Jono Mauruko ir jo talki
ninkų darbai vietinės spau
dos būna skelbiami geriau
siuose puslapiuose.

Sužinojęs, kad neseniai 
išspausdintas Dr. Jono 
Mauruko mokslinis darbas 
apie arterio sklerozės tyri
nėjimus susilaukė nemažo 
mokslininkų dėmesio, kad 
buvo paskirta premija toli
mesniems tyrinėjimams, 
kreipiaus į Dr. Joną Mau
ruką su keletu klausimų, 
kad galėčiau patį mokslinin
ką ir dirbamus darbus pla
čiau Dirvos skaitytojams 
pristatyti.

(Nukelta į 5 psL)
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"AR BOSI UŽDARYTAS | KALĖJIMĄ?”
Maskvos vaizdai ir gyventojy nuotaikos

Vienoje Maskvos valstybinio 
knygyno vitrinoje, Gorkio gat
vėje, greta išstatytos dvi kny
gos. Viena: "Gyventi taikoje ir 
draugystėje!" -- rinkinys Chruš
čiovo vizito Amerikoje dokumen
tų su viršelyje besišypsančiais 
Sovietijos diktatoriaus ir tuome
tinio JAV prezidento Eisenhowe- 
rio veidais. Antra: "Mitas apie 
JAV taikos meilės prigimtį" -- 
priešamerikinės propagandos 
pamfletas, išleistas praeitų me
tų pabaigoje. Abi knygos, vaiz
džiai išryškinančios ofocialiąją, 
sau pačiai prieštaraujančią 
Maskvos "koegzistencijos" lini
ją, gulėjo vitrinoje prieš dvi- 
tris savaites.

Ryškiausiai palyginti gyvenimo 
lygio ir nuotaikų pasikeitimus 
vienoje ar kitoje vietoje laikraš
tininkas gali tada, kai ten ne
gyvena pastoviai, o lankosi po 
ilgesnių ar trumpesnių pertrau
kų. "U. S. News and World Re- 
port" atstovas Alex Kucherov, 
kuriam rusų kalba yra prigimta, 
palengvindama kontaktą su gy
ventojais, Maskvoje ilgesnį laiką 
viešėjo 1959 metais ir vėl ten 
lankėsi šio mėnesio pradžioje. 
Jo pranešimas yra necenzūruo
tas, perduotas nebe iš Maskvos, 
leidžiąs įžvelgti eilę kontrastų, 
vaizduojančių Maskvos gyvenimo 
sąlygų pasikeitimą per pasta
ruosius dvejus metus.

AUKŠTOS PREKIŲ KAINOS

Laikraštininkas sako, kad 
žmonių gyvenimo sąlygos per tą 
laiką kiek pagerėjusios, nors dar 
daug kas toje srityje tebesą da
rytina. Beje, jis kalba tik apie 
Sovietijos sostinę, kuri, kaip 
žinome, yra bolševizmo sostinės 
vitrina, kuriai papuošti iš "res
publikų" sutraukiama visa, kas 
tik yra geresnio.

Žmonės gatvėse esą truputį 
geriau apsirengę, negu 1959 me
tais. Pastebima daugiau moterų, 
pasidažiusių lūpas. Drabužiai nė
ra jau vien tik darbo uniformos. 
Bet vis dėlto dar retai gatvėje 
galima sutikti moterį, kuri būtų 
gerai apsirengusi pagal vaka
riečių standartus.

Universalinės prekybos krau
tuvėje drabužių kainos vis dar 
tebėra labai aukštos, lyginant

jas su uždarbiais. Po pastarosios 
rublio reformos vidutinis darbi
ninko uždarbis yra 80 -100 rublių 
mėnesiui. Tuo tarpu geresnių ba
tų pora kaštuoja 30 rublių. Geras 
vilnonis kostiumas - 160 rublių, 
išeiginė suknelė - tarp 6 ir 
14 rublių. Paltas gali kaštuoti 
tarp 90 ir 1000 rublių.

Maistas yra gana vienodas, bet 
jo galima gauti. Nepaisant blogo 
praeitų metų derliaus, Maskvoje 
duonos nestinga. Bulvių, morkų 
ir kopūstų galima gauti laisvoje 
rinkoje. Bet kainos - pvz. žiedi
nio kopūsto galva kaštuoja 4 
rublius! Iš vaisių koresponden
tas matė citrinų, apelsinų ir 
obuolių - visi labai maži. Svies
tas ir šviežias pienas pardavinė
jamas universalinės prekybos 
krautuvėje. Mėsos maža, ir ta 
pati arba pasenusi arba brangi. 
Chruščiovo pasigyrimai apie A- 
merikos pralenkimą tebėra 
svajonė, nepaisant ką sovietinė 
sta‘tistika beskelbtų.

Butų trūkumas tebėra didelis, 
nors ir vykdomos naujos staty
bos. Anot vieno darbininko: "Mes 
statome ir statome, bet tai tik 
lašai į kibirą."

Gyventojų nuotaikos Maskvoje 
dabar skirtingos nuo 1959 metų. 
Tada rusai būriais apsupadavo 
svetimšalius, teiraudamiesi gy
venimą Amerikoje. Dabar jie ne
rodė priešingumo, bet laikėsi 
šaltai, net įtariančiai.

Korespondentas pasakoja, kad 
jis buvo nuėjęs į žemės ūkio 
produktų turgų ir ten buvo du 
kartus sulaikytas "budrių pilie
čių", kai teiravosi apie produk
tų kainas ir bandė fotografuoti. 
Abu kartus buvo iškviesta poli
cija, kuri labai nuodugniai ištik
rino dokumentus.

Tai galbūt pasėka po U-2 inci
dento valdžios užsuktos "bud
rumo" propagandos, nors vienas 
ilgiau Maskvoje gyvenąs ameri
kietis pasakojo, kad toji propa
ganda tik pradžioje iššaukusi ru
sų nedraugiškumą amerikie
čiams. Vėliau jis atslūgęs, bet 
žmonės likę baikštesni.

Korespondentas pasakoja, kaip 
vienas rusas, gėrėdamasis ame
rikiniu automobiliu, pasakęs 
"mes dar neišmokome gaminti 
tokių automobilių", bet tuoj nu
kreipęs temą į dabartinius JAV 
nedarbo duomenis ir pradėjęs 
klausinėti apie JAV "rasių prob
lemą".

Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.)

Atsakyti j šį opų klausi
mą buvo pakviestas pats 
aukščiausias ekonomi s t a s 
— K. Meškauskas, Mokslu 
Akademijos Ekonomikos in
stituto direktorius, o jam 
asistavo vienas iš „Tiesos” 
redaktorių, S. Laurinaitis 
(„atsikirtinėtojas” prieš už
sienio lietuvių spaudą).

Pačioje savo įrodinėjimų 
pradžioje lyginimų teisinto- 
jai griebiasi tipiškiausios 
suktybės, be kurios tie lygi
nimai niekad neišsiverčia. 
Būtent, sako, d a b a r per 
20 metų pramonė Lietuvoje 
išaugo 10 kartų, o tad a... 
’’1939 metais bendroji pra
monės produkcijos apimtis 
palyginti su 1910 metais pa
didėjo vos 2,14 kartų . . 
Lyg nepriklausoma Lietuva 
būtų pradėjusi savarankiai 
savo ūkį tvarkyti 1910 me
tais ir lyg po to, prieš Lie
tuvos valstybės atkūrimą, 
nebūtų įvykęs karas ir v i - 
s i š k a s Lietuvos ūkio 
n u s mukdymas. Nepriklau
somos Lietuvos tvarkymosi 
jie neskaičiuoja nuo pradi
nio ir paties žemiausio taš
ko, bet užtat savo laikotar
pio nuopelnus tai lygina su 
pradiniais, 1940-siais, suiru
tės metais (daugeliu atvejų 
lygina tik su savo veiklos 
pusmečiu ...).

Abejonės kėlėjams eko
nomikos profesorius neban
dė išsklaidyti dar vienos 
abejonės, būtent, abejonės 
apie prasmę iš viso lyginti 
statistikas, kai nuolat pa
aiškėja, kad statistikos duo
menys taip dažnai neturi 
net panašumo su tikrove. 
(Visi prisimena, kas atsiti
ko su „nepaprasta pažanga” 
Joniškio rajone!). LNA

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

♦

ROBERT E. STUMPF
KITCHEN M AID MĖSA

West Side Market House Stand No. F 13

S. S. Kresge Co. East 4th & Euclid 
5441 Ridge Road

KITCHEN MAID MĖSA

Parmatown 7461 Ridgewood Drive.

Main Plant and Office WO 1-8061

YOURSELF..

HAVE YOU PAID

. . . and have you paid yourself first . . . before you 

started spending? Saving a portion of all you earn 

i$ a major step toward success and a secure future. 

St. Clair Savings will help you plan for your future by 

providing a safe place for your savings while paying 

you a generous return . . . 4% interest . . . computed 

guarterly and paid twice each year.

All Savings Deposited Through
t

Currenf 
Aor«

from

APRIL lst!

Three 
Convenient 
Locations... S T. CLAIR

AVINGS
813 East 185th St. 
25000 Euclid Avė.
6235 St. Clair Avė.

GREETINGS and BEST WISHES

C. C. MITCHELL SUPPLY CO.
BUILDING SUPPLY AND PLUMBING F1XTURES

4320 PEABL ROAD

SH 1-1707 TU 4-3333

U-2 incidentą sovietinė propa
ganda išnaudojusi iki kraštutinu
mo, ir tai palikę pėdsakų žmo
nių galvosenoje. Vienas asmuo 
pareiškė: "Aš nieko nežinau apie 
politiką, bet jūs buvote kalti, pa
siųsdami tuos lėktuvus. Chruš
čiovas buvo teisus, kai sakė, kad 
lėktuvas galėjo gabenti atominę 
bombą." Korespondentui kitame 
pokalbyje paaiškinus, kad tie 
skridimai yra uždrausti ir nebus 
atnaujinti, buvo toks atsaky
mas: "Bet jeigu Kennedy sulaužys 
savo pažadą ir pasiųs naujus lėk
tuvus? Ar žmonės tada jį pašalins 
iš prezidento vietos?"

