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LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO SALA
Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjunga pagol bsti laisvinti Lietuvą iš Sovietinės vergijos

CHICAGO — Lietuviai gy
dytojai yra ne tik geri profesio
nalai, bet taipgi jiems prie šir
dies yra meniniai, kultūriniai, 
moksliniai, ypač lietuvybės iš
laikymo reikalai išeivijoje. Tai 

t parodė šeštadienį ir užvakar 
Conrad Hilton viešbutyje, mi
nint Amerikos Lietuvių Gydy
tojų sąjungos 50 metų veiklos 
sukaktį.

Lietuviai gydytojai ir jų 
žmonos sužavėjo gausią publiką 
savo dailės paroda Bell Aire 
Room, kurioje buvo matyti šių 
asmenų kūriniai: dr. G. Baluko, 
dr. B. Gaidžiūno, V. Kaunytės- 
Balukienės, dr. S. Budrio (atsi
minimai iš konvencijos), Mil
dos Gulbinskaitės - Lenkauskie
nės (enamelio darbai), dr. A. 
Lipskio, A. Korsakaitės - Sutku
vienės, dr. M. Žukauskienės, S. 
Plechavčienės, dr. R. Povilaičio, 
dr. R. Sidrio (nuotraukos), R. 
Ingelevičienės, dr. J. Kaupo, M. 
Ambrozaitienės.

Atidarius ir apžiūrėjus paro- 
dą, jubiliejinį lietuvių gydytojų riuosc 
sąjungos suvažiavimą atidarė 
dr. E. Ringus, Illinois Lietuvių 
Gydytojų Draugijos pirminin
kas, ir į garbės prezidiumą pa
kvietė: Lietuvos generalinį kon
sulą Chicagoje dr. P. Daužvar- 
dį, Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos pirmininką dr. S. Bie- 
žį, JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdybos narį Ignatonį, 
kun. B. Markaitį, S.J., dr. Am- 
brozaitį ir dr. Budrienę.

Sugiedojus sol. S. Pautienie- 
nei Amerikos ir Lietuvos him
nus, Bruno Markaitis, S.J., su
kalbėjo invokaciją:

Dieve, Visagalis Sutvėrėjau, 
gyvybės ir sveikatos šaltini, 
stovime bendra mintimi ir vie
na širdimi prieš Tave Trejybėje 
vieną ir prašome Tavo šviesos, 

r įkvėpimo ir pagalbos mūsų 
planams ir darbams.

Tu mumyse įdiegei palinkimą 
pasirinkti šį gyvenimo kelią, 
kuris yra esmingai surištas su 
žmogaus kūnu ir per kūną su 
žmogaus dvasia, nes kūnas yra 
dvasios forma, apčiuopiama iš
raiška ir esminė žmogiškojo as
mens dalis.

Mūsų pastangos, profesinė 
kompetencija ir gera valia kas
dien mato žmogaus kančią, pri
gimties ribotumus, svarsto gy
vybės paslaptį ir ieško būdų su
mažinti skausmą, išlaisvinti pri
gimtį iš ribotumų, padaryti kū
ną lanksčiu, jautriu ir pajėgiu 
kilnios dvasios įrankiu. .

Duok mums, Viešpatie Kris
tau, tikrasis žmogaus Gydyto
jau, pažinti gyvybinę savosios 
profesijos prasmę ir jos vietą 
bendrame gėryje. Duok mums 
antgamtinės malonės, kad neat
buktume žmogiškajam skaus
mui, kad neprarastume jautru 
mo nelaimingiems prigimties ri
botumams, kad gydytume žmo
gų jo asmens visumoje, padėda
mi jam tapti sveiku įrankiu 
sveikos dvasios rankose.

Visagalis Sutvėrėjau, gyvy
bės ir sveikatos šaltini, duok 
šviesos, įkvėpimo ir pagalbos 
mūsų planams ir darbams.

Dr. S. Biežis ir dr. K. Dran- 
gelis pateikė duomenų apie lie
tuvių gydytojų Amerikoje or- 
ganizavimąsi ir jų veiklą įvai-

sudaro ištvermingą lietuvybės 
išlaikymo salą milžiniškoje nu
tautėjimo audringoje jūroje, 
kolektyviai stipriau reiškiasi 
kultūriniuose darbuose ir reikš
mingesniu svoriu įsijungia į 
Lietuvos laisvinimo pastangas”.

Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga, įvertindama dr. K. 
Drangelio pastangas ir atliktus 
darbus, suteikė jam garbės 
draugijos steigėjo vardą ir pa
kėlė į šios sąjungos garbės na
rius.

Lietuvių Fondas

Dr. Ramonas Illinois Lietuvių 
Gydytojų Draugijos vardu įtei
kė Lietuvių Fondui $1,000, ku
riuos priėmė šio fondo vicepir
mininkas A. šantaras. Suvažia
vimo proga taipgi šiam fondui 
paaukojo šie asmenys: dr. J.

B. Gaidžiūno “Prisikėlimas” į Šalna $500’ dr- E- RinSus $500, 
dr. J. Plikaitis, dr. J. Skrinska

Dr.
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos parodoje Conrad Hilton $250, dr. V. Janavičius $100,

viešbutyje Chicagoje. 
Nuotrauka V. Račkausko
lietuviškuose baruose. 

Amerikiečių lietuvių gydytojų 
draugijos iniciatoriai buvo Ka
zys Drangelis, Andrius Graičiū- 
nas, Jokūbas Kulis, Petras Pet
raitis, Zuzana Rutkauskaitė - 
Šlekienė, Antanas Rutkauskas, 
Adomas Juška, Antanas Zimon- 
tas.

Dr. S. Biežis pabrėžė, kad 
“Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga, būdama ištikima prin
cipui ir pastangoms išlaikyti 
lietuvybę išeivijoje, jautriai 
vertina savo profesijos prie
auglį — studentus, internus ir 
rezidentus ir stengiasi jį įtrauk
ti į savo sąjūdį. JAV ir Kana
dos lietuviai gydytojai apsijun
gę į vieną bendrą organizaciją

dr. V. Rutkauskas $100, dr. J. 
Zubrickas $100, dr. J. Plechavi
čius $100, dr. J. S. Gedaugas 
Prijalgauskas $100.

A. šantaras, nušviesdamas 
Lietuvių fondo reikšmę, prane
šė, jog šis fondas dabar turi 
$84,100, kurių 41 proc. įnešė 
gydytojai.

Amerikos lietuvių gydytojų 
gausų susirinkimą (Sąjunga tu
ri per 300 narių) sveikino Lie
tuvos generalinis konsulas Chi
cagoje dr. P. Daužvardis ir pa
brėžė, kad gydytojų sąjunga 
yra reikšmingas veiksnys lie
tuvių gyvenime, nes ji daug 
padarė, daug dirba ir dar dau
giau pasiruošusi duoti. Ignato- 
nis sveikino JAV Lietuvių Ben
druomenės vardu. Daug asme

Giedant JAV ir Lietuvos himnus. Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos jubiliejinis suvažiavimas šeštadienį Chicagoje buvo atidary
tas JAV ir Lietuvos himnais. Himnus gieda solistė S. Pautienienė 
(kairėje). Kiti nuotraukoje: dr. Budrienė, dr. Drangelis, Lietuvos 
generalinis konsulas dr. P. Daužvardis, kun. B. Markaitis, S. J., dr. 
Ringus, dr. Biežis. Nuotrauka A. Gulbinsko

KALENDORIUS
Rugsėjo 3 d.: šv. Pijus X, po

piežius.
Rugsėjo 4 d.: šv. Rozalija, 

Mozė, Rimantas.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę, apie 70 laipsn.

Saulė teka 6:17, leidžiasi 7:23

Vaizdas iš Amerikos 
viešbutyje Chicagoje.

Lietuvių Gydytojų Sąjungos jubiliejinid suvažiavimo šeštadienį Conrad Hilyton 
Nuotraukų A. Gulbinsko

nų ir organizacijų sveikino raš
tu.

Dr. V. Tauras referavo apie 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Są
jungos įkūrimą; ši sąjunga sek
madienį ir įkurta.

Koncertas buvo įvairus ir 
įdomus. Koncerto programą gy
dytojų atstovų ir svečių posė
dyje ir bankete šiltai ir nuotai
kingai atliko solistai J. Vaznelis 
ir J. Šalnienė. Akompanavo 
muz. Byanskas. Šauniam ban
ketui vadovavo dr. F. Kaunas, 
naujasis Illinois Lietuvių Gydy
tojų draugijos pirmininkas.

Rezoliucijų komisiją sudarė: 
dr. Balukas, dr. Budrienė, dr. 
Brazaitis; nominacijų: dr. Mont- 
vydas, dr. Ramanauskas ir dr. 
prof. Kanauka.

Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga pasveikus Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės suva
žiavimą Toronte, pažadėdama 
jai paramą besirūpinant Lietu
vos išslaisvinimu.

Vakar posėdžiai vyko medici
nos mokslo ženkle.

Portugalija pakvietė 
U Thanų

LISABONA — Portugalija 
pakvietė Jungtinių Tautų gene
ralinį sekretorių U Thantą at
vykti į Lisaboną aptarti klau
simų, susietų su Saugumo Ta
rybos debatais ryšiumi su Por
tugalijos užjūrio teritorijomis.

Sovietų raketos Indijai
NEW DELHI. — Praėjusią 

žiemą sovietai pasiūlė Indijai 
pirkti raketų. Indijos delegaci
ja buvo nuvažiavusi į Maskvą 
ir sutarė dėl raketų ir kitokių 
ginklų. Dabar sovietų specialis
tai atvažiuos į Indiją apmokyti 
karių, kurie turės valdyti ra
ketas.

Amerikos ambasadoje prisiglaudė 
3 Vietnamo budistai vienuoliai

Vyriausybe pareikalavo juos išduoti

SAIGON, Vietnamas — rys 
budistai vienuoliai užvakar at
bėgo į Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadą ir paprašė 
prieglobsčio. Anksčiau du vie
nuoliai, prisiglaudę Amerikos 
pagalbos būstinėje prieš 12 die
nų, savanoriškai apleido šią būs
tinę.

Prezidento Diem vyriausybė 
pareikalavo išduoti 3 budistus 
vienuolius, nes vienas jų yra 
organizatorius demonstracijų 
prieš Diemo vyriausybę.

Amerikos pareigūnai atsisakė 
pareikšti kas yra tie budistai 
vienuoliai, prisiglaudę JA Am
basadoje.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių labai retai suteikia politinį 
prieglobstį to krašto asmenius, 
su kurio vyriausybe turi drau
giškus santykius.

Tūkstančiai vietnamiečių su
ruošė šeštadienį priešais JAV 
Informacijos centrą Saigone di
džiulę demonstraciją prezidentui 
Diemui.

PLB BŪSTINĖ 
CLEVELANDE

TORONTO, Kanada — šešta
dienį Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės suvažiavime praneši
mus pateikė Kardelis, Matulio
nis, Adamkavičius ir Vaitiekū
nas.

Sekmadienį Toronto katedro-
| je vyskupas V. Brizgys atnaša
vo mišias, pamokslą pasakė 
prel. V. Balčiūnas iš Romos.

Buvo atidaryta paroda. Su
ruoštoje akademijoje Simas Su-

IŽiedelis skaitė paskaitą: “Lie
tuvių Tautos likimas laiko ir 
istorijos perspektyvoje".

Buvo suruoštas koncertas, 
kuriame dalyvavo solistai: Sta
sys Baras, Aldona Stempužie- 
nė, Lilija Šukytė, smuikininkas 
Iz. Vasyliūnas.

Išrinkta nauja Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba: 
J. Bačiūnas, S. Barzdukas, V. 
Kamantas, A. Mikulskis, dr. A. 
Nasvytis: kandidatai: S. Lazdi- 
nis, J. Daugėla ir P. Karalius.

Naujos Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės būstinė bus Cle- 
velandas, Ohio.

Daugiau kitą kartą.

Milda Gulbinskaitė - Lenkauskienė prie savo kūrinių Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos parodoje Chicagoje. Nuotr. A. Gulbinsko

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Sovietų diktatorius Chruš

čiovas ir Jugoslavų diktatorius 
Tito apžiūrėjo Zagdebe alumi- 
nijaus įmonė. Į šią įmonę, pa
statytą JAV pinigais, buvo įsi- 
ltisti komunistinio bloko kores
pondentai, bet durys buvo už-

RAUDONIEJI ŽVEJAI PRIE AMERIKOS KRANTU
Sovietai stato "žvejų" uostą Havanos įlankoje

WASHINGTON, D.C. — At
stovų Rūmų pagalbinis inves- 
tigacijos komitetas praėjusią 
savaitę perspėjo, kad Sovietų 
Rusijos prekiniai ir žvejybos 
laivai Atlante ' prie Jungtinių 
Amerikos Valstybių krantų at
lieka įtartiną paskirtį. Šį įtari
mą tas specialusis žinių rinki
mo komitetas paryškina fak
tais. Pareiškime sakoma:

“Žinoma, yra galima, jog rusų 
žūklavimo laivai užsiima tik ne
kalta žvejyba ir prekių prista
tymu Kubai, tačiau kai kurie 
faktai sukelia pagrįstų įtari
mų, jog tie “žvejai” prie pat 
Amerikos krantų užsiima špio
nažu: renka mokslines informa
cijas, tyrinėja Atlanto dugną 
kariniais tikslais, iškelia ir pa
siima komunistinius agentus ir 
sabotažininkus”.

Toliau pranešime sakoma, jog 
turima faktų, kad Sovietų Ru
sijos žūklavimo laivai yra ap
rūpinti ne tik radaro įrengimais 
sekti ir trukdyti esant reikalui 
Amerikos karinių laivų ir rake
tų operacijas.

