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Lietuvių Rašytojų Dr-jos premija paskirta dr.Griniui
Už drama „Gulbės giesmė”

CHICAGO — Ši išeivijoje se- torius ir XX Amžiaus kolektyvo 
niausioji ir daugeriopa prasme narys. Plačiai bendradarbiavo 
pati svarbiausioji Lietuvių Ra- j ir bendradarbiauja spaudoje, 
šytojų Draugijos penkių šimtų aktualiai ir drąsiai pasisakyda- 
dolerių premija už geriausią mas literatūros, meno ir apla- 
1962 metais laisvajame pasauly- mai mūsų kultūros bei visuome- 
je pasirodžiusią knygą užvakar ninio gyvenimo klausimais, 
buvo paskirta dr. Jonui Griniui. Grožinėje literatūroje laurea- 
Jury komisija Lietuvių Rašytojų to plunksna labiausiai reiškiasi 
Draugijos valdybos šiemet buvo draminėje kūryboje. Be dabar
sudaryta Chicagoje: P. Gaučys, 
V. Ramonas, St. Laucius, St. 
Tamulaitis ir Alb. Valentinas.

Premijuotoji knyga „Gulbės 
giesmė” išleista Lietuviškos 
Knygos Klubo Chicagoje. Ši 
Barboros Radvilaitės ir Žygi
manto Augusto meilės drama 
skaitytojuose turėjo reto pasise 
kimo. Knygos laida per tris mė
nesius buvo beveik visa išpar
duota.

Pats laureatas gyvena Vokie
tijoje, Muenchene. Praėjusią va 
sąrą Kultūros kongreso proga 
lankėsi Amerikoje ir buvo vie
nas pagrindinių kongreso pa
skaitininkų.

Nepriklausomos Lietuvos uni
versitete dr. Jonas Grinius dės
tė prancūzų kalbą, literatūrą ir 
estetiką. Buvo taipgi ilgametis 
„Židinio”, vieno anuomet iški
liausių kultūros žurnalų, redak-

premijuotosios „Gulbės gies
mės”, Jonas Grinius yra pa
skelbęs dramas: „Stella Maris” 
ir „Žiurkių kamera”.

Kolumbijos kareiviai
užmušė banditų vadų

BOGOTA, Kolumbija. Karei
viai vasario 1 dieną nušovė Ma- 
nuel Cedeno — antrąjį banditų 
vadą — praslinkus 10 dienų.

Cedeno buvo užtiktas su savo 
draugais vienuose namuose Ne- 
via mieste, Huila provincijos 
sostinėje, pietų vidurio Kolum
bijoje. Pasak armijos pranešimo, 
Cedenp prieš savaitę nukirto 11 
kaimiečių galvas.

Dr. Jonas Grinius

Macmillartas baigė 
pasitarimus su Italijos 

premjeru Fanfani
ROMA — Britanijos ministe

ris pirmininkas Macmillanas ir 
Italijos premjeras Fanfani, bai
gę trijų dienų pasikalbėjimus 
ūkiniais ir kitais klausimais, 
vakar paskelbė bendrą komu
nikatą. Komunikate apgailes
taujama, kad Britanija buvusi

I Briuselyje neįsileista į Europos 
I Bendrąją Rinką.

Fanfani ir Macmillanas su
tarė „sulipdyti” Europos vieny
bę.

Macmillanas, kalbėdamasis su

Nauja partija
pietų Korėjoje

SEOUL, Korėja — Buvusio 
ministerio pirmininko John M.

Prancūzų ambasadorius 

atkirto kritikams,
valdžią”. Naujoji partija ___

puolantiems de Gaullio nugalėti dabartinius karinius
vadus rinkimuose šį pavasarį

linijų
NEW YORKAS — Herve Al- 

phand, Prancūzijos ambasado
rius Jungtinėes Amerikos Vals
tybėse, gynė vasario 1 dieną sa
vo krašto žygį, kad Britanija 
nebūtų įsileista į Europos Bend
rąją Rinką ir paneigė, jog šis 
žygis pakeitęs Prancūzų sąjun
ginius ryšius su Jungtinėmis A- 
merikos Valstybėmis.

Alphand pareiškė, kad prezi
dentas Charles de Gaulle pasi
priešinęs Britanijos įsijungimui 
į šešių valstybių prekybos blo
ką, kadangi Britanija atsisakė 
priimti „įvairius Romos sutar
ties” nuostatus,, pagal kuriuos 
buvo suorganizuota Europos 
Bendroji Rinka.

“Kada ir jei Britanija bus 
pasiruošusi priimti šias taisyk
les, žinoma, Britanija bus pri
imta pilna klubo nare”, — pa
reiškė Alphand pasikalbėjime 
the National Broadcasting prog
ramoje vasario 1 d.

Prancūzų ambasadorius at
metė Britanijos ministerio pir
mininko Macmillano teigimą, 
jog de Gaulle bandąs valdyti 
Europą.

Europos Bendrąją Rinką su
daro Prancūzija, Italija, Vakarų 
Vokietija, Belgija, Olandija ir 
Liuksemburgas.

— Philadelphijoje baigtas su
sisiekimo streikas.

KALENDORIUS
Vasario 4 d.: šv. Andriejus, 

Barkus.
Vasario 5 d.: šv. Agota, Biru

tė.
ORAS

ĮTEIKTOS „ATEITIES" PREMIJOS 
RAŠTINGAM JAUNIMUI

Nepaprasto lygio Ateities literatūros ir muzikos vakaras 
Chicagoje

Kolbaitei ir $75 Putnamo seselei nizuotas, programos dalyvių ir 
M. Jurgitai (Marytei Saulaity- publikos atžvilgiu

CHICAGO — Užvakar Jauni
mo Centre Chicagoje „Ateities” 
literatūros ir muzikos vakare bu 
vo įteiktos žurnalo premijos mū
sų jaunimui už poeziją, prozą ir 
literatūrinius straipsnius.

Studentų ir vyresniųjų (dar 
jokių knygų neišleidusių) kate- 
gofijoje už novelę $200 premija

tikras kul-

žurnalistais, nepagailėjo kartės- teko Margiui Matulioniui ir 
nių žodžių prancūzų prezidentui $100 premija Danutei Brazytei - 
de Gaulliui, nors jo pavardės ir Bindokienei. Už poeziją šioje 
nepaminėjo. j kategorijoje' $100 įteikta Daliai

II PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS
MŪSŲ KORESPONDENTAS URUGVAJUJE

MONTEVIDEO, Urugvajus— vyriausybės nariais, spauda, te- 
Vykdant pirmojo Pietų Ameri- levizija ir pan. 
kos Lietuvių kongreso nutari
mus kitą kongresą rengti Urug
vajuje, antrasis P. Amerikos 
didesnių lietuviškų kolonijų sąs
krydis įvyks šiemet vasario 23 
—25 dienomis Montevideo mies
te. Po Brazilijos ir Argentinos 
čia buvo savo gausumu trečioji

Chiang šalininkai pradėjo orga- lietuvių kolonija P. Amerikoje
nizuoti naują demokratinę par
tiją, kad būtų sudarytas vienin
gas frontas „pašalinti karinę

— apie 4,000 lietuvių ir maž
daug tiek pat kitų Lietuvos pi
liečių. Iš tremtinių į Urugvajų

Iš Argentinos į kongresą tiki
masi atvykstant choristų, taut. 
šokių kolektyvo “Rambyno” ir 
nemaža svečių. Iš Brazilijos 
didmiesčių: Sao Paulo, Rio, 
Porto Alegre taip pat atvyks 
tų kolonijų atstovai bei svečiai. 
Atsakingų lietuviškųjų veiksnių 
atstovų ypatingai laukiama iš

Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Atstovams pastogė numatyta

pas Montevideo lietuvius, kurių 
keliasdešimt jau pasisiūlė sve
čius priimti, nors tik labai ne
daug šio miesto lietuvių turi pa
togesnes pastoges. Lėšas, kurių 
reikės mažiausia apie 1,000 do
lerių būtiniausiems kongreso 
reikalams, įvairiais būdais jau 
telkia negausi patriotinė Monte
video lietuvių kolonija.

tei). ’
Moksleiviams už prozą skir

toji šimtinė dolerių įteikta Te
resei Pautieniūtei ir $75 Domui 
Sakadolskiui. Už literatūrinį 
straipsnį $150 premija paskirta 
Kęstučiui Skrupskeliui ir $75 
Lilei Tumosaitei.

Premijoms sumas sudėjo 
jaunieji ateitininkai sendrau
giai.

Vakaro programoje, be pir
mųjų premijų laureatų, taipgi 
dalyvavo rašytojas Jurgis Jan
kus, specialiai atskridęs iš Ro- 
chesterio, N.Y., bei solistė Neri
ja Linkevičiūtė, talkinama pia
nisto Manigirdo Motekaičio.

Vakaras praėjo gražioje nuo
taikoje, buvo preciziškai suorga-

tūrinis perliukas. 
Plačiau rytoj.

nori atvyko tik keletas lietuvių šei
mų, o pirmesniųjų ateivių ne-

Politikų susitikimas
TOKIO, Japonija — Jungti

nių Amerikos Valstybių gyny
bos sekretoriaus pagalbininkas 
Roswell L. Gilpatrick susitiks 
trečiadienį Tokio mieste su ja
ponų užs. reik. ministerių Ua- 
sayoshi Ohira ir gynybos direk
torium Kenjiro Shiga pasitarti 
politiniais ir gnynbos reikalais, 
y m-už j pp-oncMe je

— Ekvadore sugriuvo mokyk
los sienos. Nelaimėje žuvo 103 
asmenys. Švč. Marijos Širdies 
kolegijos šoninės sienos ir da
lis stogo sukrito penktadienio 
vakare, kai apie 450 asmenų su
sirinko į koplyčią antrame 
aukšte.

maža jau išmirė.
Tokiais lietuvių veikėjų sąs

krydžiais norima palaikyti lie
tuviškumo dvasia jaunojoje 
kartoje, kuri dar kiek domisi 
savo tėvų šalies kultūra ir is
torija. Per dainą, tautinius šo
kius, sportą ir jaunimas įsijun
gia į kongresų programas. Mon 
tevideo kongrese pagrindine te
ma — Lietuvybės išlaikymas P. 
Amerikos išeivijoje — referuos 
Argentinoje gimęs žinomas vi
suomenininkas bei kultūrinin
kas C. Juknevičius, o koreferen- 
tais bus rašytoja H. Mošinskie-- 
nė iš Sao Paulo, Brazilijos, ir; 
K. Čibiras iš Montevideo. Nu
matyta plati meninė socialinė 
programa ir kongrese delegaci
jos kontaktai su Urugvajaus

Trumpai iš visur
— Kaip įteisinama komunis

tinė vergija? Vengrijos komu
nistinė vyriausybė rengia am
nestiją politiniams kaliniams, 
kurie kalėjimuose yra nuo 1956 
metų vengrų laisvės kovotojų 
sukilimo. Tai atsilyginimas už 
tai, kad Jungtinės Amerikos Vai 
stybės gruodžio mėnesį pasiūlė 
rezoliuciją perduoti Vengrijos 
klausimą Jungtinių Tautų ge
neraliniam sekretoriui, kuris sa
vo ruoštu klausimą iš šios tarp
tautinės organizacijos darbo
tvarkės išėmė. Tačiau Vengri
jos vyriausybė pareiškė, kad ta 
amnestija telies 20 asmenų. O 
kada tūkstančiui vengrų laisvės 
kovotojų bus išleisti iš komunis 
tinių kalėjimų...

SENATORIUS THURMOND, JAV GYNYROS 
DEPARTAMENTAS, KUBOS GINKLAVIMAMS

WASHINGTON, D. C. — Se
natorius Strom Thurmond D. S. 
C.) vasario 1 d. paskelbti duo
menys, rodantys Kubos spartų 
apsiginklavimą, sukėlė nerimo 
žmonėse ir karštų ginčų su šio 
krašto gynybos įstaiga — Pen- 
tagon. Senatorius Thurmond 
mat labai įtakingas asmuo: pa
sižymėjęs Normanijos invazijo
je ir keliose II Pasaulinio karo 
kovose, yra armijos atsargos 
majoras generolas, ir dabar ei
nąs svarbias pareigas senato 
ginkluotų jėgų komitete.

Senatorius Thurmond apkal
tino gnybos departamentą esant 
arba klaidingai informuoą arba 
skelbiantį melagingas žinias,

Kalba įtakingas senatorius
biami duomenys perdėti; jei nežinantis. Jis teigia, kad Ku- 
senatorius turi įrodymų savo. boję esą per 150 bepilotinių lėk- 
skaičius pateisinti, gnybos įs- tuvų; gnynbos departamentui ir

— Čekoslovakijoje žemės ū- 
kio gamyba 1962 metais suma
žėjo 6 proc. Tai labai pasun
kino krašto ūkį šiems 1963 me
tams.

— Prezidentas Kennedy, gal 
būt, vizituos Britaniją šį pava
sarį, aplankęs Romą ir vakarų 
Vokietiją.

— Jungtinių Tautų maisto ir 
žemės ūkio organizacija pakvie
tė 69 Nobelio premijos laimėto
jus susirinkti Romoje kovo 14 
dieną, kad jie pažadintų “pasau
lio sąžinę” žygyje prieš badą.

— New Yorko meras R. Wag- 
neris šiandien vėl bandys sutai
kinti streikuojančius spaustuvių 
darbininkus su darbdaviais, 
kad būtų baigtas New Yorko 
devynių laikraščių streikas, už
trukęs 58 dienas.

— Vakarų Vokietijos delega
cijos pirmininkas Europos Ben
droje Rinkoje Alfred Mueller- 
Armack, ekonomijos ministeri
joje valstybės ministeris, pasi
traukė iš pareigų, protestuoda
mas prieš Prancūziją, kad ji 
neleido Britanijai įsijungti į Eu
ropos Ekonominę Bendruomenę.

taigos norėtų juos pamatyti.
S. Thurmond teigia, kad da-

apie juos nežinoma. Thurmond 
skelbia, kad priešlėtuvinių rake-

bar Kuboje yra per 30,000 ar tų Kuba turinti per 1,100; gy-

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien— 
daugiausiai apsiniaukę, apie 20 { kaip Kuba yra kariniai sustip- 
laipsn. virš nulio; rytoj — dali- rinta. Gynybos departamento 
nai apsiniaukę, šilčiau. ! atstovas (pavardė neminima)

Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:08 senatoriui atsakė, kad jo skel-

40,000 Sovietų Rusijos kareivių, 
kuriems vadovauja rusas gene
rolas C. O. Slazenko; gi Penta
gono žiniomis jų ten esą apie 
17,000. Thurmond tvirtina, kad 
Kuba dabar dar tebeturinti tarp 
100 ir 200 raketų, o gynybos 
departamenui nežinoma apie ra
ketų vietas ir skaičių. Pasak 
Thurmond, Kuba turinti apie 
600 moderniškų tankų; gynybos 
departamentas mano jų ten esą 
per 400.

Thurmond skelbia Kuboje esą 
nežinomas skaičius trumpų dis
tancijų raketų, gi šio krašto 
gynybos departamentas apie jas

nybos departamentas težino 600. 
Senatorius teigia, jog dabar Ku
boje yra 300 karo lėktuvų ir 
helikopterių, kurių du trečdaliai 
rusų MIG kovos lėktuvų; gyny
bos departamentas sako, kad 
esą 200 lėktuvų: 100 Migų ir 
100 helikopterių.

Gynybos departamentas tvir
tina, kad šie duomenys surinkti 
iš patikimų šaltinių ir atsargiai 
nustaytas jų patikėtinumas.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
karinė žvalgyba iš lėktuvų -ir 
kitokių šaltinių renka žinias, 
kaip Kuboje vykdomas karinis 
stiprinimasis.

Lietuvos - Ryty 
Vokietijos prekybiniai 

ryšiai
PAVERGTA LIETUVA. — 

Sausio 15 d. Vilniaus radijas 
papasakojo apie prekybos ry
šius su sovietine Rytų Vokieti
ja. Apie tai kalbėjo Liaudies ū- 
kio tarybos pareigūnas Remei
ka. Pernai iš Lietuvos į rytinę 
Vokietiją buvo eksportuota: 
elektros laidai, elektros varik
liai, kartonas, cukrus, celiulio
zė, mėsa ir kt. pramonės gami
niai. Iš Vokietijos gaunama ma
šinos, prietaisai, įrengimai, da
žai ir kt. (E.)

DIDŽIAUSIAS 
RADIJO - TELESKOPAS

Šiuo metu didžiausias pasau
lyje radio - teleskopas yra JAV 
Green Bank, W. Virginia. Jo 
skersmuo — 310 pėdų. Iki šis

— Britanijos vyriausybė pa
siryžusi daryti viską, kad būtų 
„palaidotas” prezidento de 
Gaullio planas Europą pasta
tyti „ant savo kojų”. Britanija 
vėl bandysianti įsijungti į Bend
rąją Europos Rinką.

— Prancūzija ir Sovietų Ru
sija atnaujino prekybos sutar
tį 1963-65 m., padidindamos 
tarp abiejų kraštų prekybą 10- 
15 procentų. Prekyba tarp so
vietų ir prancūzų sieks iki 100 
milijonų dolerių: abu kraštai 
už tokią sumą pinigų išgabens 
ir įsigabens prekių per metus.

Sovietai daugiausiai ekspor
tuos į Prancūziją antracitą, naf
tą ir popieriaus medieną, gi 
prancūzai daugiausiai ekspor
tuos į Sovietų Sąjungą sunkią
ją mašineriją ir medvilnę.

— Ohio gubernatorius James 
A. Rhodes atmetė pasigailėjimo 
prašymą gydytojo Samuelio 
Sheppardo, kuris nuteistas ka-teleskopas nebuvo įrengtas, di

džiausią radio - teleskopą turėjo | lėti iki gyvos galvos už žmonos 
Anglija: ta garbė tada teko nužudymą.
250 jėdų radio - teleskopui Jod- 
rell pakrantėse, D. Britanijoje. 
Radio - teleskopai žymiai plečia 
žmonijos astronominį akiratį.

Britų valdomoje šiaurės Ai
rijoje katalikų procentas nuo
lat auga ir dabar jau pasiekė 
35%. Siaurės Airijoje iš viso 
gyventojų yra 1,420,000.

SKRAIDANTI VIENUOLfi
Mediciniškųjų misijonierių vie 

nuolyno narė sesuo Michaelė 
Teresė buvo pilotė prieš įsto
dama į vienuolyną. Dabar ji 
tuo sugebėjimu skraidyti pasi
naudoja, dirbdama Kenijos mi
sijose ir teikdama medicinišką 
pagalbą.

NAUJI APSUNKINIMAI 
MOKSLEIVIAMS

PAVERGTA LIETUVA. — 
Per Vilniaus radiją sausio 18 d. 
švietimo ministerijos skyriaus 
viršininkas K. Poškus papasa
kojo apie visuomeninio mokslo 
pagrindus pavergtos Lietuvos 
mokyklose. Tie pagrindai įvesti 
Sovietų S-gos KP CK nutarimu 
ir jie apims ne tik buvusį kons
titucijos kursą, bet ir filosofi
nius, ekonominius, komunisti
nės pasaulėžiūros pagrindus, 
marksistinį — lenininį mokymą, 
apibūdinus komunizmo esmę, 
kom. statybą ir t. t. Visuomenės 
mokslo kursui iš viso bus ski
riama 70 pamokų — po ketu
rias pamokas per savaitę, nuo 
antrojo pusmečio pradžios iki 
mokslo metų pabaigos.

Čia pat pripažinta, kad būsią 
nesklandumų, nes.

lietus įeisią klausimai iš visuo
menės mokslo. Apsunkinti ir ki
tais dalykais (pvz. gamyba) 
moksleiviai dabar privalės dar 
labiau gilintis ir į politiką ir į 
agitaciją. (E.)

ŽINIOS
NAUJAUSIOS
— Kanados premjeras Diefen

bakeris sausio 2 dieną posėdžia
vo pusketvirtos valandos su sa
vo ministerių kabinetu paskuti
nių įvykių klausimais.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių administracija nori, kad 
Kanada tuojau priimtų atomi
nių smaigalių. Diefenbakeris ne
nori priimti tų atominių smai- 

neturima galių, skirtų raketoms. Jis prašo
paruoštų vadovėlių. Tik praėj. 
metų pabaigoje buvęs gautas 
rusiško vadovėlio tekstas, jis 
skubotai verčiamas į lietuvių 
kalbą ir tik apie vasario pabai
gą vadovėlis jau pasieksiąs mo
kyklas. Dabar moksleiviai pa
raginti sekti “Tarybinio moky
tojo” žurnalą, kur vadovėlis per 
spausdinamas. K. Poškus dar 
paaiškino, kad abiturientams 
mokslo metų pabaigoje būsiąs 
išvedamas metinis visuomenės 
mokslo pažymys, be to, ir į kai 
kuriuos istorijos egzaminų bi-

JAV nesikišti į Kanados reika
lus. Tarp JAV ir Kanados kilu
si politinė įtampa.

Premjeras Diefenbakeris, gal 
būt, paleis parlamentą ir skelbs 
nanujus rinkimus, norėdamas 
žinoti, ar kanadiečiai remia jo 
politiką.

— Senatorius Barry Goldwa- 
ter (R., Ariz.) pareiškė, kad 
amerikiečiai noriai eitų kariau
ti, kad būtų Kuboje pašalintas 
komunistinis režimas ir Kenne
džio administracija turėtų pa
naudoti galingas priemones.



DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. vasario mėn. 4 d, prašymo forma, pridedant įro- mo datą bei žinias nuo kurio
-------------------------------------- dymus, kad jie nuo nacių tiek laiko jūs norite pradėti gauti

___________________________ i nukentėjo, kad netekę darbin- pensiją. - J. Šoliūnas
gurno nuo 25—50%. Kl. Labai prašyčiau man pa-

Nukentėjusieji daro išvadą, aiškinti ar galima būtų į Lietu- 
kad Vokietijos įstaigos trukdan vą individualiai užprenumeruo- 
čios žmonėms nustatytu laiku ti žurnalą “Amerika” rusų kal- 
pateikti pretenzijas, kad jų ne
reikėtų patenkinti.

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR D A RBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

THE Urrt-HJAT<1IAIM WOBLD-WIOE DAILY

administraciją, prašydama, kad 
tai kompanijai leistų padidinti 
27% mokesčius. Apdraudos ko- 
misionierius tam prieštarauja.

— Prez. Kennedy savo Uni
jos pranešime tarp kitko pažy
mėjo, kad “Dirbantieji žmonės, 
vietoj to, jog senatvėje prašy
tų viešosios pagalbos, privalo 
jau dabar būti įtraukti į svei
katos viešąją apdraudos pro
gramą”.

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdIow 5-9500 £
Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, g 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian —

Catholic Press Society. 5ba, ir jei būtų galima, tai kur 
Leo Pet. tuo reikalu kreiptis? Tokį pra

šymą gavau iš Lietuvos, kur, 
sako, girdėję, kad tokį žurnalą 
kaž kas iš Amerikos gavęs. .

Mrks.
Ats. Mrks. Mūsų žiniomis, mi 

nimą žurnalą užsisakyti gali
ma, tik klausimas ar Lietuvoje

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. E 
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada =

Prenumerata: Metams y2 metų 3 mėn. 1 mėn. =
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 =
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 =

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOMEkams, peršokusiems 65 metų 

slenkstį. To universiteto profe-
~ . .. . . . . šoriai ii gi išėjusieji į pensiją. I Kl. Dirbu sezoninį darbą ir
Senieji ateiviai gera, atome- Universitetas neturi akreditaei- dabar gaunu bedarbio pašalpą,

na. kad didžiosios ūkines depre- jos ir savą pastotą, bet dirba Už kelią mėn. vėl būsią pašauk-
S1]OS mėtau šiame krašte buvo išnuomotose salėse dviem pa-! tas i to pati darba- ir vėl bū- “7    “
apie 20 milijoną bedarbią. Prez. mainom - dieną ir vakarais. 5iu paleistas dėl darbo stokos. ekviln^

pz£ Tciaimo hu“a- r?b°‘< - s. - s

draudimo, bedarbią pašalpą > I Profesoriai sako, kad senes- d^t
tatymus ir suorganizavo viesuo niems piliečiams tokios studijos senatvės paleis’ Ar man mo Kada ,sle,s,te 1 
sius darbus Netrukus krašto esanėios geriausias dalykas, nes kės bedarbio pašalpą ar pensi-
ūkinė padėtis tuoj pagerėjo, J vieni iš ją jaunystėje nutraukė j,, kal būsių praSvmi) padavęs?

KEISTINA SOCIALINĖ 
POLITIKA

TV-RADI3AI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
CL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Vitkum t*ml9usioa Ea/nos Ir g»r»ntija

3321 S. Halsted St.- CLiffside4-5665

= • Redakcija straipsnius tai-
= so savo nuožiūra. Nesunau- 
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turinį neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.

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

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

knygelę apie 
testamentų sudarymą 

Kl. Keletą kartų “Drauge”

i* P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopi-dAM. Protezistas. 

Aparatai-Protezal. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojom*

(Arėta Supports) Ir 1.1.

nes pas žmones atsirado pinigų, aukštąjį mokslą, kurį dabar ga- Bedarbio mėnesinė pašalpa yra „L sudlrvrnn Skaičiau kad 
atgijo pramonė, prekyba. Pojii užbaigti; tai jiems sudaro žymiai didesnė už pensiją. Kiek * M iau
Korėjos karo padėtis vėl pa-,malonią pramogą, psichu,, pa- gausiu pensijos, jei ma„o meti- Medžiagos. o apie jos atskirą 
blogėjo dėl automatizacijos nesitenkinimą, kompensuoja jau- nis uždarbio vidurkis yra $3,- knygele išleidimą — taip ir ne 
kapitalų investavimo kituose į nystės nepasisekimus. 900? Skaitytojas teko skaityti . N*oriu žirfoti> ka_
kraštuose ir t.p. priežasčių. At- Palm Beach yra nedidelis Ats Skaitytojui. Viskas būtų da bus išleista knygelė apie te-
sirado krašte nuolatinis masi- miestas, bet jame labai daug geraį su jūsų klausimu, jei bū- stamentus 7 Br P
nis nedarbas. Bedarbių norma- pensininkų, suvažiavusių iš šal- tūmgte pateikę reikalingas ži-, Atsak Rr p Tipqa m-L-’
lios pašalpos mokamos tik 6 tesmo klimato valstybių. žįas. Dabar neturint duOmenų aDie testamentus iau seniai
mėnesius, o Europoje visą lai- Ir ne vien Palm Beach’e stu- apie jŪSų gimimo datą, nei apie buvo paruošta. Ji buvo atiduo-
ką ir valstybe rūpinasi darbų įjuoja pensininkai: valstybi- mėnesinius ir metinius uždar- ta žinovams peržiūrėti, kad tik-
parūpinimu. Senesnieji ir jau- nes miestų kolegijos mielai pn- bius> yra neįmanoma į jūsų tų visam kraštui, jog ja galėtų
nieji atleidžiami iš darbų ir jų ima pensininkus studentais, klaugimą atsakyti. pasinaudoti visi lietuviai bet
negauna ir turi gyventi iš mie- ypač 1 vakarinę pamainą. Real- R| Užpildant blanKą nežino. kuriam gteite b tų šio.
*to pašalpų. estatminkai savo skelbimuose jau kiek uždirbsiu p&skutiniais mig dienomis pa^ medžia.

Nenesiai šio krašto kongre- paprastai neužmiršta paminėti, metaig <metų uždarbio sumos), gą peržiūrėjo ir savo vertingus 
sas paskyrė milijonines sumas & pne pa u amo namo ar neįrašiau j blanką. )3oc. pataisymus padarė patyręs teį-
amatų apmokymui, nors prak- ® yP° neto i emo „as au- draud įgt^gog tarnautojas pa- sininkas advokatas Julius Sme- 
tiška nauda nežymi, jei pramo- ° ^as I universitetą ar a gakg, kad eg^ gana to, jog už- tona, gyv. Clevelande, Ohio. 
nė negauna užsakymų ir dėl a u „amas namas pne pat dįrbaį paskutiniais metais ne- Dabar jau baigiama tartis su 
aukštų kainų ir muitų negali kolegijos arba: Tik pora mažiau kai $4 200. Nors aš sa- leidėjais ir tikimasi, kad atei-
konkuruoti su kitais kraštais. hlokl* lkl universiteto”, šitokie
Paties prez. J. Kennedy žo- skelbimai yra studentų pensi- 
džiais, šiuo metu krašte yra 36 ninku dėmesiui. J. Gbs,
mil. žmonių, kurie vos turi pra- NETEISINGA ELGSENA 
gyvenimo minimumą arba ne
turi.

Pensininkai iš mažų pensijų
negali žmoniškai pragyventi ir aPie besibaigiantį terminą 
j-i x nacių nukent, kompensacijos rei 5de to organizuojasi Chicagoje qniiifar>iinmo nadimii m. riame, kiek supratau, mano pen
(liet.), Detroite (lenkai) ir ki- kala apbkadjonis 'isiia turėtu būti Mielesnė Jeigu I
, . -.a -, t statytų formų gauti kreipėsi į Slja tureu* Duu ūmesne. Jeigu i
tur, o jų yra 16 mil. Jų or^ani- Vokietijog konsulatą chicagoje. Irtais būtų neteisingai apsk ai

Konsulatas telefonu informavo 
suinteresuotus asmenis, praneš 
damas, kad jie nustatytų formų 
pas save neturi ir patarė sku
biai kreiptis į Verwaltungsam-
t’ą Koelne, Vokietijoj. Mums tarimas, arba viens kito nesu 
žinoma, kad keli asmenys į nu- Į pratote. Abejoju, ar tarnauto- 

, . , . rodytą vietą parašė oro. paštu ' jas, prieš jūsų protestavimą ga-
suoti už tokius ongresmanus ir jaįgkug jr atrodėj kad dar lai- Įėjo ką nors kitaip įrašyti. Ar 
sena orius, kune nepritaria e kQ ,buvo atsakymui gauti. Da- jūsų pensija turėtų būti dides- 
dicare ir įtiems ir an ųjų bar agmeng nusiskundė, kad nė, ar ne — nežinau. Tačiau 

iš Koelno formų negavę ir jie perskaičiuoti ją sutinku, jei pa-

kiau, kad uždirbau daugiau, 
bet jis tą $4,200 sumą į blanką 
pats įrašė, nekreipė dėmesio, 
jog žinias pristatysiu už valan-

Keletos aksgiečių lietuvių, dos- 1860 ”• uždirbau *5’589-
i paskaitė “Drauge" pranešimus ! ’ 1961 $5'793'81’ AS P™

nuo ' i mėn. gaunu $121. Drau
ge 5 nr. radau paaiškinimą, ku-

zuotas balsas turės įtakos ir 
kongrese, svarstant atitinka
mus įstatymus. Mūsų įstatym- 
davėjai per savo žmones seka 
spaudą ir žmonių nuotaikas ir 
tinkamai paspaudus — reaguo
ja. Pvz. kai kurios stiprios 
unijos ragina savo narius nebal

žmonių liečiančius įstatymus. 
Būtų geriausia, kad šia-

I Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1
I ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St., C'hic*0o 29, Iii

' Tel. PRospeci 6-t>084

DR. J. ,t K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą.. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 lkl 9 v. p. p. 
kasdien Išskyrus trečlnd lr Aestsd

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSTES TR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AK IMTIS 

2858 H'est <53 rd Street 
Vai.; kasdien 10- 12 vai. ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
llen) uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. R’Albroob 5-5076

čiuota, kur aš galėčiau tą klai
dą atitaisyti? J. D.

Ats. J. D. Atrodo, kad tarp 
jūsų ir ano socialinio draudimo 
įstaigos tarnautojo įvyko nesu-

nantį pavasarį knygelė apie tes
tamentų sudarymą (kurią pa
ruošė Pr. Šulas) bus išleista.

Kl. Aš girdėjau kalbant žmo
nes, kad prezidentas Kennedy 
neimąs pilno atlyginimo už tar
nybą, o imąs vieną dolerį į me-' 
tus, gi kitą atlyginimo dalį ski
riąs labdaros reikalams. Ar tai 
teisybė? Kiek bendrai preziden
tas gauna algol* per metus? 

“Draugo” sk. iš Hartford
Atsak. “Draugo” sk. iš Hart

ford. Mūsų turimomis žiniomis 
prezidentas Kennedy ima atly
ginimą visą, bet aukoja labda
ros reikalams, Jtaip tai darė ir 
keli kiti prieš jį buvę preziden
tai. Metinė prezidento alga — 
$100,000. š.

Bet HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
Į AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGOS
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvforri 
Medical Bnildine). tel. LIT 5 6446
Valandos pagal sus’tartmą. Jei ne
atsiliepta skambint* MT 8-0001

Ofisas: 3148 Wps1 03rd Street
Tel.: PTtospect 8-1717 

Rezlil.: 3241 \VeM 66tb Place 
Tel-: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl S; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 lkl 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63 r d Street 
Kampas 68-čIos lr CalKornla 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku paga. zutartj 
Ofiso telef. 476-4042

Rez. WAIbrook 5-3048

me krašte įsteigtų Darbo mi- !?UV° Priyersti raž^ savo pra- teiksite kiekvienų metų, nuo apdraudos 
nisteriją, kurios uždavinys būtų symus komPensacijos reikalu 1951 m. uždarbius ir savo gimi- kreipėsi į
atitinkamų įstatymų keliu rū------------------------------------------------- ---------- —------------------ _________________
pintis dirbančiųjų reikalais ir j

— Visada jiems mažai. Blue 
Cross ir Blue Shield sveikatos 

vadovybė iš naujo 
Michigano steito

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

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. I.iberty Street, 

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

rel. ofiso HE 4-5849. ree. HK 4-9321

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 7iat Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

plataus masto viešųjų darbų 
suorganizavimu. Agaras

Vyr. amž. žmones kovoja už 
"Medicare"

MIAMI. — National Council 
of Šenior Citizens organizacijos 
vyr. direk. dr. B. Cartenson iš 
Washington, viešam žmonių su
sirinkime pareiškė, kad JAV 
atstovų rūmų komitetas pasisa
kė už priėmimą “Medicare” įs
tatymo—senesnio amžiaus žmo
nėms, kuris suteiktų nemoka
mų gydymą per sočiai, dr. sis
temą. Direktorius kalbėjo 2,000 j 
žmonių susirinkime, raginda
mas remti šį “medicare” įsta
tymo projektą, rašant peticijas; 
į Washingtoną. pr.'

Pensininkų universitetas
Palm Beach, Floridoje, iški

lo naujo tipo universitetas, spe
cialiai Sočiai Security pensinin- i

The BUDGET 
DOLLAR

f IIIC180ES TRUST TUMUS)

Fiscal Year 1964 Estimate

\Vkcrc it c e mes front..,

\Vk ere it gocs...

E iecut i ve Ollice oi the Preiident • Bumu oi tho Budftt
1964 FISKAMNTEMS MKTAMS BIUDŽETAS. šIjį (liiujiania išleido Prezidento Egzekutyvinū 

KMalįra — biudžeto biurai. Diagramoj nurodyta. Iš kur dolėiis ateina—iš Individualinbi paja
mų mokesčių 38 c.. 15 koriMurncijų — 19 e., įlarbų mokesčių — 14 e., akeiu __ II e., pa
skolų — 8 c., ir kitų — 10 c. Taip pat nurolyui. kur doleris išleidžiamas ‘— soeiųliniam 
linui,limiii. Sveikatos ir gerbųvlo reikalams — 28 e., veteranams — e., nuošlmčianis
« c., krašto apsaugos, erdvių tyrimams ir kitų kraštų šelpimui — 51 c. ir kitiems rei
kalams — 15 e.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 6-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 5lst Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 3-9 
vai., penkt. 10 v. r. lkl 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. lkl 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-0900
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.

. 4063 Archer Avenne
(Prie California Avė.)

Res. GI 8-0878

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

6132 So. Kedzie Ava., Wa 5-261* 
Valandos pagal susitarimą Jei a* 
atsiliepia skambinti MI 8-0901

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-9867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Hpeeialybė akušerija lr moterų Ilgo.
2454 West 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas)
Vai.; kasdien 1—0 lr 6—8 vai. vak 

šeštad. 1-4 p. p. 
crečladlenlals uždaryta

eurrent divldend on Investment bonna
DIVIDENDU MOKAM PAGAI. VISAS TAIPVMO SĄSKAITAS 

Už 4 metų investmento bonus mokame 454% dividendų kaa ptuinetj ir 
dar išmokėsime po 54% už kiekvienus metus, 4 metame praėjai.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, IIUINOIS 

Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. Ir šeštad. 9 v. r. — 4:10 p. p. 
Trečiad. uždaryta:. ketvirtad. 9 v. r. — > p. p.

PETERSEN ICE CREAM CO.
FRUIT PUNCH FRAPPE 

For Gradtiations and VVedding 
Recejitions — Individūal Ice Cream 

Molds — Ice Cream Cakes
1100 CHICAGO AVĖ., OAK PARK EU 0-6131 
42 LAKE STREET, OAK PARK EU 6-7649
5835 W. Lake St., Chgo. EU 6-6130 ES 8-1760

• SlIBURBAN DECIVEKIES •

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų Ilgos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak..
šeštad. nuo 10 lkl 13 valandos. 
Ligonius priima pagal susitarimą.

Te) ofiso Ir res. WA 6-8017

į Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PItospect 8-9081

> DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
I JOKŠA
I GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS
2656 West 63rd Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
6: antrad. Ir penktad nuo 4 lkl 8: 
Šešt nuo t tkt 4

TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR

tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad lr šešt uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS

2745 VVest 69tb Street
Priešais Šv. Kryžiaus llgonlną. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 lkl ll ryte lr nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ll
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REnublic 7-22UO.
Telefonas: GRovehilI 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už
daryta

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akla ir pritaiko akinius, 

keičia stiklu a ir rSmiia
4455 S. California Avė., Y A 7-73R1 
VAL.: io ryto iki 8 vak.. trečiam
uždaryta, šeštad. 10 v. r. lkl 3 u o

Rez. tel. PR 9-0568, Rez. PR. 9-6780

Dr. W. Ross Dr. L. Seibuti.
Inkstų piislA- |r šlapumo taku 

chirurgija
Ofisui: 795A H. (Vestern Avė tai
GR :»»2 E. I69III 81.. Harvey
HL. tel. EDison 3-4888; 80 N MI- rtun' »«6.4«’l.-ef. u’l.u.Valandos pagal susitarimą

DR ALOOHA ŠIMKUS
AKIVoįIG°.S IR chirurgija

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-577Z 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, IU. 

Telef. FU 6-2020.
sa«w s

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS ĮJUOS

756 VVeet 35th Street 
(Kamp. 35-ta ir Halsted)

1 Valandos vak. 6-9. šeštad. 10 2 p p į 
Treč. susitarus.

Ofiso 1«1. BI 7-0400
Dienos metu tel. CA 6-5010

OflsO Ir buto tel. OLympie 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
i Kasdien 10-12 Ir 4-7. Treč lr Seš 
j tad. tik 10-12.

Teį. REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(C’etuvls gydytojas) 

GYDYTOJAS tR CHIRURGAS
3925 VV 4t 59th Street

I Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
Jždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas

n«as t4?55 W 63rd Street 
Ofiso tel. REllanor 5-4410
Rez. te|. GRovehilI 6-0617

77OPenkl. Wl-,I;.«p8 - ” 

Trečiad. Ir šeštad pagal sutarę

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

58TmrtA»Kek.Zie. Ave- PR 6-2688
Vbi mV T'^tk,r Prltnlko akinius 
p'*"“T7«‘nlng _ Contact Lensee
Pirmad., ketv. 10:80 v r   7 „T
antrad.. penkt 10:30 v r   « n nP.‘

šešt. 10:80 v. r. — 6 p. n P- D”
Treč. uždaryta.

rel. ofiso Ir buto OLynlpic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—s vai. Ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečladlenlua 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

j Ofiso telef LAfayette 8-3210, lel 
! neatsiliepia. šanku KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

OUHside 4-2896 Rezid. telef. WAlbrook 6-8099

DR. P. STRIMAITIS
GIEITOJAS IR CHIRURGAS

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
alandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 

L„ J, v^r. VRk- Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama na 
va IkrrT’T’ šeštadieniais Šuo iDR.IRENA KURAS

: gydytoja ir chirurge 
KflDIKIŲ ir vaikų

LIGŲ
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South Wrstern Avenue 

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

vai. ryto lkl 8 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

BENDRA PRAKTIKA IR MCFTERŲ IjIGOS
oris™ Ir rez. 2652 VV 59th St.

™ 8-1228 ar PR 6-5677Ofiso vai.: Pirm., antr., treč lr p.dw. , ,k, , „ ouo , jkl
lės.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Valandos pagal susitarimą.

mmr‘Jniun,6J? IigOnis t,k 8U8itarus — 
nuo 1 iki 9 v. v. pirm., antr., ketv 
ir penkt. Susitarimui skambinti dar*& Va.'“nZ’r*8 "• Sp«- n^o r *v. te? H,TĮ 4-2123, neatsiliepus OI 
Sždarm.8-'“98- TreČ“ SeStDR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
ai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
ntrad lr oenktad 5-8 v v.

Telefonas —» GRovehilI 6-282S

DR. A. V ALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
specialybė: * VŠICRIJA Ir MOTERŲ

VAIaAuNDOH: 1 iki 4 ir R ilri a 
Sefitadienlala l iki 4 vai *
Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
gydytojas ir chirurgas

Specialybė — vidaus Ilgos
2454 VVest 7 Irt Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kanapas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v.
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 2-4- 6-8 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč lr sėirm tik skubiais atvejais Ir susitarus^DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigąn, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUliman 5-6760 
Namų: BEverly 8-3946

Pričm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadlenj — uždaryta

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marųuette Road
Vai. nuo 2 lkl 4 v. v. Ir 7 Iki 1 . . 

Treč. Ir šeštad. pagal sutarti.Tol. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 VV. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p. 
šeštadieniais 10-12 valandos 

Trečiadieniais uždaryta.

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

18«1 Street
F ' įtoJ^’flann r*Mt- PR-6-6669

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 , ryto ,k, , v „ p

Ofiso telefonas — CL 4-24X1

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS ir chirurgas

4307 Sci. Kedzie Avenne 
t Kampas Kedzie ir Archer)

VAI, kasdien nuo t Iki 8 vai. vak.
r-.A Ir ■skrn.d. tik susitarus

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidut 
! (Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po piety 
ligi 5 valandos rvto kasdien



Tėvynės meile —

LIETUVIŠKOS SPAUDOS 

PRIEVARTA

NUSIVYLUSI IR PAVARGUSI ANGLIJA
Vidaus negerovės ir tarptautinės politikos painiavos anglus verčia 

persvarstyti vertybes

„ DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. vasario mėn. 4 d.

Vasario mėnuo laikomas ka
talikiškosios spaudos mėnesiu. 
Todėl šiuo metu rasime kata
likiškuose laikraščiuose spau
dos klausimų, kurie skaityto
jams vienokiu ar kitokiu bū
du gali būti įdomūs.