Dar kita proga, kalbant apie 
Stalino terorą, rusas pareiškė: 
"O jūsų Eisenhoweris ar atsi
klausė žmonių, prieš siųsdamas 
U-2 lėktuvą? Kuo tai skyrėsi nuo 
Stalino diktatorinių metodų?"

RUSŲ NUOMONĖS APIE JAV

Ką rusai galvoja apie naują 
JAV administraciją?

Vienas Maskvos miesto parei
gūnas: "Mes labai nudžiugome, 
sužinoję apie Kennedžio adminis
tracijos sudėtį. Pats laikas mums 
tapti draugais."

Darbininkas: "Dar peranksti 
kalbėti apie Kennedį, bet mūsų 
žmonės į jį sudėję dideles vil
tis."

Bet jaunas studentas: "Aš neti
kiu, kad bus didelių permainų, 
bet manau, kad Nixonas būtų bu
vęs blogesnis. Jis būtų užėmęs 
griežtesnę liniją mūsų atžvilgiu, 
o tai jau labai pavojingas reika
las."

Bendrai, pasikalbėjimuose 
apie JAV-Sovietijos santykius, 
nuomonės labai įvairavo, nors 
dažniausiai ruso galvojimas su
prastinamas į alternatyvą: ka
ras ar taika. Pastebėta nema
ža JAV karinių bazių ir bom
bonešių baimė, smarkiai pučia
ma pastovios sovietinės propa
gandos.

Iš kitos pusės, korespondentui 
yra tekę girdėti gana kurioziškų, 
sovietinės propagandos įkaltų, 
klausimų apie Ameriką:

"Ar Fordo gauja gyvena 
specialiai rezervuotose gatvėse? 
Ar milijonieriai valgo specia
liuose restoranuose ir ar žmo
nės gatvėse bėga nuo jų?" Arba: 
"Ar gali Amerikoje nepilietis 
gauti nedarbo kompensaciją?" 
Arba: "Ar būsi Amerikoje užda
rytas į kalėjimą, jei parašysi 
tiesą apie Sovietų Sąjungą?"

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HODELL CHAIN Dl VISOM.

NATIONAL SCREW & 
MFG. CŪMPANY

MAIN OFF1CE AND PLANT

2440 East 75th Street
EN 12650

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

JULIUS 1. PETRASH
STATE SENATO R

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

JOSEPH M. SWEENEY
SHERIFF

STROH’S DUODA TOK! SKONĮ, KURIUO NEGALI

LYGINTIS JOKS KITAS AMERIKOS ALUS!

TIK STROH’S YRA AMERIKOJ UGNIM 
VIRTAS ALUS! Ir tai duoda1 pati geriausį 
skonį, kokį turi Stroh’s ugnim virtas prie 
2000 laipsniu. Pabandyk Stroh’s šiandien. Ir 
pabandę... nemėgsit kito kaip tik Stroh’s!

Jums patiks yra šviesesnis!

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Midi.
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Sveiki, sulaukę Šventų Velykų!
KUN. ZENONAS GELAŽIUS

Velykos yra pati didžiausia krikščioniško pasaulio 
šventė, nes Kristaus iš mirties prisikėlimas yra krikščio
niško tikėjimo pagrindas. Kristus iš mirties prisikėlimu 
parodė, kad Jis yra Dievas ir gyvybės Viešpats.

Velykų rytas prikėlė iš nusiminimo ir Kristaus se
kėjus. Ir uždiegė norą liudyti apie prisikėlimo faktą.

Šventasis Povilas prie Damaskos vartų išvydęs prisi
kėlimo garbėje spindintį Kristų; ėjo net per pasaulį skelb
ti prisikėlimo faktą. ”Jei Kristus nebūtų prisikėlęs, tai 
mūsų tikėjimas būtų tuščias”.

Šventasis Petras susirinkusioms minioms šiais žo
džiais prašneko: ”Jūs Išganytoją prikalėte prie kryžiaus, 
bet Jis prisikėlė! Mes esame įvykių liudytojai”...

Kristus mirė už mus ir prisikėlė iš mirties, kad mes 
gyventumėm per amžius Kristaus prisikėlimas skelbia, 
kad ir mes kelsimės iš mirties. ”Kaip Adome visi miršta, 
taip Kristuje visi bus atgaivinti”.

Savo kančia ir mirtimi Išganytojas nupelnė, kad ir 
mūsų kūnai galės būti garbingi ir sudvasinti visai amži
nybei. Todėl bažnyčios liturgija šiandieną kartoja linksmą 
Aleliują, nes tai yra didžiausia ir garbingiausia diena, 
nešanti džiaugsmą kiekvieno širdžiai.

. Velykų šventė daug džiaugsmo ir vilties teikia ir 
lietuvio širdžiai.

Velykos yra pergalė gėrio prieš blogį ir tiesos prieš 
neteisybę.

žmogus norėjo tiesos ir meilės skelbėją nužudyti. Jį 
uždarė kape ir ant kapo angos užrito akmenį.

Lietuva dar pikto priešo tebėra pavergta. Mūs gim
tojo Krašto rankos ir kojos dar tebėra surištos ir užristas 
sunkus priespaudos ir vergijos akmuo. Velykų dieną mes 
girdim pasąmonėje mūs brolių ir sesių aimanas, kurios 
mums primena Evangelijoje minimų moterų dejonė: ”Kas 
atris mums akmenį nuo kapo angos?”

Velykų rytas moterų dejonę pakeitė džiaugsmu, kaip 
Betliejaus dangiško himno dalyvis nustūmė akmenį nuo 
kapo angos. Jos išvydo Kristų prisikėlusį iš mirties 
žmonijos džiaugsmui ir laimei.

Velykos byloja ir lietuvio širdžiai, kad tiesa nebus 
priešo nugalėta, bet ateis pergalė. Kristaus prisikėlimas 
iš mirties žadina viltį ne tik žmogaus prisikėlimui, bet ir 
tautų, kurios su Kristum išgyvena nežmoniškus kentė
jimus.

Velykų diena tesustiprina mumyse viltį, kad ateis 
diena ir sugrius vergijos uola, kad mūs brangioj tėvynėj 
— Lietuvoje vėl suskambės lietuviškos giesmės ai
dai: Kėlės Kristus, mirtis krito, Aleliuja!

GREETINGS and BEST WISHES

WATCH BANU & LIGHTER 
REPAIR C0.

ENGRAVING .REPAIR1NG ALL KINUS OF JEWELRY
SEE OUR COMPLETE LINE OF JEWEIRY

723 Schofield Building Call Main 1-5353

Vaizdai iš suruošto Argentinos lietuvių karnavalo. Viršuj išrinktoji grožio karalaitė su palydovais. 
Nuotraukoje iš kairės: princesė Zuzana Vanagaitė, karalaitė Nelida Girdauskaitė, karnavalo juokdarys 
Kostas Sinkevičius ir princesė Elena Ladavičiūtė. Apačioje dalis publikos ir komisijos nariai, daly
vavę renkant karnavalo karalaitę. Pirmoj eilėj sėdi ALC pirm. Stasys Džiugis, ALOS Tarybos pirm. 
Jonas tikštas, Jonas Gradeckas, rašytoja Eleonora Bielecka, rašytoja Juan Rosa, Antanas Zienka, 
Antanas Rinkevičius, Kazys Deveikis-Pipiras ir kt. p. o^įnsko nuotraukos

PAVASARIS ATEINA CHICAGOS "IELOMIS"
Šiemet pavasaris atvyko labai 

punktualiai ir tvarkingai. Ži
noma, punktualumą galėjo išlai
kyti todėl, kad niekur toli ne
buvo nuklydęs, o visą žiemą ty
kojo už kampo.

Pono Pavasario čia savo aki
mis pamatyti negalima. Ne taip, 
kaip Lietuvoje. Tenai atėjusį Pa
vasarį buvo galima ne tik ma
tyti, bet ir rankomis paliesti. 
Patvoriuose beregint iš žemės 
savo galvutes kiša dilgėlės ir 
varnalėšos. Kiekviena žolelė 
stiepiasi kaip įmanydama aukš
čiau ir kad tik už kitas grei
čiau. Būdavo tikros "soclenkty- 
nės", anot jo... O prieš Velykų 
šventes būtinai iš juodos žeme
lės darželyje savo gležnutes bal
tas galveles iškiša sniegenos ir 
baltosios lelijos. Būtinai jau 
prieš Velykas! It norėdamos pa
matyti, kas dedasi po žiemos 
speigų žemiškojoje Viešpaties 
karalystėje, it norėdamos dar 
labiau paguosti bėdną žmogelį, 
pavasario linksmybių sulau
kusį... Ir žmogelis, dar skre
bučių nenusimetęs, atsargiai ir 
su didele meile glosto švelnias, 
baltas sniegenų galvutes. Žmo
gelis savo saujoje jaučia pava
sarį...

Albinas Valentinas
lelijos. Nepaimsi čia pavasario 
meilingai savo rankosna... Tik 
šiukšlės, vėjo blaškomi popie
riai ir krūvos sudegusių anglių 
liekanų... Ak, tu miesto žmogau, 
žmogau. Žmogau, tu nabagėli...

Nedunda čia nė būgnai dusliai. 
Ir "ielomis" čia niekas netraukia 
būreliais klegėdami budėti prie 
Kristaus grabo. Nei basų kojų 
švytravimo, nei baltų skarelių, 
nei per pečius permestų batų, 
nei rankose ryšulėlių su gražiau
siais margučiais, laukiančiais 
kunigo pašventinimo Velykų ry
tą... Niekas neskuba čia budėti 
prie Kristaus grabo, šaukti ir 
giedoti per visą naktį vaškinių 
žvakių šviesoje. Tegulie grabe 
Jis nabagas vienas... Tik auštant 
reivydamiesi • važiuoja spindin
čiuose automobiliuose Jo pri
kelti. Vietoje baltų skarelių — 
ilgos, didžios plunksnos, vi
saip spalvoti popieriniai kviet- 
kai. Vietoje kepurių su spin
dinčiais matikais ar šikšniniais 
guzikėliais viršugalvyje, šnabž
dančios barsolino skrybėlės! 
Maldaknygėse nėra nei sniegenų, 

nei baltųjų lelijų žiedų. Ak, tu 
žmogau, žmogau didžio miesto...