Daug laivų
Investigacijos pakomitečio 

pranešime nurodytos dvi prie
žastys, kurios tuos įtarimus pa
remia :

1. Sovietų Rusijos žvalgybos 
laivai jau keletas metų kai 
plaukioja Ramiajame vandeny
ne (Pacifike) ir Atlante, ta
čiau prieš maždaug pusę metų 
jie įkyriai įsidrąsino ir plaukia 
visai arti — tris mylias ligi 
krantų, ypač prie Floridos, kur 
yra raketų bazė.

2. Jų ten buvimas nepateisi
na tikslo: tai nėra trumpiausias

kelias iš Atlanto pristatant žu
vį ar kitus gaminius Kubai. Ir 
tų laivų skaičius yra perdidelis; 
spėjama, kad jų Atlante prie 
Amerikos pakrančių esama 
tarp 200 ir 400. Be to, yra pa
grindo įtarti, kad kai kurie iš 
tų žvejybos laivų turi karinę 
vadovybę.

Pagaliau ir Sovietų Rusijos 
planai Havanos įlankoje (Ku
boje) įsirengti vadinamą žvejų 
uostą irgi tuos įtarimus tik pa
remia. Tas žvejų uostas slaptai 
taptų Rusijos povandeniniu ka
ro laivų uostus, kas Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms reikštų 
didelį pavojų ne tik karo bet 
ir taikos metu.

Jau daugelis kongresmanų šį 
pavojų pramato ir nevengia 
apie jį kalbėti. Šio krašto karo

laivyno ir pakrančių apsaugos 
vadovybė irgi nerimauja. Mi
nėtoji Atstovų Rūmų pakomite
tis, kuriam vadovauja kongres- 
manas P. Hardy, kaltina Vals
tybės departamentą, kad Sovie
tų Rusijos laivai tik 3 mylias 
nuo Amerikos atplaukia pasi- 
žvejoti karinių paslapčių žuvie- 
nos. Dabartiniu metu dar nesą 
jokio pavojaus iš Rusijos pusės, 
bet ateityje tie žvejų laivai 
Amerikos pakrantėse gali pada
ryti daug žalos. Išlaikyti kari
nes paslaptis, apsisaugoti nuo 
komunistų sabotažo ateityje ga
li būti dar sunkiau. Kol kas 
nesimato ženklų, kad Amerika 
rengtųsi konkretiems planams 
tą pavojų izoliuoti.

trenktos amerikiečiams laikraš
tininkams.

■— Popiežius Paulius VI kar
dinolą Albert Meyer, Chicagos 
arkivyskupą, paskyrė vieną iš 
10 kardinolų, kurie posėdžiaus 
visuotiniame Bažnyčios susirin
kime. Šio susirinkimo antroji 
sesija bus pradėta rugsėjo 29 
d. Vatikane.

— Rytų Vokietijos pasienio 
sargybinis, atbėgęs užvakar į 
Vakarus, pareiškė, kad komu
nistų slaptoji policija pagrobė 
pabėgėlius rytų Berlyne ir juos 
susigrąžino į sovietinę zoną. 
Jų ten laukia griežtos bausmės 
už pabėgimą. Buvęs pasienio 
sargybinis žino, kad komunis-

Sąžinė Tai mūsų širdies širdis.
— Newman

Krito Suomijos 
vyriausybė

HELSINKIS, Suomija — Ko
alicinis premjero Karjalaimen 
ministerių kabinetas šiom die
nom krito, kadangi kai kurie 
ministeriai norėjo pakelti mais
to kainas.

Karjalainen įteikė savo vy
riausybės pasitraukimo raštą 
prezidentui Kekkonenui, trimB 
ministeriams išėjus iš posėdžio 
ir pasitraukus iš pareigų.

Ministeriai, atstovaują amatų 
unijas, pasipriešino vyriausybės 
planams pakelti maisto kainas, 
kad ūkininkai turėtų didesnes 
pajamas.

Unijų nariai nori, kad vy
riausybė teiktų paramą ūkinin
kams ir paliktų tas pačias mais
to kainas.

Lira bėga
ROMA. — Daugelis italų sten 

' giasi perkelti savo turimus pini
gus į Šveicarijos bankus.

Kadangi teisėtai ne visi gali 
tai padaryti, tai gabena slap
tai. Kol kas vyriausybė neran
da tinkamų priemonių tam pi
nigų gabenimui sustabdyti.

Priežastys — baimė, kad Ita 
lija gali patekti į komunistų ran 
kas ar kad vyriausybė gali nu
vertinti pinigus.

— Indonezijos prezidentai Su 
kaino rugpjūčio 28 d. per radi
ją pareiškė: “Mes nulenksime 
savo galvas ir paklusime", jei 
Šiaurės Borneo ir Sarawak tau 
tos sutiks kartu su Singapūru 
ir Malajais sudaryti Malazijos 
federaciją.

Tačiau jis pabrėžė; “Aš vėl 
pranešu, kad Indonezija, jos 
žmonės ir vyriausybė, yra prieš 
Malaziją. Mes nesutariame su 
Malazija".

tai jau kelis kartus pagrobė va
karų Berlyne pabėgėlius vokie
čius.

Dr. R. Povilaičio “Smūtkelis”, “Lietuvių sodyba” ir “Kryžius" lietu
vių gydytojų parodoje Conrad Hilton viešbutyje Chicagoje.

Nuotrauka V. Račkausko
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

TESTAMENTO REIKALU
Įgaliojimai

Įgaliojimas yra formalus pa
skyrimas faktinio įgaliotinio 
(attomey-in-fact). Visai prie
šingai anglų - amerikiečių pa
pročių (common law) įstaty
mui, pagal vokiečių civilinį ko
deksą advokato įgaliojimas ne 
visada baigiasi įgaliotojo (prin 
cipalo) mirtimi. Bet galima 
duoti įgaliojimą advokatui, ku 
ris galiotų tik iki jūsų mirties. 
Vokiečių bankų vartojama to
kia įgaliojimo forma: ...............
bankui (vieta ir data įrašytina). 
Įgalioju........... (vardas, pavar
dė), gyv. (adresas) ........... gi-
musį-sią ...........disponuoti ma
no sąskaitos balansą man mirus. 
Šis įgaliojimas gali būti mano 
arba mano giminių atšauktas., 
apie tai jums pranešus raštu.” 
Šio įgaliojimo gale pasirašo tes- 
tatorius - įgaliotojas. Toks įga
liojimas yra vertingas įrankis 
nuosavybei disponuoti, pagal jį 
tuojau galima gauti pinigus iš 
banko sąskaitos.

Pvz., JAV pilietis, Amerikoj 
turįs domicilę (nuolatinę gyve
namą vietą), turi sąskaitą vo
kiečių banke. Jis savo testamen 
te įrašo savo draugą X kaip 
testamento vykdytoją ir tuo pa 
čiu laiku parašo vokiečių ban
kui, kad jį paskiria įgaliotiniu 
po savo mirties.

Vokiečių bankas, gavęs oficia 
lų mirties pažymėjimą, papras
tai sueina į kontaktą su mo
kesčių distrikto įstaiga dėl lei
dimo. Tada sąskaitos balansas 
galimas naudoti bet kuriai dis
pozicijai. Jeigu tokio įgalioji
mo nebūtų padaryta, tuomet 
galėtų kiek susitrukdyti sąs- 
skaitos disponavimas. Mat, vo
kiečių bankai tvarkomi įstaty
mo, kuriuo jų santykių su už
sienio klientais ir administra
cijas laiškai turi gauti Vokie
čių Probato teismo patvirtini
mą, kad leistų tvarkyti sąskai
tą.

Domocilės pavyzdys
Chicagos rezidentas perkėlė 

savo domicilę į Bremeną, Vo
kietiją, kur sudarė testamen
tą, laikydamasis anglo - ame
rikiečių papročių: išspausdino 
testamentą raš. mašinėle, da
lyvaujant dviem liudininkams. 
Testatorius paliko asmeniškos 
nuosavbės Vokietijoje ir JAV- 
se. Pagal vokiečių tarptautinę 
privatinę teisę testamento ga
liojimo forma yra tvarkoma 
dvejopai, būtent, pagal testa
mento sudarytojo tautybę, ku
riuo laiku jis sudarė testamen
tą, arba pagal vietos įstatymą, 
kur testamentas surašytas. Šių 
dviejų sutarties punktų testa
mentas nesilaikė. Vokiečių civ. 
kodeksas pripažįsta tiktai vie
šus testamentus, prie notaro 
arba teisėjo pareikštus, arba 
privačius holografinius testa
mentus; privatūs maš. rašyti
testamentai negalioja. Pagal
amerikiečių papročių (com
mon) įstatymą šiuo atžvilgiu 
irgi negali būti pritaikyta, nes 
čikagietis, perkėlęs savo domi
cilę iš JAV į bet kurį kitą 
kraštą, netenka savo domici- 
lės savo namų steite; užsieny 
jis tėra tik JAV pilietis, bet 
ne čikagietis, mičiganietis ir t. 
t. JAV-bėse kai kurie steitai 
pripažįsta galiojimą bet kurio 
testamento, padarytą jo nuo
savos jurisdikcijos formoje. 
Tačiau Vokietijoje pagal tą pa 
tį dėsnį jūs analogiškai turite 
taikyti steito įstatymą

Skirtumas tarp Vokiečių ir 
JAV-bių apmokestinimo

Vokiečių “Erbschaftsteuer”

yra paveldėjimo mokesčiai, t. 
y. mokesčiai dedami ant bene- 
ficiaro teisės gauti visą arba 
dalį nuosavybės. Visai priešin 
gai yra JAV-se, kur federali
niai mokesčiai yra nuosavybės 
mokesčiai, dedami ant asmens 
teisės pervesti jo nuosavybę 
jam mirus •,

Vokietijoje dovanos mokes
čiai yra subordinuoti kaip da
lis paveldėjimo mokesčių. Le
galus "dovanos taksų” termi
nas seniai pranyko. Gi JAV- 
bėse- dovanos mokesčiai yra 
specialūs mokesčiai, koordinuo 
ti nuosavybės mokesčiams.

Vokietijoj 2 faktoriai spren
džia mokesčių apskaičiavimą: 
ribos dydis ir beneficiaro gimi 
nystės laipsnis decedentui arba 
donorui (dovanotojui).

JAV-bėse tiktai apmokesti 
namosios nuosavybės dydis yra 
faktorius mokesčių apskaičia
vimui, visai neatsižvelgiama, 
kas yra beneficiaras.

Priedu prie feder. nuosavy
bės mokesčių 48-nios valsty
bės (steitai) turi nuosavus pa
veldėjimo arba legacijų arba 
įpėdinystės mokesčius.

Paveldimi mokesčiai 
Vokietijoj

Vokietijos paveldėjimo ma- 
kesčiai dedami ant palikimo 
(Inheritances), dovanoms ir 
indėliams (Zweckzuendungen). 
Mokesčių mokėjimas priklau
so nuo beneficiaro giminystės 
laipsnio mirusiajam arba dova 
notojui (donorui) ir nuo pali
kimo dydžio. Visi beneficiarai 
dalinami į penkias grupes, bū
tent: I klasei priklauso pali
kuonis sutuoktinis ir vaikai. II 
— vaikų palikuoniai. II — tž- 
vai, seneliai ir t. t., broliai ar 
seserys. IV the in-laws, brol
vaikiai. V — residuary benefi
ciarai.

Svarbiausios išimtys yra 
šios :30,000 DM I klasei, 20,000 
DL D kl, 3,000 m ir IV kl. ir 
1,000 DM V klasei.

Federaliniai nuosavybės Ir 
dovanų mokesčiai

Federaliniai nuosavybės mo
kesčiai apdedami progresyvi
nėmis ratomis, kai nuosavybė 
pervedama iš mirusiojo, kuris 
yra JAV pilietis ar reziden
tas.

Atskaitoma nuo palikto turto 
60,000 dol., toliau galima at- 
papildomai gali atskaityti dar 
skaityti laidotuvių, administra
cijos išlaidas ir pareikštas nuo
savybei pretenzijas. Sutuoktiniai 
60,000 dol.

Svetimšaliai paveldėjimo mo
tos nuosavybės, kuri yra JAV- 
bėse. Tačiau į nuosavybę neį
eina gyvybės draudimas ir ban 
ko depozitai, jei descendentas 
J A V-be se nesivertė bizniu.

Dovanų mokesčiais apdeda- 
mos dovanos taip pat ratomis, 
kurios yra mažesnės už nuo
savybės mokesčius negu 25%.

Bet yra išimčių ir atsiskaity 
mų (exemption ir exclusion):

1) Kiekvienas asmuo turi 
$30,000 išimtį, kuri gali būti 
naudojama vienu laiku arba 
padalinta per visus metus.

2) Kiekvienas asmuo turi 
metinį išskaitymą $30,000 do
vanai, padarytai bet kuriam 
asmeniui bet kuriais metais.

Pr. šulas

IŠ SOCIALINIO KLUBO 
VEIKLOS

LB Soc. Klubo valdyba pa
ruošė rašytinių peticijų pavyz 
dį, kad senesnio amžiaus žmo
nių gydymo įstat. projektas

Po negrų civilinių teisių maršo Washingtone, sanitarijos departa
mento tarnautojai valo Lincolno paminklą nuo demonstrantų pa
liktų popierių ir kitų įvairių šiukšlių.

Kasdienybes kronikos

RŪGŠČIOS MINTYS APIE CUKRŲ
KĘSTUTIS GAIDŽICNAS

šešiasdešimt penkerių metų 
amžiaus pilietis Lawrence My- 
ers pasitraukia pensijon iš dar
bo, kurį galima pavadinti "sal
džiausiu visoj administracijoj”. 
Bet, išeidamas pensijon, jis pa
lieka eilę rūgščių minčių.