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse ir Kanadoje priskaito- 
ma 545 katalikiški laikraščiai. 
Žinoma, tai yra labai didelis 
skaičius. Iš viso, kaip jie, re
gis, gali ir išsilaikyti? Bet jų 
ir platinimo laukas yra labai 
didelis. Juos remia milijonai 
skaitytojų. Amerikos katali
kiškoji visuomenė iki šios die
nos nėturi savo dienraščio. Gal 
būt, tai yra susiskaldymo ženk 
las, o gal tik ryžto trūkumas 
imtis sunkaus darbo. Ameri
kietiškoji spauda turi taip pat 
savo vargų ir rūpesčių, ku
riuos nugalėti nėra taip jau 
lengva.

* * *
Mūsų lietuviškosios spaudos 

rūpesčiai yra surišti su lietu
viškumo išlaikymo klausimu. 
Emigracmė aplinka visą laiką 
kalba už savosios tautybės 
praradimą. Nors mes, lietu
viai, nesame linkę, kad mus 
kas organizuotų, bet dėl tos 
grėsmės, kad galime prarasti 
savo tėvų kalbą, iš meilės sa
vajai žemei jungiamės į orga
nizacijas, ruošiame įvairiau
sius parengimus, palaikome 
savo spaudą. Tokios veiklos 
nerandame didžiųjų tautų 
emigracijoje.

Italai, būdami skaičiumi ne
palyginamai gausesni Ameri
koje už lietuvius, neturi betgi 
nei tiek chorų, nei dainų šven
čių, kurias lietuviai taip gra- 
ž’ai gali suorganizuoti. Niekas 
negirdėjo nė apie jų kokią su
ruoštą operą, nors jiems so
listų tikrai nestinga. Jie netu
ri nė tokios gausios spaudos 
kaip lietuviai. Niekas negirdė
jo ir nematė jų dienraščio.

Mūsų veikla yra, pasakytu
me, kova už lietuviškumo iš
saugojimą šeimoje, jaunime, 
mokykloje, mūsų visoje išei
vi ioje. Todėl mums daug ko 
reikia, ko nereikia, gal būt, 
italams, vokiečiams, kurie ne
bijo, kad jų tauta gali išnykti.

Bet kasgi visą tą mūsų veik
la. daro gyvą ir kas ją išlaiko? 
Atrodo, kad, jeigu neturėtume 
savo spaudos, tai negalėtų su
siorganizuoti nė tie papras
čiausi susirinkimai, apie ku
riuos mūsų dienraštis nuolat 
daro pranešimus. Visi sumany
mai pereina pro spaudos pus
lapius, surengiami įvairūs va
jai, pradedami ir baigiami gin
čai. Taigi mūsų spauda, ypač 
dienraštis, yra tie kultūriniai 
centrai, be kurių lietuviškasis 
gyvenimas negali apseiti.

Dienraštis tarnauja visuo
menei. Žinia, iš tūkstančių at
siranda ir tokių, kurie karts 
nuo karto gali pajusti nepasi
tenkinimą vienu ar kitu klau
simu ir pranešimu. Tai yra

Kataliku pasauly

DIDŽIAUSIAS KATALIKŲ 
UNIVERSITETAS

Didžiausias katalikų aukšto 
jo švietimo įstaiga JAV-se yra 
Šv. Jono universitetas Jamaica, 
N. Y. mieste. Jame dėsto du lie
tuviai: dr. J. Skarulis — che
miją ir kun. dr. A. Norius — 
sociologiją. Čia yra 11,594 stu
dentai. Antrą vietą savo didumu 
užima Chicagos Lojolos univer
sitetas su 10,354 studentais. Iš 
viso privačius universitetus JA 
Valstybėse lanko 1,609,768 stu
dentai.

HONG KONGE KATALIKŲ 
PADIDĖJO 500%

Hong Konge 1962 m. katali
kų skaičius pasiekė 200,000, kai 
tuo tarpu 1952 m. jų ten tebuvo 
43,000. Hong Konge gražiai dar

natūralus reiškinys. Negalima 
laukti, kad visi straipsniai bū
tų pagal visų nuotaikas ir vi
sų nuomones. Skaitytojas, ieš
kodamas tik savo nuomonės, 
nieko naujo neatras ir nieko 
naujo neišmoks. Tik dėl “ko
mikų” skaitytojai neturi gin
čų ir nuomonių skirtumų: vi
si Vienodai nusijuokia.

Dienraščio stiprybė yra 
skaitytojai ir bendradarbiai. 
Visiems lietuviams turėtų rū
pėti, kad mūsų spauda augtų 
ir stiprėtų. Nereikia manyti, 
kad, pvz., dienraščio išlaikymo 
klausimas yra tik vienos gru
pės reikalas ar tik keleto žmo
nių prestižas. Tai yra mūsų 
visų reika’as. Laikraštis spaus
dinama/? ne leidėjams, ne re
daktoriams bei administrato
riams, kurie jį paruošia, bet 
mūsų visa' visuomenei.

Mes spausdintu žodžiu išei
name ginti aukštųjų krikščio
nybės principų, kelti savosios 
tautos ifikaių, saugoti savo 
kalbos, žadinti lietuviškumo 
jaunime, kelti ir palaikyti tau
tinę kultūrą.

Šit'e rūpimi klausimai turi 
mus visus sujungti bendram 
darbui. Labai skaudu išgirsti, 
kad jau kai kam nebereikia 
lietuviško dienraščio tik dėl 
to, kad jam jau pakanka ang
liški! - amerikietiškųjų. Laik
raštis, šalia asmeninės naudos, 
turi dar ir visuomeninę vertę. 
Žinoma, šitai bus gal nesu
prantama tam, kuris jau nu- 
siorientavo egoizmo ir naudos 
linkme.

Be to, mūsų lietuviškoji 
spauda, palyginus su ameri
kietiškąja, nėra per brangi. 
Argi tai retas atsitikimas, kad 
banketuose, apie kuriuos bu
vo kalbama praėjusių metų 
Kultūros kongrese, per vieną 
vakarą daug daugiau pralei
džiama, ka’p atiduodama dien
raščiui už visus metus. Jeigu 
mes tik dešimtą dalį visų be 
reikalo padarytų išlaidų pa
aukotume lietuviškajai spau
dai, tai ji gražiai klestėtų. Ži
noma, gal tos dešimtos dalies 
daug kas reikalauja, ir gali 
susidaryti per daug dešimčių. 
Bet dešimtoji dalis, paaukota 
spaudai, grįžta visais keliais 
šimteriopai.

Didžiausią rūpestį kelia lie
tuviškų šeimų vaikai, kurie, 
iš mokyklos sugrįžę, ant sta
lo randa tik angliškas knygas 
ir angliškus laikraščius. Gal 
tuos laikraščius įpiršo kas su 
tam tikra morališka prievar
ta Bet jų vertė dėl to nėra 
didesnė. Lietuviškosios spau
dos prievarta yra tik tėvynės 
meilė ir ištikimybė savo tėvų 
kalbai. Jeigu gi lietuviškasis 
laikraštis neatlankys šeimos 
diena iš dienos, tai joje užsi
baigs ir lietuvių kalba, kurią 
gal taip norėtum išgirsti iš 
vaiko lūpų. V. Rim.

š I

buojasi iš Kinijos ištremti mi
sionieriai. Hong Kongas turi 3, 

1133,000 gyventojų. Čia katali- 
I kai turi 5 ligonines, 33 klinikas 
j ir ambulatorijas, 3 kūdikių lop- 
| šelius, 4 našlaitynus, 2 mokyk
las akloms mergaitėms, 1 Gero
jo Ganytojo namus, 5 vaikų 
darželius, 34 parapinius socia
linius centrus ir 21 maisto per
dirbimo punktą. Katalikų pra
džios ir aukštesnių mokyklų 
Hong Konge yra 174. Jas lanko 
110,748 vaikai.

DAUG SKAITYTOJŲ
Ispanijos jėzuitai šiuo metu 

lėidžia 46 stambesnius žurna
lus, kurių ska’lytojų bendras 
skaičius siekia 4 milijonus.

PAGERBĖ REDAKTORIŲ
Rockfordo diecezijos, Illinois 

valstybėje, laikraščio “Obser- 
ver” redaktorius kun. A. J. 
O’Neill pakeltas į prelatus.

Praėjusio šimtmečio nerūpes
tingumas, kurį sosto įpėdinis Al 
bertas aptarė 1851 m. Londo
no didžiojoje parodoje, dingo, 
kaip rūkas. Jis anuomet kalbė
jo: “Mes gyvename tarpsnyje, 
kuriame greitai įgyvendinami 
didieji tikslai — vienybė pasau
lyje”. Šie žodžiai paviršutiniš
ki, perdėtai optimistiški ir net 
neatsakingi, šiandieną jie an
glams ypač ausį rėžia. Nuo Vik 
torijos viešpatavimo, kai minėti 
žodžiai buvo tarti, praslinko 
šimtmetis su viršum. Tam laike 
įvyko kai kurie pakitimai: tei
sių suvienodinimas, tačiau tuo 
pat metu anglų visuomenėje žy
miai padidėjo netikrumas. An
glijai sunku prisitaikyti nau
joms sąlygoms, kai iš imperijos 
teliko pelenai, valstybė iki šio 
meto nesuradusi savo vietos. 
Praeities tradicijos, dalimi at
gyventos, kaip 4 mil. namų sta
tytų prieš 1880 m., neturinčių 
būtiniausių įrengimų.

Anglų kritiko Richard Hog- 
gart žodžiais: “Anglija nūnai 
labiausiai susijaudinusi šalis Eu 
ropoję. Ir šiuo metu iries nori
me būti garbingi”.

Savęs ieškojimas

Šio pokario metu Anglija ban 
dė riedėti senu įsibėgėjimu Jos 
rikiuotojai gerai žinojo, kad ko
lonijos — tvirtybės šaltinis jau 
išsekęs. Mistiškoji imperijos pi
lis ne tik aptriušusi, suaižėjusi, 
bet ir bebaigianti griūti. Anglo 
pirklio ir pramonininko išmin
tis — naujosios tikrovės už
gniaužta. Pasakiškasis valstybi
nis rikiavimas buvo lydimas nuo i 
latinės nesėkmės. Anos imperi
nės Anglijos užsienio re;kalų 
ministeris Anthony Eden išim
tas iš apyvartos.

Pirklio — tarpininko būdų 
taikymas užsienio politikoje į- 
rodė visišką nesėkmę. Londo
nas taikėsi Sovietams ir net 
kai kuriomis nuolaidomis pažei
dė pavergtąsias Pabaltijo vals
tybes. tačiau lūkesčiai liko tuš
čiaviduriai. Žygis Sueze, Skybolt 
raketų byla, o Kubos įvykių į- 
tampos metu Washingtonas ne
siteikė pranešti net apie įvykių 
raidą. Derybų įšaldyme įstoti 
į Europos ūkinę bendruomenę 
anglus turėjo paveikti rašytojo 
John Osborne žodžiai (Look 
Back in Anger): “Nebeliko nar
sių polėkių Niekas nebegalvo
ja, niekas nesirūpina.” Romanis 
tas perdėjo, nes Anglijoje esa
ma ne tik susirūpinimo, bet ir 
pykčio.

Maištaujantis jaunimas

Vyresnioji karta susikūprinu
si nori tęsti anglų tradicišku-

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
livertė P GrtuCvR

Burtininkas judėjo pirmyn ramia savo arklio ris
tele, bet staiga sustojo. Luzardas padarė tą patį ir 
taip kurį laiką buvo, iš tolo vienas į kitą žiūrėdami, 
kol pagaliau, pasirodžius, kad anas pasiryžęs nejudėti, 
suerzintas laukimo, Santas rėžė pentinais arkliui ir 
sutrumpino juodu skyrusią erdvę.

Jau buvo arti Burtininko, kai išgirdo jį sakant:
— Vadinasi, mane čia atsiuntė tam, kad tamsta 

su savo žmonėmis mane užmuštum, kaip šunį? Jeigu 
taip, baikime vienu kartu.

Santas suprato, kad Pacharotė seka jam iš pas
kos, nepaisydamas jo įsakymo likti pasislėpus. 
Jau norėjo pasukti galvą ir paliepti pasišalinti, kai 
pamatė sublizgant revolverį, kurį Burtininkas traukė 
iš po pončiaus, užmesto ant balno atramos.

Greitu judesiu jis išsitraukė savąjį. Vienu metu 
nuaidėjo šūviai. Melkijadas sukrito ant arklio kaklo, 
o šis persigandęs jį nusviedė ant žemės, kur jis išsi
tiesė, sukniubęs ant žolės.

Parbloškiąs įvykis Santui buvo lygus kirvio smū
giui į galvą: jis nužudė žmogų!

Pacharotė prisiartino prie jo ir, kurį laiką pažiū-! 
rėjęs į gulintį lavoną sumurmėjo:

— Gerai, daktare, ką dabar darysime su šituo ne
gyvėliu ?

Nors jis girdėjo aiškiai, tie žodžiai negreit pasie

GEDIMINAS GALVA

mą, kuris ypač ryškus visuome
ninėje ir valstybinėje sąrango
je. Jaunesnioji karta jau iš ki
to kampo žiūri į Angliją ir ban
do bent sau sudaryti naują per
spektyvą Jos atstovai sviedžia 
kritišką žodį anglų santvarkai 
— Ansdros Bažnyčiai ir net 
karališka iam sostui. Nėra pras
mės priminti Macmillano puo
limo. nes jis priklauso prie mi
nisterio pirmininko patiekalų.

Jaunimui rūpi ne praeitis, bet 
dabartis. Jis žino, Anglija ma
žiau išleidžia mokykloms, kaip 
tyrimams moteriškų kojinių ga 
mybą patobulinti. Mokyklos ap
leistos, mokiniais perkimštos ir 
pasigendama 10,000 mokytojų. 
Tik 4% jaunimo tęsia studijas 
universitetuose, kai JAV — 25 
proc. Žinomojo Economist sa
vaitraščio buvęs redaktorius Ge- 
offrey Crowther įspėja, kad tai 
reiškia Anglijos sunykimą. •

Jaunimas yra patekęs į prieš
taravimų tėkmę. Jo atstovai tv’r 
tina, kad telieka pasitikėti tau
tos išmintim, tačiau, Daily Te- 
legraph surinktais duomenimis. 
45% jaunuolių, nesulaukusiu 25 
metų, pasiryžę apleisti savo tau
tą ir iškeliauti svetur duonos 
ieškoti.

\ i ** I R AN

Irake plečiasi pogrindinis judėjimas,_ kur norima pasiekti kurdų 
tautai nepriklausomybės. Kurdų yra Irane ir Turkijoj ir jie visi 
nori susijungti j bendrą kurdų valstybę. Situaciniame žemėlapyje 
matyti brūkšniais ir taškeliais atžymėtos vietos, kur vyksta^ kur
dų judėjimas. Apačioje vienas iš kurdų partizanų judėjimo vadų.

Ūkiniai negalavimai 
Anglai jau bando sus’gyven-

ti su politiniu nuslydimu, tačiau 
jiems nepaprastai sunku pakel
ti ūkinius negalavimus. Nedar
bas mažesnis, kaip JAV, bet 
bedarbiai pergyvena sunkias die 
nas. Wales, Šiaurinės Airijos kai 
kuriose vietovėse bedarbių skai 
čius siekia 13% Daugelyje uos
tų bedarbių skaičius svyruoja 
tarp 5-10%. Tautos pajamų 
prieauglis Anglijoje 1962 m., 
tesiekė 2,5%, kai vakarinėje Eu 
ropoję prašoka 6%. Praėjusiais 
metais pavyko nepaprastomis 
pastangomis padidinti išvežimą, 
bet turėjo atsisakyti pastangų 
pramonei gamybą ugdyti. Ne
žiūrint pažeminimo, Anglija de
da vilčių įsijungti Europos Ūki- 
nėn bendruomenėn, nors šis žy
gis gali nepateisinti jų vilčių.

— Jugoslavijos diktatorius Ti
to užvakar pareiškė, jog jis pa
siryžęs vėl savo kraštą grąžinti 
į rusų bloką.

Darbo sekretorius W. Wil- 
lard VVirtz trečiadienį pareiškė, 
kad pajamų mokesčių sumaži
nimas pagelbėsiąs surasti 1,600, 
000 darbų per sekančius ket
verius metus.

lisicii 

"der

kė gelmes, į kurias buvo pabėgusi Luzardo sąžinė. Ir 
Pacharotė sau pačiam atsakė:

— Mes jį užmesime ant jo arklio. Jį aš pririšiu 
prie savojo, netoli “Baimės” pastatų jį atrišiu ir pa- 
baidysiu į tą pusę surikdamas: “Pasiimkite, kas jums 
siunčiama iš Gilaus Užkampio!”

Staiga, atsigaudamas iš savo apglušimo, Santa8 
nušoko nuo arklio.

— Atvesk čia to bandito arklį. Aš pats įteiksiu 
jo lavoną tai, kuri jį pasiuntė prieš mane.

Pacharotė į jį pažiūrėjo nuo galvos iki kojų. To
nas, kuriuo ištarė tuos žodžius, keistai pakeitė Santo 
balsą, lygiai, kaip neatrodė, jog jam priklausytų rūsti 
žiaurumo išraiška, atsispindėjusi jo veide.

— Daryk, ką tau sakau. Atvesk arklį.
Pacharotė pakluso, bet, kai Luzardas pasilenkė 

nuo žemės pakelti lavoną, jis pastebėjo:
— Ne, daktare. Tai tamstai nepritinka. Nuvežk jį 

donjai Barborai, jeigu nori tą dovaną jai įteikti, bet 
Pacharotė negyvėlį užkels ant arklio. Tamsta palai
kyk už pavadžių, kol aš jį užmesiu.

Tai atlikus, pririšus Burtininko arklį prie Santo, 
pasiremdamas savo tų apylinkių pažinimu, Pacharotė 
prašė Santo leisti jį lydėti.

— Čia pat turėtų būti galvijų takas, tiesiai vedąs 
į “Baimės” kiemą. Mes pasinaudosime juo.

Santas sutiko būti lydimas, bet, prijojus, netoli 
don jos Barboros namų, kumečiui paliepė:

— Lauk manęs čia.
Galiausiai prieš jo valią pradėjo įsikūnyti tas ne

laukto sugrįžimo į barbariškumą nujautimas, kuris 
jį kankino pirmojoj jaunystėj. Visos jo pastangos iš
sivaduoti nuo tos grėsmės, kabėjusios virš jo gyveni
mo, užgniaužti savo kraujo palinkimą į smurtą, taip

Kai teisės duobkasiai kalba 

jos vardu
Praraja tarp sovietines propagandos ir sovietinės 

sistemos praktikos

DR. MARTYNAS BRAKAS

Jeigu mums rūpėtų žmogaus 
teisių tik popierinis garantavi
mas iškilmingose deklaracijose, 
tarptautinėse konvencijose ar 
net valstybių konstitucijose, tai 
ir sovietinėje vergijoje mūsų 
tautos turėtų būti patenkintos, 
nes juk beveik visos žmogaus 
teisės, kurių vykdymu mes nuo
lat sielojamės, yra popieryje1 
garantuotos, yra surašytos pa
vergtiesiems kraštams užka
rtose sovietinėse konstitucijose. 
Tačiau, kaip žinome, tarp sovie 
tinės konstitucijos ir sovietinės 
sistemos praktikos yra labai pla 
ti praraja. Kas yra sovietinėje 
konstitucijoje — to nėra sovie
tinėje praktikoje. Štai dėl ko 
mes vis stengiamės atkreipti 
laisvojo pasaulio dėmesį į mū
sų tautoms užkartų kriminali
nių režimų tironiškumą. Prara
ja tarp sovietinės propagandos 
ir sovietinės sistemos prakti
kos sudaro didelę spragą mūsų 
priešo pozicijose. Mūsų uždavi
nys pro tą spragą parodyti pa
sauliui sovietinės tikrovės betei
siškumą.

Atsikreipia prieš pačią sistemą

Pagarsėjęs marksistinės ide 
ologijos interpretatorius, lenkų 
filosofas Leszek Kolakovvski 
yra numatęs galimybę, kad ko
munistiniai režimai kaip tik dėl 
savo veidmainystės gali sužlug
ti. Savo studijoje “Atsakomy
bė ir istorija’’ jis tarp kitko pa
stebi, kad ‘‘kai neteisė, prie
spauda ir skurdu paremta vi
suomeninė sistema dangstoma 

; humanistiniu tuščiažodžiavimu, 
tai ji neįgyja paveiklumo ilges
niam laikotarpiui, kaip kad iš 
paviršiaus gali atrodyti. Šioks 
sistemos fasadas tam tikroj jos 
studijoj atsikreipia prieš ją pa
čią, nes ji jam visada buvo sve
tima, primesta istorinių aplin
kybių... Tada sistemos fasadas 
ima gyventi savitą gyvenimą. 
O kai tatai nesutelpa sistemoje, 
fasadas veisia ir skatina siste
mos sunaikinimo daigus.”

Mes apskritai tikime, kaip 
kad Kolakowski tiki, mo
ralės ir sąžinės galia ir žmo
gaus vertės galutine pergale, 
tai pavergtosios mūsų tautos 
ir mes, jų atstovai Vakaruose, 
turime pagrindo kai kuriais at

žvilgiais būti optimistais. Ta
čiau, antra vertus, žmogaus gar 
bės ir sąžinės galia ir asmens 
teisių svarstymai Jungtinėse 
Tautose ir jų įvairiuose komi
tetuose anaiptol mūsų aptimiz- 
mo neparemia.