*
Lygiai ta pačią dieną ir valan

dą, kai pagal kalendorių prasi
dėjo oficialus pavasaris, medyje 
prie mano lango pragydo du 
plunksnuoti giesmininkai. Vienas 
tokiu balsu, kaip tas grąžtas, 
kuris ardo cementą, o kitas it 
piūklu per akmenį turavojo:

—Arijap, arijap...
Taip sutartinai vienas antrą 

ragino, jog buvo aišku, kad jie 
priklauso kuriai nors sparnuočių 
unijai. Giedojimas daugiau pri- 
menė mirties pranašystę, o ne 
pavasario linksmybių apskelbi
mą... Ir tikrai. Pirmoji'pavasario 
savaitė Chicagoje nusinešė tris 
mums brangias gyvastis: Dr. 
Bronių Dirmeikį, Dr. J. Bičiūną 
ir kapitoną Vincą Abramiką. Nu
kirto staiga, kaip su dalge.

Tikrai purvinas pavasaris...

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

EICHMANO NUSIKALTIMAI IR 
MUS LIEČIA

M. Razgaitis iš Brooklyno 
(Dirva, 1961 kovo 24) piktinasi, 
kodėl mūsų spaudoje po R. 
Kilmonytės nuotrauka buvo pa
aiškinta, jog ji vaidina filme Ope- 
ration Eichman. Tai pagal M. R. 
beveik nusikaltimas, nes su 
"Eichmanu lietuviai nieko bendro 
neturi", nes jis žydų naikinimą 
organizavo prieš 17-20 metų, nes 
mūsų spauda (ta nelaiminga mū
sų spauda) "net neužsimena" 
prieš didesnius ir dar dabar vyk
domus komunistų nusikaltimus, 
kai apie nusikaltimus prieš žy
dus tiek daug rašoma.

M. R., atrodo, užmiršta, kad 
tiek lietuviai, tiek žydai yra žmo
nės, todėl Eichmano nusikalti
mai mus labai liečia. Moraliai 
neteisingas žmogaus nužudymas 
šiandien ar prieš dvidešimt me
tų nesudaro skirtumo. Jei su
darytų, kaip galėtume protestuo
ti pirmųjų sovietų okupacijos me
tų nusikaltimus Lietuvoje? Be to 
M. R. užmiršta, jog Eichmano 
ir jo padėjėjų pastangomis buvo 
išžudyta nemažai žydų, kuriebu- 
vo lojalus Lietuvos piliečiai. Kaip 
juos NY Times šiandien pava
dintų, gali būti svarbu tik tiems, 
kuriems žmoniškumo sąvoka iš
nyksta palikus savo kiemą. Ar 
mūsų spaudoje tinkamai neuž
simenama apie sovietų nusikalti
mus prieš žmoniškumą, patys 
skaitytojai geriausiai nuspręs.

Mūsų tautos tragedija turėtų 
būti visų tremtinių didžiausias 
rūpestis. Bet tai dar nereiškia, 
jog reikia piktintis, kai lietu
viškuose laikraščiuose retkar
čiais užsimenama ir apie kitų 
tautų kančias, ypač kai tas da
roma garsinant lietuvaitės var
dą.

J. Šmulkštys, 
Fort Wayne

TRUMPAI IŠ VISUR
♦ ALŽIRE didėjant visuoti

nei įtampai ir muzulmonų tero
ristiniams veiksmams, buvo pa
skelbta, kad derybos tarp Pran
cūzijos ir Alžiro nacionalistų 
provizorinės vyriausybės pra
sidės balandžio 7 dieną Šveica
rijos pasienyje. Alžiro nacio
nalistus smarkiai suerzino pla
nai, pagal kuriuos Prancūzijos 
vyriausybė numato derybas ir su 
jų konkurentais - kitomis mu
zulmonų politinėmis grupėmis.

♦ JUNGTINIŲ TAUTŲ karinių 
pajėgų išlaikymas Konge iki šių 
metų pabaigos atneš organiza
cijai didesnį deficitą, negu 
jos metinis biudžetas (šiemet 
73 mil. dol). Ligšiol savo įnašus 
toms karinėms pajėgoms išlai
kyti yra iš 99 narių sumokėję 
tik keturi: JAV, Australija, Ai
rija ir Olandija.

♦ GANA Jungtinėse Tautose 
pareikalavo visiško diplomatinio 
ir ekonominio karantino Pietų 
Afrikos Unijai dėl jos "nežmoniš
kos" rasinės politikos. Kalbėda
mas specialiame politiniame ko
mitete, Ganos atstovas reikala
vo, kad JT nariai: nutrauktų dip
lomatinius santykius.

GREETINGS and BEST WISHES

LUIKART INSURANCE 
AGENCY

*
GENERAL INSURANCE

18609 St. Clair Avė KE 1-4770

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

tflEHNS BAKERY
For GOOD Baked Goods - See yviEHN'S 

12429 ARLINGTON AVĖ GL 1-3756
704 EAST 185 th ST. KE 1-0650

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Laukų ir pamiškių takeliai jau 
apdžiūvę, apibrendę. O tais take
liais, it žąsų pulkeliai, baltomis 
skarelėmis pasidabinusios ir di
deliai klegėdamos į Velykas 
traukia moterėlės. O maldakny
ges padabintos sniegenomis ar 
baltais lelijų žiedais. Ne tik kle
gėdamos moterys, bet visas svie
tas traukia tais apdžiūvusiais ta
keliais. Gaspadoriai sudaro savo 
pulkus... Jie rimtai rodavojasi, 
kas, ką ir kur šį pavasarį sės, 
kur ars... O mėlyni pypkių dū
mai, it kokie kirminai, raitosi 
virš jų galvų...

Bažnytkaimio būgnai be palio
vos tik dunda ir dunda, kvies
dami visus į Kristaus būdynią. 
Visus, senus ir jaunus, visus kas 
tik gali giedoti ir šaukti graudin
gai per visą naktį prie Kristaus 
grabo...

*
Viso to nematysi Chicagos niū

riuose skersgatviuose. Ne, ne
matysi, mielasis mano... "Ie- 
lose" prieš Velykas nepražįsta 
čia baltai nei sniegenos, nei

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
•Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (63) DESZO ARVAY kardinolas, o ne kaip žmogus. 
______________ --Ar tu nusistatęs prieš kar

dinolus?

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JUDGE

NORMAN A. FUERST

MUNICIPAl COURT

Rytoj, Ilona, rytoj

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

RAYMOND L. STONE
22081 MILĖS AVĖ. CalI MO 2-7720

NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY

HOME OFLICE — COLUMBUS, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

A P
SUPER MARKETS

The Great Aflantic & 
Pacific Tea Co.

ČIA LAISVASIS KOSUTO SIŲS
TUVAS BUDAPEŠTE!

LABAS RYTAS, MIELIEJI 
KLAUSYTOJAI! ŠIANDIEN YRA 
KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 
PIRMOJI...

Užsienio žinios:
PAGAL VIENĄ PRANEŠIMĄ 

IŠ KAIRO, BRITŲ KARO AVIA
CIJOS VIENETAI PUOLĖ KARI
NIUS TAIKINIUS EGIPTO SOSTI
NĖJE.

Profesorius Nyersas staiga 
suvokė, kad jis visada tėra 
buvęs tik Nyersas, senovės is
torijos profesorius; ir jis pažino 
savo vaikus, kurie labai apgailes
tavo, kad Vengrija neturi jokio 
kanalo, kurį norėtų okupuoti bri
tai ir prancūzai. Kardinolas 
Mindszenty priėmė vengrų ir už
sienio žurnalistus. Budapeštas 
turėjo laisvą, spaudą, telefono 
ryšys su užsieniu jau nebebuvo 
užblokuotas, ir vakare Ersze- 
beta kalbėjosi su George Vieno
je. Nagy atšaukė Varšuvos pak
tą, paskelbė Vengriją neutralia 
valstybe. Sovietų tankų daliniai 
apsupo vengrų aerodromu.

ČIA YRA LAISVASIS KOSUTO 
SIŲSTUVAS!

LABAS RYTAS, MIELIEJI 
KLAUSYTOJAI! ŠIANDIEN YRA 
PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 
ANTROJI...

Budapešto gatvėse buvo už
gesusios Vėlinių žvakės. Pa
vargusi, pavargusi, pavargusi, su 
automatiniais šautuvais ant pe
čių, žingsniavo ryto migloje pora 
per Grandinių tiltą į Budą. Ku
zinas vedė Iloną namo. Etelė 
apkabino ją ir tuoj pat išmik- 
čiojo: "Aš neturiu jums nieko 
valgyti." Ir Kuzinas atsiminė tru
putį lašinių, duonos, sviesto ir 
porą svogūnų spintelėje. Jis 
norėjo greit grįžti, už pusės va
landos, tačiau, kai Ilona vidudie
nį pabudo, jis dar nebuvo grįžęs, 
ir vakare negrįžo, ir ji nubėgo 
į Peštą pas Erszebetą, kuri su 
Endre sėdėjo pusiau sugriau
toje "Szabad Nep" įstaigoje ir 
laukė Georgės.

--Ar Vašia čia buvo?
—Ne.
--Tu gi žinai, kur jis gyvena.
Szechenyi kalvos papėdėje jie 

išgirdo pavienius šūvius. Jie dar 
greičiau bėgo į kalvą. Visos vilos 
durys buvo atidaros. Namas at
rodė tuščias, visi kambariai lyg 
iškrėsti, terasos langai išdaužy
ti. Jie vėl išgirdo šaudymą, da
bar jau visai arti..

Viena aukščiau stovinti vila

savo kišenėje. Štai, jie ateina.
Trys vyrai, keturios moterys 

ir du vaikai. Ilona ir Erszebe- 
ta nuėjo kartu į Kuzino butą. Jis 
nekalbėjo. Jis norėjo miego, pa
galiau vieną kartą pamiegoti.

♦

Sovietų kariuomenė buvo bai
gusi apsupti Budapeštą, kai Kuzi
nas vakare pabudo. Buvo jau tam
su. Jis apsirengė. Suskambėjo 
telefonas. Prie aparato buvo Er- 
szebeta.