Per paskutinius 15 metų Law- 
rence Myers buvo JAV įvairių 
administracijų cukraus progra
mos direktorius. Jis nevadova
vo valstybiniam planui, kada 
ir kur cukrų pirkti, paskirti ar 
parduoti — tai kongreso dar
bas. Bet Myers darbas buvo 
prižiūrėti, kad Amerikai nepri
trūktų cukraus, kad jis būtų 
nupirktas prieinamiausiomis kai 
nomis.

Vienas jo didžiausių nusiskun 
dimų, kad tautinė cukraus pro
grama prilygsta “užsienio pa

būtų priimtas. Jį čia pat spaus 
diname.

Kas norėtų tokių tekstų pa
vyzdžių gauti, prašome rašyti: 
J. Simanavičius, 4531 S. Cali- 
fomia Avė., Chicago 32, III ar
ba Pr. Šulas, 4436 S. Wash- 
tenaw, Chicago 32, UI. Su laiš
ku prisiųskite sau adresuotą 
(su pašto ženklu) voką.

a. č.

PETICIJŲ TEKSTO 
PAVYZDYS

Rašykite senatoriams ir kon
greso nariams tokius tekstus, 
kad priimtų senesnio amž. žmo 
nių gydymo įstatymo projektą: 
Hon.

House of Representatives
Building,
Washington, D. C.

Dear Congressman:
I, the undersigned, desire 

the enactment during this ses- 
sion of the Congress or Legis- 
lation which will grant an 
amendment to Sočiai Sėcurity 
Law according to the King — 
Anderson Bill (H. R. 3920 and 
the Dingel Bill.).

Also I propose to increase 
monthly benefits by 50 per- 
cent.

> Sincerely yours,

ramos’’ programai, kiekvienais 
metais mokesčių mokėtojams 
kainuojančiai iki $200,000,000. 
Myers nuomone, cukrus yra pra 
monė ir su ja taip ir reikia skai
tytis. Bet suprasti šią nuomo
nę reikia suprasti ir JAV cuk
raus padėtį.

Amerika pati užsiaugina tik 
60% kas metai sunaudojamo 
10,000,000 tonų cukraus. Ketu
ri milijonai tonų cukraus kiek
vienais metais turi būti impor
tuojama.

Prieš Castro laikus beveik vi
sas cukrus buvo importuoja
mas iš Kubos. Bet 1960 metais 
tai visa nutrūko. Kongresas da
lį Kubos cukraus kvotos pas
kyrė vietiniams augintojams ir 
apie pusę kitiems užsienio kraš
tams — Filipinams, Peru, Bra
zilijai, Meksikai, Domininkonų 
respublikai ir Australijai.

Bet kongresas taip pat nu
balsavo palikti 500,000 tonų “pa 
sau’inei kvotai”, kur JAV su
tiktų pirkti cukrų pigiausiomis 
ir prieinamiausiomis pasaulinės 
rinkos kainomis.

Čia ir iškyla Myers ir JAV 
administracijos nuomonių skir
tumas. Pagal šią “pasaulinės 
kvotos” sistemą, Amerika cuk
rų perka konkurencinėmis kai
nomis ir kai kuriais atvejais 
net surenka importo mokesčius. 
Bet pagal paskyrimo cukraus 
kvotas anksčiau minėtoms vals 
tybėms rinkos kainos pasidaro 
per daug nerealiai išpūstos ir 
figūruoja nemažos dolerių su
mos. 1959-60 metais, kada cuk
raus kainos pasaulinėje rinko
je smarkiai krito, JAV išmokė
jo $200,000,000 įvairioms pre
mijoms ir priedams, besisteng
damos vėl pakelti kritusią cuk
raus kainą.

Stebint šią JAV cukraus pir
kimo politiką, neatsižvelgiant į 
kitus ekonominius faktorius, vie 
na tikrai aišku — iš vienos ki
šenės amerikietis savo mokes
čiais neproporcingai kelia cuk
raus kainą, o iš kitos kišenės 
savo kasdieniniam vartojimui 
permokėdamas perka tą patį 
cukrų...

...... .................... ................... .......
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DŽUNGARINIS IRIS

Bucharoje auga keistas auga
las, padengtas lyg šepečiu. Uz
beko mokslininkai — chemikai 
ir botanikai — Mokslo Akade
mijos pasiųsti rado, kad to au
galo ekstraktas apsaugo audi
nius nuo drėgmės ir puvumo. 
Spėjama, kad to augalo ekstrak 
tas turės didelės reikšmės teks
tilės pramonei ir kad senovės 
egiptiečiai naudojosi tuo eks
traktu tiems audeklams į ku
riuos jie vyniojo savo mumijas.

KĄ GIRDI AUSIS
Žmogaus ausis gali atpažinti 

apie 400,000 skirtingų garsų.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) lr t.t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštad. 9-1.
2850 VV. OSrd St., Chicago 29, IU.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGUNSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 tkl 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus treč. lr šeštad.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Sreet,
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su. 
si tarus.

Ofiso telefonas: PR. 8-3220.
Rez. telef. WAlbrook 6-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rr. (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001.

Tel. KEUog 2-1022

DR. ALGIMANTAS BIELKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS — PSICHIATRIJA

7400 VV. 183rd St., Tinley Park. IU.
Valandos pagal susitarimą

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

Rezid.: 3241 VVest 66th Plaoe 
Tel.: REpublio 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S; trec. 
uždaryta. Antrad. lr penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63 rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti.
Ofiso telef. 476-4042

Rez. VVAlbrook 6-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-6840, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Sreet 
Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. lr šešt tik
susitarus.
'sel. ofiso HE 4-6768; Rez. HI 6-3226

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Sreet 
(Bendra praktika tr Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. Iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susltarlma.
TeL ofiso 247-1002, Namų PR 8-6*60

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPEOIALTBfi — NERVŲ IR 

EMOCINfiS LIGOS 
Valandos pagal susitarimą

4063 Archer Avenue 
(Prie California Ava t

Rez. GI 8-O87S

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susltarlma Jei ne
atsiliepia skambinti MI S-OOOl.

Ofiso HE 4-t414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija lr moterų ilgos 
2454 VVest 71st Sreet 

(Tl-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak 

Se«t. 1-4 p. p. 
Trečiadieniai/ uždaryte

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS < 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS
2737 VVest 71st Sreet 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
šeštad. nuo U> iki 1? valandos.

Trečiadieniais uždaryta. 
Ligonius priima pagal susitarimą. 

Tel. ofiso lr rez. HA 6-2017

i
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e Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

metų
$7.50
$6.50

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

e Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 3:30 — 12:00.
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Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PKospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2666 VVest 63ril Street
Vai.: Pirmad. tr ketv. nuo 8 tkl 

6: antrad. Ir penktad. nuo 4 Iki 8; 
Šešt. nuo 1 Iki 4 vai.

lel. 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 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta.

1

1

Tel. ofiso PO 7-6OOO. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 6Srd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GKovrhill 6-1606

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marųuette Road

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

Ofiso PR 6-1705 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

2300 VVest 51 st Street 
Oakley Medical Arts 

Pirm. antr. ketvirt. lr penkt. nuo 
_2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą

Tel. Ofiso 247-0400, Rezid. 787-1377

DR. V. KAUPAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ligos 
786 VVest 35th Street

(Bridgeport Medical Arts)
Vai. vak. 6-8. šešt. 10-1. Trečiad. 
susitarus. Dienos metu tel. CA 6- 
5010.

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:80 
vai. vak. šeštad. 1-4 vai., trečiad.
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-416*

OR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTU

MEDICAL BUILDING
7156 South AVestern Avenne 

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

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

Rez. tel. 230-2010

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7lst Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p p 
antrad. lr penktad. 6-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Atostogose iki rugsėjo 9 dienos

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHTRURGC 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III 

Telef. ofiso: PUlIman 5-6766
Namų: Beverly 8-3046 

PriSm. vai.: kasdien 6-8 v v . šešt 
’ < v n n t r o ii$dqrvto

Ofiso tel. PR 6-7800. Namu 925-7607

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 So. Damen Avenue

Valandos: 1—9 p. p. 
išskyrus trečiadienį 

Šeštadieniais 10—5 p. p.

Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4807 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL.; kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak
tVeč Ir sekmai), tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Sreet 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine. 

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

Telef. REpublio 7-2200.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis tr pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Avė., YA7-7381 
VAL.; 10 ryto iki 8 v. vak., trečiad. 
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 0-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Orisas: Naujas adresas: 2454 VVest 
71st st. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 302 E. 150lb 
Ht., Harvey III., tel. Edison 3-4383; 
30 N. Michigan av., Suite 808, tel 
CE 0-7761.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas 4255 VV. 63rd Sreet 

Ofiso tel. REliance 6-4410 
Rez. tel. GRovehilI 6-0617

Valandos; 1-8 p. m. ir 6-8 p m.
Penkt. tik 1—8 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.
Ofiso telef. ČLiffside 4-2806 
Rezid. telef. WAlbrook 6-3000

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Aąenue 
Bendra praktika lr specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 __ 4 lr
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa- 
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 1 
v. iki 6 v. v.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTEI

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 

Tel. PRospect 8-1223 ar PR «.66 
Ofiso vai.; Pirm., antr., treč. 
penkt nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 
v v i. At. 2—4 v. popiet lr kitu Ii 
»u — pagal susltarlma.

Of. tel. HE 4-2123 Namų GI 8-61
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitaru 
Vai. 2—4 p.p. ir 6—8 p.p.

Treč. ir šešt. uždaryta
Telefonas — GRovehilI 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

2524 VVest 69th Street
4peclalybė: AKUŠERIJA tr MOTE! 

UIGOS
VALANDOS: 1 lkj 4 lr 6 Iki 8 v. 

Šeštadieniais >1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždarytę

UK. UNA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

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

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč lr sek 
tl skubiais atvejais lr susitarus
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ: 

2420 VVest Marųuette Road 
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. Ir 7 Iki 8 v, 

Treč. lr šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street

vai. 11 v. ryto Iki s
PR 6-6660 

Avtnue

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

TĖVŲ ATSAKOMYBĖ

Ir vėl atsidaro mokyklų du
rys. Tėvams, o ypač motinoms, 
tai teikia keleriopo džiaugsmo. 
Džiaugiamąsi, kad jų vaikai 
susilaukė mokyklinio amžiaus, 
dažnai džiaugiamąsi ir dėl to, 
jog keletai valandų į dieną 
motinoms nerūpės jų vaikai, 
bus ramios, galės pasilsėti, ne
besirūpinti tuo, kur jų vaikai 
besibąsto.

Žmoniškai kalbant, visai ga
lima suprasti tėvų pasitenkini
mą, “nusikračius” vaikų po 
atostogų. Bet mes gerai žino
me, kad tėvai tikrai myli sa
vo vaikus ir jais rūpinasi. To
dėl ir mokyklas jiems parenka, 
savo nusimanymu, geriausias.

Tėvai, tačiau, labai suklystų 
ir net nusikalstų, manydami, 
kad išsiųsdami vaikus j mo
kyklą, nusikrato atsakomybės 
už jų auklėjimą ir net moky
mą, palikdami tą atsakomybę 
išimtinai mokytojams. Taip 
manyti ir nusistatyti yra klai
da. Auklėjimo požvilgiu mo
kykla tėvų nepakeis, nepaisant 
kas joje mokytojaus — vienuo
liai, vienuolės, kunigai ar pa
sauliečiai.

Mokykla, nors bus ir pati ge
riausia, vaikų auklėjime yra 
tik tėvų pagelbėninkė, žinoma, 
labai svarbi pagelbininkė. Ji 
negali pakeisti tėviškos globos 
namuose. Niekas negali pakeis
ti gerų, krikščioniškų namų. 
Tai reiškia, kad mokykla tė
vams palieka daug darbo ir di
delę atsakomybę.

• • w
Pirmoje eilėje tėvų pareiga 

bendradarbiauti mokyklai, pa
dėti jai ir mokytojams. Jie pri
valo žiūrėti, kad vaikai mokyk
los uždavinius gerai ir rūpes- 
gai atliktų, kad religinėse pa
reigose neapsileistų. Taip pat 
labai yra svarbu, kad tėvai 
palaikytų vaikuose mokyklinę 
drausmę, kad neprieštarautų 
mokytojų tvarkai. Reikalinga 
atitinkamos drausmės ir na
muose. Tai daug padės mo
kyklai ir mokytojams.

* # *
Tėvai, suprantą savo parei

gas vaikų auklėjimo atžvilgiu, 
žino, kad ir jie yra mokytojai 
ir tai labai svarbūs mokytojai 
namuose. Jie turi ir mokyti ir 
auklėti, o svarbiausia, savo 
geru pavyzdžiu vaikams švies
ti. Nebūtų labai sėkminga vai
kams pasakoti apie religijos 
da’ykus, versti juos prakti
kuoti, mišių neapleisti, jei pa
tys tėvai nelanko bažnyčios 
ir iš viso tikėjimo dalykų ne
praktikuoja. Geri pavyzdžiai 
vaikams yra geriausia ir sėk
mingiausia auklėjimo priemo
nė. Geri pavyzdžiai namuose 
teigiamai atsiliepia ir į mo
kytojų vaikų mokymo ir auk
lėjimo pastangas. Pagaliau, 
nepakanka supažindinti vai
kus, kas yra gera, bet auk
lėjimo dėsniai reikalauja žiū
rėti, kad jie įprastų daryti ge
ra. Augdami drausmėje na
muose ir tokioje aplinkoje, ku
rioje jie stebės tik gerus pa

Katalikų pasauly

ADENAUERIS VYKS PAS 
PAULIŲ VI

Vakarų Vokietijos kanclerio 
Adenauerio vizitas pas popiežių 
Paulių VI numatomas vidui y 
rugsėjo mėnesio.