Apsisprendimo teisės duob
kasiai

Kad melas ir veidmainystė 
yra visų komunistų režimų tai
syklė — mes tai žinome ir su 
tuo kovojame. Bet to yra ma
ža. Komunistų režimų ir jų at
stovų Jungtinėse Tautose žmo
gaus garbės ir vertės nepaisy
mas, jų melas ir veidmainystė 
turėtų būti dar didesnis rūpes
tis tiems, kurie komunistinių 
režimų atstovus priima kaip 
sau lygius partnerius ir drauge 
su jais pasirašinėja iškilmingas 
deklaracijas, chartas bei kon
vencijas. šie laisvojo pasaulio 
reprezentantai turėtų būt net 
labiau susirūpinę sovietine dvi
prasmybe nei mes patys, nes 
jie neša tiesioginę ir didelę at
sakomybę už savo nuolaidžiavi
mą sovietiniam melui. Kokias 
perspektyvas turi susidaryti so
vietų pavergtosios tautos, kai 
Vakaruose melas yra priima
mas kaip tiesa ir veidmainystė 
diktuoja sprendimus.

Imkime tautų apsisprendimo 
teisę, įrašytą Visuotinėje Žmo
gaus Teisių deklaracijoje, jos 
21 straipsnyje. Visiems aišku, 
kad sovietų pavergtuose mūsų 
kraštuose apsisprendimo teisė 
yra ciniškai sutrypta. Nepai
sant to Jungtinės Tautos sovie
tinius kvislingus priima kaip 
oficialius ir pilnateisius sovietų 
pavergtų tautų atstovus. Jiems 
suteikta teisė kalbėti ir veikti 
pavergtųjų tautų vardu. Apsi
sprendimo teisės duobkasiai ir 
graboriai, Vakarams sutinkant, 
kalba jos vardu! Kur dar gali 
būti šlykštesnė veidmainystė?

šešioliktasis principas
Mes teisėtai skundžiamės, 

kad “nėra tarptautinės mašine
rijos, kuri užtikrintų Visuotinės 
Žmogaus Teisės Deklaracijos 
principų praktišką vykdymą ... 
Centro ir Rytų Europos Tau
toms”. Betgi tautų apsisprendi
mo principui vykdyti pačiose

(Nukelta į 4 psl.)

įgimtą Luzardams, kurie visi buvo žiaurūs vyrai, ne- 
pripažinę kitokio įstatymo, kaip ginkluotą jėgą, nu
ėjo veltui. Iš kitos pusės, visos jo pastangos susi
daryti pažiūras civilizuoto žmogaus, kurio instinktai 
yra palenkti principų disciplinai, sunkus ir atkak
lus geriausių jo gyvenimo metų darbas dabar prapuo
lė, buvo sujaukta niršulingo narsumo, jį paskatinusio 
vykti į Giliojo Užkampio pasalas.

Jis jautė ne vien tik natūralų pasišlykštėjimą, 
kad gintis užmušdamas, pasibaisėjimą žiauria būkle, 
privertusią jį įvykdyti veiksmą, prieštaravusį giliau
siai įsišaknyjusiems savo dvasioje principams, bet ir 
pasibaisėjimą visam laikui praradus tuos principus, 
įgyjus galutinį patyrimą, atsidūrus jau visam gyve
nimui žmonių tragiškam skaičiuje.

Pirma pats faktas, nors jo galėjo išvengti, tu
rėjo pateisinimų: tai buvo teisėto apsigynimo veiks
mas, nes Melkijadas pirmasis griebėsi ginklo. Bet 
antra vertus, tai nebuvo valios veiksmas, nei paver
giančio impulso pasireiškimas, bet aplinkybių susi
klostymas, tegalimas tik barbarijos viešpatijoje, ku
rioje skendėjo lyguma. Tai buvo įsijungimas į nelem
tą skaičių žmonių, turėjusių ieškoti teisingumo su 
ginklu rankoje, ir tai jau nebegalėjo būti atitaisyta 
ar sušvelninta. Per visą Araukos sritį bus linksniuo
jamas jo vardas, apsuptas raudona aureole, kurią jam 
suteiks visų bijomo donjos Barboros pagelbininko mir
tis. Nuo tos akimirkos visas jo gyvenimas suterštas 
ta garbe, nes barbariškumas neatleidžia tam, kuris 
nori jį apvaldyti, griebdamasis jo paties vykdomų 
priemonių. Jis yra nenumaldomas. Kartą žmogus pa
naudoja jo priemones, jis turi sutikti su viskuo, ko 
reikalauja jo ginklai.

(Bus daugiau)
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ALKANAS EZAVAS
Pavojingas alkis, kuris marina dvasią 

PRANAS RAZMINAS

Alkanas žmogus yra pavojin
gas sau ir kitiems. Alkani žmo
nės kelia revoliucijas ir keršija 
tiems, kurie vertė juos badauti. 
Jie dažnai pasirenka klaidingą 
kelią, kuris ir juos pačius pra
žudo. Vieni alksta medžiaginių 
dalykų, kiti — dvasinių. Dva
sinis troškulys apima žmogaus 
dvasinį pasaulį — sielą. Toks 
nori būti geras, šventas žmo
gus. Dėl dvasinių vertybių jis 
atsižada kūno trumpalaikių į- 
geidžių ir viso to, kas kliudo 
jo sielos pažangai.

Nuo fizinio alkio nė vienas 
žmogus nėra laisvas. Ir tie, ku
rie grindžia savo gyvenimą dva 
sinėmis vertybėmis, dažnai Skau 
džiai kenčia kūno alkį. Fizinis 
alkis ne tik atskirą žmogų su
žaloja, bet labai dažnai pakei
čia tautų ir valstybių veidą. Jis 
ne kartą dvasines vertybes nu
stumia į purvinas seklumas. 
Tarp fizinio (ne duonos, bet 
aistros, kuri pavergia žmogaus 
jėgas) ir dvasinio alkio vyksta 
niekados nesibaigianti kova. Tai 
ne kas kita, kaip amžinųjų ver
tybių iškeitimas į laikinąsias, 
menkavertes, tai šių dienų ateis 
tinių bei liberalistinių nuosta
tų pastatymas prieš amžinąjį 
dekalogą.

Kaip žinome iš Senojo Įstaty
mo, alkanas Ezavas nuostabiai 
lengvai atsižadėjo savo pirmgi- 
mystės teisių. Už karštos sriu
bos — Ješ’enės lėkštę jis bro
liui Jokūbui perleido amžinąjį 
paveldėjimą. Jis neįvertino pirm 
gimystės teikiamų privilegijų ir 
iškrito iš žydų garbingos mesi
jinės istorijos. Kas Ezavui pirm 
gimystė? Jis naudojas’ gyveni
mu, nesirūpindamas savo tau
tos istorijos rūpesčiais. Jis me
džioja, džiaugiasi laikiniais pa
sisekimais. Nežiūrint viso jo 
pajėgumo, jis visai neatsparus 
tokiam dalykui, kaip trumpa'lai- 
kiui kūno alkiui: “Štai mirštu 
badu, ką man padės pirmgimys- 
tė!”

^Modernieji ezavai
Alkano Ezavo problema te

bėra deginančiai aktuali ir mū
sų dienų palinkusiose į kūno al
kį generacijose, nors tūkstan
čiai metų praslinko nuo pokal
bio tarp alkano Ezavo ir jo 
brolio Jokūbo. Ezavo tipo žmo
nių netrūksta ir mūsų dienose. 
Už dubenį sriubos, tai yra už 
menkaverčius kūno reikalavi
mus dažnai atsisakoma esmi
nių gyvenimo dalykų.

Kas jiems amžinasis paveldė
jimas, jei jie išalkę linksmybių. 
Jie lengva širdimi sukuria savo 
moralę. Tas šiurpus realizmas 
verčia juos lengva širdimi spiau

Ieško Napoleono nagrobtu 
brangenybių

Šiemet Sovietų Rusija minė
jo 150 metų Barodino kautynių 
sukaktį ir ta proga atgijo no
ras surasti Napoleono 1812 me
tais pagrobtas brangenybes — 
auksą, sidabrą, brangakmenis, 
meno kūrinius. Yra žinių, kad 
traukdamiesi iš Rusijos, pran
cūzai tas brangenybes įmetę į 
ežerą prie Wiazmos, prie seno 
Smolensko kelio. Daug kartų 
buvo ieškota, bet veltui, tačiau 
pastebėta, kad minėto ežero 
vandenyje esama nemaža ištir
pusio sidabro ir vario, kas ro
dytų, jog to ežero dugne esama 
paskandintų brangenybių. Spau 
da ėmė kelti klausimą, kas nu
tiko su Napoleono armijos ka
sa. Sakoma, kad toje kasoje bu 
vę 6 milijonai auksinių frankų. 
Esą prancūzai Vilniaus apylin
kėje paslėpę tą kasą, bet ligšio
liniai ieškojimai buvo nesėkmin 
gi; istorikai tačiau mano, kad 
anksčiau ar vėliau Napoleono 
kasos paslaptis būsianti išaiš
kinta. J. G».

ti į visa tai, kas žmogų padaro 
žmogumi, kas jį riša su amži
nybe. Verčiau jam nieko apie 
tai nežinoti, ar paniekinti žino
mus ir anksčiau gerbiamuosius 
dalykus, kurie kliudo jo aist
roms. Ateistas vengia ieškoti 
tiesos, nes tai kenktų jo gyve
namajai realybei, jo kūno aist
roms. Jis patenkintas karšta le- 
šiene... Taigi 7— jis be galo skur 
džios dvasios, suskretusio gy
venimo vaikas.

O tylusis Jokūbas? Šis antra
sis Rebekos ir Izaoko sūnus gud : 
riai pasinaudoja proga ir už 
menkavertį dalyką, sriubos lėkš 
tę, nusiperka įpėdinystės teisę. | 
Išmintingoji Rebeka atsistoja 
Jokūbo pusėn ir pamoko, kaip 
išgauti Izaoko palaiminimą.
Idealizmo stoka ideologinėse 

organi zaeijose
Argi mes nepasigendame mū

sų generacijoje jokūbų, kurių 
rūpestis neprasidėtų ir nepasi
baigtų sriubos lėkšte, visą kitą 
paliekant neišmanėliams idealis
tams? Alkanas Ezavas nugy- 
vendina šiandien garbingas i- 
deologines organizacijas, atšal
do mūsų visas gerąsias pastan
gas. Tiesa, ne v'?e '<!<• jis blo
gos valios J’s ne iš tų, kuris 
be atoda’ ■- pan ekintų visas 
įpėdinystės teises. Jis nestovi 
šalia ateismo — materializmo 
ątstovo. Jis dažnai tik nerūpes
tingas, mažiau mąstąs, daugiau 
medžiojąs, kaip ir Ezavas, ma
terialines gėrybes. Tačiau ne
jausti gresiančio žūties pavo
jaus yra jo didžioji silpnybė. i

Ideologinių organizacijų va
dovybės mato, kaip susirinki
mai menkėjo, kaip narių skai
čius retėja, kaip mažai kas be
randa laiko į juos atsilankyti. 
Pasiteisinimai panašūs į Švento 
Rašto neišmintingųjų pasiteisi
nimus: Pirkau jungą jaučių... 
Vedžiau pačią... Tačiau mes ne- j 
šame jau tokie nuoširdūs savo 
žodžiuose. Mes turime laiko, 
bet neturime noro. Susirinkimų 
ir posėdžių banalumas mus tiek 
“prikasė”, kad mes jų vengia
me visomis keturiomis Mūsų 
nenuoširdumą paliudija apkrau
ti gėrybėmis stalai. Ten mūsų 
aktyvumas žymiai padidėja. O 
dar užrėkia ir laukiniška muzi
ka...

Žaidimas ties bedugne
Ten mes sugužim trigubai. Tie 

siog iš visų pakampių. Šiaip ar 
taip, svarstyklės nelinksta mū
sų naudai. Mes esame gana jaut 
rūs. Jeigu kas išdrįsta iškelti 
aikštėn silpnybes, mes tokį drą
suolį, kas jis bebūtų, tuojau 
priverčiam atsiprašyti. Ar ne
atsitiko dar taip neseniai su vie
nu garbingu žmogumi? Nebūki
me užuomaršos.

Sukant į savo namus, reikė
tų konstatuoti, kad jau pats 
laikas visomis galimomis prie
monėmis įtaigoti garbingų or
ganizacijų narius susimąstyti 
giluminėmis ir kartu likiminė- 
mis problemomis. Mūsų susirin- 

, kimai ir pobūviai turėtų tuojau 
i pat pasukti Jokūbo veiklos kryp 
timi. Lūkuriavimas mums pa- į 
vojingas Mūsų įpėdinystės prie 
šai visada įžūliai galvoja mūsų 
nenaudai.

Argi ne gyvenimo ironija, 
kad mieliau diskutuojame tuos 
medžiaginius dalykus, kurie pa
teko į mūsų kūną, negu tuos, 
kurie tinka mūsų dvasiai. Mes 
pastebimai slenkame į dvasinį 
bankrotą. Mūsų priešas jau ima 
džiaugtis kovą laimėjęs. Didelio 
pasirinkimo neturime.

Jeigu Viešpats leido net sa
vo ištikimiesiems būti šėtono 
gundomiems, jeigu jam leido 
dėl, rodos, menkos gyvenimo 
digresijos jų didžius darbus ap
ardyti, tai ko mes galime tikė
tis, skęsdami savo gyvenimo 
menkybėse... Mes iš gyvenamo
sios realybės turėtume daugiau

Kurdai Irake išplėtė savo judėjimą ir nori atskiros valstybės. Vir
šuj matyti partizanų vadas, vadinamas Mullah, o apačioj trys 
kurdų partizanai. Kurdų Irake, Irane ir Turkijoj esą apie 10 tnil.

KAI TEISĖS DUOBKASIAI KALBA...

(Atkelta iš 3 psl.)
Jungtinėse Tautose jokios kitos 
mašinerijos nereikia, išskyrus 
tiesumą ir sąžiningumą Vaka
rų reprezentantams. Kalbėdami 
apie tarptautinę mašineriją, pa- 

l prastai turime galvoj tarptau
tinę armiją, atomines bombas 
JT gen. sekretoriaus dispozici
joj ir paveikų tarptautinį tri
bunolą. Bet sudrausti melui ir 
sugrąžinti sąžiningumui Jungti
nėms Tautoms, sprendžiant de
legacijų mandatus, visa ši bau
ginanti technologija ir organi-

THE, MARGRRET MflNOR 
FOR W0MEN

Fonmerly Ulvinc I’rovidcncc liuli 
1121 North Orleans Street 
Single and Double Rooma 
Rates: $7, $10 and $12 or

Rooms and Board 
Cnfcterln Service — Cliupel 

llee. uiul TV Rooms - Muid Service 
— BY APPLICATION ONLY — 

WH. 4-9778 — WH. 4-9709 
WH. 4-2089.
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racijas dėl asmens teisių, kai 
net nė mažiausios pradžios nė
ra daroma pačiose Jungtinėse 
Tautose vykdyti vienai pagrin
dinių teisių — tautų apsispren
dimo teisei, nors jai įvykdyti 
Jungtinėse Tautose pakaktų ke 
lėtos tuzinų geros valios Vaka
rų valstybininkų apsisprendi
mo.

JT Žmogaus Teisių pakomi- 
sis prie savo projektuojamų
jų penkiolikos laisvės principų 
turėtų pirmuoju pridėti šešiolik 
tąjį principą, būtent, kad kiek-

zacija visiškai nereikalinga, vienas žmogus, o pirmiausia JT 
Tam visiškai užtektų mašineri- delegatai, turi teisę būti laisvi 
jos Vakarų delegacijų galvose nuo oficialaus melo ir veidmai- 
bei šįrdyse ar, bendrai tariant, nystės.
dekalogo. Deja, šiuo metu mes 
negalime būti patenkinti Jung
tinių Tautų ir jų įvairių komi
tetų ar komisijų darbu, nes 
JT veikla per daug jau nu
spalvinta veidmainystės. Su ko- 

I kia viltimi žmonija gali žvelgti į 
i Jungtinių Tautų priimtas tarp- 
I tautines konvencijas bei dekla-

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies lr auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 K West 05th Street 
Chicago 42, Illinois 
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reikalauti, negu tik sriubos lėkš centnerį į linksmybių, nors ir 
tės...

Mumyse šykštu dvasinio po
lėkio Kietas racionalizmas (ne 
tas istorinis) mus stipriai var
gina. Vis savęs klausiame — 
kokia bus iš to nauda? Kieta 
naudos generacija! Kokia kam 
nauda veikti ir gilintis? Kas 
paveldės mūsų laimėjimus? Juk 
nė v'enas nėra aklas. Kiekvie
nas gerai mato, kur nukrypo 
tik iš tėvų lizdo išsiritę vaikai. 
Kad taip tėvynėje... Būtų mie
liau veikti ir kurti... Juk visvien 
su dviem generacijom viskas pa 
sibaigs. Negalima taip galvojan 
čių pesimistinių nuotaikų visai 
nuneigti. Tačiau tas pesimiz
mas stumia mus ne į dvasines 
gilumas, bet į troškinančias sek 
lumas, paviršutiniškumą.

Nušluoti stalai ir ištuštėjusios 
bonkos be žodžių liudija apie 
mus pačius.

Kova už įpėdinystę
Su paskutiniu išgertu kavos 

puoduku pasibaigia mūsų dva
sinis susikaupimas Tai ne vien 
lietuviškojo gyvenimo vaizdas. 
Tai kartu ir visos gyvenamosios 
aplinkos vaizdas. Vėl lendamą 
į smukles, vėl lenkiamas vynas, 
alus ir degtinė iki kito susikau
pimo, iki kito kavos puoduko 
bendroje draugėje. Užburtas ra 
tas.

Neateis dvasinis atgimimas, 
skaičiuojant dolerius ir kvote- 
rius ir klausantis nereikšmingų 
žinelių, paskaitomų iš blogos 
redakcijos biuletenių. Prancūzų 
katalikų kunigai galėtų patvir
tinti, kad daugėjantis tikinčių
jų skaičius bažnyčioje žada pa
rapijai dvasinį atgimimą, tačiau 
su gailesčiu reikia pripažinti, 
kad jų patyrimas šio krašto ka
talikams beveik negalioja. Ir 
tam teigimui yra rimtų priežas
čių.

Susidaro keistas įspūdis. Iš 
pažiūros, rodos, čia tikinčiųjų, 
o ir katalikų yra perteklius. 
Kvia klausimas, ar užtenka re
ligijoj įpročio ir mados? Ver
tybių jaukalas šiandien yra to
kiame pat pavojuje, kaip jis 
buvo \ir alkano Ezavo laikais. 
Ezavas pralaimėjo. Kokius re
zultatus mes paliksime istorijai? 
Gal nėra tikslu tik praeitį liaup
sinti. Joje taip pat žmonės gy
veno ir klydo, tačiau tik mada 
ir šleivu modernizmu užsigavėti 
nėra didelės išminties ženklas. 
Metams ir dešimtmečiams slen
kant, vertybhj supratimas da
rosi vis dramatiškesnių.

Anksčiau — jau dabar vy
resnioji geneiacija — į gerai 
parengtas aukštos kokybės pas 
kaitas rinkdavosi labai gausiai ’ 
r aktyviai dalyvaudavo. Jei po 
o būdavo “atsipūtimo” valan- Į 
la, tai į ją atsilankydavo tik 
lalis, ypač studentijos. Ne kiek 
ienas studentas išdrįso iškeisti 
ėvo parduotą rugių ar kviečių Į

AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MFSV SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
kuklių, valandėlę. O dabar? Nė- Į 40#8 Arcjier Ave Tei. Vi 7-2481
ra svarbu žinoti ir tai, ar jis I euuardas ui,is, sav.

, ». , , .j. , • I (Incorporated)pats dešimkę užsidirbo ar vy- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
resnysis jam įteikė. Didžioji tie
sa yra mūsų sąžinėje, kurią ----------------------------------
taip negailestingai esame apgo

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituaniea Ave. 
Tel. FRontier 6-1882

iš

žę varginanCiC 
sekluma.

ir dusinančia

ĮpėdinysėČ3 saugotojas atpa-

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki pen,.zįstamas ne tiek 1S proto gilu-i tadlenlo 10 Iki II vai. ryto Sefttadte 
i-i niais Ir sekmadieniais nuo 8:40 Ikimo, kiek 1S Širdies skaidrumo. 9:S0 vai. ryto Vakatufikos pirmad

Būti žmonėmis yra mūsų pa- 7 vaI vak
reiga, nuo kurios neatleidžia 
nei jaunystes kvailumas, nei 
gyvenimu nusivylimas, nei karš 
tos sriubos alkis.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil AM ir 1027 mg FM

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplevvood Ave.chicAi?o 20, m.

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas Ir 

apdraustas perkraustymas 
WA 5-9209 Chicago, III.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

PERKI IK 1‘ARIH O|)U
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

0312 S. We*t<m G H «-05«2|
A t dura 11-4 ir 0-8

► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦<» H ADiy SRAS
I G. TELEVISION CO. . 

2512 W 47th St., FR 6-1998
TV, RADIJAI HI-FI VĖSINTUVAI 

Parduodam • Talsom •
Sekm. uždrya

JOIN OUR
LENOX WARE 1

I

10 CENTŲ ČEKIAI
SAUGŪS 
PATOGŪS 
EKONOMIŠKI
NEREIKIA STOVĖTI EILĖSE 
Jckių rūpesčių kur pasistatyti mašinų

Marąuette National Bank
GRovehill 6-5100

4-1

Atdara ketv. vakarais Atdara šeštadieniais

MEMBER FDIC

EARN MORE with a BONUS ACCOUNT
New Benus Plan is available in multiples of $1,000

■y

v

1 °/ + '/ž %
2 + i%

4 YEAR BONUS PLAN 
(Anticipated Dividends

8 YEAR BONUS PLAN 
(Anticipated Dividends)

SEND FOR COMPLETE DETAILS Account mugt
SUCCESS SAVINGS 

& LOAN ASSOCIATION
919 W. 55th St., LaGrange, III.