--Alio,' Vašia!
--Aš kalbu.
--Tavo nujautimas, Vašia, ta

vo nujautimas; jau visiškai tik
ras dalykas.

—Ką nori tuo pasakyti?
—Ar Ilona pas tave?
--Ji netrukus ateis.
--Ak, taip, bet aš turiu tau 

pasakyti, kad baisu, kad...— 
Erszebetą toliau nekalbėjo.

--Kalbėk gi.
Laiduose pasigirdo balsų mi

šinys.
--Erszebetą, alio, Erszebetą, 

ar kas atsitiko Ilonai?
--Ne, bet aš tikiu; čia tikima; 

aš nenorėjau tikėti; niekas ne
norėjo tikėti; neįmanoma su
prasti, bet...

--Sakyk gi!
--Kelias į Vieną atkirstas; tan

kai veržiasi į Szekesfehervarą 
ir Szolnoką; Pecsas, Nyiregyha- 
za, Gyoras apsupti; visi įvažia
vimai į sostinę uždaryti; tankai 
važiuoja į kautynių pozicijas 
miesto pakraščiuose; pritraukia
ma sunkioji artilerija; jau tik 
valandų klausimas, jei neatsitiks 
stebuklas. Sudiev. Kai bus naujų 
žinių, aš vėl paskambinsiu!

Kuzinas padėjo ragelį. Pečiais 
atsirėmė į sieną. Jo rankos ka
bojo, kaip nukirstos virvės. Jis 
buvo įsispyręs į grindis, žvilgsnį 
nukreipęs į lubas, galvoje siautė 
mintys, kurios norėjo išskristi 
iš žiauriai brutalios tikrovės, 
raketomis iššokti į mėlynai juo
dą visatą ir ten susirasti žvaigž
dę. Kurią žvaigždę?

—Ilona!
Ilona stovėjo tarpdury, su auto

matiniu šautuvu ant krūtinės, su

• ••

laikraščių ryšuliu pažastyje. Šal
mą ji laikė, kaip rankinuką už 
dirželio.

—Žiūri į mane, kaip į 
vaiduoklį.

Jis apkabino ją.
--Tartum būtum manęs ne

matęs visą amžinybę.
Ji padėjo galvą ant jo peties. 

Kuzinas prispaudė burną prie 
jos plaukų, kurie buvo praradę 
paskutiniųjų dienų gaisrų ir gink
lų tvaiką ir vėl kvepėjo, stipriai 
ir svaigiai, kaip žydinčios alyvos.

--Kaip tu įėjai? -- paklausė 
jis. -- Namo durys juk užrakin
tos.

--Per terasą ir paskui pro iš
byrėjusius apatinio buto langus.

--Kaip įsilaužėlė.
--Kuri šį tą atneša, -- pa

sakė ji pasididžiuodama ir žvilg
telėjo į vyno bonką, kuri kyšojo 
iš jos šalmo.

Kuzinas žemai nusilenkė, pa
slėpdamas savo veidą.

--Pirmiausia kyštelėk nosį į 
laikraščius, -- pasakė Ilona, pa
dėdama ant stalo šalmą ir laik
raščius. -- Ar klausei aštuntą 
valandą kardinolo kalbos per ra
diją?

--Ne be nustebimo, -- paste
bėjo Kuzinas.

--Jis nežmoniškai daug iš
kentėjo.

--Jis kalbėjo kaip Vengrijos

--Nieko prieš išmintingus kar
dinolus; bet jis neturi savo len
kiškojo kolegos Wyszinskio for
mato; tas prieš dvi savaites taip 
pat buvo panašioje būklėje. 
Mindszenčio kalba buvo neaiš
kiausia kaip tik esminiuose punk
tuose. Galėjai pamanyti, kad jis 
nori čardašą šokti vengriškiau už 
vengrus.

--Išsireiškimas, kurį mielai 
naudoja Erszebetą, -- tarė Ilo
na. -- bet tiesos tavo pasakyme 
yra, jis ne vengras, jis anks
čiau vadinosi Josef Pehm.

—Ak, Ilona, palikim kardinolą, 
jo kalba vargu turės įtakos įvy
kiams.

—Kodėl tu taip manai?
Kuzinas paėmė Ilonos automa

tą, už jos nugaros patikrino, ar 
šovinių magazinas netuščias.

--Kas rašoma laikraščiuose?
—Labai daug, Vašia; pirma

dienį atsidaro mokyklos, visame 
krašte prasideda darbas; kiek
viename laikraštyje šis tas ki
taip, yra ir bendrų dalykų, bet 
į juos žiūrima vis iš kito taško; 
o svarbiausia: nebebus daugiau 
meluojama.

--Ar tu tiki?
--Įsivaizduok, jei vienas me

luotų. Visi kiti jo melą atidengtų.
—Taip?
—Ir dar kaip, noriu pridurti.
Kuzinas nunešė automatą į mie

gamąjį. Jis net nežvilgterėjo į 
laikraščius.

—Ar tu net nenori į juos pa
sižiūrėti?

—Rytoj, Ilona, rytoj.
(Bus daugiau)
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buvo užimta laisvės kovotojų, 
bet jie nešaudė; šūviai sklido 
iš namo.

--AVO gauja užsibarikadavo.
--Ar daug?
—Penki, šį rytą jie dar buvo 

apačioje. Greičiausiai pasijuto 
ten nesaugūs.

-Kodėl?
--Jie buvo vieni, ir niekas ne

buvo jų pastebėjęs. Bet vėliau, 
velniai žino kodėl, jie peršoko 
parko tvorą ir subėgo į tą vilą. 
Tada juos ir pamatė. Jie norėjo 
sušaudyti name civilius, kai mes 
užpuolėm e.

--Kas matė AVO vyrus? — 
paklausė Ilona.

--Aš, -- pasakė vienas ber
niukas, -- keturi uniformuoti ir 
vienas civilis.

--Pilka eilute? šviesiai pilku 
apsiaustu?

--Taip, bet jis buvo užsidėjęs 
rusišką šalmą ir turėjo automa
tinį šautuvą.

--Vašia, mano Dieve, Vašia, 
jie privertė jį eiti kartu.

Apsupėjai nežinojo ką daryti. 
Jie nieko nesugalvojo. Atėjo ir 
kareivių. Atėjo naktis ir rytas. 
Ir Ilona buvo pilka, kaip rytas, 
kai name pasigirdo šūviai - trys, 
keturios, penkios salvės iš au
tomatinio šautuvo. Apsupėjai 
pradėjo šaudyti. Lange pasirodė 
balta skarelė.

--Nešaudyti, nešaudyti! -- su
šuko Ilona ir pirmoji puolė į 
namą, iš kurio išbėgo vyras ap
sivilkęs pilku apsiaustu, su ru
sišku šalmu ant galvos.

--Neik vidun, Ilona. Jie ne
gyvi!

—Kas negyvi, Vašia, kas ne
gyvi?

Ponia gali pasirinkti — ir jūs taip pat — iš 78 skirtingų čekių spalvų ir čekių knygučių pa
vyzdžių kombinacijų. Jūs pasirenkate tą kuri atitinka jūsų skoniui — kada jūs čia atidarote 
čekių sąskaitą. Tai yra tik vienas pavyzdys, kaip jūs ir jūsų banko reikalai yra mūsų patar. 
navimo dėmesio centre. Dar viena: naujas Mail-A-Check, čekis ir vokas kartu, taigi atpuola 
voko adresavimas. Sutaupo jums brangų laiką mokant sąskaitas. Tokie patarnavimai — maži 
asmeniški dalykai — padaro didelį čekių sąskaitos patarnavimą pas

--Tothas, Herszenyi ir du sar
gybiniai iš centrinio kalėjimo. 
Aš negalėjau to atlikti anksčiau. 
Jie perdaug mane sekė.

—O gyventojai?
--Tothas turėjo rūsio raktus

NATIONAL BANK
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

A BR0WIN6 FINANCIAL FORCE IN CLEVELAND... TOTAL RESOURCES OVER $400,000,000
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DR. JONAS MAURUKAS - VIENAS IŠ 800 IAV 
KLINIKINĖS CHEMIJOS MOKSLININKU

(Atkelta iš I psl.)

— Būčiau dėkingas, jei 
kiek plačiau papasakotumėt 
savo biografiją ir mokslinį 
pasiruošimą?

— Gimiau 1919 m. balan
džio 25 d. Trakiškių km., 
Marija mpolės apskrity. 
1938 m. baigiau Marijompo- 
lės Marijonų gimnaziją ir 
tais pat metais įstojau į Vy
tauto Didžiojo Universitetą 
chemijos specialybei įgyti. 
Po studijų Kauno, Vilniaus, 
Greifswaldo (Vokietijoje) 
u n i v e rsitetuose, chemiko 
diplomą įsigijau Bonnoje, 
pas prof. B. Helferich,- en
zimų kinetikos srityje.

1948 m. persikėliau į Ka
nadą ir po metų gavau che
miko darbą Best & Banting 
Institute, Toronte, prof. E. 
Baer vadovybėje, čia dar
bas buvo įdomus, nors pini
gų vos užteko pragyventi. 
Tačiau susidarė galimybės 
pačiame Toronto universite
te gilinti studijas, šeimos 
padidėjimas pasunkino eko
nominę padėtį, bet reikalas 
išsisprendė pasisiūlius žmo
nai dirbti vakarais.

Išklausęs teoretinius kur
sus medicinos fakultete ir 
atlikęs 4 metų laboratori
nius tyrinėjimus, 1955 m. 
apgyniau doktorato dizerta- 
ciją — ”Syntheses and in- 
vestigations of phosphati- 
dylserines” — apie cheminę 
-sudėtį ir fiziologihes funk
cijas riebalų, turinčių fosfo
ro rūgštį savo sudėty.

Jau graikų laikais fosfo
rui buvo skiriama daug 
reikšmės, žmogaus galvoji
mo procesas buvo aiškina
mas, kaip fosforo elemento 
apraiška. Fosforas ir šių 
dienų mokslinėj šviesoj yra 
centrinis elementas, apie 
kurį sukasi visa gyvoji 
gamta.