KATEDROS AKMENŲ “LIGA”

Garsiajai Strasbourgo kated
rai (Prancūzijoje) susidaro pa
vojų iš vadinamos akmenų “li
gos”. Palaipsniui ima irti sienų 
akmenys, ypač naudoti atnau
jinimo darbams po 8-to šimt
mečio. Priežastis — gausumas 
sieros dūmų ore Tokios prie
maišos ore atsiranda iš fabrikų 
dūmtraukių ir iš automobilių 
motorų. Kai kurios katedros da
lys, atnaujintos tik prieš 30 me 
tų, jau vėl reikalingos remon
to. Apie tai skelbia Betrand

vyzdžius, vaikai įsisąmonins 
ir įpras daryti, kas yra gera, 
bet ne tai, ką jie patys no
rėtų daryti.

Būtų bergždžia vaikus supa
žindinti su tuo, kas yra ge
ra ir teisinga, jei būtų leis
ta jiems daryti tai, kas prieš
tarauja teisei ir tvarkai. Tė
vai kiekvienu atveju turi sto
vėti vaikų ėlgesių sargyboje, 
atitaisyti jų klaidas, o jei rei
kia ir pabausti. Vaikai turi 
žinoti savo pareigą gerai da
ryti ir reikia prižiūrėti, kad 
toji pareiga būtų vykdoma.

Kol vaikų valia yra palen
kiama, tėvai viską iš savo pu
sės turi padaryti, kad jų va
lia būtų palenkta tik gerai 
daryti, mylėti Dievą, gerbti 
savo tėvus ir mylėti savo ar
timą.

Kai mokykla ir tėvai šitaip 
bendradarbiaus, tauta ir vals
tybė susilauks gerų, ištikimų 
piliečių, patys gi tėvai turės 
džiaugsmą ir palaimą.

* # •

Lietuviai tėvai savo vaikų 
auklėjime turi dvigubą parei
gą ir atsakomybę. Savo vai
kus jie turi išmokyti ir iš
auklėti ne vien tik gerais žmo
nėmis ir ištikimais šio kraš
to piliečiais, pavyzdingais 
krikščionimis, bet ir gerais 
lietuviais, šis uždavinys mūsų 
gyvenimo sąlygose yra pats 
sunkiausias, šį uždavinį vyk
dydami, tėvai ypatingai turi 
būti rūpestingi, akylus ir duo
ti savo vaikams tą, ką tik re
ta mokykla tegali duoti.

Ten, kur nėra nei lietuviš
kų nei katalikiškų mokyklų, 
vaikų auklėjimas ir mokymas 
religinėj ir tautinėj dvasioj vi
su sunkumu užgula ant tėvų, 
nes viešoji mokykla nei vienu 
nei kitu reikalu nepasirūpins, 
lietuvių katalikų vaikams nei 
neprimins apie religijos ir tau
tinius dalykus. Tuo atveju tė
vai yra vieninteliai tikėjimo 
ir lietuvybės dalykų mokyto
jai bei auklėtojai. Nors ir sun
kus yra darbas, bet iš vaikų 
meilės ir lietuviškumo bei mū
sų tautos ateities atžvilgio, 
nuo šios šventos pareigos tė
vai negali išsisukinėti.

Jei gyvename šalia lietuvių 
parapijos mokyklos, jei mūsų 
kaimynystėje veikia šeštadie
ninė lituanistikos mokykla, nu- 
sidėtume, jei ten nesiųstume 
sa co prieauglį. Gyvenant lietu
vių parapijos ribose, kur yra 
net speciali lituanistikos mo
kykla, tėvų našta vaikų auk
lėkime religinėj ir tautinėj 
dvasioj žymiai palengvėia. 
Bet, žinoma, reikia tomis 
“lengvatomis’’ pasinaudoti, sa 
vo vaikus leisti į lietuvišką 
mokyklą. Tačiau ir su tomis 
mokyklomis tėvai privalo ar
timai bendradarbiauti. Ir stip
riausia religijos ir lietuvišku
mo atžvilgiu mokykla be tė
vų paramos ir atitinkamo 
au mė jimo namuose neduos to, 
ko mes laukiame.

Monnet, Prancūzijos Istorinių 
paminklų vyriausias inžinierius.

Jis taipgi praneša, kad sprau 
sminių lėktuvų sukeliamos oro 
bangos sudaro pavoj į katedros 
vitražams ir deli Kalesnėms pa
ties pastato dalims. Prancūzų 
aviacijos bazė yra tik už kele
tos mylių nuo katedros Anks
čiau kūrenamų medžių dūmai, 
esą, net padėdavę mūro akme
nims išsilaikyti.

MEDALIKfiLIUS NAUDOJA 
PROPAGANDAI

Guatemalos komunistai pa
naudoja Švč. J. širdies medali
kėlius savo rinkiminei propa
gandai: antroje pusėje jie pa
sirūpino įgraviruoti vardus ko
munistų kandidatų, siekiančių 
būti išrinktais į įvairias vals
tybines tarnybas. Vėliau tokius 
“medalikėlius” skleidžia taip 
kaimiečių.

SUNKŪS METAI TURKIJOJE
Turkija, tvirtove Sovietų veržlai sulaikyti, pergyvena 

politinį netikrumą ir ūkinį sunkmetį

Kapadokijoje, kurioje kėliau 
nininkai bando pasekti šv. Pau
liaus pėdsakais, ir veik visose 
didesnėse Turkijos gyvenvie
tėse paminklais pagerbtas Mus 
tapha Kernai Ataturkas. Jo po
lėkius išugdyti tvirtą tautą, ga 
lingą ir revoliucinę turkų vals
tybę dengia praeities šydas ir 
nūdienė nedalia. Ataturkas, su
gebėjęs žvelgti į tikrovę, kie- 
tavalis, nuožmus, nepasiti
kintis, ganėtinai klastingas, bet 
gabus valstybininkas prieš 41 
metus aukštai iškėlė Turkijos 
vėliavą, šiandieną turkai vi
sur mato jo pavyzdį, tačiau 
pastarieji dešimtmečiai juos 
skiria nuo Ataturko, lyg keturi 
tūktančiai metų nuo hititų die
vų, kurie tūno muziejuose.

Turkų respublikinė revoliu
cija mirusi, ir didžiosios viltys 
užblėsusios, grasant nedidelių 
karių didiesiems kardams ir 
valdant neva rinktam Turkijos 
prezidentui Ismet Inonu, ma
žo ūgio, žvairiaakiui, klastin
gam, kurio ne tik begėdišku
mas, bet ir veido išraiška pri
mena Houdono pieštą Voltai- 
rą. Turkai jį vadina lape, ku
rios viduriuose kitos devynios 
lapės knibžda.

Politinis teroras
Ismet Inonu skiriasi nuo Ata 

turko ne tik politiniais polė
kiais, bet ir neturėjimu politi
nio chloroformo užmigdyti opo
zicijai. 1960 m. gegužės 27 d., 
generolams įvykdžius pervers
mą, Inonu tapo ne valstybės 
vairuotoju, bet opozicijos kori
ku. Jis pasiuntė į kartuves ne 
tik buvusį ministerį pirminin
ką Adnan Menders, kuris, be

GEDIMINAS GALVA

darydamas reformas, valstybę 
įstūmė į skolas, bet ir virš šim 
to parlamento narių bei kitų 
veikėjų. Buvusiam prezidentui 
Celal Bayar jis parodė malonės 
iki šio meto jį laikydamas Kay 
šeri kalėjime.

Respublikininkas Inonu, pri
sišliejęs prie generolų aštraus 
kardo, bet kvailų galvų, užsi
mojo sunaikinti demokratų 
partiją, kurios branduolį 1946 
m. sudarė atskilėliai nuo res
publikonų, kuriems priklauso 
Inonu.

Ataturkui mirus (1938), res- 
publikininkai ėmė silpnėti, o 
demokratai 1954 m. surinko 
88.6% balsų. 1957 rinkimuose 
nei viena partija nelaimėjo rys 
kios balsų daugumos. Demo
kratai naudojosi persvara par
lamente keistų rinkiminių įsta
tymų dėka. Demokratų libera
linė politika ėmė išsigimti 

Sutemų metai

Jau du kartus pratęstas ka
ro stovis turi baigtis š. m. spa
lio mėn. Iki to meto buvo nusi 
statyta palaužti demokratų pa 
sipriešinimą. Šiuo metu perse
kiojami demokratai surikiavo 
gretas. Vyriausybė pajuto pa
vojų iš dešinės ir kairės. Praė
jusiais metais buvusios 273 
politinės bylos paliko pėdsa
kus. Po nesėkmingo sukilimo, 
kurį organizavo pulk. Aydemir 
praėjusį gegužės mėn., dar pa- 
griežtinta spaudos priežiūra ir 
uždaryti kai kurie dienraščiai. 
Net Inonu labai artimas dien

Čia yra vadinamosios karštosios linijos tarp Maskvos ir Washingtono teleprinterio aparatūra. Per ją 
galės slaptai susisiekti Maskva su Washingtonu, kad karo grėsmei esant, būtų galima pagreitintu 
tempu vesti derybas.

GERIAUSIAS VAISTAS
AUSTRALIŠKA ISTORIJA

Julija Švabaitė

Pro langą stebėjau, kaip jis grabinėjęs šen, gra- 
binėjęs ten, pasirėmė ant to savo grėblio, nusmaukė 
seną skrybėlę toli ant pakaušio ir giliai susimąstė... 
Paskui pasičiupinėjo savo kairįjį šoną ir, sugrįžęs 
virtuvėn, metė pirštines:

— Kitą savaitę pakviesiu tą senuką. Man per- 
sunku...

— Kokį senuką?
— Nugi tą, kur beveik kasdien manęs prie tram

vajaus laukia. Vis po šilingą išsiprašo ir klausia, ar 
neturiu jam kokio darbo.

— Tai jis koks elgeta?
— Ne tik taip sau bomas.
— Tai jis, manai, tau sodą tvarkys?
— Užmokėsiu, tai ir tvarkys.
Lygiai už savaitės senukas pasirodė. Nieko sau 

senukas, labai tylus, besišypsančiu veidu. Tik iš anks
to jau išsiprašė užmokesčio — vieną svarą už popie
tę. Pasiėmė įrankius, vežimėlį šiukšlėms krauti, pa- 
sispiaudė rankas ir dingo tarp sodo krūmų.

Vakare jis atėjo virtuvėn jau gerokai ištraukęs.
Raka parodė į sode pūpsančią nedidelę krūvelę 

sugrėbstytų šakų ir tarė:
— Pabaigsiu pirmadienį. Labai daug darbo. Dar 

turėsit pridėti svarą. Ir skėstelėjo rankomis.

raštis, kuriame bendradarbiavo 
jo artimiausi bendrai, jau ne
beišeina.

Šioje maišatyje labai atsar
giai 1,5 mil. kurdų ima kelti 
balsą dėl laisvės, kai kaimy
nystėje, Irake, vyksta nuož
mios kovos.

Ūkinės negerovės
(Valstybės biudžetas nesuve

damas. Netiesioginiai mokes
čiai pakelti 25%. Vartotojai 
ima nerimauti. Pragyvenimo 
išlaidos padidėjo, bet, pav. ūki
ninkų, pajamos sumažėjo. 77% 
krašto gyventojų, besiverčian
čių žemės ūkiu, pateko į skur
dą. Užsienio prekybos balan
sas nesuvedamas. Per ateinan
čius trejus metus valstybė turi 
grąžinti 950 mil. dol. skolų ir 
palūkanų. Turkijai graso dar 
didesnis įsiskolinimas, nes te
lieka skolomis dengti skolas.

Inonu vengia turčius iššauk
ti kovon. Š. m. liepos mėn. jis 
išleido įsaką, draudžiantį dar
bininkams streikuoti. Darbinin
kams atėmus viešą ginklą sa
vo teisėms ginti, telieka slap
toji veikla. Vyriausybė sukėlė 
nepasitenkinimą ūkininkuose ir 
darbininkuose, kas verčia ieš
koti užtarėjų kairės ir dešinės 
pogrindyje.

Generolai žino, kad kariuo
menėje esama nerimo, bet jie, 
nuogąstaudami dar blogesnių 
dienų, težino plaukti pasroviui. 
Ketvirčiui šimtmečio praslin
kus nuo Ataturko mirties, Tur 
kija pasukusi veidą į Europą, 
pilis sovietų veržlai sulaikyti, 
nyksta vidinėse kovose. JAV 
ir Sovietų bičiulystė sumažina 
Turkijos strateginį svorį.

Mano vyras plačiu mostu atidarė savo piniginę 
ir jam tuos pinigus iškilmingai įteikė.

O vėjas sau gainiojo pageltusius lapus, pamai
šydamas juos su šiukšlėmis ir popieriais, lyg pasity
čiodamas.

Senukas daugiau nebepasirodė.
Petras, pykčiu nesitverdamas, visą savaitę plušo, 

šiaip taip sutvarkydamas sodo pašalius.
— Jeigu čia taip reikės visą laiką dirbti ir dirb

ti, aš nukrisiu — dejavo jis vakare mirkydamas pa
vargusias kojas karštam kvepiančiam vandeny. Pas
kui atgulė visam sekmadieniui, o visokiais tabletes su 
karšta arbata ir romu turėjau jam nunešti lovon...

Tai dariau šypsodamosi, nes žindjau, kad nuo 
šitokio darbo nemirštama.

♦ /* *
Atrodo, tik dabar ir prasidėjo tikrieji rūpesčiai. 

Mūsų santaupos ėjo atbulai. Sąskaitos, sąskaitos, sąs
kaitos. Prakiuro stogas, kai kuriuose kambariuose su
drėko sienos. Perdegė elektros laidai. Reikėjo naujų. 
Užsikimšo kaminai. Židinį pakūrus, visuose kamba
riuose vieni dūmai...