Kept intact to 
earn Bonus

CLU

4 ptece 
place setting to savers

Šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos. 
Šis pradinis indėlis įgalina Jus būti DINNERWARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie 
LENOXWARE komplektai gau-

garantiją dviem metams,na
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektus 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui... paštu uareikalavimai 
nepriimami.

4^ NEW
BONUS
PLAN

AVAILABLE

M Investment 
Account*

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

VALAN D O S: 
Pirmad. nuo 12 Iki 8 po piet
Antrad. .. 9 „ 4 „
Trečiad. uždaryta visa dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad ., 9 8 ,.
Aeštad » 11:10

anticipated dividend 
on Investment aooounta Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta įstaiga su dviem kie
mais automob liams 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.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Ave. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575
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45 metai nuo įžymiausio Lietuvos knygnešio 
Jurgio Bielinio mirties

Jonas Miškinis

Jurgis Bielinis buvo įžymiau
sias lietuvių spaudos draudimo 
metais knygnešys. Dėlto ne vel
tui jis Vadinamas “knygų kara
liumi”. Platindamas lietuviškas 
knygas J. Bielinis drąsiai skelbė 
Lietuvos nepriklausomybės idė
ją. Kai jis veikė ir gabendavo 
lietuvišką spaudą iš Prūsų, pla
tindamas ją po Visą Lietuvą, 
bendradarbiai — talkininkai va 
dino jį “ministerių”, kiti gi 
“knygų karaliumi”.

J. Bieliniui rūpėjo ne tik kny
gų platinimas, bet ir būti akty
viu Lietuvos laisvės pranašu. 
Jis skelbė Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę dar tada, kai 
mūsų tauta carų laikais vilko 
sunkų priespaudos jungą.

J. B. skyrėsi nuo kitų savo 
giliu protu, sąmoningumu, aiš
kia, nedvejotina Lietuvos reika
lų nuovoka ir tauriu užsidegimu 
bei ryžtu žūtbūtinei kovai su 
caro valdžia. Tai jo būdo stip
riausia dorybė, kuri. vedė jį tė
vynės meilės keliu.

Brošiūrų autorius
Jis matė Lietuvos luomų ne

teisybes — dvarininkų ir nutau- 
tėjusių bajorų savivaliavimą ir 
rusų valdžios žiaurią priespau
dą. Trokšdamas gero savo gim
tajam kraštui ir žmonėms, ma
tydamas skriaudžiamųjų vargus 
ir jų sunkią ekonomišką buitį, 
padėdavo jiems, visą laiką sie
lojosi ir rūpinosi jų geresniu 
gerbūviu. Dėlto jis įsipareigojo 
caro valdžios įstaigose ginti 
skriaudžiamųjų lietuvių reika
lus. Toks pasišventimas kėlė jo 
autoritetą ir populiarumą lietu
vių tarpe. Nors nuo dvarininkų 
ir (bajorų užsitraukė neapykan
tą, bet to nebodamas, ryžtingai

ieškojo priemonių žmonių 
skriaudoms sumažinti ir jų tau
tiniam susipratimui pakelti. Jis 
rašė ir leido slaptus atsišauki
mus ir brošiūras apie Lietuvos 
prisikėlimą. Vadinasi, sielojosi 
ir rūpinosi Lietuvos praeitimi ir 
ateitimi. Jis išleido Daukanto 
istoriją, spausdino Prūsuose. 
Kai kas tvirtina, kad J. Bieli
nis prirašė tos istorijos pabai
gą. Buvo išspausdinęs Lietuvos 
žemėlapį, bet, kai tik išspausdi
no, tai to žemėlapio visą laidą 
vokiečiai konfiskavo.

Prieš 100 metų
1863 metais, Paryžiuj, buvo 

sušauktas sukilimo dalyvių su
važiavimas. Kaip tų įvykių Lie
tuvoj liudytojas, į tą suvažia
vimą pateko ir Jurgis Bielinis. 
Mat, dvarininkams buvo reika
lingas Lietuvos kaimo žmonių 
atstovas. Tačiau jį pasikvietę 
dvarininkai nepasidžiaugė, bet 
nusiminė. J. B. suvažiavime ga
vęs žodį, savo griežtoj kalboj 
pabarė Lietuvos dvarininkus, 
faktais pavaizduodamas jų nei
giamus darbus ir išdidžiai pa
reiškė, kad Lietuva turi būti 
laisva ir nepriklausoma. Tas 
dvarininkams labai nepatiko. 
Anuomet visi dvarininkai žiūrė
jo į Varšuvą.

500 rublių už Bielinio 
nužudymą

Bielinis savo talkininkams 
dažnai sakydavo, kad lietuviški 
laikraščiai, kuriuos jis gabena 
iš Prūsų, “tai ugnis, ir su ta ūg 
nimi sudeginsime maskolius 
Lietuvos žemėje.”

| Rusų valdžiai J. Bielinis buvo 
labai baisus. Rusams atrodė, 
kad šis lietuvių švietėjas yra 
jiems pavojingas. Už jo Bielinio

Philadelphia, Pa.

Kasmet miršta, bet prisikelia

Šituo juokeliu Philadelphijos 
Lietuvių Tautinis ansamblis 
linksmino negausiai susirinku
sią Naujųjų Metų sutikti lietu
vių visuomenę. Kad tame juo
kely tūnota paslėptos tiesos, 
dažnas nė nepagalvojo.

Sausio 14 d. į ansamblio nau
ją valdybą išrinkta: V. Šalčiū- 
nas, pirm., P. Puodžiūnas, G.

galvą paskyrė stambią “dova
ną” — 500 rublių. Bet neatsira
do Lietuvoj tokio žmogaus, ku
ris būtų parsidavęs tokiems vi- 
liojantiems pažadams ir išduo
tų jį caro valdžiai. Nors daug 
kartų jis buvo patekęs į rusų 
žandarų pinkles, bet savo apsu
krumu ir ypatingu sumanumu 
sugebėdavo iš jų nagų paspruk
ti.

J. B. pats rašė ir slaptai lei
do laikraštėlį “Baltasis Erelis”, 
kuriame daugiausia buvo rašo
ma apie caro atėjūnus ir jų juo
duosius darbus.l’jį.Į.V.
Mirsiu, kai Lietuva bus laisva

Bielinis daug dirbo, daug iš
kentėjo ir juo toliau, juo labiau 
brendo ir augo jo mintyse gilus 
įsitikinimas ir viltis, kad vistiek 
iš Lietuvos maskoliai turės pa
sitraukti. Savo namiškiams sa
kydavo, kad jis mirsiąs tik ta
da, kai Lietuva bus laisva. De
ja, šiam kilniam Lietuvos lais
vės pranašui ir ryžtingam kovo
tojui neteko laisve pasidžiaug-1 
ti. Jis žinojo, kad Lietuva kelia
si iš priespaudos, kad Lietuvos 
Taryba prieš buvusių Lietuvos 
konferencijų buvo įpareigota 
atstatyti nepriklausomą Lietu
vą, bet Lietuvos laisvės akto J 
paskelbimo jis nebesulaukė. Jis 
mirė 1918 m. sausio 18 d.

Jakuškytė, Pr. Stupelis ir M. 
Karaška. Ansamblis į išrinktuo
sius deda daug vilčių.

Ansamblis senuosius metus 
praleido darbingai: koncertas 
Baltimorėje, Kariuomenės šven
tės minėjimas, kaukių balius, 
Naujųjų Metų sutikimas, tai 
ryškesni darbai atlikti vos ke
lių mėnesių laikotarpy, įtiki nan 
čiai byloja apie ansamblio va
dovybės ir jos dalyvių darbštu
mą ir pasišventimą.

Deja, šalia pragiedrulių, esa
ma ir prietemų. I. Bendžiūtė ir 
Karalienė dėjo daug pastangų 
atkurti šioje kolonijoje tautinių 
šokių grupę, tačiau nepavyko 
ioms surinkti reikiamo skai
čiaus šokėjų. Gražus mūsų ide- 
alisčių užsimojimas sudužo da
linai dėl to, kad visuomenė ma
žai atkreipė į tai dėmesį. Nepa
ragino mūsų jaunųjų jungtis į 
šį pasididžiavimo vertą sambū
rį. Vertėtų prisiminti, kad juo 
toliau atidėliosime šį opų mūsų 
kolonijos reikalą, juo sunkiau 
jis bus įgyvendinamas.

Tikėdami Maironio žodžiams, 
kad kiln’os idėjos nemiršta, vi
liamės, kad tautiniai šokiai vėl 
prisikels. Kad ansamblio ūka
notas dienas greit pakeis gied
ra. Giedra Jakuškytė

Pittsburgh. Pa.
Vasario 16 d; minėjimas 

Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą rengia Ame
rikos Lietuvių Tarybos skyrius 
sekmadienį, vasario 17 d. Pra
šoma kitokių parengimų tą d:e- 
ną nerengti. Mišios 10 vai. šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Kitose 
bažnyčiose, kiek aplinkybės lei
džia, prašoma tą dieną taip pat 
paminėti. 3 vai. p. p. Lietuvių 
Piliečių svetainėje, 1723 Jane 
St., bus graži programa. Kalbą 
pasakys Amerikos Lietuvių Ta
rybos centro valdybos narys 
dr. P. Grigaitis.

Kiekvieno lietuvio iš viso Al- 
leghany apskr. yra pareiga da
lyvauti. Pranešėjas

Visi žinome, kad yra parašy
ta, jog ne vien duona žmogus 
gyvas. Tą žino ir tiedu biznie
riai, apie kuriuos šiuo tarpu 
Chicagoje daug kalbama ir ne
mažai rašoma. Yra tai Jurgis 
Janušaitis ir Jurgis Mažeika.

Iki šiol jiedu turėjo maisto 
krautuvę 1515 W. 69 St., o 
dabar persikelia į naują šaunų 
pastatą prie 69-tos ir Maple
vvood Avė. Reiškia maždaug už 
pusės bloko nuo dabartinės 
vietos. Tos krautuvės naujoj 
vietoj iškilmingas atidarymas 
arba, kaip sakoma, “Grand 
Opening” įvyks trečiadienį va
sario 6 d. Pradžia 8 vai. ryto.

Malonu nurodyti, kad minėti 
biznieriai, būdami maisto bizny
je, neužmiršta, jog žmogus ne 
vien duona gyvas. Jiedu savo 
krautuvės naujoje vietoje atida
rymo proga pirkėjams teiks do
vanas, kurios skiriamos ne kū
nui, ne medžiaginiams reika
lams, o dvasiai. Iškilmingo ati
darymo dienomis pirkėjai, prisi
pirkę gėrybių, bus kviečiami 
prie literatūros stalo ir iš gau
sybės knygų galės pasirinkti do
vanų. Visi atsilankiusieji krau- 
tuvėn, daug ar mažai pirkusieji, 
drąsiai eikite prie knygomis ap
krauto stalo ir atminčiai rinki
tės dovanų.

Panašus dovanų dalinimas 
yra praktikuojamas ir milijoni
nių kompanijų. Visi nuo seniai 
žinome, kad ir mūsų taupymo ir 
skolinimo bendrovės skelbia do
vanas taupyto jams. Jurgis Ja
nušaitis ir Jurgis Mažeika čia 
daro tą naujenybę, kad jų dova
nos bus lietuviškos knygos.

P. Gudas

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKVBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo

2 iki 5 vai atidaryta tik 6211 S. Westem Avė. krautuvė. .

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PEETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

INSURED

4'/2%

PAGERBĖ RAŠYTOJI

1963 metų Regina medalį JA 
Valstybių Katalikų Bibliotekų 
sąjunga paskyrė Onai Nolan 
Clark, Santa Fe., N. Mex. gy
ventojai už jos knygas vaikams 
ir už jos veikalus apie ispaniš
kai kalbančias mažumas.

~ ^yi
Naujas aukštas dividendas mokamas 

už investavimo sąskaitos.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
UAl Akinnc. PIRM. ir KETV.................................. 9 v. r. iki 3 p. p.VtlianUUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 v.. p.

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

asiniuhliikitr HraiuĮn Classified skyriumi

DĖMESIO! I
VASARIO 6 D. TREČIADIENI ATIDAROMA MARQUETTE PARK CENTRE, 2534 W. 69TH ST 

NAUJA, MODERNI MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Į ŠĮ ATIDARYMĄ MALONIAI KVIEČIAME VISUS ESAMUS, BUVUSIUS IR BŪSIMUS KLIJENTUS 
IR VISUS, VISUS MIELUS LIETUVIUS IŠ ARTI IR TOLI.

PARAMOJE JŪS RASITE:r
I. Geriausios kokybės prekes vietinių ga 

minty.
II. Didžiausių pasirinkimų importuotų pre

III. Didelį pasirinkimų įvairiausių vietinių 
ir užsieninių gėrimų.

IV. Moderniškų, švarų šviežios mėsos sky
rių.

V. Sąžiningų, mandagų ir nuoširdų patar
navimų.

Atidarymo dienomis PARAMOS personalas 
supažindins su įvairiais skyriais ir kainomis.

Atsilankiusieji bus maloniai priimti ir 
pavaišinti.

Atidarymo proga specialūs nupiginimai. 
štai keletas pavyzdžių:

Centr. Cut pork chops, I svaras......... 65®
Oscar Mayer Wieners, I svaro pokelis 39®
Oscar Mayer Slaisuotu lašinukų,

I svar. pok................................ 490
Slatkowsky Polish dešrų, I svaras... .650
Domino Cukraus, 5 svarai................ 490
Delmonte Tuną Fish pusės svaro dėžu

tės, 4 už .....................................99®
Hunts Peaches, 2*/z nr.................... 250
Kraft Miracle Whip, kvorta .............. 470
Hills Bros. Kavos, 2 svarų dėžė ... $1.09
Crisco, 3 svarų dėžė......... ...............790
Centrella kiaušinių (iš Wisc.) Jumbo,

3 tuz. už................................$1.49

Cheer Giant su 7 ct. off. pak................ 690
Svogūnų, 3 svarai ....... \................. 100
Bananų svaras ................................ 10®
Bordens pieno perkant I gal. arba 2 po 

pusę gal. veltui priedas 8 ouz. varškės

LIKERIŲ SKYRIUS:

BARNETT 3 žvaigždžių pranc. konja
kas ....................................... $4.98

GERMAN BRANDY................. 5th $3.98
NAPOLEON BRANDY, pranc___ 5th $3.35
RICCADONNA ITAL-VERMOUTH. 5th $1.15
LIEBFRAUMILCH vok. vynas ... ,5th 890
BORDEAUX pran. vynas............. 5th 98
PABST BLUE RIBBON alus pok. po 6-12 

ouz. dėžutėmis ar butel.............. 89®

Ir šiame skyriuje jus rasite šimtus ru 
šių gėrimų žemomis kainomis.

Tad iki malonaus pasimatymo PARA 
MOJĘ — vasario 6, 7, 8, 9 d.d.

sav. J. Janušaitis ir J. Mažeika
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MOKYTOJAS NEMOKA DAUGYBOS 
LENTELES

FOR RENT 
Išnuomavimui

CLASSIFIED G U IDE

“Komsomolskaja Pravda“ ap 
rašo, iš šalies skaitant, sunkiai 
įtikėtiną istoriją, nurodančią ne 
paprastai žemą mokslo pozici
ją pradžios ir vidurinėse mo
kyklose Sovietų Sąjungoje.

Esą, neseniai į “Pravdos” re
dakciją atkeliavęs laiškas iš Sa
markandos, kurį parašęs asmuo, 
dirbąs centralinėj superfosfato 
fabriko laboratorijoj, klausda
mas, kaip reikėtų išsiaiškinti 
tokį faktą, kad į tą laboratori
ją buvusi priimta darbuotis sep 
tyniolikmetė mergina Sadolat 
Muchtarowa, besimokanti 10 
vakarinės mokyklos klasėj, ta
čiau ji nežinanti elementarinės 
aritmetikos veiksmų. Nekalbant, 
esą, apie daugybos ir dalybos 
veiksmus, ji nežinanti nei apie 
skaičių sudėjimą, nei pagaliau 
atimtį.

Skaičiuoja degtukų pagalba

Redakcija, padariusi tyrinėji
mą ir patvirtinusi, iog tai ne
santi išimtis. Vakarinėj mokyk- 
joj nr. 7 iš 16 mokinių, besi
mokančių 10-toj klasėj, tik vie-j 
nas išsprendęs aritmetikos už-i 
davinį, kuris buvęs paimtas iš 
4-tos klasės vadovėlio. Kiti gi 
mokiniai, jų paklausus, kiek bus! 
prie 6 pridėjus 5, nors kai kurie

MOS KOLONIJOSE

Elizabeth, N. J.

Vasario 16

Elizabeth Laisvės Komitetas, 
pirmininkaujamas kun. Pragul- 
bicko, sausio 27 d. buvo sukvie
tęs Elizabeth lietuviškų orga
nizacijų atstovų pasitarimą Va
sario 16-tos minėjimo reikalu.
Nutarta minėjimas surengti va
sario 17 d. lietuvių “Laisvės sa
lėje”. Paskaitininku pakviestas 
žinomas visuomenininkas, Klai
pėdos krašto atvadavimo daly
vis, M. Brakas. Meninę minėji
mo dalį atliks skautai ir litu
anistinės klasės mokiniai, kurią 
veda kun. Pragulbickas. Į šį mi
nėjimą yra pakviesti aukštieji 
vietinės valdžios pareigūnai.

Remontuojami vargonai
Lietuvių Šv. Petro ir Povilo 

parapijos bažnyčios vargonai, 
parapijos klebono pi ei. Keme- 
žio rūpesčiu, pagrindinai atre
montuojami. Parapiečiai kvie
čiami savo aukomis prisidėti 
prie remonto išlaidų, kurios, at
rodo, bus stambokos.

Koncertas
Bažnytinis choras ruošiasi 

bažnytinės muzikos koncertui, 
kurio metu bus išpildyta Č. Sas
nausko Reąuiem. Kviečiami nau 
ji choristai.

Prieš keletą metų, buvusiam 
vargonininkui prof. Žilevičiui 
išėjus pensijon, čia buvęs gau
sus ir stiprus choras pakriko.
Atsikėlus į Elizabeth muzikui 
Mamaičiui, tikimasi parapijos 
chorą atgaivinti — sustiprinti.
Visi parapiečiai, galintieji savo 
balsais šį chorą papildyti, turė
tų jausti pareigą nedelsdami į- 
sijungti į šio choro gretas. Cho
ro repeticijos būna kiekvieną
sekmadienį po 11 valandos mi- _ . ...... c . ................ . ... . , ... „ Taip atrodo širdies fondui vajaus
šių, lietuvių Laisvės saleje , piaRatas širdies ligų tyrimo fon- 
269-73, Second Str. M. D. dui vajus vykdomas vasario 24 d.
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Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl lnf«.rmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

vartoję ir degtukus tam veiks
mui atlikti, visvien gavo atsa- i 
kymą, jog tai bus... 12!

Mokytojas Muchtarow 41 moj 
kykloj rašydamas vienam žo-: 
dyje darąs po dvi arba tris or-: 
tografines klaidas. Mokytojas1 
Cblabierdjew 42 mokykloj esąs 
šventai įsitikinęs, jog septynis 
kartus po septynis yra 63, o sep} 
tynis kartus šeši 46. Ir, esą, jis 
buvęs be galo nustebintas, ka
da jam buvę pasakyta, jog jo 
daugybos lentelės žinojimas yra 
neteisingas.

Juoktis ar verkti?

Šitoks fantastinis dalykų sto
vis buvęs priėjęs prie tokio laip 
snio, kad reikalą tyrinėjusi ko
misija buvusi priversta kreip
tis į Samarkandos universiteto 
matematikos fakulteto dekaną 
prof. Omnową kad jis tartų sa
vo žodį ir ginčą išspręstų.

Gi iš to fakulteto buvę suži
nota, jog į matematikos fakul
tetą pr. metais buvę paduota 
200 prašymų įstoti studentais, i 
60 iš tų prašymų buvę atmesta, | 
nes kandidatai visiškai neturėję 
supratimo apie matematiką. Ki
ti nubyrėję dėl kitų priežasčių. 
Studentais buvę priimta 125, 
tačiau ir tiems buvę įsteigti spe 
cialūs kursai, kuriuose jie prasi
mokytų ir pagilintų elementari
nius matematikos dėsnius. Tad, 
šitaip rašo “Komsomolskaja 
Pravda”. Taigi, jei tikėti tai 
“pravdai” (tiesai), tad kas iš 
tikrųjų lieka — verkti, ar juok
tis? P*-- Alš.

Motinos ir vaiko diena
Trijų Karalių šventėje viso

je Italijoje yra švenčiama “Mo
tinos ir vaiko” diena. Ta proga 
Šv. Tėvas Jonas XXIII pasiun
tė specialų laišką Motinos ir 
Vaiko Globos draugijos vado
vybei, įvertindamas tos organi
zacijos palaimingą Veiklą ir 
kviesdamas visus rūpintis vai
kų auklėjimu ir motinų globa. 
Ir Italijos valstybės preziden- | 
tas Segni paskelbė atitinkamą 
atsišaukimą motinos ir vaiko 
globos svarbumui pabrėžti.