Teoretiniai kursai, išklau
syti Toronto Universitete, 
sudarė pagrindą dabartinės 
mano specialybės — Klini- 
nikinė chemija, ši sritis dar 
nauja. Amerikoje priskaito- 
ma tik apie 800 šios rūšies 
specialistų. Dauguma jų yra 
biochemikai, įgiję praktikos 
ligoninių 1 a b o r a torijose. 
Medicinos profesijoj ligų 
diagnozavimas, didele dali
mi, vis daugiau pradeda 
remtis analitiniais chemi
niais duomenimis.

Gausumas analitinių me
todų, pareikalauja teoreti
nio pasiruošimo tuos meto
dus įvertinti ir gautus davi
nius tinkamai interpretuoti. 
Klinikinis chemikas atsa
ko už kokybę analitinių la
boratorinių davinių ir nuro
do bei parenka tinkamus

Svečiuose Dr. Jono Mauruko sodyboje prieš pora metų, tik jiems persikėlus iš Kanados. IŠ kairės 
brolienė Janina Maurukienė (iš Richmond Hill), dukrelė Aida, N. Gaidžiūnienė ir Dalia Maurukienė.

metodus diagnozo nustaty
mui padėti.

— Kas sudarė sąlygas 
persikelti į JAV?

— Baigiantis studijoms 
Toronte reikėjo apsispręsti : 
ar likti Kanadoj, ar ieškoti 
laimės JAV.

Vienas iš mano sinteti
nių produktų tuo metu pra
dėjo rodyti potenciją siphi- 
lio ligos nustatinėjime. Ga- 

'vau pasiūlymą iš Baltimorės 
pravesti gamybos procesą 
šiam produktui. Apsilanky
mo metu su firma nepasise
kė susitarti, bet įspūdis apie 
JAV susidarė geras. Tuo 
metu patalogas Elyrijoj or
ganizavo ligoninės laborato
rijų personalą. Atsakiau į 
jo skelbimą ir po trumpo 
laiko užėmiau ligoninės kli
nikinio chemiko vietą. Tech
niškai persikėlimas iš Kana
dos į JAV vyko specialistų 
pirmenybės kvotoje ir už
truko apie 7 mėnesius.

— Kokioj tyrimų srity 
dabar dirbate ir kokioms 
įstaigoms vadovaujat?

— Mano darbas susideda 
iš priežiūros analitinės che
mijos laboratorijų penkiose 
ligoninėse — Lorain ir Me
dina county ribose, dėstymo 
pataloginės chemijos Medi
cinos Technologų Mokykloj 
ir pravedimo tyrinėjimų ar- 
teriosklerozės srity.

Dr. Jonas Maurukas savo sodyboje kalbasi su broliu Juozu, 
atvykusiu j svečius iš Richmond Hill, N. Y.

— Girdėjau, kad neseniai 
į talkininkus taip pat pasi* 
kviet'ėt lietuvį?

— Pradžioje mėginau ty
rinėjimo darbus pravesti li
goninės personalo pagalba, 
bet vėliau pasirodė, kad dar
bas vyksta lėtai ir rezulta
tai abejingos vertės. Pasita
rę su laboratorijų direkto
rium Dr. Thomas, nuspren
dėm, kad būtina gauti, kaip 
galima geriausių kvaifikaci- 
jų, jau gerai pasiruošusį ty
rinėtoją. Pamėginau, pakal
binti savo studijų draugus 
ir pažįstamus.

Kiek pasvarstęs Stepas 
Kairys apsiėmė jungtis į 
mūsų grupę ir tuo būdu nu
ėmė nuo mano pečių didelę 
dalį naštos. S. Kairys yra 
”Associate Director of Re- 
search” ir jo žinioj yra visa 
tyrinėjimų veikla. Jis taip 
pat gyveno Kanadoj, taigi 
teko laukti, kol galėjo čia 
persikelti.

— Skaičiau laikraščiuose, 
kad gavot premiją. Gal pa
pasakotumėt apie tai kiek 
plačiau?

— Taip. Cleveland Chap- 
ter of the American Heart 
Association paskyrė $2,650 
premiją paremti mūsų ty
rinėjimo darbus. Suma yra 
maža, palyginant, kiek lėšų 
reikia pravesti tyrimo dar
bams. ši suma yra daugiau

Dr. Jonas Maurukas (kairėje) Elyria Memorial Hospital laboratorijoje prie tyrimo darbų su Dr. 
Joseph Uscavage ir Dr. Robert Thomas. _ ,The Chromcle Telegram nuotrauka

simbolinė, bet reikšminga 
b e p r adedančiam tyrinėto
jui.

American Heart Associa
tion yra tautinė organizaci
ja, finansiniai remianti 
mokslinius tyrinėjimus šir
dies ligų srityje.

— Kokie numatomi arti
mesni tyrimo darbai ir ko
kias turite darbo sąlygas?

— Beskaitant mokslinę li
teratūrą priėjau išvados, 
kad mano sintetiniai phos- 
pholipidai gali būti naudin
gi prieš arteriorsklerozę. 
Vienas ,iš riebalų — choles
terolis, per ilgą laiką nusė
da arterijose ir jei tai atsi
tinka galvoje ar širdyje — 
gali įvykti staigi mirtis.

Kur tik gamtoje randasi 
cholesterolio, ten pat gausu 
p h o s p holipidų: Kiaušinis 
gal yra geriausias pavyz
dys.

Ilgų metų patyrimas ro
do, kad phospholipidai pa
deda ištirpti sunkiai tirps- 
tantiems riebalams fiziolo
giniuose mišiniuose. Išvado
je kyla klausimas — gal 
phospholipidai yra natūra
lios medžiagos kraujo indų 
apsaugai ?

Phospholipidų fizinės ypa
tybės kalba už tokią gali
mybę. šitokių samprotavi
mų vedamas nutariau pa
mėginti phospholipidų pa
galba išvalyti senus ir jau 
gerokai užsikimšusius krau
jo indus.

Praeitą vasarą tikrinau 
šią hipotezę su kiškiais, ku
riuos prieš pradedant eks
perimentą. susargdinau ar- 
terioskleroze. Penkis kartus 
šiuos kiškius, įšvirkštus su 
sintetinių p h o s pholipidu, 
apie 60G — 80'< arterio- 
sklerozės buvo ištirpinta 
aortose. Moksliniai įdomu, 
bet dar per anksti daryti 
kokias nors išvadas, nes 
praeity daug panašių pavy
kusių tyrimo rezultatų vė
liau nepasitvirtindavo.

Anaiptol, šios idėjos nė
ra naujos, bet jų išmėgini
mas iki šiol buvo negalimas 
dėl sunkumų tokias medžia
gas didesniais kiekiais pasi
gaminti.

Rezultatus pask e 1 b i a u 
eksperimentinės medicinos 
žurnale ir sulaukiau didelio 
dėmesio iš kitų mokslo dar
buotojų, dirbančių toje pa-

Steponas Kairys, Mauruko kviečiamas atvyko iš Kanados ir pri
sijungė prie tyrinėjimų grupės, šiandien jis yra Associate Di
rector of Research.

čioje srityje. Tai paskatino 
tą problemą toliau tyrinėti 
ir prašyti piniginės para
mos iš tautinių fondų.

Artimoje ateityje S. Kai
rys planuoja įšvirkšti ser
gančius kiškius su jo paga
mintu phospholipidų — ce- 
phalinu.

Darbo sąlygos tyrimų sri
tyje gana palankios. Ame
rikiečių visuomenė dosniai 
remia tyrinėjimus medici
nos srityje. Be visuomeni
nių organizacijų yra visa ei
lė valdžios įstaigų (pav. 
Public Health Service). Fi
nansinę paramą galima gau
ti ir iš pramonės, pav. mais
to pramonė šiuo metu bėdo
je — apkaltinta mus maiti
nanti per riebiais produk
tais. Įrodyti, kad tai netie
sa, skiria specialias premi
jas tyrimo įstaigoms.

Pradžioje sunkoka pra
laužti ledus piniginei premi
jai gauti, nes fondai, pa
prastai, skiria sumas jau

geriau žinomiems tyrinėto
jams. Laikui bėgant, pa
prastai, padėtis gerėja, nes 
su kiekvienais metais auga 
ir patyrimas. B. G.

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Nl 2-4450
642 Nerti* Ine Dr. 

Clevelart 24
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LABAI BLOGAI KAI PERSISTENGIA
Dr. K. Karvelis, Detroito Lie

tuvių Organizacijų Centro Val
dybos pirmininkas, atsiuntė Dir
vai patikslinimą. Tą patikslini
mą Dirva nusiuntė savo bendra
darbiui K. Jurgučiui į Detroitą, 
kad pasakytų ir savo nuomonę. 
Tą nuomonę Dirva gavo ir jau 
rengėsi abu -- patikslinimą ir 
K. Jurgučio nuomonę skelbti. 
Ir štai, Naujienose ir Drauge 
tas patikslinimas anksčiau pa
sirodo. Naujienose sakoma kad 
iki šiol Dirvoj nepasirodžius 
skelbiama, o Drauge jau ir už 
Dirvą pramanytai kalba rašy
dami: "Dirvai atsisakius at
spausti šį patikslinimą, prašo
me Draugo redakciją jį pa
skelbti."

Iš kur ištraukta, kad Dirva at
sisakė? Ne. Dirva neatsisakė, 
bet norėjo prie to patikslinimo 
prijungti ir mūsų bendradarbio 
K. Jurgučio pasisakymą.

Štai tas patikslinimas ir dėl 
jo K. Jurgučio pasisakymas:

į "Dirvą” apie ruošiamą minė
jimą. Aš specialiai įspėjau (Ką? 
Pats save?), kad nebūtų progra
moj ir kalbose to kas mus ski-

pondentas, nagrinėdamas prele
gentų kalbas, imtų visą kalbos 
tekstą -- man naujiena. Gal tatai 
daro Dn. Karvelis, kuris gerai

pamokslas dėl tėvynės 
ir lietuvybės išlaikymo 
netiko, mano nėra para-

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

D.trelto Llstuvin Organlssciju Centro Valdybei Patikilininai 

p.Kesto Jnrgucii rašinio "DVIGUBAS MINĖJIMAS DETROITE".Tilpusio 

■ DIRVOS" Ho.UB ,1960 m.gruodžio n.28 d. .