Iš kažkur atsirado du puslaukiniai katinai. Per 
naktis kniaukia ir kniaukia krūmuose, net ausis 
skauda.

O po stogu, kaip tik ties mano vyro kambariu, 
įsitaisė sau gūžtą posumas (smagus ir simpatiškas 
australiškas gyvuliukas) su visa šeima. Ir krabždi - 
nėjasi per naktis, dieną sau ramiai miegodamas. O jų 
tai jau neišskrapštysi. Gali daryt ką nori — jie sau 
ten gyvena tol, kol patinka.

Tik aš jau rimtai pradėjau susirūpinti savo vy
ru.

DRAUGAS, antradienis, 1963 m. rugsėjo mėn. 3 d. 8

Herezijos ir tiesos
Knyga, verta ir lietuvių, dėmesio 

J. DAIN AUSKAS

Tokia antrašte (Herezje i 
prawdy) pasirodė Lenkijoje kny 
ga, parašyta Stanislovo Macke
vičiaus, save ir dabar vadinan
čio “lietuvišku bajoru ir mo- 
narchistu”. St. Mackevičius, g. 
1896 m. sulenkėjusioje smulkių 
Lietuvos bajorų šeimoje, yra 
aštrios plunksnos žumalistis- 
publicistas, buvęs net du kartu 
lenkų egzilinės vyriausybės pir
mininkas, priešgina ir gal todėl 
grįžęs į Lenkiją nuolatiniam, ap 
sigyvenimui, nenustodamas ir 
ten rašyti gana kontroversiškai. 
I-jo Pasaulinio karo metu ir be 
sikuriant nepriklausomai Lenki 
jai jis tarnavo lenkų ulonuose, 
bet buvo priešingas pilsuckinin- 
ikams. Jis nuo 1922 iki 1933 m. 
redagavo lenkų laikraštį “Slo- 
vo” Vilniuje, nuo 1928 iki 1935 
metų buvo lenkų reimo narys, 
bet 1939 m. už savo knygą, ku
rioje jis neigiamai vertino len
kų užsienio reikalų ministerio 
Becko politiką, buvo uždarytas 
į Berezos koncentracijos stovy k 
lą. Trumpai suglaudus, tai ga
bus senos Lietuvos bajorijos na 
rys, nuėjęs tarnauti lenkams.

Istorija praeities akimis
“Herezijos ir tiesos” knygoje 

St. Mackevičius publicistiškai 
nagrinėja Lietuvos - Lenkijos is 
torijos laikotarpį tarp 1385 m , 
kada, lenkų istorikų teigimu, bu 
vo pasirašyta Krėvos sutartis, 
prisimindamas 1392 m., kada 
Astravos sutartimi Vytautas ga 
vo valdyti Lietuvą, ir ’ki 1410 
m., užakcentuodamas ypatingą, 
jo manymu, Astravo sutarties 
svarbą visam senosios Lietuvos 
gyvenimui.

Tai nėra koks istorinis trak
tatas. Tai greičiausiai bandy
mas patikslinti to laiko tikro
vę,' atskirti faktus nuo fanta
zijos ir politinių “gerų norų”. 
Ta prasme toji knyga yra įdo
mi ir lietuviams, ypač tiems, 
kurie bent šiek tiek domisi Lie
tuvos istorija. Knygoje palie
čiami drauge ir ano meto Va
kari’ Europos įvairūs istoriniai 
bei kultūriniai įvykiai.

Skyriuje “Didybe, kur gi ta
vo vardas?” jis pasmerkia Lie
tuvos bajoriją, kad ji XIX - XX 
amž. nesuprato tautinio ir kal
binio Lietuvos atgimimo ir, pa
sidalydama “tautine mažuma” 
savo gimtąjame krašte, padarė 
didžrausią klaidą, tuo sace iš
braukdama iš atgimstančios Lie 
tuvos savito gyvenimo. Esą, 
1863 m. sukilime pačioje Len
kijoje dalyvavo tik šlėkta, gi 
valstiečiai neretai buvo tam su 
kilimui priešingi, nereikšdami 
jokio tautinio susipratimo, tuo 
tarpu, pvz., kunigo Antano Mac

Pareis iš įstaigos, pavalgys, įsisuks chalatan, at
sisės prie židinio ir žiūri į ugnį. Ir nė žodžio. Paniu
ro, susmego, pasišiaušė.

O visi rūpesčiai ant mano pečių.
Dabar jau rimtai kreipsiuos į specialistą.
Tačiau nebereikėjo. Viską pakeitė nauji įvykiai.

• • *
Vieną vakarą, sėdėdami prie besikūrenančio židi

nio, abu, lyg susitarę, garsiai pagalvojom tą patį: 
išnuomuoti tą priestatą! Būtų ir su pinigu lengviau, 
nes tokį namą vieniems išmokėti sunku.

Laikas jau pagalvoti ir apie draugus, kurie, ki
tam miesto krašte begyvendami, patys neišdrįso mū
sų aplankyti, laukdami atskiro pakvietimo.

O priėmimas, tai yra namo įkurtuvės turėtų būti 
šaunios. Nes čia, šitame mieste, mes pirmieji tokius 
namus įsigijom. Būtų kas ir parodyti.

Tačiau apie priėmimus šiuo metu net pagalvoti 
negalėjom.

Dabar tik svarstėm, kam išnuomuoti kambarį 
su virtuvėle?

— Paskelbti laikrašty, — nutarė Petras.
— Taip, paskelbti, bet kam, ar vedusiems ar vien

gungiams ?
— Kažin, šeimai gal ne. Permaža vietos su vai

kais.
— Galim skelbti šeimai be vaikų.
— Taip, tai taip, bet jeigu atsiranda vaikas, tai 

dar didesnė bėda. Jau ir dabar naktimis nemiegu 
nuo tų posumų, o jei dar vaikas imtų rėkti, tai nors 
bėk iš namų.

(Bus daugiau)

kevičiaus Žemaitijoje vadovau
jamas sukilėlių būrys buvo su
sidėjęs beveik tik iš valstiečių. 
Lietuviško renesanso metu, sa
ko jis Lietuvos bajorijos dau
guma, jau sulenkėjusi, nesupra
to to renesanso politinės reikš
mės. Deja, sako toliau knygos 
autorius, šiandien apie tai jau 
per vėlu kelti iš naujo ginčus.
Lietuva nebuvo Jogailos kraitis

Kitame skyriuje St. Mackevi
čius sugretina lenkų karai i&us 
Kazimiero Lenkijos atidavimą 
vengrų karaliui Liudvikui, su 
Jogailos padarytu Lietuvos “do 
vanojimu” to paties Liudviko 
dukteriai, lenkų karalienei Jad
vygai. Tačiau, sako, tą Krėvos 
“aktą” galima geriau suprasti 
vertinant jį ne valstybinės - kon 
stitucinės, o vien civilinės teisės 
plotmėje. Esą, ten Jogaila Jad
vygai, kaip kraitį atidavė Lie
tuvą tam, kad su Jadvyga, Kaip 
josiu3 kraitį, gautų Lenkiją. Dėl 
to, sako, visokie istorikų sam
protavimai ir ginčai dėl tariamo 
Lietuvos prijungimo prie Len
kijos tėra beprasmiški, nes ano 
laiko santykiams negalima tai
kyti šių laikų samprotavimų ar 
teisinių sąvokų. Jogaila buvęs 
gudrus, bet savo kronikininkų 
neturėjo, tad ir jo visi santykiai 
su Lenkija ir su Vytautu yra 
pavaizduojami taip, kaip rūpė
jo pavaizduoti tuometiniams 
Krokuvos ponams, o ypač di
džiausiam Lietuvos priešui, Kro 
kuvos vyskupui Olesnickiui, kro 
ninkininko J. Dlugošo globėjui 
ir mokytojui.

Lietuvių tautą sudariusios 
penkios tautos: prūsai, jotvin
giai, žemaičiai, tikrieji lietuviai 
arba aukštaičiai ir latviai. Prū
sai ir jotvinngiai žuvo. Latviai 
vergavo ilgus amžius kąpdįpin- 
kams. gi Aukštaitija ir Žemai
tija, susijungusi su Lenkija, su
darė galingą valstybę, kuri bu
vo XVIII amž. pabaigoje pada
linta, bet tai ne lietuvių, o lenkų 
anarchijos dėka
Priekaištai lenkų istorikams
Visoj knygoj St. Mackevičius 

prikiša lenkų istorikams, kad 
jie yra parašę daug nesąmonių 
apie Lietuvos praeitį, išgalvo
dami įvairius teigimus. Gali bū
ti, sako, kad ir dabar tų isto
rikų taikomas Vytautui “supre- 
mus dux”, “magnus dux” , ir 
kiti titulai tėra vėliau išgalvoti, 
ir Vytautas Asriavos sutartimi 
tapo ne Jogailos “vietininku”, 
kaip teigią kai kurie lenkų isto
rikai, o savistoviu Lietuves val
dovu.

Gidiminaičiai, ypač Vytautas, 
mokėjo vengti kariauti dviejuo-

Nukelta į 4 psl.
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AKTUALIAIS PLB KLAUSIMAIS
M. KRUPAVIČIUS

(Pabaiga)
Ir poetikoj gali dalyvauti visi

Jei Vlikas, išėjęs iš savo ribų, 
tiestų “savo rankas” į monopo
lizavimą jam nepriklausomų sri 
čių ir jei vartotų nedemokra
tiškas priemones ir “nesugriau
namus argumentus”, aš lygiai 
piestu šokčiau prieš jo tokią vei 
klą. Vlike turi teisės turėti sa
vo atstovą visos rezistencinės, 
antibolševikinės srovės. Kai 
LAS pareiškė noro grįžti į Vil
ką, jame iš kai kurių grupių 
rado pasipriešinimo. Krik. de
mokratų CK viename savo po
sėdy tą klausimą svarstė. Jame 
dalyvavo ir Vliko pirmininkas 
dr. Trimakas. Po jo pranešimo, 
kuo buvo remiamas tas jo del
simas ir kai kurių grupių atsto
vų nusistatymas neįsileisti jų į 
Vliką aš reagavau, — nepasa
kyčiau, kad šaltai, — nurody
damas, kad tie argumentai ne 
teisingi ir šališki. Susirinkimas 
priėmė mano pasiūlvtą rezoliu
ciją LAS priimti Trimakas pa
reiškė, kad jam tas nutarimas, 
kaip ne kr. demokratui, nepri
valus, bet priėmė dėmesin.

Viena stambi smulkmenai
Kiekviena proga kalbėjau ir 

rašiau, kad vienas svarbiausių 
Bendruomenės uždavinių — at
verti duris į parapijų lietuviš
kas mokyklas lietuvybei ir lie
tuviškai dvasiai, nes ligi šiol 
tie reikalai Bendruomenės be
veik nepaliesti. ESBE su tuo 
sutiko. “Sutinkam, rašo jis 
(Drauga^ 1963. VU.3), nepalies
ti! Bet nė Bendruomenė dėl to 
kalta. Kaltas mūsų pačių dė
mesio nelygus paskirstymas. 
Antai, kokia paslaptis, kad po
litiniam savo sektoriui skiria
me daugiausia dėmesio ir ati
duodame daugiausia ir pajėgiau 
šių žmonių, o lituanistiniam švie 
timui — tik savo dėmesio tru
pinius.”

Su tokiu ESBE argumentavi
mu neįmanoma sutikti Jis prie 
šingas gyvenimo faktams. Bend 
ruomenė turi galimybes geriau
siai apsirūpinti finansais, nes 
ji turi nuolatines pajamas so
lidarumo pavidale. Jai atviras 
kelias ir aukoms rinkti. Tuo gi 
tarpu Lietuvos laisvinimas pa
remtas tik vieną kartą metuo
se renkamomis aukomis. Tos 
aukos eina per Altą, o Altas 
Vlikui skiria tik tiek, kiek jo 
malonė, lyg tos aukos būtų tik 
jam skiriamos. Vlikas turi savo 
sesijas tik kelias į metus. Atlie
kamą laiką jo nariai dirba Bend 
ruomenėj ir Bendruomenei, su
prantama, tų srovių nariai, ku
rios Bendruomenę palaiko ir nė 
ra jai abejingi. Barzdukas skel
bia, kad “partija negyva, bet 
Lietuvą laisvina, o gyvoji Bend 
ruomenė — privalo išlikti ne
politinė”. (Draugas, 1963.VTI. 
3). ESBE Barzdukui duoda vi
sai tinkamą ir įtikinantį atsaky
mą, būtent, kad jos “savo poli
tiniam sektoriui atiduoda dau
giausiai ir pajėgiausių žmonių”. 
Iš kur lavonas tokių žmonių 
turėtų ir kaip galėtų juos skirs
tyti ? ESBE priklauso padėka 
ir už tai, kad jis savo minėtais 
žodžiais sugriauna Barzduko ir 
kitų šioj srity jo vienminčių 
teigimus, jog Vlikas nusigyve
nęs, nieko nedirbąs ir nieko ne
nudirbąs.