BRITAI EKSPORTUOJA
ŠUNIS

Net 5,004 šunis britai 1962 
metais eksportavo į užsienį, už 
tai gaudami $4,500,000. Dau- 
giausįa eksportavo į JAV — 
net 2,193 šunis. Į Kanadą per 
tuos metus išvežta 383. Kiti eks 
portuoti į Rusiją, Suomiją, Falk 
land salas, Ispaniją, P. Ameri
ką, net į Japoniją. Ypač geras 
pareikalavimas sportinių, me
džioklinių, veislinių, kambarinių 
šunų.

Išnuom. 51/2 kamb. butas, ap- ENGINEERS 
šildytas, karštas vanduo, pirmam 
aukšte. 5939 So. MapleWood Avė.,
Tel. 436-5464. CAREER

PARDAVIMUI
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GARBAGE DRUMS
WITH COVFRS A IIANDLES 
30 & 55 gal. Free delivery

1148 VV. 63rd St. & 5622 S. Racine 
Tel. 434-3232 & 434-1113

.. ..

MlSCELLANEOL’s’”
Įvairūs

M O VI N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldur 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi, žiema kainos papigintos

Tel. CLiffside 4-1050

■L :!
TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

I. M I G L I N A S
2549 VV. 69th St. II a., PR 6-1063

Gražių vizitinių kortelių
reikia

D R A U G A fe 
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest' 63 rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500

Pirkite ĮflV Apsaugos 
8 o n u s I

FOUNDRY HELP
IMMEDIATE EMPLOYMRNT

• FLOOR MOLDERS • CRANE OPERATORS 
• MAINTENANCE MEN

Only well ųualified men considered. We are an established California 
Steel foundry offering permanent positions. IVonderful place to work 
and realy live. Write giving full exper|ence and baekground. All In
formation held eonfidential.

KAY - BRUNNER STEEL PRODUCTS
DEPT. L 999 MERIDIAN, ALHAMBRA, CALIF.

OUTSTANDING OPPORTUNITY
FOU H D R Y

ASSISTAHT MELTIHG FOREMAN
Mušt have eleetrie are furnace experience. Only well qualified 

man considered. We are a well established 
CALIFORNIA STEEL FOUNDRY 

All replies held strietly eonfidential.
IVrite, įvirę brief resiune to Dept. L. or Phonett 

AT 2-2194 — CU 3-2141
KAY — BRUNNER STEEL PRODUCTS 
999 Meridian — Alhambra, California

ENGINEERS
STRESS ANALYSTS - 

HEAT TRANSFER 
ANALYSTS

A number of attraetive engineering positions are immediately 
available for graduate engineers with experience in Stresą or Heat 
Transfer Analysis.

These positions are with a commercial groivth company with ex- 
tending programa in nuelear steam generating eąuipment.
Enjoy sasual family Uving in pleasant sočiai, eiiltural and recrea- 
tional surroundings with exeeilent schools.

We offer relocation assistance and liberal fringe benefits.
Write giving full detaiLs in resume ineluding piloto, all Information 
held eonfidential. Send to manager of industrial relations.

DEPT. L

COMBUSTION
ENGINEERING INC.

911 W. Main Street Chattanooga, Tennessee
(An Equal Opportunity Employer)

HELP VVANTED 
Reikalingi darbininkai

Opportunities 
FOR... 

DESIGN
ENGINEERS

H.V. AND A.C.
AGE OPEN

Graduate with minimum 3-5 years’ 
devirsified experience in commer- 
cial and industrial heating, venti- 
lation and air conditioning design. 
Experience with Consulting firm 
desirable.

DESIGN

ENGINEER
FIRE

PROTECTION
SYSTEMS

Immediate opening for graduate 
engineer with minimum 5 years’ 
heavy experience in design and 
layout of interior and exterior fire 
protection systems for industrial 
buildings and manufacturing faci
lities. Mušt be completely familiar 
with reųuirements of N. F. P. A.
Capable of responsible design and 
spečification of systems to meet 
with approval of factory insuring 
agencies ,including deluge systems 
and bydraulic calculations. Design 
capabilities in building Utilities de
sirable in addition to above. Cotn- 
plete medical and life insurance 
program and retirement plan. Sal
ary commensurate with experience 
and ability. Submit complete resu- 
me and salary requirements to:

Personnel Office 

THE 
RUST

ENGINEERING
COMPANY,

2316 Fourth-av., North
Birmingham 3, Aiabama

CONTRACTORS 
Namų statyba ir remontai

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTA8 ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2801 VV. 69th SL. Chicago

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų 
gyvenamų jų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018 

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

STOGAI — KAMINAI — RINOS
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

Dedame naujas “oopper-alloy” ri
nas. Jų nereikia dažyti; garantuo
tos visam laikui. Kaina ta pati kaip 
ir už galvanizuotas. Taip pat taiso
me senas rinas, išsmaliname ir da
žome. Darbas garantuotas.

Visokius stogus taisom, atnauji
name arba naujai dengiame. Varto
jam fiber-asphalt. Garantuota, kad 
vanduo nepereis.

Kaminai — Mūrinaml, valomi ir 
taisomi. Taip pat Įdedame vamz
džius Į originalius kaminus: tinka 
gazo, alyvos, ir anglies apšildymams. 
Sulaiko drėgmę.

Dažom iš lauko ir cementuojame.
— Pilnai apsidraudę. — Nemokami 
apskaičiavimai. — žemiausios kai
nos.

Atdara dien!}. ir naktj bei sekma
dieniais.
La 1-0047 arba RO 2-8778

DIRBAMA ŽIEMOS METU

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5151

MASTER DECORATIHG
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IS LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ
Skambinti Algimantui Dlkiniul 

GA 5-5807

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vlenintėlal iš lietuviij turi
me miesto leidjmų dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis OL 6-0412
Victor Skade ST 8-9272

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning Į nau
jus lr senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit lr sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SITEET METAL 

Telefonas Vi 7-3447 
4444 8. TVestern. Chicago *, UI.

REAL ESTATE

Ciceroje tuojau turi būtti par
duotas palikimas — 3-jų butų me
dinis namas, 6—4—4 ir krautuvė. 
Apšildymas gazu ir karštu vand., 
2 maš. garažas. $16,500. Tel. 656- 
2233.

•OPPORTUNITIES
Progos

Parduodamas grožio salionas. 
i Dabartinis savininkas ne operato
rius, turi parduoti. Veikiantis biz
nis. Įsteigta prieš 3 metus. 6655 S. 
Mozart St. Duokit pasiūlymą. Tel. 

! 586-1810.

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

RE A L ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai ir žemė pardavimui

10 metų. 4 kamb. mūras. Aukšta 
pastoge. Oazu šildymas. Alum. lan
gai. geležine tvora, garažas. $19.590.

Apknltas meilinis. Alum. langai, 
gazu šildymas. Platus lotas. Arti 
parko. $12,650.

4 butų mūras. Keramikos vonios, 
alum. langai, garažas. Prie parko. 
$43.000.

8 kamb. mūras. Įrengtas rūsys, 
vonia ir ekstra patogumai. $17,450.

11 kamb. namas. Gazu šildymlas, 
vonia ir dar prausykla. $14.200.

88,000 pajamų, be Išlaidų šildy
mui — visai naujas 6 butų mūras. 
Dideli butai, modern. vonios, virtu
ves. balkonai, atskirt gazu šildymai. 
Atgausite pilna kainą per 8 H me
tus. Įmokėti apie $20,000.

! Gražus mūras bizniui — 4 kamb.
: butas ir garažas. Centr. šildymas.
Dėl ligos parduoda už $15.500.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 Wesl 691h Street. Tel. RE 7-7200 er RE 7-8534

Mėgstate erdviai gyventi? štai 12 
'metų, 7% kamb. mūr., 2 vonios, cen- 
I tral. vėsinimas, alum. langai. Įreng
tas rūsys. M. p-ke. Tik $23,000.

išsikelia Iš Chicagos lr parduoda 
su nuostoliu 5 kamb., 2-jų metų 

i mūrinukų. Kilimai, alum. langai, pil
na apsauga nuo potvynio. Netoli 
mūsų įstaigos. Pamatykite lr bus 
Jūsų.

7 butų gerai sutvarkytas mūras. 
Atskiri šildymai gazu, pilnas rūsys, 
2 a. mūro garažas. Tik $35,000.

5 metų, 2x5 kamb. mūras. Atskiri 
šildymai gazu, alum. langai, šoninis 
įvažiavimas. Apsauga nuo potvynio. 
Nebrangus už $39,000.

ii kamb.. 3 mieg., mūr. Plytelių 
virt. ir vonia. .šiluma gazu. 30 p. 
sklypas. Gage p-kė, už $16,750.

5 lr 6 kamb. 2 aukštų mūr. $110 
nuomos už 5 kamb.. 6 kamb. butas 
savininkui. Gage p-ke. Tik $18,600.

2 namui. Vienas mūr. 5 kamb ir 
kitas gražus 4 kamb. apkaltas med. 
Pilnas rūsys, šiluma guzu. Netoli 
mūsų įstaigos. Tik $19,200.

Mūr. 2 butai ir taverna; šalia tuš
čias sklypas, 2 a. mūr. garažas. 
Gražūs butai. Dabar išnuomota už 
$375. mėn. Gage p-ke. $33,900.

NERIS REAL
6924 S. Western Avenue

Mūr. 4 butai, 2 krautuvės ir graži 
taverna, 65 lr Western, 50 p. sklp. 
centr. šild., geras investavimas lr 
biznis.

Mūr. 4x4 kamb. Brighton Parke, 
kiekv, butas atskirai apšild.; 35 p. 
sklypas, garažas, tik $25,000,

4 butai l>o 4 mūr. su sklypu. 2,400 
pajamų Į metus, tik $16,000.

ŠIMAITIS REALTY, Income Tax, 2737 W. 43 St. CL 4-2390
Mūr. 7 metų. 3 mieg., garažas, I Lotas 2-jiį šeimų nahiui, 62 ir 

platus lotas, daug priedų. $20,500. Campbell, 30x125 p. $10,800.
Mur. 3 butai, arti mūsų Įstaigos. Mūr. 5 apačioj, 3 viršuj. Garažas.

naujas šildymas. $29,800.
Iždus 2-jų šeimų namui, 67

Mozart, 30x126 p. $10,500,

KAIRYS, 2501 W. 69th St., HE 6-5151 ar HE 6-2099
1 M aukšt. mūr. 4% kamb. ir 3 

kamb. viršuj, 7 m. senumo. Pilnas
| rūsys, alyva šildymas, kabinetinės 
I virtuvės. keramikos plytelių von. 
į Arti 59-os ir Koatner. $26,900.

4 butų mūr. (originalus) po 5 
I kamb. Alyva radijatoriais šildymas, 
i alum. langai, Brighton p-ke. $38,500.

2 butų mūr. po 6 kamb. alyva- 
karštu vand. šildymas. Gage p-ke.

i $26,750.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalai*
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - IHCOME TAX

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir Sėkm. 9 v. r. iki 5 v. p.p
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Avė.
Telef. 254-7450 arba 927-2046

Visokiausių nuosavybių pirkimas- 
pardavimas, dokumentacija, nuoma
vimas. sutartys, paliūdijimal, Įvairūs 
leidimai, garantijos, afidavltai ir ki
tokį teisiniai patarnavimai. Be to 
tikslus, tvarkingas ir greitas — 
INCOME TAX užpildymas.

Namai, lotai, 
bizniai.

BUDRECKAS
2742 VV. 43rd St. 

LA 8-3384
Sklypai, visi patogumai, po $1,500. 

Statybai po 1 akrų ąžuolyno.
9 akrai tarp 2-jų gerų kelių tin

ka. bet kokiam bizniui.
25 akrai ąžuolyno su namais, kai

na $7,000, įmokėti $1,000.
P. ABROMAITIS REALTY

1005 l’orter. Lemont, 111., OL 7-0075

Marųuette l’nrke. Taverna ir 2 bu
tai. Geri įrengimai. $35,000.

Gage parke. Mūr. 6 ir 3 kamb.
Garažas. $19,500.

Marųuette Parke. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $18,500.

Marųuette Parke. Mūr. rezidencija
8 kamb., 10 metų senumo. $22,000.

VAINA REALTY
2617 VV. 7Ist St. RE 7-9515

Ciceroje. Našlė moteris parduo
da labai gražiai įrengtą ir sutvar
kytą 2-jų butų medinį namą. 2 po 
5 kamb. ir 1 kamb. rūsy. Alyva ir 
karštu vand. apšildoma. 2 maš. ga
ražas. Tik $22,000. Tel. 656-2233.

CICERO. Savininkas išvyksta iš 
šio miesto, parduoda 2-jų butų me
dinį namą, 4 ir 2 kamb. Apšild. 
gazų ir karštu vand. 2-jų maš. 
garažas. $12,500. Tel, 656-2233.

I 4 butų med. Atskiri gazu šildymai. 
Į $220 niiom. mėn. Arti Margučio.
I $17.950.

2- jų butų mūras, 2 po 6 kamb. A t- 
i skiri gazu šildymai. Brighton Parke.

$1 9.300.
3- jų butų niūras. Naujas gazu šil

dymas. Alum. langai. Naujas gara
žas. $25,(100.

3-jų hutu med. Ir šalia kitas lo
tas. Atskir šildymai. $18,600.
. Brighton Parke. 3-jų butų mūr. 
Modern. butai, platus sklypas lr mū
ro garažas. $30,600.

1 butų mūras. Tvirtas namas, at
skiri šildymai. Alum. langai. Pigus j — $22.800

ft kamb. mūras. Arti Marųuette p- 
| ko mųkyklų. Garažas. Gazu šlldy- 
| mas $ I 8:460

« butų niūras, Brighton Parke. Apie 
$5,000 nuomos. Atskiri gazu šildy
mai. $30,500.

5 kainb. mūr. šilima gazu, plyte- 
; lių virt. ir vonia, pilnas rūsys, 1 y2 a.
garažas, 60 ir Kedzie apyl. Tik 
$16,000.6 kamb. mūrus, 30 p. sklypas, ši
luma gazu, plytelių vonia, 1 ’į gara
žas, prie Kosėlando liet. naujos baž. 
$IS,9Q0.

Liuksus 8 kamb. mūro rezid. Pil
nas valgom.. ift vonios, kilimai, pui- 
Klal įrengtas poilsio rūsys, alum. 
ląngal, 2 a. garažas. Dvigubas skly
pas. Evergreen Parke. $36,500.

J kamb., 4 mieg,, valgom., bevelk 
naujas. 2 pilnos plytelių vonios, šild. 
gazu, 2 a. garažas. Gražioje vietoje 
M. p-ke. ĮJž $27,600.

9 kamb. mūr. rezidencija. Karštu 
vantj. šildymas gazu, 1 $į -vonios, 2 
a. mūro ffiražas> Ga£e P- Pigu, už

2x5 kamb. Tik kelių metų, $150 
mėlt. už būtų. Pirkaite už $34,400,

Naujas 4 mieg. mūras, 2 pilnos 
vonios, alum. langai, karštu vand. 
šildymas gazu. Netoli mūsų, už 
$22.400.
, ,,T*k ke,hJ melų, 6 H kamb. mūras, 
kilimai, šildymas gazu, gražiai J- 
rengtas poilsiui rūsys, 30 p. sklypas, 

i 2 n. gnražas. Galima užimti tuojau. 
1 $19.600.

Telef. 471-0321

Med. 2 pb 4; centr. Šildymas, ga
ražas, Brighton Parke.

Mūr. 1 Į<į aukšto: 6 puikūs kamb. 
sav. lr 3 kamb. butas Išnuomavimui. 
Centr. šildymas, garažus. Mozart & 
62. st.

Mūr. bung. 6—2 mieg., poilsio 
kamb. skiepe, 37 p. sklypas, 2 auto 
garažas, namas kaip pasaka.

30 p. lotas. M. p. $16,400. 
lr Mūr. 0 kamb. 30 p. lotas. Gars

ias. 67 lr Artesian. Tik $16,800.

3 butų mūr. 5%—6 Vi—4% kamb., 
6 metų senumo, 42x1 25 p. sklypas. 
Alyva “basebord” šiluma. Aukštos 
pajamos. Arti 60-os Ir Kedzie. Nu
mažinta kaina. $41,900.

Modernus 0 kamb. mūrinis. Varnl- 
šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os lr Sacra
mento. $18.900.

6 butų mūr. po 5 kamb.. 60 p. 
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marųuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59,900.

$12,500 — medinis. 4 lr 2 kamb. 
Rūsys, pastogė, garaž. Gazo šiluma,

$10.500 — 3 butai: 6, 4 lr 4 Ir 
krautuvės patalpa. Geras pirkinys 

1 nagingam žmogui.
$14,500, Medinis 6 kamb. bunga- 

loiv, plius 1 kamb. pastogėje. Jokių 
pataisymų nereikia. Tuoj pat galima 
užimti.

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St., Cicere 

Tel: OL 0-2233; OL 2-8007

0 originalių butų mūrinis, arti 
Wcstčrn. Atskiri šildymai lr karštas 
vanduo. Tik $36,000.

A. Norkus Real Estate
IINCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St. VVA 5-5030

SL’ MAŽU IMOKftJlMU
10 metų mūr. 4 kamb. namas. 31 

pėdų sklypas. 1H mašinos garažas 
Tik $15,900.

2x5)4 VISAI NAUJAS MOR.
Marųuette Pk. Ąžuolo medis. Ke 

ramikos plytelės. Dvi atskiros gazo 
karšto vandens šildymo sistemos 
Apsauga nuo potvynio. Plytelėm iš 
dėtas rūsys. 4 vonioa Galima iš 
nuomoti 2 kamb. su voniom atskirai 
Apžiūrėkite!

SAVININKAS IŠSIKELIA Iš 
CHICAGOS

6 metų 5 H kamb. mūr. namas an 
85 pėdų sklypo. Ąžuolo medis. Gazi 
šildymas. 1 )4 mašinos garažas. Me 
tallnė tvora. Gera proga! $18,900.

0x4 — TIK $43.000
2 aukštų mūr. prie 60-os lr Da 

men. Rūsys po visu namu. Mažo 
išlaidos — nuomininkai patys apst 
šildo. Ekstra sklypas šalia,

KAS NORI GYVETI
Ir kartu turėti kokią nors preky 

bą — štai tinkamas mūr. namas s’ 
patalpa krautuvei ir 6 kamb. butu 
Šildymas alyva. Dvigubas garažai 
šiuo metu namas duoda $200 mėr 
pajamų. Kaina $15,000 — arba tin 
karnas pasiūlymas.

TAVERNA, 3x3, 1x4
2 aukštų mūr. Marųuette Pk. Ap 

sauga nuo potvynio. Alum. langa 
$32,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

i



KAIP KENNEDY ŠEIMA TAPO 
MILIJONIERIAIS

Prezidento tėvas turi daugiau kaip $300,000,000

Kennedy šeimos, davusios 
JAV prezidentą, turtas dabar 
siekia $300 milijonų, o kai kas 
tvirtina, kad net $500 milijonų. 
Prezidento tėvas Juozas Ken
nedy laikomas vienu iš 20 pačių 
turtingiausių žmonių pasaulyje. 
Žurnalas “Life” savo sausio 25 
d. numeryje atskleidžia paslap
tį, kaip prezidento tėvas tapo 
tokiu turtingu. Jo kelias buvo 
prekyba akcijomis (Šerais), fil
mai, gėrimų importas, nejuda
moji nuosavybė. Visą savo gy
venimą Juozas Kennedy siekė 
sutelkti didesnę ekonominę jėgą 
ir išplėsti savo vaikų pasiseki- 
jną bei įtaką. Ir čia jam pavyko 
pralenkti net Rooseveltus. 

w
Studijos ir pirmi karjeros 

laiptai

Juozas Kennedy yra gimęs 
1888 m. East Bostone iš airių 
imigrantų šeimos. Jo tėvas tu
rėjo saliūną ir buvo veiklus de
mokratų partijos narys. Istori
jos ir ekonomijos studijas Juo
zas ėjo Harvardo universitete 
ir, jau studijuodamas buvo su 
draugu įsisteigęs turistinių au
tobusų bendrovę. Universitetą 
baigęs 1912 m., jis apsigyveno 
Bostone, tapdamas bankų egza
minavimo valdininku. Tai jam 
davė progos gerai pažinti finan
sinių įstaigų vedimo būdus ir jų 
pasiektus laimėjimus. Čia jis ve- 
<8ė Bostono majoro dukrą.

Jau 25 m. amžiaus būdamas, 
Juozas Kennedy, pasinaudoda
mas visos šeimos sutelktais ka
pitalais ir draugų parama, buvo 
išrinktas Columbia Trust banko 
prezidentu. Didelėmis pastango
mis jam pavyko pasiekti vietą 
Massachusetts Electric bendruo 
vės patikėtinių taryboje, o ne
trukus jis jau buvo Bethlehem 
fabriko River Yard vedėju 
Quincy, Mass. Jo metinė alga 
buvo $20,000 ir dar papildomi 
priedai nuo gamybos. Kennedy 
dirbo kietai, net susilaukdamas 
skrandžio žaizdos. Jo žinioje bu 
vo 55.000 darbininkų, šalia sa
vo tiesioginio darbo, jis dar 
jiems įsteigė valgyklą, kurią 

"lankė 20,000 darbininkų — nau
jos pajamos Kennedžiui.

Žemė Floridoje ir akcijos 
bendrovėse

Pastebėjęs kitų finansininkų

Viena — šnipų lizdas
Pasaulį sujaudino žinia, kad 

iš Vengrijos pabėgęs slaptosios; 
policijos tarnautojas mirė pas
laptingose aplinkybėse, nors ir 

-buvo policijos saugomas. Pabė
gęs į Vieną rusų karys ir čia iš- 

* siprašęs politinio pabėgėlio prie 
glaudos, buvo “įtikintas” grįžti ' 
atgal į Vengriją. Tokie įvykiai 
kartojasi, ir tai ženklas, kaip j 
svetimų valstybių agentai akty
vūs Vienos mieste. Jie čia savo 
veiklą išvystė, kai dar Viena 
buvo padalinta tarp keturių ka
rą laimėjusių sąjungininkų: JA j 
Valstybių, D. Britanijos, Pran
cūzijos ir Sov. Rusijos. Tada 
tiesiog žydėjo Vienos miesto 
kavinės, tapusios patogiu šnipų 
susitikimo centru.