"PATIKSLINIMAS" AR 
"PADĖKA"? .

Na, ir nesiseka man su tais 
, Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro valdybos ponais: kiek 
kartų ten savo nagus prikišau, 
tiek kartų ir nusvilau, pagalvo
jau, perskaitęs jų "patikslinimą".

Nedarydamas tolimų ekskur
sijų ir praeitį ir nebeno
rėdamas gaivinti nugaravusios 
rūgšties, kuria buvau "pavaišin
tas", suorganizavę to Centro 15 
metų sukakties minėjimą ir, su
tikdamas įeiti į jo valdybą, iš
gelbėjęs jo subyrėjimą, apsiri
bosiu tik tuo, kas liečia šį D. 
L. O. C. valdybos pasispardy
mą, pavadintą "patikslinimu".

Dr. K. Karvelis, norėdamas 
paslėpti save ir suteikti daugiau 
svorio, po savo "patikslinimu", 
kuriame tik 16 rašybos klaidų 
tepastebėjau, didžiosiomis rai
dėmis "ištaipino" Detroito Lietu
vių Organizacijų Centro VAL
DYBA, o lydrašty prašo redakto
rių "patalpinti artimiausiame 
Dirvos numery".

Iš "patikslinimo" įžangos nesi
mato nė "apsvarstymo" datos, 
nė protokolo numerio. Atrodo, 
kad šis "apsvarstymas" turėjo 
būti užprotokoluotas ir "patiks
linimas" siunčiamas redakcijai 
kaip protokolo ištrauka? Jeigu 
taip nėra, tai savaime plaukia 
išvada, kad tuos "apsvarsty
mus" darė vienas pirmininkas 
Dr. K. Karvelis, kuris po savo 
"apsvarstymų" pasirašyti nebe
išdrįso. Iš patikimų šaltinių su
žinojau, kad ir juostoje "mecha
niškai užrašytos" kalbos, reng
damas "patikslinimui" medžiagą, 
klausėsi tik vienas jo autorius.

1960 m. lapkričio mėn. 22 da
tuotame laiške, prisiųsdamas 
Steigiamojo Seimo minėjimo 
programą, Dr. K. Karvelis man 
rašė: "Mielas Kostai, būk geras 
parašyk kokį nors pranešimėlį

D.L.O.C.Vsldyb. įpirsričiuil p.Kolto Jurgučio rasini

* Dvigubai Mini j ima Detroitą rado raUcallnga padaryti si patiks

lini a»»
y

1. P.Koltas Jurgutis aprašydami Detroite Įvykusi Steigiamojo Seimo

4o matu sukakties minėjimą apsilenkė su koreapondenolnlu rašiniu reikalavimais.
y

Ia jo korespondencijos gavosi minėjimo komentarai ir prelegento Prel.M.Krupavi

čiaus charakterio tendencingi analisavlml,kuriems korespondentas naudoja atski

rus prelegento issireiškimus la Ištisinio kalbos teksto,kur jie turėjo visai 

kita prasme.

2. Korespondento teigimas,kad prelegentas narai tekalbėjęs apie patį Stel- 

giaaajį Seimę bei jo darbus ,o greitai perėjos prie pamokslu apie tėvynės meile, 

neatitinka tiesai,nes patikrinus mechaniškai uirasyta Prol.M.Krupaviciaus kalba 

juostelėje rasta,kad prelegentas paskyrė didesne savo kalbos dalį šiam reikalui 

ir tik baigdamas tepalietė tėvynės meilės ir lietuvybės išlaikymo problemas,kast 

kurios čia tiko taip pat,kaip pastatytam namui valnykas,
v ✓

į, p.K.Jurgučio tendencija protestuoti prieš prelegento minti,kad Steigiamojo 

Seimo Vatu egsistavuai T.Sąjunga,yra versimasie i atviras duria,nes patikrinus 

prelegento kalba niekur nerasta,kad jis kur nors butu pateigei jog tokia sąjunga 

tada butu egsistavusi,

D.L.O.C. Valdybe mano.kad objektyvi korospondenoija pagrista tikrais faktais 

yra daug reikšmingesnė ir reikalingesnė musu visuomenei negu tu paciiį įvykiu 

komentarai,kurie daugumoje yra paremti subjektyvia nuomone.

Detroito Lietuviu Organiiaciju Centro 

V A L D T B A

Paraginkit sfivo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Greetings and Best.
Wishes To Our Friends 

and Patrons

FAMILY RU6
& CARPET

CLEANING C0.
Rug Cleaning and 

Repairing in Our Plaut 
or in Your-Home 

City Wide Pick Up and 
Delivery

Ali Work Guaranteed
Insurance Covered

5440 BROADWAY
BR 1-4500

ria 
jau 
šį bei tą 
likau originalią).

Į panašius dr. K. Karvelio laiš
kus ir telefoninius prašymus at
siliepiau devyniomis ilgesnėmis 
ir trumpesnėmis korespondenci
jomis, sugaišdamas nemaža po
ilsio valandų, neskaitant smulkių 
išlaidų, o kaip dr. K. Karvelis 
atsidėkojo -- matyti iš jo "pa
tikslinimo", kurio, nepaisydamas 
palaikomo bičiuliškumo ir pap
rasto mandagumo dėsnių, nė nuo
rašo man nemalonėjo prisiųsti.

Mano korespondencija, pava
dinta Dvigubas minėjimas, buvo 
Dirvoje 1960 m. gruodžio mėn. 
28 d., o Dr. K. Karvelis su 
savo "patikslinimu" pasišovė, 
kaip matyti iš lydraščio datos, 
tik 1961.2.22 Kodėl laukta du 
mėnesiai? Labai lengva atspė
ti. Prieš akis dar stovėjo "Ne
žinomosios" pastatymas ir Va
sario 16 minėjimas. Čia dar bu
vo reikalinga, kad ir "neobjek
tyvi", mano talka Dirvos skilty
se. O Vasario minėjimui, kuris 
įvyko vasario mėn, 19 d., praė
jus, Dr. Karvelis vasario mėn. 
22 d. siunčia Dirvai "patiksli
nimą", prašydamas patalpinti jį 
artimiausiame Dirvos numery.

Kam šis skubėjimas? Jei laukta 
du mėnesiai, tai ir dabar nebuvo 
reikalo veržtis į artimiausią nu
merį. O čia ir iškyla suraiz
gyto "patikslinimo" paslaptis.

Dr. K. Karvelio vienmintis J. 
Brundza, bendroje Vasario 16 
minėjimo vakarienėje, iškelda
mas į padanges socialistus, iš
vardydamas visą gyvųjų ir miru
siųjų socialistų sąrašą, prašy

damas pagrindinį kalbėtoją J. Ta- 
lalą perduoti Detroito liaudininkų 
linkėjimus Chicagos socialis
tams, pavertė tą vakarienę so
cialistų ir liaudininkų draugystės 
demonstracija. Todėl Dr. K. Kar
velis, išgirdęs daugelio dalyvių 
pasipiktinimą ir jausdamas mano 
atatinkamą reagavimą Dirvoje(į- 
sitikinęs, kad kuprotą tik grabas 
teišties, apie tai Dirvoje, apra
šydamas minėjimą, visai neužsi
miniau), norėdamas mane dis
kvalifikuoti skaitytojų akyse, 
pliauškindamas botagu, skuba į 
Dirvos redakciją, norėdamas 
man už akių užbėgti.

Ką galima pasakyti apie šį 
raizginį, pavadintą "patikslini
mu"?

L P. Karvelis, kaip teisių dak
taras, turėtų žinoti, jog norint 
nubausti žmogų už vagystę, ne
pakanka pasakyti, kad jis vagis, 
o reikia įrodyti, ką jis pavogė.

Taip turėjo padaryti Dr. Kar
velis ir rašydamas savo "patiks
linimą", kuriame teigia, kad aš 
"prasilenkęs su korespondenci
nių rašinių reikalavimais", ne
duodamas jokių pavyzdžių, kur ir 
kaip tas "prasilenkimas" pada
rytas. Aš savo korespondenci
joje daviau skaitytojui bendrą mi
nėjimo vaizdą, nedarydamas jo
kių komentarų ir apie preL M. 
Krupavičiaus charakterį nė vienu 
žodeliu neužsiminiau. Kad korės-

o tik kas jungia. Taigi būk 
toks malonus ir brūkštelėk 

"Dirvai". (Rašybą pa

žino "korespondencinių rašinių 
reikalavimus". Aš bent iki šiol 
neaptikau, kad kuris laikrašti
ninkai tik ir naudoja "atskirus 
prelegentų "išsireiškimus", ku
rie sudaro kalbos esmę, o ne šim
tus "reiškia, vadinasi, ir taip to
liau ir taip toliau", pasakytus dėl 
kalbos padauginimo ir neturin
čius esminės reikšmės. Ištisi 
kalbos tekstai dedami atskirai.

2. Kad, sudėjus įžangą su pa
baiga, prel. M. Krupavičiaus kal-

bos turinys Lutų išėjęs bent my- 
limetru ilgesnis, nors ir juostos 
neturėdamas, kaip tas užkietė
jęs heretikas, ir šiandie abejo
ju. Ar 
meilės 
tiko ar 
Syta.

3. Nors ir gruboka būtų pavar
toti dažnai mūsų liaudies varto
jamą posakį "žiūri į knygą, o 
mato špygą", tačiau Dr. Karve
lio tvirtinimui, jog aš turėjęs 
tendenciją, rašydamas, kad preL 
M. Krupavičius teigęs T. S-gai 
egzistavus Steigiamojo Seimo 
metu jis labai tinka. Mano kores
pondencijoje šitaip buvo para
šyta: "O vis dėlto ir dabar, kal
bėdamas apie žemės reformos 
įstatymą, pažymėjo, kad tauti
ninkai buvę žemės reformai prie
šingi, nors kaip visi gerai žino, 
tautininkai Steigiamajame Seime 
neturėjo nė vieno atstovo, nes T. 
S. nė prieš Steigiamąjį Seimą, 
nė jo kadencijos metu dar nebuvo 
gimusi”. O ką dr. Karvelis "į- 
matė? Todėl ir jo pavartotas 

. posakis "veržimasis į atviras du
ris", čia tinka, kaip šuniui penkta 
koja.