Visi dirba 'Bendruomenei
Bet neteisingi ESBE nusiskun 

dimai, kad Bendruomenė “laiko
ma našlaitės padėty, ji nesodi
nama už stalo, bet vis grūdama 
į užpečkį, kaip vos tepakenčia- 
ma ir maža tereikalinga” (Drau 
gas). Teigimas priešingas fak
tams. Bendruomenė gal aukš
čiausia išstatyta, Bendruomenę 
visi, kam brangi Lietuva ir lie
tuvybė, palaikoma ir remiama.
Į Vliką imami žmonės iš Bend
ruomenės ir tie pajėgiausi, kaip 
minėjau, dilba Bendruomenei ir 
ją remia. Vilkui reikalinga tik 
saujelė žmonių. Tokių pajėgiau

sių dar pakankamai lieka ir Ben 
druomenei. Tik Bendruomenei 
jie nepriimtini. Kas “susiteršęs” 
politika ir dar nepritaria “savų 
rankų” politikai, vengiami, kaip 
kokie raupsais užsikrėtę. Iš I 
PLB seimo organizacinio komi
teto sužinojau, kad buvo nutar
ta į prezidiumą nekviesti poli
tikų, tik pasirodė ne visų. Si
dzikauskas gal iš politikų poli- 
tiškiausias ,nes jis dirba ir Vli
ke, ir Lik, ir pavergtųjų tautų 
komitete, tačiau jis buvo pa
kviestas. Tad, jei Bendruomenė 
ligi šiol nieko nepadarė pirmiau 
paminėtoj srity, tai ieškoti kal
tės ne ESBE nurodytų kaltinin
kų tarpe, bet pačioj Bendruo
menėj. Jei Bendruomenė turi 
jėgų suorganizuoti tokius mil
žiniškus pasirodymus, kaip Dai 
nų ir šokių šventės, kuriems 
reikalingi šimtai pajėgių, pasi
šventusių, išmanančių žmonių 
ir tokio įtempto darbo, tai be 
jokios abejonės lengvai galėtų 
imtis ir vaikų lietuviškų širde
lių gelbėjimo darbo. Jie jau 13 - 

, 14 metų metami į nutautinimo 
katilą. Ir niekas piršto nepaju
dino jiems gelbėti. Kodėl? Ne
siimu spręsti, žodžiu Barzdukui 
iškėliau šį klausimą. Jo atsaky
mas: nepatogu pyktis su kle
bonais, lyg ieškojimas savo tei
sių būtų pykimo priežastis. Kė
liau tą klausimą Jasaičiui. Iš 
jo aiškaus atsakymo nesulau
kiau I PLB seime man kalbant 
tuo klausimu, iš vietos kažkas 
paklausė, ar reikia baslių im
tis. Atsakiau, kas nori gali jų 
imtis, bet basliais nieko nelai- 
mėsim. Reik naudoti tam tiks
lui siekti kitokių priemonių — 
taikių, bet nenuolaidžių, ir tik 
tokius reikalavimus statyti, ko
kie šiose sąlygose galima pa
siekti.

Į paskutinį Chicagos apygar
dos apylinkių suvažiavimą nuo 
savo apylinkės buvau išrinktas 
ir aš. Dėl tų nelaimingų “sa
vų rankų” vykti atsisakiau. Inž. 
Nainys prašė būtinai atvykti, 
nes bus svarstomas lietuvybės 
klausimas mokyklose ir prašė 
tą klausimą referuoti. Sutikau 
ir nuvykau. Į suvažiavimo dar
bų tvarką tas klausimas nebu
vo įtrauktas. Man prašant, klau 
simas buvo įtrauktas. Prezidiu
mas pasiūlė tam klausimui pa
rengti sudaryti komisiją. Jau 
gerokai laiko praėjo ir nieko ne
teko girdėti apie jos darbus. 
Kodėl? Atsakymo neturiu. Bu
vo sudarytas komitetas įsigyti 
Liet. Kultūros rūmams. Komi
tetas atliko nemaža parengiamų 
darbų. Bendruomenė, nieko ne
sakydama komitetui, tą darbą 
pati pasiėmė. Chicągoje kažkas 
surengė vieną svarbų minėjimą. 
Bendruomenės apygarda nepa
tenkinta, kad ne jai paliktas 
tos šventės parengimas, sušau
kė kitą. Spaudos pranešimu su
sirinko kompromituojančiai ma
žas skaičius žmonių. Tokių pa
vyzdžių yra nemaža. Ar išmin
tinga šalinti kitų iniciatyvą, vi
sa imti į savo rankas ir nieko 
lemtai neatlikti ir apleisti to
kius svarbius reikalus, kaip pvz. 
jaunimo gelbėjimas nuo nutau- 
timo pražūties?

Vyrai, glauskimės į ratą
Šviesūs pragiedruliai: Bend

ruomenė nutarė prileisti prie 
rinkimų ir tuos lietuvius, kurie 
neapsimokėjo solidarumo mo
kesčio. Tai grįžimas į Bendruo
menės kelią. Ji nutarė savo rei
kalams aukų rinkimo mėnesiu 
rugsėjį. Tai atsisakymas nuo 
konkurencijos su Vliku ir Altu, 
o tuo pačiu į geresnį su jais su
gyvenimą. PLB valdybos pir
mininkas dr. Sungaila pasiūlė 
Bendruomenei derinti savo veik 
lą su politinių veiksnių Vliko 
ir Alto veikla. Tas pačias min
tis tam pačiam Bendruomenės 
suvažiavime reiškė tokie svar
būs jos pareigūnai, kaip Matulio 
nis, Blinstrubas, Dailidka ir ki-I

Brite, namų šeimininke, Diano 
Walker, 45 m., išlipa iš sprausmi
nio lėktuvo po to, kai ji išvystė 
lėktuvu 1,250 mylių per valandą 
greitį. Tai yra pasaulio rekordas. 
Moteris turi 14 m. sūnų.

ti. Matulionis tarp kitko pareiš
kė, jog, “Į Bendruomenę įvil- 
kus politinį reikalą, kaip mat 
kils nesantaika, kuri mus su
skaldys. Bendruomenė liks ne
pajėgi atlikti savo paskirties 
darbus. Bendruomenė nustos sa 
vo autoriteto, nustos galios ap
jungti mus visus be politinių ir 
religinių skirtumų ir įjungti į 
bendrą kultūrinį darbą”. Blin
strubas, tarp kitko, pažymėjo: 
‘ Bendruomenės pareiga tik ben 
dradarbiąuti su politiniais veik 
sniais, o ne brautis į politinę 
veiklą”. Dailidka iškėlė klausi
mą, ar “Bendruomenė kompe
tentinga kalbėti visos išeivijos 
vardu, kada ji apjungia vos jos 
15%.” Šventi ir išganingi žo
džiai. Gaila, kad Barzdukas tuo 
klausimu nepasisakė (Naujie
nos. 1963.VIII.6). Rezoliucijos 
tuo klausimu spaudoj neradau. 
Naujienų korespondentas būkš
tauja, kad seime gali tų aukštų 
LB pareigūnų mintys ir nepra
eiti.

Gyvename niūriausius laikus. 
Kennedy glėbesčiuojasi su Chru 
ščiovu ir laisto falšyvus Chruš
čiovo žodžius falšyvu bo’ševikiš- 
ku šampanu. Juodu veda dery
bas, nepainformavę kitų Vaka
rų valstybių. Dėl to būkštauja 
visi Vakarai, dar daugiau tu
rim būkštauti mes lietuviai ir 
v’si pavergtieji. Viurcburge Vli
kas taip buvo varžomas ir tero
rizuojamas Amerikos komen
danto už vedamą kovą su jos 
“draugu ir sąjungininku Stali
nu”, kad Vilkui beliko viena iš
eitis — keltis į kitą zoną. An
glai sutiko įsileisti Vliko na-

TAUPYK kur tavo pinigai gauna dividendą kas 
90 dienu pradedant rugsėjo mėn. 30 d. 
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Ats. Fondas virš $8,000,000 •
54 metų bėgyje Bendrovė visuomet išmokėjo taupmenas pagal pareikalavimą.

PASKOLOS NAMŲ REMONTAMS duodamos be jokių priedinių paskolos sudarymo išlaidų. . 
NAMŲ PASKOLOS duodamos lengvomis sąlygomis iš žemiausių nuošimčių.

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
Prezidentas

JUSTIN MACKIEVVICH, 
Valdybos Pirmininkas

DARBO
Pirmad.
Antrad.
Trečiadien.
Ketvirtad.
Penktad.
šeštad.

EUROPOS LFB KONFERENCIJA

Rugpiūčio 6 — 7 dienomis, 
Koenigswinteryje prie Bonnos, 
Vokietijoje, įvyko XI-ji eilinė 
metinė Europos Lietuvių Fron-. 
to Bičiulių konferencija, kurio
je dalyvavo nariai ir svečiai iš 
D. Britanijos, Italijos, Prancū-, 
zijos, Švedijos, Šveiiarijos, V. 
Vokietijos ir J.A. Valstybių.

Konferenciją atidarė prof. dr. 
Z. Ivinskis, pakviesdamas kun. 
dr. J. Avižą sukalbėti maldą. 
Atidarymo žodyje ELFB V-bos 
pirmininkas pabrėžė ilgalaikio 
nuotoliu veiklos pastovumą. 
Konferencijos darbams vadova
vo dr. K. J. Čeginskas ir M. 
Venta. Paskaitą apie Bažnyčios 
ir valstybės santykius skaitė 
kun. J. Kalvaitis.

Konferenciją Amerikos ir Ka
nados LFB vardu sveikino ir 
pranešimą padarė Centro Val
dybos sekr. J. Baužys. X-sios 
konferencijos protokolą per
skaitė kun, Br. Liubinas. Išklau 
syti prof. dr. Z Ivinskio, prof. 
dr. A. Maceinos, A. Grinienės, 
M. Musteikio atskaitiniai veik
los pranešimai, o taip pat V. 

į Vaitiekūno pranešimas politinės 
konsolidacijos reikalu.

Po dr. K. Čeginsko apžvalgos 
diskusijose buvo apsvarstyti 

j klausimai, kaip surasti objektą 
laisvinimo kovai naujai pakitu
siomis sąlygomis, glaudinant 
savąsias eiles ir iš savęs pačių 
einant į kitus. Ypatingai pabrėž 
ti tokie reikalai, kaip koegzisten 

i cijos laikotarpiui pritaikintos 
i veiklos būdai, kartų pasikeiti
mas, kultūrinės ir politinės veik 
los suderinimas PLB rėmuose,

rius į savo zoną ar net į Angli
ją, beį su sąlyga — nevesti jo- 
k;os politikos ir nesivežti Vliko.

Prancūzai be jokių sąlygų lei
do keltis į jų zoną Vlikui, kaip 
įstaigai, ir net davė jo dispozi
cijai 4 dviaukščius namus ir 
penktojo vieną aukštą. Į Vliko 
darbus nesikišo ir gubernato
rius jam padėdavo. Pabėgėliams 
kubiečiams dabartinė admininst 
racija draudžia iš JAV teritori
jos daryti bet kokius savo tė
vynės laisvinimo žygius. Kas 
žino, ar tas pats likimas neiš
tiks ir mus ir ar nereikės mums 
keltis į kitą kraštą ar lysti į 
požemį. Tokia padėtis turi mus 
visus sucementuoti į vieną glau 
dų ratą, suvesti mus visus į la
bai nuoširdų ir sutartiną bend
radarbiavimą.

Lietuvos vardo kėlimas užsieny
je. Diskusijose dalyvavo: kun. 
dr. A. Baltinis, J. Baužys, dr. K. 
Čeginskas, A. Grinienė, dr. J. 
Grinius, prof. dr. Z. Ivinskis,
O. Krutulytė-Boehm, dr. J. Lin- 
gis, kun. Br. Liubinas, prof. dr. 
A. Maceina, M. Musteikis, |V. 
Natkus, A. Šležas, J. Zokas.

Išrinkti nauji ELFB organai. 
Valdybos pirmininku perrinktas 
prof. dr. Z. Ivinskis, o ELI 
spaudos tarnybos vedėju — M. 
Musteikis.

Konferencija pasveikino LFB 
Tarybos pirmininką prof. J. 
Brazaitį ir J. A. Valstybių cen
tro valdybos pirmininką dr. K. 
Ambrozaitį. ELI

Erezijos ir tiesos
(Atkelta iš 3 psij

se frontuose. Jei jie rengėsi ka
rui su stipresniu priešu. Tik tai 
turint galvoje, sako, galima su
prasti vad. Salyno sutartį, ku
ria Vytautas laikinai atidavęs 
Žemaitiją kryžiuočiams, nes ren 
gėsi karui prieš totorių cbaną 
Tamerlaną. Vytautas pralaimė
jo prie Vorksios, kur žuvo la
bai daug gediminaičių. Sako ir 
čia Dlugošas labai tendencingai 
aprašo įvykius, susietus su tuo 
mūšiu.

Apskritai, Muckevič'aus tei
gimu, visa Dlugošo kronika tai 
daugiausia politiniai straipsniai, 
remią Olesniekį ir kovoja su 
Kazimieru Gediminaičių bei jo 
politika, kur tik galint pažemi
nant lietuvius, ypač gediminai- 
čių politinę nuovoką. O juk, sa
ko, tik gediminaičiai sugebėjo 
visas Lietuvos ir Lenkijos pro
blemas spręsti valstybiniu mas
tu, ne asmens požiūriu. Aišku, 
bandydamas “nuvainikuoti" Diu 
gošą, Mackevičius laikosi len
kų interesų, bet visumoje toji 
knyga verta ir mūsų susidomė
jimo. i

—o—
MAŽĖJA LĖKTUVŲ 

KATASTROFŲ
JTO komisija tarptautinio 

susisiekimo reikalams paskelbė, 
kad 1962 metais užregistruota 
28 keleivinių lėktuvų katastro
fos, per kurias žuvo 765 kelei
viai. Šis skaičius yra mažesnis

MOVI N G
R. ŠERĖNAS perkrausto balde 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miest 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-806

VALANDOS:
9 iki 8 vai. vak. 
9 iki 4 vai. vak. 
— nedirbama.
9 iki 8 vai. vak. 
9 iki 4 vai. vak. 
9 iki 12 vai.