Kai Austrija 1955 m. atgavo 
pilną nepriklausomybę, šnipų 
skaičius sumažėjo Sostinės ka
vinių dalis ėmė užsidarinėti, keis 
tis į automobilių ir kitokių pa

godų vietas. Šnipų veikimas su
mažėjo. Gi špionažo žydėjimo' 
metu, kaip praneša “Chicago 
Tribūne”, Vienoje buvo net 25 
slaptos tarnybos, iššifruoj&nčios 
slaptus pranešunus. Vien tik 
rusų šnipų buvę apie tūkstan
tis. Vienas laikraščio redakto
rius, kuris gaudavo amerikiečių 
whisky už informacijas, kas ket 
virtas mėnuo imdavo atostogas, 
nes kas ketvirtas mėnuo rusai 
vadovavo tarptautinės zonos po
licijai, o rusai jį norėjo sučiupti

žygius, Kennedy užpirko nema
žus žemės plotus Floridoje, ta
da dar pardavinėjamus pigia 
kaina. Toliau — jis susidomėjo 
Šerais. Drauge su kitais jis už- 
pirkdavo kokį 100,000 šėrų, 
paskiau jie imdavo tuos šėrus 
reklamuoti ir susilaukdavo, kad 
parduodavo už dukart ar dau
giau didesnę kainą. Kartais įr 
nepasisekdavo, bet dažniausiai 
jie išeidavo laimingai.

Teatrai ir filmai

Vėliau perėjo į kinų teatrus: 
drauge su grupe Bostono vers
lininkų jie Naujoje Anglijoje 
nupirko 31 kino teatrą. Tačiau, 

(pamatęs, kad britai (bijodami,
! kad juos kiekvienu kartu gali 
“papjauti” Hollywoodas) nori 

j išeiti iš savo suorganizuoto te
atrų tinklo JAV vakaruose, 
Kennedy pardavė savo dalį an
ksčiau turėtame teatrų tinkle ir 
sudarė sindikatą, kuris iš britų 
atpirko teatrus už $10 milijonų. 
Filmai tada davė gražų pelną. 
Jo suorganizuota F.B.O. teatrų 
bendrovė nupirko 200,000 Ame
rican Vaudeville bendrovės šė
rų, mokėdama po $21, o už tri
jų mėnesių jų kaina jau buvo 
$50.

Šitaip įsistiprinęs teatrų sri
tyje, Juozas Kennedy savo va- 
dovybėn paėmė Pathė Ėxchan- 
ge filmų bendrovę, gaudamas 
$30,000 metinių pajamų ir, be 
to, liko First National Pictures 
bendrovės patarėju ,su metinę 
alga $150,000. Parduodamas 
savo išaugusius šėrus teatruo
se, Kennedy gavo daugiau kaip 
$5 milijonus.

Spekuliacija akcijomis
Dabar jis perėjo į spekuliaci

ją Šerais. Parinkdama^ tuos, ku 
rių kainos buvo smuku sios ir 
tinkamu momentu juos parduo
damas. savo kapitalą padidino 
iki $15 milijonų. Dabar jis jau 
galėjo ugdyti ir savo politinę į- 
ta’ką. 1932 metais jis Roosevel
to rinkiminei kampanijai paau
kojo $25,000, demokratų parti
jai^ tarp draugų surinko $100,- 
000 ir dar $50,000 savų paskoli
no.

Pelnas iš prohibicijos 
panaikinimo

Matydamas, kad dauguma 
JAV pasisakė už prohibicijos

už špionažą. Rusai tada gausiai 
praktikavo pagrobimus. Viena 
nelaiminga vięnietė buvo išlai
kyta “per klaidą” visus metus 
kaline rusų sektoriuje.

Praeitų metų spalio mėnesį 
Vienos gyventojus supurtė ra
dinys Hezendorfe. Čia atrasta 
vila su pagrobimo įr žudymo 
įtaisais. Rąstą kraujo ant lovos, 
kilimų, net art užuolaidų. Taip 
krauju apšlakstytame kambary 
gulėjo hipoderminė adata. Iš tos 
vilos buvo dingę dr. Aurel Ab- 
ranyi, spėjama —- dviems žval
gyboms tarnavęs agentas, ir ko 
munistų slaptosios policijos tar 
rautojas Laszlo Geroe. Šis pas
tarasis, paspiukęs į Vengrija, 
rašė laiškus Vienos laikraščių 
redaktoriams, teisindamasis ne
buvęs kaltas. Vienos policija 
mano, kad Abranyi, nužudytas 
ar narkozės apsvaigintas, buvo 
įbruktas į Geroe automobilį ir 
išvežtas į Vengriją.

Praeitais metais Austrijoje 
buvo apie 12 šnipų bylų. Dau
giausia vengrų, kurie rinko ži
nias apie austrų aviaciją, ka
riuomenės paskirstymą, gyny
bos organizacija Vengrijos pa
sienyje ir net apie Austrijos 
pramonę.

Dėl viso to Austrijos vyriau
sybė uždraudė daryti nuotrau
kas iš lėktuvų, neleisdama to 
nei turistams. Rytų blokas yra 
kaltinamas grobiąs informaci-

panaikinimą ir nujausdamas, 
kad prohibicija bus panaikinta 
visose JAV-se, Juozas Kennedy 
D. Britanijoje nupirko tūkstan
čius dėžių gėrimų ir pasirūpino 
gauti kelių D. Britanijos svai
galų prekybos bendrovių atsto
vybes JAV-se. Tai jam atnešė 
milžinišką pelną.

Ambasadorius Londone
1934 m. prez. Rooseveltas jį 

penkeriems metams paskyrė 
naujai sudarytos Vertybių Po
pierių ir Biržos komisijos na
riu. Tai pakėlė jo prestyžą ir į- 
taką, tačiau, nenorėdamas gy
venti Washingtone, toliau nuo 
šeimos ir savo verslo, jis po 
431 dienos atsisakė. Roose
veltas panaudojo Kennedy fi
nansinį patyrimą, tai kviesda
mas jį padėti aptvarkyti JAV 
laivininkystę, tai siųsdamas į 
pasitarimus su užsienio banki
ninkais, kol pagaliau 1937 m. 
paskyrė jį JAV ambasadoriumi 
į Londoną. Čia jis laibai stengė
si sulaikyti bekylančio karo pa
vojų. Tačiau ne viskas jam ge
rai sekėsi ir po trejetos metų 
iš to posto pasitraukė. Trys jo 
sūnūs išėjo į karą. Vyriausias 
— Juozas žuvo.

Nejudamos nuosavybės versle

Dabar Juozas Kennedy apsi
gyveno Floridoje ir perėjo išim
tinai į nejudomos nuosavybės 
verslą, pirkdamas nuosavybes 
Manhattane, kas jam atnešė 
net $100 milijonų. Pvz. vieną 
nuosavybę ties 51 gatve ir 
Lexington jis buvo pirkęs už 
$600,000, o pardavė už $3,970,- 
000. Jis taipgi investavo į įstai
gų pastatus, besikuriančius pre
kybos centrus ir įsigijo ir di
džiausią pasaulyje prekybinį 
pastatą Merchandise Mart Chi
cagoje. Šis pastatas turi 42 
aukštus su 93 akrais nuomoja
mo ploto. Šiuos didingus rūmus 
nupirko už $12,956,516, pasi
skolindamas net $12.5 milijono. 
Pirkdamas jis buvo gavęs iš 
Washingtono pažadą, kad iš tų 
rūmų išsikraustys valdinės įstai 
gos ir bus galima pakelti nuo
mą. Dabar šie rūmai vertinami 
$75 milijonus. Nuomos jie neša 
po $13 milijonų per metus, tai
gi daugiau negu Kennedy už 
juos užmokėjo.

Žibalo bendrovėse
Kad valstybiniai mokesčiai 

perdaug nenusausintų pajamų, 
Juozas Kennedy pasuko į žiba
lo ieškojimą, į žibalo bendrovių 
verslą, kur galima žymiai di
desnę pajamų dalį turėti laisvą 
nuo mokesčių. Viena tik Mokeen 
Oil Co, kurioje žymią dalį akci
jų įsigijo Kennedy, 1962 m. 
pardavė žibalo už $3 milijonus.

Kaip tvarkomas Kennedy 
turtas?

Kaip Kennedy laiko savo ka
pitalus? Apie pusė viso turto 
yra išskirstyta vaikams ir Ken
nedy labdaros fondui, kuris nuo 
1946 jau yra išdalinęs $16,500,- 
000, daugiausia skirdamas pro
tiškai atsilikusiems gydyti ir iš
laikyti. Ketvirtadalį sudaro ne
judamoji nuosavybė, likusį ket
virtadalį — akcijos žibalo ben
drovėse, miestų bonuose, pra
monės bendrovių akcijose ir ki
tose vertybėse, pagaliau dalis 
laikoma rezerve grynais. Tur
tus administruoja pakviesti spe
cialistai, nes Juozo Kennedy sū
nūs — JAV prezidentas Jonas, 
teisingumo ministeris Robertas, 
senatorius Teddy — nėra labai 
suinteresuoti auginti kapitalus.

J. Pr. Jurginis

jas apie patentuotą Austrijos 
plieno gamybos būdą. Pramonės 
planų šnipai ypač ieško.

Tačiau pagrinde Austrijos sos 
tipe nėra špionažo tikslas, tai 
priemenė platesnei špionažo vei
klai. Dabar Viena darosi geru 
punktu iš kurio bus galima šį 
pavasarį sekti jungtinius Rusi
jos - Rumunijos - Vengrijos ka-1 
riuomenės manevrus.

J. Žvilbutis I

TELŠIŲ RABINŲ MOKYKLA AMERIKOJE DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. vasario mėn. 4 d.

Amerikos spauda plačiai ra
šo apie Telšių rabinų mokyklą, 
sėkmingai veikiančią Wickliffe, 
Ohio. Ši mokykla jau turi 87 m. 
amžiaus. Buvo įkurta Telšiuose 
1875 metais, bet buvo uždary
ta 1940 m., kai Lietuvą okupa
vo bolševikai. Kai 1941 m. Lie
tuvą užplūdo naciai, mokykla 
buvo visiškai sunaikinta ir jos 
dėstytojai bei auklėtiniai užda
ryti koncentracijos stovyklon. 
Tiktai du tos mokyklos dėsty
tojai — rabinai Mordecai Katz 
ir Elijah M. Block, padedami 
amerikiečių, atvyko į San Fran
cisco miestą dar prieš Pearl 
Harbor ataką.

Po karo tik maža dalis tos 
Telšių rabinų mokyklos auklė
tinių išliko gyvi ir pasiekė va
karus. Jie buvo atkviesti į Cle- 
velandą, kur, Amerikos žydams 
padedant, buvo atkurta rabinų 
mokykla, tam panaudojant Py-

GARSIAUSIAS METODISTŲ 

VYSKUPAS APIE 

JONĄ XXIII

Philadelphijos metodistų vys- 
l kūpąs Fred P. Corson yra 
“World Outlook” žurnalo iš- 

| rinktas garsiausiu 1962 m. me
todistų vyskupu. Vysk. Corson 
yra Viso Pasaulio Metodistų ta
rybos prezidentas. Kalbėdamas 
į 300 Metodistų Auklėjimo ta
rybos narių, vysk. Corson pa
žymėjo: “Nėra man abejonės, 
kad popiežius Jonas XXIII yra 
žmogus Nr. 1 viso pasaulio Baž 
nyčios žmonių santykiuose. Jis 
yra žmonių popiežius.”

Vysk. Corson buvo vienas iš 
Vatikano suvažiavimo stebėto-

jų. Pasakodamas Metodistų i I 
j Švietimo tarybos nariams apie 
' savo audienciją pas popiežių, 
j vysk. Corson pažymėjo: “Po
piežius yra labai reiškus — tok
sai, su kokiuo miela būti. Kai 

Į tik jis norėjo ką man pasaky
ti, jis paglostydavo mano ran
ką, ir man reikėjo budėti, kad 
tuo pačiu neatsakyčiau...”

Vysk. Corson pareiškė viltį, 
kad įvyks didesnis suartėjimas 
tarp katalikų ir protestantų; 

i džiaugėsi popiežiaus Jono XXIII 
j pareiškimu, jog pirma turi būti 
i jaučiamas broliškumas, o tada 
I bus lengviau siekti doktrinos 
bendrumo.

Kiek elektrifikuota kolchozu, 
sovchozų pavergtoje Lietuvoje?
PAVERGTA LIETUVA. — 

Nors dažnai giriamasi, kad kol
chozai sparčiai elektrifikuoja
mi, tačiau iš pastarųjų savaičių 
pareiškimų vaizdas dar atrodo 
miglotas. Gruodžio 15 d. “Tie
soje” (293 nr.) paskelbtame 
pasikalbėjime, Vyr. energetikos 
ir elektrifikavimo valdybos vir
šininko pavaduot. Alg. Stum
bras pranešė, kad Lietuvoje 
elektrifikuoti “beveik visi sov- 
chozai ir trys ketvirt. kolchozų. 
O sausio 10 d. Vilniuje vykusia
me Aukšč. Soviete valst. plano 
komisijos pirm. A. Drobnys 
aiškino, kad 1963 m. būsią nu
tiesta naujų elektros tiekimoi li
nijų ir “tai įgalins elektrifikuoti 
400 kolūkių ir 60 tarybinių ū- 
kių. šių metų pabaigoje bus 
elektrifikuoti 88,5% kolūkių ir 
visi tarybiniai ūkiai”. Aukšč. 
Sovieto Ekon. komisijos pirm. 
akademikas K. Meškauskas, 
papildęs A. Drobnio pranešimą, 
pažymėjo, kad, priešingai Drob
niui, “dabar elektrifikuoti visi 
tarybiniai ūkiai ir 72% kolū
kių”. (Plg. “Tiesa” nr. 9). O 
vėl tuose pačiuose posėdžiuose

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvė, 
visoje Amerikoje

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
<itus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy 
yenimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tuvei

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

thian rūmus, E. 105 St., Cleve- 1 
landė. 1957 metais ta mokykla 

i persikėlė į Devereaux reziden
ciją Wickliffe, kur tarp Euclid 

i gatvės ir Ridge Rd. įsigijo 57 
I akrus žemės.

Čia dabar mokosi 300 auklė- 
' tinių tarp 12 ir 22 m. amžiaus, 
įveikia net trys mokyklos: pa- 
1 ruošiamoji, aukštesnioji ir kole- 
| gija (yeshiva). Tokių mokyk
lų iš viso tėra tik penkios A- 
merikoje. Jai vadovauja iš Tel
šių atvykęs rabinas Mordecai 
Katz, kaip mokyklos preziden
tas. Įdomu, kad paruošiamosios 
mokyklos anglų kalbos moky
toju yra pakviestas vienas ka- ■ 
talikas. Aukšt. mokyklos kursas 
— 4 metai, kolegijos — 6 me
tai. Daug laiko atiduodama stu
dijoms talmudo, kuris surašy
tas net į 60 knygų. Dėstomoji 
kalba anglų ir hebrajų. Baigu
siųjų šią mokyklą tik mažesnioji 
dalis tampa tikrais rabinais.

kiausios trąšos vėjas sniegu 
apipustė, azotą išgarino. Kiau
lių fermoje — nėra kam šerti 
kiaulių. Kolchozininkai aiškina: 
“Kapeikas gauname, tai ir nie
kas nesiskubina šerti kiaulių”. 
Pasirodo, netvarkos esama ir 
daugiau, o fermos vedėja—Ni

kalbėjęs žemės ūkio min. pava
duot. Vyt. Vazalinskas vėl pa- 

(skelbė naujus skaičius (Plg.
“Tiesa” nr. 10). (E.)

-

Pripažįsta: kolchozai 
toliau skursta

PAVERGTA LIETUVA. — 
Vilniaus radijas sausio 17 d. 

j pripažino: girdi, ūkiai (suprask, 
i kolchozai — E.) stiprėja, bet 
i daug esama ir silpnų, abiejomis 
| kojomis šlubuojančių. Klausia- 
' ma — kodėl kolchozai nežengia 
| pirmyn ir čia pat atsakoma — 
vienur trūksta gero, sumanaus 
vadovo, kitur gi išpūstas admi
nistracinis aparatas, pagaliau 
dar trūksta materialinio suin
teresuotumo. Toliau Vilniaus ra 
dijas nurodė: “Žmonės dirba 
atžagariomis rankomis, nes vi
sai mažai tegauna už darbadie
nius”. Esą, pakanka tik pažvelg 
ti į Zarasų raj. “Raudonojo 
Spalio” kolchozą ir matai vaiz
dą: netvarka didžiausia, nuo pa 
vasario, tur būt, mėšlas nevež- 
tas. Jis metamas į koridorių ir 
kitur. Apie 300—400 to pui-

na šapkina, ji drauge ir zootech 
nikė. Žinoma, tenka kaltinti ir 
pačius kolchozininkus — girdi, 
jie “mažai gauna, nes blogai 
dirba”. Tai tipingas paaiškini
mas, vis toliau skurstant kol
chozams. (E.)

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Juozas MikucKis: Lyrikos kraitis, rinktinė ........................... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ............................... $2.00
Jurgis Blekiiitis: Vardai vandenims ir dienoms................... $1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

.1. F. RUDEI KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605*07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7 1741-2

4330*34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 ’

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių DirektoriaiMAŽEIKA «NS
6845 30. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA 
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPOHAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 2$rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1133—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST OSrd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienai blokas nuo kapinių
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X Prof. Vl. Jakubėnas sukū
rė ir jau (baigia instrumentuoti 
specialų tautinių šokių šventei 
maršą “Šokėjų eisena”. JAV. ir 
Kanados taut. šokių šventė į- 
vyksta 1963 m. liepos 7 d. Chi
cagoj.

X Al. Wells, aukštesniojo teis 
mo teisėjas ir Chicagos Lietu
vių Tarybos pirmininkas, pra
neša, kad Chicagos lietuvių cen 
trinis Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas įvyks va 
sario 17 d. 2 v. Marijos Aukšt. 
imok. salėje.

X Elzbieta Paurazienė, iš Det
roito, Mich., “Draugui” rašo: 
“Noriu pareikšti didelį pasiten
kinimą “Draugu”. Kasdien ne
kantriai jo laukiu, sulaukusi, 
visus darbus atidedu, kad galė
čiau peržiūrėti. Linkiu Jums ir 
toliau žengti pirmyn”. Ji taip 
pat pridėjo aukas už kalendo
rių ir auįcą — dienraščiui pa
remti.

X “Lituanus” siuntinėjamas 
beveik visoms laisvojo pasaulio 
universitetų bei kitų aukštojo 
mokslo institucijų bibliotekoms, 
politikams, kultūrininkams, į- 
vairių periodinių leidinių redak
toriams, lietuvių draugams. Li
tuanus siekia objektyviai infor
muoti skaitytoją apie lietuvius 
ir jų kūrybinius pasireiškimus 
bei Lietuvą ir jos dabartinę tra 
gišką būklę.

Šiuo metu vyksta Lituanus 
žurnalui remti vajus.

X Petrą Spetylą, gyvenantį 
Springfield, UI., ištiko nelaimė: 
sudegė namas, kuriame jis gy
veno. Sudegė visi jo daiktai, 
tarp jų visa biblioteka knygų, 
kurių jis daug turėjo. Petras 
Spetyla laikinai gyvena pas pa
žįstamus ponus Lėlius, 1 Gettys 
burg Dr., Springfield, III.

X Inž. Jonas Stankus paskuti
niais keliais metais yra pasižymė 
jęs bažnyčių statymu. Jo paskuti 
nioji kruopščiai pastatyta šven
tovė, kuri dėl savo originalaus 
lietuviško stiliaus yra atkreipu
si kitataučių dėmesį ir kuria gė
risi patys lietuviai, yra Mas- 
pethe prel. J. Balkūno rūpes
čiu įgyvendinta. Be to, inžinie
rius yra žinomas ne tik bažny
čių statyboje, bet ir puikiais na 
mais, kuriais daugelis domisi, o 
amerikiečiai net ir spaudoje ap
rašo. Malonu pažymėti, kad in
žinierius nuoširdžiai remia ir 
Chicagos Lietuvių Operos kul
tūrinę veiklą. Jis su žmona bū
simiems operų spektakliams pa
remti įteikė $150.00 dol. čekį. 
(Pr.)

X Operos spektaklių bilietai 
gaunami tik Marginiuose, 2511 
W. 69th St. Spektakliai Stude
baker teatre, 410 S. Michigan 
Ave. įvyksta kovo 30 d., 8 v. 
v., kovo 31 d., 3 p. p. ir bai. 7 
d., 3 v. p. p. Cavallerija Rusti- 
cana ir Pajacų operoms bi
lietų kainos: $7, $6, $5, $4, $3. 
Paštu bilietai užsakomi, kar
tu siunčiant sau adresuotą 
voką su pašto ženklu ir 
atitinkamai sumai čekį, pažy
mint ir spektaklio datą, užsa
komi šiuo adr.: Lithuanian 
Opera of Chicago, 2511 W. 69th 
St., Chicago 29, IU. (Pr.)

X Mečys Šimkus, 4259 So. 
Maplewood, tel. CL 4-7450 ar
ba YA 7-2046, kaip ir kasmet, 
tvarkingai, tiksliai ir greitai 
pildo įvairius INCOME TAX. 
įsitikinkite. (Sk.)