Manau, kad Dr. Karvelis, pri- 
sistatydamas prel. M. Krupavi
čiaus gynėju, ieško atgailos 
ožio dėl savo paties padaryto ci
niško prel. M. Krupavičiaus as
mens nuvertinimo ir padarytos 
gėdos visai Detroito lietuvių 
kolonijai. P. Karvelis turėtų to 
atgailos ožio paieškoti pats sa
vyje ir savo valdyboje, nes jie 
(ne Jurgutis) buv. Steigiamojo Sei
mo atstovą, žemės ūkio ministe- 
rį, Lietuvos žemės reformos įkū
nytoją, ilgametį Vliko pirmininką 
prelatą M. Krupavičių, švenčiantį 
garbingą 75 metų amžiaus sukak- 

. tį, nusitempė į pasmirdusį rūsį, 
kur dvokiančios išvietės kvapą 
gniaužia, pasodino "iškilmingų" 
pietų valgyti. Atrodo, kad dides
nio prel. M. Krupavičiaus asmens 
paniekinimo ir jo priešai nebūtų 
sugalvoję.

Kaip toj patarlėj: patys muša 
ir patys rėkia.

K. Jurgutis, Detroit

A. E. HACKENBURG
INSURANCE AGENCY 
GENERAL INSURANCE 

2800 EUCLID AVĖ. Call CH 1-0350

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

ST. CLAIR AUTO PARTS
6009 ST. CLAIR AVENUE EX 1-4450

GREETINGS and BEST WISHES

BILL’S SHOES
SCIENTIFIC FITTING

OUR 33rdYEAR

Eastgate Plaza HI 2-7430

EAGLE STAMPS

MAYCC4

DOWNTOWN - PUBLIC
SQUARE

NOW

GERIAUSI LINKĖJIMAI
mūsų draugams ir rėmėjams

KING and SMITH
REALTY

TU 4-9440

REIŠKIA DAR DIDESNĮ SUTAUPYMĄ

6234 PEARLRoad

3 ) BASEMENT^
/CEDAR CENTER - RIDGECEDAR CENTER - RIDGE AND

RIDGE WOOD DRIVE

Clevelande didžiausias berniukų 
kostiumų įvykis!

RETENYBE!

BERNIUKŲ VILNONIAI
WORSTED IR FLANNEL

GRAŽŪS 3 SAGU

KOSTIUMAI
REGULIARŪS DYDŽIAI

6 IKI 20
• Pilki 

Rudi 
Žali 
Smėliniai 
Tamsūs

Stambūs dydžiai: 8 iki 20 .. $11.00
Mokinių dydžiai: 35 iki 38 ....$14.00

Dabar, kaip tik prieš Velykas! Išpardavi
mas nepalyginamas su kitais išpardavi
mais! Tik pagalvokit, tik $10 už ilgai ne
šiojamą, stilingą berniukų kostiumą. Taip, 
ir mes turime didelį medžiagų ir spalvų 
pasrinkimą ‘3 sagų stilių su uždengiamais 
kišeniais ir Įkirpta nugara. Visi pirmos rū
šies kostiumai! Nepraleiskite, ir atvykite 
anksti, kad geriausiai pasirinktumėt!

Paštu ir telefonu užsakymai priimami... 
Šaukite CHerry 1-3070

BASEMENT BOYS’ CLOTHING 
DEPARTMENT ... THE MAY COMPANY 

ALL THREE STORES

Palyginkite su
19.95 iki 24.95
KOSTIUMAIS

HIH ? I j ?
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GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Easter

COMPLETE FLORAL SERVICE

WEDDINGS — HOSPITAL, AND 
SPECIAL1Z1NG IN FUNERAL 

DESIGNINS
SEEUS

COLONIAL FLOWER 
SHOPPE

Gig Kibbe
890 East 185th St. 

CallIV 6-5055
WE GIVE OUR PERSONAL ATTENTION 

TO THE LITHUANIAN PEOPLE

Būrelis Clevelando lietuvių moksleivių, dalyvavusių muzikinio 
veikalo "Tom Sawyer" pastatyme St. Joseph High School, kurio 
žiūrėjo apie 6,000 žiūrovų. Prieky: A. Rukšėnas ir M. Rinkus. 
Užpakaly: K. Gaižutis, R. Gaidžiūnaitė, G. Garlaitė ir A. Apanius.

• Pensijų ir kitais sociali
niais reikalais J. šoliūno pa
skaita įvyks balandžio 23 d., 
12 vai. Lietuvių salėje. Ren
gia Lietuvių Demokratų 
Klubas.

Geri namai
Vienos, dviejų ir keturių 

šeimų namai Naujosios lie
tuvių parapijos rajone.

Norintieji namus pirkti 
ar parduoti paskambinkite: 

East Shore Realty 
Juozas Mikonis — Realtor 

780 East 185 Street 
IV 1-6561 arba MU 1-2154 

(88)

• Norintieji prie! Vely
kas gauti paršiukų, prašo
mi užsisakyti pas p. Šukį 
(Lietuvių klube). Vieno 
paršiuko kaina tarp 12-13 
dol. Paršiukus iš Lietuvių 
Klubo bus galima atsiimti 
Did. Ketvirtadienį — kovo 
29 d., po pietų.

Malvina Neura
(37)

Išnuomojamas 5 kamb. 
butas

883 E. 141 St. 
Teirautis, telef. EN 1-6477.

(37)

CLEVELANDE 
ir apylinkės,

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

THE CONELLY REALTY CO.
WALTON & ALEXANDER 

(WALT0N HILLS)
BE 2-3245

• Lietuvių Bendruomenės 
II-os Apyl. visuotinis narių 
susirinkimas įvyks balan
džio 23 d., 11:30 vai. Nau
josios Parapijos salėje, 
Neff Rd. Bus renkama nau
ja valdyba, kontrolės komi
sija ir aptariami kiti reika
lai. Apylinkės nariai prašo
mi šiame susirinkime gau
siai dalyhauti.

• Baltic Delicatessen 
krautuvė per Velykas bus 
atidaryta nuo 11 iki 1 vai.

Batų paroda Lietuvių 
Prekybos Namuose

Salamander bendrovės at
stovo B. Gražulio iniciatyva 
per Atvelykį (balandžio 9 
d.) tuoj po lietuviškų pa
maldų iki 1 vai. Lietuvių 
Prekybos Namuose vyks 
Salamander batų paroda. 
Bus išstatyta keliasdešimt 
stilių vyrų, moterų ir vaikų 
batų. Ta pat proga atsilan
kiusieji gaus nemokamai 
1961 metų Salamander ka
talogų.

GREETINGS and BEST WISHES

CARCIONE AND SONS 
PLASTERING CONTRACTORS

ALL W0RK GUARANTEED
FOR ESTIMATES WITHOUT OBLIGATION

16300 Raymond Rd. MO 2-6743 Maple Heights

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

LOUIS MILNER CO., INC.

WALLPAPER AND PAINTS

12511 St. Clair Avenue GL 1-2688

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

DONALD B. JOHNSON
FUNERAL HOMES

MARSHALL B. and JAMES H.

BEDFORD, CLEVELAND, AND 
THE SURROUNING TERRITORY

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERV SATURDAY 
UNTIL NOON

SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS 
iNSURE O TO 

’IO ooo

SUPERIOR 
SAVINGS

SAVE BY MAEL 
POSTAGE P AID BOT H WAYS

IN T0WN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė.,
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Mušic” WJW Radi a, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. Tel. TO 1-1673

Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 
Visų rūšių mechaninis ir ”Auto Body’’ taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj.

Jei jūsų mašiną reikia taisyti, ilgiau nelau
kit ir susitaisyki! dabar, kada dar galit gauti 
nuolaidą.

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1*7770

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

KATHERINE J. WELTER
REAL ESTATE

29025 LAKE SHORE Blvd. WI 3-3800

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

M. WINOGRAD & COMPANY
MAURICE WINOGRAD, Mg r.

2020 EUCLID AVĖ CHerry 1-3637

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
lietuviams

DOCTOR’S AMBULANCE 
SERVICE

24 HOURS
1773 Auburndale Avė. Gali RA 1-1017

East Cleveland, Ohio
DEPOSITS MADE BY APRIL 20 EARN INTEREST FROM APRIL 1

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIŲ VISIEMS SALAMANDER KLIJENTAMS I

12307 GRATIOT AVĖ 
DETROIT 5, Mich.
DR 1-9430

3325 LORAIN AVĖ 
CLEVELAND 13, Ohio 
ME 1-5837

PAVASARIO IR VASAROS SEZONO BATAI 
BATAI VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS 
KAMBARINIAI IR IŠEIGINIAI BATAISALAMANDER
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KAS IR KUR?
• Į jaunųjų talentų varžy
bas yra užsiragistravusių 
eilė dalyvių. Juos skelbsime 
ateinančiuose Dirvos nume
riuose. O šia proga tik pri
mename, kad užsiregistra
vimo terminas — kovo 31 
d. ir jis nebus pratęstas.
• Dr. A. Razma, Chicagos 
Dainavos 15 metų sukakties 
minėjimo reikalams pasky
rė 200 dol. Dr.- P. Kisielius, 
prof. dr. Meškauskas, J. Ka- 
zanauskas, Marija ir Anta
nas Rudžiai, kun. A. Lin
kus, J. Gribauskas, J. Mac
kevičius šią pačią progą pa
skyrė po 100 dol. Ansamblio 
sukakties minėjimas įvyks 
balandžio 9 d. Chicagoje.

• E. Balceris, Dirvos bičiu
lis iš Chicagos, vėl atsiuntė 
naujų prenumeratorių.

DR. JONAS SIMANAUSKAS, 
Buenos Aires Argerich ligoni
nės chirurgas, gimęs Argentino
je ir vedęs Ireną Veličkaitę, taip 
pat gimusią Argentinoje,aktyviai 
dalyvauja lietuvių veikloje: dai
nuoja lietuvių kvartete, jo žmona 
šoka lietuvių tautiniame ansamb
lyje.