INSURED
l\>\ U R 10 

$10,000

negu 1960 ir 1961 metais: 1961 
metais žuvo 864 lėktuvų kelei
viai, o 1960 metais — 847.

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
“Draugas”.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii,

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk- 
I tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. šeštadle- 
1 nlals tr sekmadieniais nuo 8:30 Iki 
j 9:80 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
i 7 viii velR
1 VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

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

715# So. Maplewood Avė. 
Chicago 20, IU.

IIIIIIIIIBIIIIIIIIIIII lllllllllll lllllllll imli lllll

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

J . MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a., PR 6-1063

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIH±

! FRANK’S T.V. & Radio, Ine. |
| 3240 S. HALSTED STREET

Didelis pasirinkimas įvairiausių | 
televizijos, radio, stereo aparatų, | 
oro šaldytuvų - air conditioner. |

1 Pardavimas ir taisymas.
Į Telefonas: CA 5-7252
5iiiiiiiuiniiiiiiiiiimiiniiinniiinniiiiinimiinmiiiiiiiiiimiiniiimnniiiniinnnn~

oiirrent dividend on Investnment bonus
4U% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
UŽ 4 metų Investavimo bonus mokame 4jį% dividendų kas pusmeti Ir

dar Išmokame po 14 % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p, p.

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

..... ... ............
Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 32G7 S. Halsted St., Vlctcry 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

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

Vedėjas J. LLEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Liepos ir rugpiūčio 
mėnesiais sekmadieniais uždaryta

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

PASINAUDOKITE
DRAUGO' SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvė* 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms Ir kitiems reikš, 
alingiems 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 be' 
litus lietuviškų draugijų vadus pasinaudot* -u-' -hč*-. orai 
• lO spaustuvės patarnavimu Atvykite bent pasiteirauti

Utuilgllt DKAtltr., M,Ir loiu.l .i ,,

uime išeiviioic duodami tiondoc -Įarbun n# a » ICC
HVP'

’spik spaiDloH darbi, rukainia <<-i,sukit*'- *<„>
n p a 11 r a

4545 West 6$rd Stre» 

f’HTCAGO 29 II.L TEL LO 5-9500

G IIAIHNSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-199* 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 

Parduodam • Taisom •
Sekm. uidaryjta

Tel. CLiffside 4-1050

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami Ir 
dažomi. J- RUDIS

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W 67 PI Wfl 5-8063

M O V I N G

SIUNTINIAI | LIETUVA
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 82, III. Tel. YA 7-5980

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

Lietuvių B-vė
WORLD PARCEL SERVICE 

2715 W. 71st Street
Chicago 2#, III. Tel. 471-1424

UII11 III I Miliniui llllllllllllllll llllllllllllllll
10%, 20%, 30% pigiau niokosite 
už apdrauda nuo ugnies Ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208 & West 05 Street 
Chicago 42, Illinois

Tel. GA 4-8054 Ir GK 0-433# 
lllllllilIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHIIIIIIII



mūsų kolonijose
New London, Conn.

NUO STOVYKLOS IKI
altoriaus

Prieš keletą metų moksleiviai 
ateitininkai rinkosi stovyklau
ti gražion tėvų pranciškonų so- 
dybon Kennebunk Port, Maine.

uvažiavo daug gražaus jauni
mo. Buvo mažesnių ir didesnių. 
Tarpe tų stovyk’autojų buvo 
Laima Mikniutė, tada dar iš Pe 
terson, New Jersey ir Valenti
nas Mockus iš Bostono.

Pirmas susitikimas, stovyk
los vaizdai ir pasivaikščiojimai 
gražioj aplinkoįt nors ir me
tams bėgant, ne visiems išdilo 
ir pasiliko tik tflimu ir gražiu 
prisiminimu. Laima ir Valenti
nas pasiilgdavo stovyklos lai
kų. Jie rašė viens antram laiš
kus ir vis prisimindavo tą va
saros stovyklą. Ir taip bėgi 
metai.

Rugpiūčio 17 d., j mažą lie
tuvių ko'oniia Nevv Londone 
kurioje yra tik 7 ar 8 lietuvių 
šeimos, vyko lietuviai iš įvairių 
Amerikos ir Kanados vietovių 
lėktuvais.

Diena saulėta ir &raži, tik 
mažutis vėlelis šiurena. Bažny
čios vitražuose žaidžia saulė. 
Prie didžiojo altoriaus Laima 
ir Valentinas. Apvalūs žiedai 
papuošia Laimos ir Valentino 
pirštus, kurie primins, kad jie 
yra surišti, kad jų abiejų gyve
nimas, taip kaip žiedas, nebe
turi pradžios ir pabaigos, yra 
neperskyriamas.

Baigiasi šv. mišios, kunigo 
palaiminimas, sveikinimas ir lin 
kėjimai. Vargonams aidint, Va
lentinas ir Laima eina i naują 
gyvenimą, į naują stovyklą, iš 
kurios nebereikės atsisveikinti. 
Jaunuosius bučiuoja ir sveiki
na tėveliai, draugai ir draugės.

Keltuvas pakelia į vienuolik
tą aukštą, patį viršų Michigan 
viešbučio. Aplink visą viešbutį 
veranda. Nuo jos matosi visas 
miestas ir Atlanto melsvuma. 
Čia pat ir garsiosios Groton 
atominių povandeųipių laivų eta 
tykios. Žiūri į tą vaizdą ir gal
voji — tegu ir jaunųjų gyveni
me būna tokie gražūs ir pla
tūs vaizdai.

Vyr. pabrolis Raimundas Žič-1 
kus, kuris po trijų savaičių irgi 
eis panašiu ke’iu, kelia tostą 
ir sako: “Vedybos tai yra lote
rija. Linkiu Laimai ir Valenti
nui, kad ji būtų jums ta lai
mingoji loterija. Vedybinis gy
venimas susideda iš rūpesčio ir 
džiaugsmo. Tegu jūsų gyvenime 
būna tik džiaugsmas.’’ Pakyla 
šampano taurės, spragsi foto 
aparatai.

Vestuvių pokiliui vadovauja 
Antanas Masionis. Jis perskai
to šv. Tėvo Pauliaus VI atsiųs
tą specialų palaiminimą jauna
vedžiams. Perskaito sveikinimus 
raštu: kunigų — Domo Kens- 
tavičiaus, iš Vokietijos, J Pa
kalniškio, pranciškono tėvo 
Grauslio, kun. Dabušio, Putnam 
seselių motinos Augustos ir p. 
p. Urbų, iš Vokietijos, žodžiu 
jaunuosius sveikina: dėdė muzi
kas Smilgevičius, ateitininkų 
vardu — dr. Petras Ka’adė ir 
Liet. Bendruomenės, Patersono 
apylinkės pirm. Rugys, kuris 
jauniesiems įteikia ir Liet. B-nės 
ženklelius. Kelios) valandos, gro 
jant muzikai, šnekučiuojantis ir 
šokant prabėga kaip viena mi-, 
nutė.

Laimos ir Valentino vestuvių 
vaišėse dalyvavo giminės: Žo
lynai ir Petruševičienė, iš Chi
cagos, inž. Petruševičius su žmo 
na ir 5 mėn. dukryte iš Balti
morės, muz. Smilgevičius su 
šeima iš Montrealio, kun. Smil
ga. K. Senulienė su šeima iš 
Peterson. dr P’echavičius su 
ponia ir dukra iš Nevv Yorko; 
Valentino tetos — Valė Šim
kienė ir Placidą Balšaitytė. kuri 
yra Valentino krikšto mama iš 
Chicagos, dr. Lionė Giedraitie
nė ir Juozas Giedraitis iš Long 
Island. Be to, Petruševičienė ir 
Buškevičienė, kurios yra daly
vavusios ir Laimos tėvelių ves
tuvėse. Be tėvų ir giminių daly
vavo daugybė draugi} ir pažįs

tamų. Ypatingai gausus būrys 
jaunimo.

Jaunosios tėveliai yra agro
nomai — Elena ir Stasys Mik
niai, gyv. Nevv London, Conn. 
Laimos senelis Smilgevičius yra 

| Vasario 16-sios akto signata
ras. Jaunojo tėveliai: Kazys 
Mockus, pedagogas ir žurnalis
tas ir Marija Mockienė, gailes
tingoji sesuo, gyv. Bostone.

Linkime jaunavedžiams lai
mingo, gražaus ir pilnutinio gy 
venimo. Povilas žičkus

Philadelphia, Pa.
Tėvų pasitarimas 

Rugsėjo 8 d., sekmadienį, 11,30 
vai. (tuoj po mišių) Šv. Andrie
jaus parapijos salėje kviečiamas 
Philadelphijos LB šeštadieninės 
mokyklos mokinių tėvų komite- 

j tui išrinkti ir kitiems svarbiems 
mokyklos reikalams aptarti Ten 

| pat bus registruojami naujai 
! mokyklon įstojantieji mokiniai. 
Mokslo metai pradedami IX.14, 
šeštadienį, 10 vai. bus mišios 
Šv. Andriejaus bažnyčioje, po 

! to k’asėse pamokos.
I Šiemet numatoma sudaryti ga 
limybė dalyvauti šeštadieninės 

j mokyklos tautinių šokių grupė- 
l je pradinių mokyklų 6-8 sky- 
| rių mokiniams, kad ir nelankan
tiems Šešt. mokyklos.

Šešt. mokyklos reikalais pra
šome kreiptis į jos vedėją G. 
Mačiūnienę, tel. DA 4-2947. M. Laima (Mikniutė) ir Valentinas Mockai

ATSARGIAU S'T ASPIRINU

Aspirinas darosi labiausiai a- 
menkiečių vartojamas vaisias. 
Jo per metus JA.V-se prarijama 
16 bilijonų tablečių. Nors aspi
rinas daug padeda, tačiau dėl 
neprotingo jo vartojimo Ame- 
ri.v< je kasmet miršta po 2 000 
žmonių ir daugelis kitų paken
kia savo sveikatai

Kad būtų apsisaugota nuo 
kenksmingų aspirino padarinių, 
patariama:

1. Imant aspirino tabletę, rei
kia išgerti kartų stiklinę van
dens. kitaip galima suerzinti 
skrandį.

2. Neimkite aspirino nevalgę. 
Tai gali sukelti vėmimą, suer
zinti skilvį.

3. Neimkite aspirino, jei tu
rite skrandžio žaizdą. Nuo to 
žaizda net gali pradėti kraujuo
ti.

DRAUGAS, antradienis, 1963 m. rugsėjo mėn. 3 d. S

Jautriems asmenims net dvi 
aspirine tabletės gali atimti są
monę. Astmatikai turėtų pa
sitarti su gydytoju dėl šio aler
gijos pavojaus.

5. Neimki aspirino numušti 
karštį pirma nepasitaręs Sų gy
dytoju, kitaip gali užmaskuoti 
simptomus visiškai rimtos ligos.

6. Nepirk aspirino ilgesniam 
laikui kaip 2-3 mėnesiams neg 
ilgiau stovėdamas jis genda. 
Patikrink turimą aspiriną. Jei 
jis atsiduoda actu ar jei į ran
kas paimta tab’etė išsileidžia 
— mesk tokį aspiriną lauk.

Šiuos patarimus duoda Illi- 
ncis Valst. Medicinos draugija.

ŽINOK KO NORI
Daugelis amerikiečių žurna

listų stebėjosi, kad latvaitė Ma-

4. Alerginės reakcijos į as- " 
piriną yra retos, bet pasitaiko.! TAIP,

AR ĮSIVYRAUS JUGOSLAVISKAS 
KOMUNIZMAS

Ryšium su Chruščiovo sve- 
čiavimusi Jugoslavijoje, pasau
linėje spaudoje daug dėmesio 
skiriama jugoslaviškai komuniz 
mo formai, kuri buvo Stalino 
pasmerkta, o dabar smerkiama 
Mao Tse-tungo, ir kuri, kaip 
pasirodo, yra daug praktiškes
nė už Maskvos praktikuojamą 
ir ūkiniu požiūriu žymiai na
šesnė.

Nors rusai jau nebelaiko Tito 
eretiku, o šis visad ir visur pa
remia Sovietus, vis tik negali
ma tvirtinti Jugoslaviją pilnai 
įsijungus į Sovietų stovyklą. Tą 
patvirtina ir naujai priimtoji 
Jugoslavijos konstitucija, kurio 
je atsispindi režimo ideologo 
Edvvardo Kardely idėjos, išryš
kinančios “jugoslavišką ke’ią” 
ir nuo 1950 metų praktiškai vyk 
domos. To “jugoslaviško kelio” 
žymiausia ypatybė yra komu
nistinės sistemos “nubiurokrati- 
nimas”. Jugoslavams labiausia 
buvo nepriimtina Stalino biuro
kratija, polinkis padaryti iš vai 
stybės socialinio, politinio ir ū- 
kinio gyvenimo arbiterį. Šitam 
polinkiui jugoslavai priešpasta
tė “socialinę autonominę va’s- 
tybę”, tariant darbininkų tei
sę jiems patiems tvarkyti jų 
įmones. Ir štai naujoje konsti
tucijoje iš tos autonominės va
dovybės principo padarė svar
biausią jugoslavų sistemos veik 
snį, kuris ją skirs, kaip kad

P. GĄUČYS

ir anksčiau skyrė, nuo visų kitų 
komunistinių kraštų.

Antras antibiurokratinis prin 
cipas, užfiksuotas naujoje kon
stitucijoje, — visų svarbiausių 
administracinių pareigų rotaci
ja. Visoms pareigoms yra nu
statytas maksimumas. Netgi ir 
respublikos prezidentas tegalės 
būti perrenkamas tik vieną kar
tą: abu mandatai po 2 metus 
kiekvienas. Vienintelė išimtis: 
šis nuostatas netaikomas pir
majam respublikos prezidentui 
Tito, kuris paliekamas preziden 
tu iki gyvos galvos.