X Dr. Vl. Šimaitis jau 10 
metų padeda lietuviams apskai
čiuoti income tax. Darbo vai.: 
9:30 — 3:30 ir 6 — 8 kasdien. 
2737 W. 43 St. CL 4-2390. (Sk.)

X Emilija Ir Justas Markū
nai šiomis dienomis atšventė 
savo vedybinio gyvenimo 35 
metų sukaktį savo šeimos tar
pe. Dukterys suruošė gražias 
vaišes ir tėvus apdovanojo. E- 
milija yra žymi organizacijų vei 
kėja, o Balfe įdeda ypač daug 
darbo.

X Dipl. inž. V; Žemaitis rašo 
Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijos ruošiamai monogra
fijai straipsnį iš savo atsimini
mų jo mokymosi metu. V. Že
maitis yra žurnalo “Girios Ai
das” redaktorius.

X AL Montessori dr-jos na
rių susirinkimas įvyks vasario 
mėn. 6 d. 7:30 vai. vak. Židinė
lio patalpose,- 3721 W. 65th St. 
Programoje bus paskaita ir ap
tariami ateities veiklos reika
lai.

X Leonas Sodeika, turįs gra
žaus tembro baritoną, dainavęs 
eilėje lietuvių chorų, o pasku
tiniu metu Lyric operoje Chi
cagoje, dainuos solo partiją 
“Pajacų” operoje, kurią stato 
lietuviškoji opera.

X Vladas Mingėla prašo pa
tikslinti, kad sausio 30 d. 
“Drauge” išspausdintame jo 
straipsnyje “Ir pasenstama ne- 
subrendus” vienas sakinys turi 
skambėti taip: “Kur rasime to
kią griežtą valstybinių mokyk
lų bibliotekų kontrolę, kuri įnir
šusiai saugo ir “valo” biblio
tekas, kad tik į jas nepakliūtų 
religinių knygų, kad tik mokyk
lose nebūtų minimas Dievo var
das, kad tik nebūtų klasėse 
meldžiamasi”.

X Už a. a. Magdalenos Mel- 
nykienės sielą, suėjus trejiems 
metams nuo jos mirties, bus at
laikytos šv. Mišios š. m. vas. 
5 d., 7 vai. ryto, Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. (Pr.)

IS ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių Fronto Atlanto 
pakraščio bičiulių suvažiavimas
New Yorke įvyksta vasario 9- 

I10 d. Vasario 9 d., 10 v. r. su
važiavimo atidarymas Baltų 
Laisvės namuose, 131 E. 70th 
St., vieša kolektyvinė paskaita 
tema “Tautinė vienybė”, vyr. 
moderatorius dr. Juozas Gir
nius. Tema paskirstyta į tris 
sritis: kultūrinė — vadovauja 
dr. J. Girnius, koreferentai dr. 
K. Ostrauskas, prof. dr. J. 
Puzinas; politinė — vadovauja 
min. V. Sidzikauskas, koreferen 
tai — B. Bieliukas, ;V. Vaitie
kūnas, Vyt. Volertas; kartų - 
generacijų, vadovauja prof. dr. 
A. Klimas, koreferentai J. Bo- 
ley-Bolevičius, K. Kudžma. Va
kare banketas - pobūvis su 
trumpa originalia programa ir 
šokiais 8 vai. vak. Ridgewood 
Lanes salėje, 1001 Irving Ave. 
(kampas Covert St.), Brook
lyne, grojant Romo Butrimo or 
kestrui. »

Vasario 10 d., 11 vai. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, 259 
North 5th St., Brooklyne, 'bus 
aukojamos šv. mišios už žuvu
sius Lietuvos laisvės kovotojus. 
Tuojau po pamaldų 12 vai. pa
rapijos salėje viešas partizanų 
minėjimas: kalbės dr. Adolfas 
Damušis, bus rodomi paveikslai 
apie partizanus, New Yorko vy
rų oktetas pasirodys su parti- į 
zaninėmis dainomis, vadovau
jant muz. Al. Mrozinskui, ak- ( 
toriaus H. Kačinsko deklamaci
jos iš partizanų poezijos ir sol. 
Albina Uknevičiūtė, dainavimo j 
studijas baigusi Romoj. Po mi
nėjimo uždaromasis suvažiavi
mo posėdis. Suvažiavimo ren
gėjai nuoširdžiai kviečia visus į 
suvažiavimą atsilankyti.

ARGENTINOJ į
— Lietuvių Tautinis Ansam- ; 

blis “Rambynas”, Lydijos Pet- ,

Šie du keliautojai prekių vežimėliu didelėj maisto parduotuvėj už
kandžiauja ir visai nesirūpina, kad lauke šalta.

Nuotr. V. Maželio

LIETUVIŲ ARCHYVAS SVARBUS 
DABARČIAI IR ATEIČIAI

Pasaulio Lietuvių archyvas, 
lietuvių kultūros lobynas išei
vijoje, yra vis dar pakeleivio 
padėtyje. L. archyvas Šv. Ka
zimiero seserų vienuolyno rū
muose buvo išlaikytas 10 m. 
Pereitais metais seselės parei
kalavo jį iškelti ir archyvas ta
po laikinai priglaustas privačia
me name. Nepaisant, kaip ši pa 
talpa yra netinkama archyvui, 
už ją kas mėnuo reikia mokėti 
nuomą — $100. Yra būtina įsi
gyti nuosavas ir reikalui pri
taikintas patalpas: saugias ir 
reikiamo dydžio. Šiuo metu ar
chyvinė medžiaga daugumoje 
yra supakuota dėžėse ir jomis

ravičienės ir Alfonso Petrai
čio vadovybėje ruošiasi vykti į 
II P. Amerikos kongresą, Urag 
vajuje. Ten pramato pasirodyti 
televizijoje su savo tautiniais 
šokiais bei liaudies dainų ir eilė
raščių pyne.

— Liet. Bendruomenės cent
ro valdybos pirm. Ignas Padval 
skis, Avellanedos apylinkės 
pirm. Įeit. Ant. Balčiūnas, AL- 
OST sekr. inž. Stasys Babronis, 
“Laiko” red. kun. Aug. Steig- 
vila ir Pijus Gudelevičius —- 
“Laiko” administratorius, vyk
sta į II P. A. L. kongresą Urug 
vajun.

— Zeferinas Juknevičius, auk 
štas sveikatos ministerijos val
dininkas, pareigų reikalais kele
tą dienų lankėsi Santa Fe ir 
Rosario miestuose.

URUGVAJUJ
— Žurn. K. Čibiras, tęsda

mas paskaitų - pasikalbėjimų 
ciklą apie sovietinį kolonializ
mą Lietuvoje ir bendrai Rytų 
bei Centro Europoje, vėl kalbė
jo per valstybinį Argentinos 
Radijo Belgrano ir jo milžiniš
ką tarptautinį tinklą, girdimą 
kaimyninėse šalyse. Tie pasikal 
bėjimai su radijo rašytojais nu 
matomi ir šiemet, kad tik K. 
Čibiras iš Montevideo į Buenos 
Aires galės atvykti. Politiniu 
požiūriu Radijo Belgrano prog
ramos “Tribūna Institucional” 
labai atsakingos, oficialių veik
snių autorizuojamos.

YRA VISOKIŲ PAUKŠČIŲ

Chicagos ornitologų draugi
jos 36 stebėtojai per vieną pa
rą Chicagoje pastebėjo ir užre
gistravo 61 paukščių rūšį. Ste
bėjimo dieną temperatūra buvo 
13 laipsnių virš nulio.

sausakišmai prikimštas visas 6 
kambarių butas. Nėra vietos 
viską išpakuoti ir paruošti rei
kiamam naudojimui. Turint gal 
goję archyvinės medžiagos nuo 
latinį didėjimą, tai archyvo pa
talpų problema dar paaštrėja.
Kreipiasi studentai ir svetim

taučiai
Dabartinio archyvo tvarky

tojo V. Liulevičiaus teigimu, 
yra daug prašančių pasinaudo
ti medžiaga. Ieško medžiagos 
jaunimas mokslo darbams uni
versitetuose, paskaitininkai pa- , 
skaitoms medžiagos. Kreipiasi, 
ir svetimtaučiai, ypač latviai ir 
estai. Dr. Ostrauskas čia renka 
išeivijos literatūros bibliografi
ją, ieškosi mokslinės medžiagos 
prof. A. E. Senn ir jos nemaža 
randa, dr. Jakštas čia rinkosi 
medžiagą paskaitai ir viską ra
do, ko ieškojo. Tad kaip mato
me, archyvas jau yra naudin
gas dabarčiai, turint galvoje jo 
spartų turtėjimą. Ateityje jis 
bus dar naudingesnis. Mūsų tau 
tinė pareiga ir atsakomybė, 
prieš ateities kartas, įtaigoja 
mus saugoti savo kultūrinius 
lobius, šią atsakomybę privalo
me jausti.

Impozantiški skaičiai
Archyvinė medžiaga renka

ma kruopščiai ir kraunama jau 
penkiolika metų. Archyve yra 
knygų — 6,480, periodikos nu
merių — 49,327, kitokių raši
nių ir spausdinių — 7,691. Viso 
254,832 vienetai. Pramatomas 
tuojau pat šios medžiagos gana 
didelis padidėjimas: prof. K. 
Pakšto biblioteka, velionies te
stamentu paskirta archyvui, ji 
susideda iš šešių didelių spin
tų, jau paruošta išsiuntimui. 
Vyksta susirašinėjimas dėl P. 
Klimo asmeninės bibliotekos at 
siėmimo iš Paryžiaus, laukia vie 
tos archyve ir kun. A. Linkaus 
biblioteka. Yra ir daugiau ver-, 
tingų pasiūlymų. Kada vietos 
nėra, negalima laiku atsiimti, o 
laukiant galima daug ką vertin 1 
go ir prarasti. Dažnai tokius 
pasiūlymus padaro senieji vie
tos lietuviai, o jie turi kartais 
ir gana vertingos medžiagos iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 
Laiku neatsiėmus jie miršta, o 
jų vaikai, kaip nevertingą daly
ką išmeta lauk. Be to, reikia 
laikų ir pinigo, gavus pasiūly
mą, nuvykti į vietą, patikrinti 
jo vertę ir parsigabenti. Tokias 
keliones ir jau ne vieną jų yra 
padaręs V. Liulevičius savo ato 
stogų metu. Bendram reikalui 
reikalingas visų mūsų dėmesys 
ir parama, nes tai ne vieno žmo 
gaus darbas.

Svarbus paminklas

Yra puiki proga įrodyti dar-;

NAUJI KUNIGAI VIENUO
LIAI

Chicagos vyskupas augzilia
ras Raymond Hillinger vasario 
2 d. suteikė kunigystės šventi
mus 22 Dieviškojo Žodžio vie
nuolijos nariams Šv. Marijos 
koplyčioje, Techny, III.

AUTOMOBILIŲ PARODA
Chicagos 55-ta metinė auto

mobilių paroda įvyks vasario 16 
— 25 d., McCormick rūmuose. 
Paroda sutrauks apie 800,000 
lankytojų. Bus išstatyta paro- 
don 450 automobilių ir sunk
vežimių.

NELEIDO NACIUI KALBĖTI
Northwestem universiteto E- 

vanstone prezidentas dr. Roscoe 
Miller neleido George Rockvvell 
kalbėti studentams. Rockvvell 
yra Amerikos nacių partijos va 
das. Nacių partijos centras yra 
Chicagoje, 2124 N. Damen av.
ŪKININKAS PARĖMĖ LYRIC 

OPERĄ
Chicagos Lyric opera jau su

rinkę du trečdaliu iš renkamo 
milijono dolerių fondo. Vienas 
ūkininkas, kultūringai nusitei
kęs, atsiuntė 42 bušelių sojų, 
kurie Chicagos ūkinėje rinkoje 
buvo parduoti už $103.84.

PADIDĖS MIESTAS
Chicagos miestas žada pri

jungti 3 kvadratinių mylių plo
tą neinkorporuoto Stickney ra
jono nuo 79-tos iki 87-tos gat
vės, tarp Cicero ir Harlem gat
vių. Ten gyvena apie 3,000 šei
mų. Patiems gyventojams bus 
duota proga pasisakyti, ar jie 
nori ar nenori prisijungti prie 
Chicagos.

DAUG MIRĖ TRAFIKO 
NELAIMĖSE

Chicagoje, kur turi centrinę 
raštinę, tautinė saugumo są
junga praneša, kad 1962 me
tais visoje šalyje trafiko nelai
mėse žuvo 41,000 asmenų. Ame 
rikos istorijoje tai yra rekor
dinis skaičius. Reiškia, daugiau 
žuvo trafiko nelaimėse per vie
nerius metus negu žuvo JAV 
karių Korėjos kare.

Gertrude Rače, f 40 m„ savo na
muose Detroite, žiūri j langą, pro 
kurį įlėkė kulka vos jos nepatai
kiusi. Vienas toks iš lauko pro 
langą paleistas šūvis mirtinai su
žeidė Jdary Goodfry. Policija to 
šaudytojo stropiai ieško.

bais savo tautinį sąmoningumą, 
meilę savai kultūrai. Daugiau 
pasiturintiems — proga įamžin
ti savo gyvenimo pėdsakus, tau 
tinės kultūros lobyne, paliekant 
savą palikimą archyvo namui 
pastatyti. Yra apspręsta, kad 
kas aukos reikiamą pinigų su
mą, pakankamą pastatyti pa
statui, to asmens vardu ir bus 
pavadintas archyvas. Tad žiū
rint tautiniu, kultūriniu požiū
riu prasmingesnio ir didinges
nio paminklo ir būti negali.

Archyvo reikalu rūpinasi J- 
AV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba. Tad ir aukas 
prašoma siųsti šios institucijos 
iždininkui — Z. Dailidkai, 5921 
S. Fairfield, Chicago 29, III. 
(Telef. PR 6-5674, skambinti 
vakarais, po darbo).

—Z. J-čienė.

POLITINIŲ PARTIJŲ SEIMAI
Demokratai Chicagoje yra 

pravedę devynis prezidentinius 
seimus. Respublikonai ten pat 
yra pravedę 14 prezidentinių 
seimų.

DIDŽIAUSI VIEŠBUČIAI

Iš šešių didžiausių Amerikoje 
viešbučių, keturi yra Chicago- 
je: Conrad Hilton, Palmer Hou
se, Sherman House ir Morn- 
son.
DIDELI BARŽŲ KROVINIAI
Per kanalus į Chicagą atpluk 

doma per metus daugelis bar
žų. Paprasta barža yra apie 
1,500 tonų talpos. Didesniosios 
baržos talpina apie 3,000 tonų, 
90,000 bušelių grūdų. Skystiems 
kroviniams skirta barža gali at 
vežti apie milijoną galionų aly
vos, naftos ar kitų skysčių. 
Palyginimui — geležinkelio tan 
kinis vagonas talpina tiktai 
apie 13,500 galionų.

CHICAGOS GYVENTOJAI
Chicagoje gyvena 44,686 mek 

sikiečių, 32,371 portorikietis ir 
25,019 orientalų.

BRAVORUI PRITRUKO 
ALAUS

Drewry alaus bravoras savo 
išvežiotojams iškėlė vakarienę 
Chicagos O’Hare Inn patalpose. 
Bet jiems pritrūko alaus...

NUKRITO NUO TILTO
Ding Chan vairuojamas sunk 

vežimo įvažiavo į Skyway tilto 
turėklus prie E. 99-tos gt. Jis 
buvo iš sunkvežimio išmestas 
ir nukrito 125 pėdų į žemę. 
Ten pat ir mirė.
RADO TURTUOLĘ RESTO

RANE

Chicagos policija rado iš New 
Yorko pabėgusią 13-kos metų 
Sharon Raddock bedirbančią pa 
tarnautoja Pot & Pan restora
ne, 343 N. Central av. Mergai
tė, turinti turtingus tėvus, pa
sisakė esanti 22 metų, kad gau
tų darbą siekdama “karjeros”.

KETURI VAIKAI ŽUVO 
GAISRE

Keturi mažamečiai vaikai žu
vo gaisre, įvykusiame 1053 Jef- 
ferson st., Gary, Ind. Gaisras 
prasidėjo nuo sprogusio šildy
tuvo. Vaikų tėvas F. Windfield 
susižeidė šokdamas iš antrojo 
aukšto.

RODĖ 119 LAIPSNIŲ 
ŠILUMOS

Kaip daugelis Chicagoje tau
pymo ir paskolų 'bendrovių, Eco 
nomy taupymo ir paskolos ben
drovė, 2650 W. 51 gt., turi lau
ke iškabintą elektroninę rekla
mą, rodančią laiką ir tempera
tūrą. Prieš dvi dienas iškaba 
praeivius nustebino, rodydama, 
kad buvo 119 laipsnių šilumos.
MOTERIS APVOGĖ BANKĄ

Ginkluota moteris apvogė Ga 
ry, Ind., National banko sky
rių prie 5-tos av. ir Clark rd. 
Bankas neteko $9,785.

APSKRITIES LIGONINĖ
GALI NETEKTI AKREDI

TACIJOS
Chicagoje Cook apskrities li

goninei gresia pavojus netekti 
mediciniškos akreditacijos, ne
bent iki lapkričio mėnesio page
rins savo patogumus. Kol kas

Tautieti!
LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS

Vienintelis ir pirmasis toks apimtimi, vienintelis toks reikšmingu
mu, reikalingiausia lietuviška knyga visiems lietuviams. 45.000 
žodžių lobynas, kirčiuotas, jablonskinės rašybos, tiksliais žodžių 
aptarimais, su gerai parinktais vartojimo pavyzdžiais, vienintelis 
geriausias kalbinis patarėjas visiems, kuriems svarbu mūsų kal
bos taisyklingumas.

Virš 1000 psl., liuksusiniame įrišime, kaina — $12.00. 
Užsakydami, siųskit kartu ir pinigus

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Str., Chicago 29, III.

Giria knygą apie Lietuvos 
partizanus

Muenchene, Vokietijoje, lei
džiamas laikraštis “ABN Corres 
pondence” Nr. 6 įsidėjo V. Ka- 
potivskio paruoštą recenziją K. 
V. Tauro knygos “Guerilla 
Warfare on the Amber Coast”. 
Gana smulkiai aptariamas kny
gos turinys ir pagrindinės joje 
reiškiamos mintys. Veikalas ver * 
tinamas taip: “Knyga yra labai 
geras vadovėlis apie Lietuvą ir 
lietuvių tautą praeityje ir da
bartyje. Ji įrodo, kad lietuviai 
nenustos kovoję, kol Sovietų ru 
sai nebus priversti apleisti pa
vergtą ir terorizuojamą lietuvių 
šalį. Suprantama, laisvasis pa
saulis privalo skatinti ir remti 
lietuvišką Dovydą kovoje prieš 
galingą Sovietų Rusijos Galio
tą. Knyga yra pirmaeilių liudi
ninkų pasakojimas apie lietuvių 
partizanų karą prieš Sovietų 
Rusijos kolonializmą ir gali bū
ti rekomenduojama visiems, ku- 

1 rie tik nori studijuoti Rusijos 
klausimus ir iš rusų kolonializ
mo išlaisvinimo politiką”.

Reikalauja išvesti okupantų 
karius iš Lietuvos

Maltoje praeitų metų pabai
goje buvo sušaukta Tarptautinė 
konferencija komunizmo klausi
mais. Kaip skelbia “ABN Cor- 
respondence” Nr. 6, konferen
cijoje buvo priimta Charles J. 
Kersteno pasiūlyta rezoliucija, 
kuria reikalaujama ,kad būtų 
išvesta okupacinė Sovietų ka
riuomenė iš Lietuvos, Ukrai
nos, Baltgudijos, Latvijos, Esti
jos ir kitų okupuotų kraštų, iš- 
vardinjant juos atskirai. į

— Naujas politinis veidas. 
Tarp rusų diplomatų jau ryš
kiau pasirodo Lev Izakovič Men 
delevič, vienas iš kelių žydų So
vietų Rusijos užsienio reikalų 
ministerijoje. Mendelevič jau 
sėdėjo prie derybų stalo Jung
tinėse Tautose, vykstant ten 
pasikalbėjimams Kubos reika
lais, jis buvo Baltuosiuose Rū
muose ir Havanoje.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybės, Britanija ir Prancūzija 
nuvežė ambulansą, kuris stovė
jo prie Berlyno gėdos sienos, 
pastatytos raudonųjų.

ligoninė turi tiktai vienerių me 
tų laikiną akreditaciją. Jeigu 
ligoninė netektų akreditacijos, 
medicinos studentai ten negalė
tų mokytis, internai, rezidentai 

! ir kiti gydytojai ją apleistų, nes 
nenorėtų būti surišti su neakre
dituota ligonine.

SUDEGĖ SANDĖLIS 
Sudegė Stor-Dor Drug Servi

ce sandėlis, 2491 Milwaukee 
av. Nuostolių padaryta apie 
$400,000.
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“Draugo” poezijos konkursą 

laimėjusios ,
KOTRYNOS GRIGAITYTĖS 

beletristika taip pat įdomi. r 
Kviečiame skaitytojus įsigyti 
jos novelių rinkinį

VEIDU PRIE ŽEMES
kuris kritikos ir skaitytojų bu
vo šiltai sutiktas. K. Grigaity- 
tė šioje knygoje duoda tryliką 
įdomių istorijų, vaizduojančių 
lietuvius tėvynėje ir už jos.

Knygą išleido Lietuviškos 
Knygos klubas, 204 psl., kaina 
tik 2 dol. Užsakymus siųskite 
Draugo adresu.
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