Ponios NEMICKIENĖS mamytei

VALERIJAI LASTAUSKIENEI

mirus, gilią užuojautą p. NEMICKŲ šeimai reiškia

E. Prekerienė, 
B. ir B. Oniūnai

• Jokūbo Stuko vadovauja
ma Lietuvos Atsiminimų 
radijo valanda New Yorke 
iškilmingai švęs '20 metų 
sukaktį. Ta proga balandžio 
29 d. bus banketas ir šokiai 
Robert Treat viešbuty Nė- 
wark, New Jersey ir balan
džio 30 dieną bus koncertas 
New Yorke, puošnioj Webs- 
ter salėj, kurio programą 
atliks A. Stephens ansamb
lis iš Chicagos, Rūtos an
samblis diriguojamas A. 
Kačanausko, J. Matulienės 
vadovaujama tautinių šokių 
grupė ir kt.

• V. Valdukaitis, iš Cleve
land, mokėdamas už Dirvą, 
įteikė ir $5.00 auką.
• • J. Racila, iš Cleveland,' 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė ir $5.00 auką.

TORONTO
Komunizmo seminaras
Balandžio 8-9 d. Toronte 

Filisteriai skautai ruošia 
seminarą komunizmo pro
blemoms aiškintis. Įvairius 
komunizmo aspektus prista
tys dr. P. Ancevičius, B. 
Vaškelis ir K. Skrupskelis. 
Į seminarą kviečiami ir fi
listeriai bei svečiai iš aplin
kinių kolonijų. Tikslesnes 
informacijas teikia G. Šer
as, 146 Dowling Avė., Apt. 
510, Toronto, Ont.

Carito globojamas meno 
šiupinys — koncertas įvy
kęs kovo 19 d. Prisikėlimo 
salėje praėjo gražiai ir įspū
dingai. Programos išpildy
me dalyvavo: muz. St. Gai- 
levičiaus vadovaujami Var
po choras ir vyrų kvartetas, 
kun. B. Pacevičiaus — jau
nųjų choras, solistai V. žie- 
melytė ir V. Verikaitis, E. 
Gailevičiūtės paruoštos jau
nosios baletininkės ir kt.

P. B.

LONDON, ONT.

Rengiamas šokių vakaras
LB Londono apylinkės 

valdyba balandžio 8 d., 8 
vai. vak. Western Fair Ad- 
ministration Building pui
kioje salėje rengia šokių 
vakarą. Tai bus lyg ir va-

Graži dovana Velykų 
proga

Plokštelės tik neseniai 
pagamintos 

LITHUANIAN - AMERICAN 
Lon« Play Hi-Fi Records

Paliko žmoną, sūnų, duk
terį ir žentą, kurie yra veik
lūs mūsų kolonijos nariai.

ab

Detroito Baltijos tunto skautų rėmėjų dalis, kurie buvo susirinkę apsvarstyti tunto dešimtmečio 
minėjimo rengimą. Sėdi iš kairės: E. Stašienė, J. Misiūnienė, Dr. E. Paužienė, Baublienė, P. Gai- 
žutienė, Narbutienė. Stovi: A. Misiūnas, gen. J. Černius, Dapkus, A. Banionis, M. Narbutas, J. Baub
lys, V. Pauža. j. gaižučio nuotrauka

PABALTIJO VOKIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS
Kovo 10-12 d. Bad Pyrmon- 

te, vienoje iš žymiausių Vokie
tijos vasarviečių ir gydyklų, į- 
vyko Baltų - Vokiečių Draugi
jos suvažiavimai vyksta kas trys 
metai ir juose yra pateikiama 
praeitojo laikotarpio veiklos ap 
žvalgos bei nustatomos gairės 
tolimesnei veiklai. Čia taip pat 
būna perrenkamos grupinės ir 
bendros vadovybės.

Lietuvių-Vokiečių sekcijoje 
pirmininkais buvo išrinkti Dr. 
A. Gerutis ir vokiečių -- H. J. 
Dahmen. Bendru visos šios or
ganizacijos pirmininku buvo per
rinktas Dr. Kehren, vicepirmi
ninku alfabeto tvarka automa
tiškai buvo išrinktas latvis mag. 
Šildė.

Ypatingai džiugu pažymėti, kad 
H. J. Dahmen, (jau mums pa
žįstamas lietuvių bičiulis, Sued- 
deutsche Rundfunk Štutgarte 
choro vedėjas) yra padaręs pir
mus žingsnius išleisti vokiečių 
kalba pabaltiečių muzikos veika
lą. Nors jis ir daug tam tiks
lui medžiagos per eilę metų yra 
pats sutelkęs, bet būtų gera, kad 
lietuviai muzikai galėtų jam pa
talkininkauti. Dr. H. J. Dahmen 
adresas: Sueddeutsche Rundfunk

karinės Ontario lietuvių da
lies susitelkimas.

Rengiamos įvairios pra
mogos, todėl laukiama gau
saus lietuvių atsilankymo. 
Ypač, kad jau senokai buvo 
kokia nors įvairesnė pramo
ga suorganizuota. V.

- £ , *- ■
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Stuttgart. Šis veikalas numato
mas išleisti jau šiais metais ir 
tam yra jau gauta pažadų iš 
vokiečių įstaigų finansiniai pa
remti, kad knyga nebūtų branges
nė, kaip 9 DM.

Šia proga norėtųsi kreiptis į 
mūsų visuomenę, kuriai rūpi Lie
tuvos populiarinimas svetimųjų 
tarpe, kad kiekvienas, pagal gali
mybę, šią Baltų - Vokiečių 
Kultūros Draugiją paremtų^ Vie
nas iš konkretesniųjų tokiai 
paramai pasiūlymų būtų -- at
siųskite turimas iš Lietuvos nuo
traukas, geriausiai naujesnės 
laidos ir spalvotas. Paskolinkite 
ar padovanokite kokių nors liau
dies rankdarbių, piešinių ar fil
mų ištraukų apie Lietuvą. Vienu 
žodžiu, kuo paremsite, už tai 
bus ši organizacija jums dėkinga. 
Ypatingai nuotraukos būtų nau
dingos, nes paraleliai su knyga 
apie pabaltiečių muziką ir dainas, 
numatoma išleisti veikalą vokie
čių kalba apie Pabaltijį.

Tenka apgailestauti, kad šio
je organizacijoje lietuviai yra 
patys neskaitlingiausi. Ir tai la
bai gaila, nes ši organizacija 
per keliolika jos kultūrinių pa
rengimų Vokietijoje yra labai 
pasitarnavusi Pabaltijo reika
lams. Norintieji įstoti nariais 
ar šiuo reikalu gauti informaci
jų, gali kreiptis į generalinį sek
retorių A. Gruenbaum.Muenchen 
-Pasing, Graefstr. 72.

Inf.

BOSTON
Ir vėl į Washingtoną!

Bostono Tautinių šokių 
Sambūris ir šiemet pakvies
tas atstovauti Amerikos lie

tuvius Tarptautiniame Fes
tivalyje, kuris įvyks š. m. 
gegužės 11-20 dienomis Wa- 
shingtone, D. C.

Kelionės lėšoms sutelkti 
gegužės 7 d., 6 vai. vakare 
Lietuvių Piliečių Klubo nau
joje salėje (368 Broadway, 
So. Boston, Mass.) rengia
mas pokylis.

Programoje: solistė Sta
sė Daugėlienė, balerina Lo
reta, suomių ir lietuvių tau
tiniai šokiai, šokiams gros 
Šmitų orkestras. Veiks bu
fetas.

WATERBURY
Mirė A. Igaunis, neseniai 

atvykęs iš Lietuvos
Kovo 22 d. mirė Antanas 

Igaunis, 69 m. amž. Velionis 
Lietuvoje ilgesnį laiką buvo 
pasienio policijos šakių ba
ro viršininku. Pirmosios 
okupacijos metu bolševikai 
jį suėmė ir ištrėmė į Sibirą, 
kur iškentėjo ilgus metus.

Jo šeima atsidūrė šiame 

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

THE BALLET THEATRE 
SCHOOL OF CLEVELAND

624 Hippodrome Theater Bldg.
Call MA 1-6196

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ VISIEMS

GEROS VALIOS TAUTIEČIAMS linki

LITHUANICA CLUB
4920 West 1 ith St., Cicero 50, III. Tel. TO 3-9601

krašte ir, kai tik buvo ga
lima, pradėjo daryti žygius 
jį atsiimti. Po didelių pa
stangų ir pagelbstint kai 
kuriems įtakingiems ameri
kiečiams, velionis į šį kraš
tą atvyko prieš 2 metus pas 
savo šeimą į Waterburį, 
kaip vienas pirmųjų, bolše
vikų išleistų iš okup. Lietu
vos. Atvyko paliegęs ir pa
laužta sveikata, neilgai te
sidžiaugė sunkiai įgyta lais-

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma- 
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę — 
”MAN0

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI” 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98

Antrąją mažą (angliškai) — 
”Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child. 

Kaina 98c.
Išleistos Mill Marlboro Co,
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida. 

UŽSAKYMUS SIUSTI: 
ALEX MATHEWS 
256 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. 

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse

OJanoSA _ •
B

A.a. V. Lastauskienei mirus,

DR. B. NEMICKO

šeimai, netekus motinos, uošvės ir senelės, giliai

užjaučia

Gaidžiūnai

PETRUI M. ŠILEIKIUI

Lietuvoje mirus, jo sūnų PETRĄ ŠILEIKĮ ir šei

mą nuoširdžiai užjaučia

V. Paseckas ir šeima

PADĖJUS 1500.00 AR DAUGIAU KOVO IR
BALANDŽIO MEN.

KAS DU MfiN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

1- T"*11 IMTic i. L
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ŠIĄ DOVANĄ
DUODAME

GRIBAUSKAS, v»di j ••

DARBO VALANDOS*.
pirm. 9 iki 8 v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. v. 
penkt. 9 iki 5 v. v. 
Aešt. 9 iki l v. p.p.

aunu m i
AND LOAN ASSOCIATION

mokino už 
ilgalaikis 
tupmoais! MAROUETTE PARK CHICAGO

2533 V. 71 St. Ui GR 6-2345-6
•fi*

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 Avė., Tei to 3-2101-9

1447 S.49 tį COU RT. CICERO 50.1 LL./BI 2*1397,TO 3-1131

Ted. Kazimieraitis, sav.

m
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