Savo politikos nekeis
Tuo būdu Jugoslavija palie

ka ištikima savo ambicijai bū
ti komunizmo avangardu, ro
dyti demokratėjimo kelią vi
siems komunistiškiems kraš
tams, nekreipiant dėmesio į ko
munistų internacionalo dogma-, 
tiku keliamą triukšmą. Tuo pa
čiu metu konstitucija pabrėžia Į 
Jugoslavijos socialistinį pobū
dį — kurį dabar oficialiai pri
pažino ir Sovietija — pakeis
dama valstybės pavadinimą iš 
Jugoslavijos “socialistinė, fede
ratyvinė liaudies respublika” į 
“socialistinė federatyvinė res
publika” ir užuot trispalvės vė
liavos įvedama raudona. Tačiau 
dėl šio pastarojo nuostato ki
lus daugybei protestų, nutarta 
tris spalvas įjungti į tautinę! 
emblemą. Kiekviena iš šešių fe

deracijos respublikų pasilaikys 
savo atskirą vėliavą.

Pažymėtina, kad visumoje, ne 
paisant labai ryškaus santykių 
pagerėjimo, jugoslavai nekeis 
savo užsienio politikos tarp So
vietijos ir jos satelitų. Kotča 
Popovič, Jugoslavijos užsienio 
reikalų ministeris, savo parla
mento kalboje pažymėjo, kad 
Jugoslavija pasiliekanti “nepri 
klausoma socialistinė šalis”. To
je savo kalboje jis pabrėžė du 
dalykus: 1) “mes jokiu būdu 
netikime, kad mūsų santykių 
su socialistiniais kraštais pa
gerėjimas neigiamai paveiktų 
mūsų draugystę su Vakarų ša
limis” ir 2) “Jugoslavijos inty
mus bendradarbiavimas su neut 
raliaisiais kraštais bus ir atei
tyje palaikomas”.

Šis pastarasis pareiškimas ro 
do, kad Titas dėl savo drau
gystės su Sovietais, neatsisakys 
neutraliųjų kraštų vado vaid
mens, kuris yra jo šalies tarp
tautinio prestižo pagrindas. Ne
seniai įvykęs Meksikos prezi
dento Mateos vizitas Belgrade 
dar kartą patvirtino kokiu iš
skirtinu orumu Jugoslavija nau 
dojasi kraštų tarpe.

Santykiai su Sovietais
K. Popovič, kalbėdamas apie 

Jugoslavijos santykių su so
vietiniu bloku raidą, pabrėžė, 
kad įvykęs pagerėjimas remia
si iš vienos pusės ideologiniu

» Z%n,>-« C.AiZl .n*. , i ». «*i Oi.,.

bendrumu, o iš kitos, — kad 
tiek Jugoslavija, tiek Sovietija 
į daugelį tarptautinių problemų 
vienodai žiūri.

Tarptautinės politikos žinovai 
pažymi, kad Chruščiovas esąs 
daug išmokęs iš Tito ir pasisa
vinęs daugelį jo politinių idėjų, 
kurias prieš keletą metų Sovie
tų spauda vadino “revizionisti
nėmis”, tariant eretiškomis.

Jugoslavija, būdama nedidelė 
šalis su daugeliu tautybių, ne
gali viską diriguoti iš Belgra
do. To pasėkoje jugoslavų ko
munizmas leidžia rajoninę kont
rolę ir decentralizaciją, kurią 
pastaruoju metu ir Chruščio
vas įvedė pas save kaip desta- 
linizavimo programos dalį. Pas
kutinės savo viešnagės Jugosla
vijoje metu Chruščiovas lankė 
fabriku®, kuriuos pagal jugos- 
lavinį komunizmą tvarko darbi
ninkų atstovai. Nebūtų nuosta
bu, jei Chruščiovas ir šią nau
jovę pritaikintų Sovietijoje.

Tačiau nepaisant daug gėrės 
nės tvarkos ir sėkmingesnio ū- 
kininkavimo, Jugoslavija išgy
vena daug sunkumų. Jos vadai 
nerimauja matydami, kaip pri
vilegijuotoji klasė buržuazėja, 
kaip decentralizavimas sustipri
no tautinius ypatumus. Prabė
gus dvidešimčiai metų nuo Ju
goslavijos federacijos įsteigimo 
matyti, kad ne tiek partija, ar 
vyriausybė, bet patsai marša
las Tito sudaro svarbiausi vie
nybės akstiną toje Jugoslavijo
je, kur daug yra serbų, kroatų, 
slovėnų, makedoniečių, juodkal- 
niečių ir bosniečių, bet labai 
mažai jugos’avų. Tuo gi tarpu 
fita3 jau sukako 71 metus ir 
jam laikas pagalvoti apie įpėdi
nį ir kas nutiks su kraštu, kai 
jo nebebus. Tai paaiškina vieną 
svarbią naujovę naujoje konsti
tucijoje: viceprezidento pareigų 
įvedimą. Į tą vietą minimi E. 
Kardely ir Rankovič, tačiau Ti
to draugų tarpe vyksta aštrūs 
ginčai. Todėl suprantamos ju
goslavų vadų pastangos galimai 
stipriau konsoliduoti savo ša
lies tarptautinę būklę tiek Ry
tuose, tiek Vakaruose, kad mi
rus valstybės vadui, neiškiltų 
nenugalimų vidaus ir išorinių 
sunkumų.

PAS MUS .W8 GAUT PASIRINK 
n TAUPYMO PLANĄ PAGAI 
SAVO PAJĖGUMĄ... APLANKY 
KITU MUS GREITAI.

4 DIVIDENDAI UZ 
INVESTACIJA8 
MOKAMI KAS

KETVIRTIS
METŲ

3ANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000 F.S.L.I. KORPORACIJOS

■ - I,i'Kliša

5%% NAMŲ PASKOLOS IKI 
25 METŲ, JOKIŲ PRIMOKEJIMO 

PABAUDŲ

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSN. 

1447 S. 4»th Ct., Cicero 50, UI.
Telef. 050-0330 & 242-4305 

Joseph P. Grlbauskns Exec-Secy. 
NEMOKAMA VIETA MAŠINOM8

-/F

rite Ozers tik atvykusi į šį kraš 
tą mokėjo prasimušti ir net lai
mėjo Amerikos gražuolės titu
lą. Į tai Maritė atsakė, kad rei
kia žinoti ko sieki ir tikslas jus 
apsaugos nuo įvairių nereikalin
gų klaidžiojimų.

™infl
TV - RADIJAI - OUOST. RIKOJ

. STEREO FONOGRAFAI 7
ANTENOS-BATERIOOS 
CL. VIRT. PRIETAISAI *

Vii........................................

ELECTROniCS

t-miny i ■ 14 Lt t v

’ltktm fmlautlot kalnot Ir garantĮ/a

3321 S. Halsted St- ClirraoU-sęg

VVESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI
Sav. ST. ŠČERBA LA 3-1700
4318 S. VVestern, Chicago 9, III.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
ir apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, IU.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

Registruota U.S. Department of 
Justlce Ir paskelbta U.S. Depart

ment of Cemmeree.
COSMOS PARCEL EXPRESS, 

Corp.
3212 S. Halsted, Chicago 8, III. 

Tel. — CA 5-1804 
ir

MARQUETTE GIFT PARCEL 
SERVICE

2439 W. 69 St., Chicago 29, III. 
Tel. — VVA 5-2737

E. ŽUKAUSKAS

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

ĮSIGIJĘS ŠIUOS THIS PREMIJUOTUS ROMANUS, 
TURĖSI KELETJĮ MALONIŲ VALANDŲ.

Jurgio GUaudos “ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS“, 1960 m. laimėjęs 
“Draugo” premiją.. 268 psl., kaina 2.50 dol. Apie šią Amerikos gyve
ninio Knygą “Aidai" rašo: "Pernykštę Draugo romano premiją lai
mėjęs "'šikšnosparnių sostas” yra ne tik tiksliai apgalvotas ir su
planuotas, bet ir iš viso vienas pačių giliųjų bei turiningųjų musų 
veikalų”.

Aloyzo Barono “LIEPTAI IR BEDUGNES”, laimėjęs “Draugo” 
premiją 1961 m., 279 psl.. kaina 3 dol. Apie šj romaną ‘Tėviškės
Aidai", einą Australijoje, rašo: "Lietuviškos knygos m6g6jas turėtų ŠĮ 
romaną įsigyti ir perskaityti. Nč vienas nebus apviltas, nes lietuviško 
romano eileje šis veikalas išsiskiria ne tik premija, bet ir savo ak
tualumu, minties lakumu, stiliaus sklandumu, netikėtais Įvykiais, taik
liais posakiais, žiaurių situacijų keitimuisi su netikėtumais lr linksmais 
reiškiniais”.

Juozo Kralikaiislto “TITNAGO UGNIS”, i 962 m. laimėjęs "Draugo” 
romano konkurso premiją, 206 psl., kaina 2.50 dol. Apie šią knygą 
“Darbininkas” rašo: "Veikalas labiausiai ir būdingas tuo, kad istori
ni koloritą jis davė ir tose srityse, kuriose nemėgino duoti bet kuris 
kitas rašytojas... Romanas parašytas su autoriaus dvasine Įtampa ir 
poetiniu polėkiu”.

Užsakymus siųskite “Draugo” adresu. Lietuviškos knygos Klubo 
nariai gauna trečdalį nuolaidos.

0 00000000000000c«300000000000c

“PAŽANGOS” garaže speciali kaina 
MUFLERIAMS ir STABDŽIAMS

PASITEIRAUKITE KAINAS. PATIKRINI
MAS NEMOKAMAI, STABDŽIUS AR 
MUFLERĮ UŽDEDAMI PER 2 VAL.

SINCLAIR GAZOLINO STOTIS
2637 W. 47th St. Chicago 32, III. Tel. LA 3-9663
NAMŲ TEL. YA 7-7215 SAV. A. J. STANEVIČIAI

VA LANDOS 
Pirmad nuo 12 iki 8 po piet 
Antrad. nuo 9 iki 4 v po piet 
Trečiad. uždaryta visą dieną. 
Ketvirt. nuo 9 tki 8 po piet
"enktad. nuo 9 iki 8 po piet 
šešt. nuo 9 iki 12:30 po piet

on investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais ajutomobiliams 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.

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING4'/2%
CHIGAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Ave. GRovehill 6-7575 Chicago 36, Illinois

Member of Lithuanian Chamber of Commeree of Illinoia

Naujas aukštas dividendas mokamas 
už investavimo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d

VALANDOS* PIRM- ir ketv............................ 9 v. r ii 8 u dVHLHHUUd. ANTRAD. ir PENKT.......................... 9 v. r. iki 5 v. p.'
sLslAD. 9 v. r iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta
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NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

KUR ELNIAI ATSTOJA ARKLIUS 

IR KARVES
šiaurės Laplandijos elniai žy

miai skiriasi nuo Lietuvos briedžių 
ir elnių. Laplandijos suaugę el
niai visi raguoti, tai vienintelė pa
sauly elnių šeimos rūšis, kurios pa 
teles yra. lygiai ginkluotos ragais, 
kaip ir patinai. Senesnieji elniai 
turi labai didelius ragus su dau
gybe šakų. Šiaurės Laplandijos el
nių ragai ne tokie gražūs, kaip Lie
tuvos elnių, bet kur kas didesni. 
Viena jų keistenybė, tai plati men
tės (pavidalo šaka viename rage, 
kur beveik glaudžiasi prie galvos, 
stovėdama statmenai tarp akių.

Šiaurės elniai yra to krašto be
veik vieninteliai naminiai gyvuliai. 
Atrodo, kad to krašto gyventojai 
kitokių gyvulių kaip ir neturi. To
dėl žmogus ir šiais laikais be elnių 
ten vargiai galėtų gyventi. Elniai 

nelepūs gyvuliai. Vasarą jie pasi
tenkina bet kokiomis žolėmis ir 
šiaip skurdžia šiaurės augmenija. 
Žiemą elnių būklė sunki, bet vis 
tiek jie sugeba iš po sniego iškas
ti samanų bei kerpių. Jie vasarą ir 
žiemą gyvena po atviru dangumi.

Elnius gelbsti ekspedicijos
Visą žiemą elniai praleidžia prie 

pat savo šeimininko namų, bet 
taip pat atvirame ore. Daug šiau
rės kraštuose elniai melžiami ir jie 
atstoja karves. Kitur gi elnius lai
ko tik mėsai ir važinėjimui.

Elniai kinkomi į lengvas, iš 
lanksčių plonų medelių padarytas 
rogutes; važiuoti jose gali 1-2 
žmonės. Tokiomis rogutėmis ne 
tik žiemą važinėja, bet ir vasarą, 
nes ratų čionai nedirbama, o pa
galiau nėra iš ko .juos daryti. Žie
mos metu keleivis važiuoja įlindęs 
j specialų maišą, pasiūtą iš elnių 
kailio. Vežikas sėdi arba tose pa
čiose rogutėse arba kitose ir laiky 
damas ilgą kartelę valdo elnius. 
Kiti pakinkyti elniai seka paskui 
pirmąjį. Susisiekimas spartus, nes 
elniai — greiti ir patvarūs gyvu
liai. Bet važiuojant pasitaiko ne
patogumu, ypač žiemą. Žiemos me
tu vėjas greit kelią užpusto, rogu
tės labai lengvos, elniai greit bė
ga, tai rogutės dažnai apsiverčia, 
o keleivis su nepatogiu maišu iš
krinta į gilų sniegą

Seniau elniai išvežiodavo ir paš
tą. Nepaisant elnių nepaprastos iš
tvermės, vis dėlto pasitaiko, kad 
per pašėlusias Laplandijos žiemos 
pūgas ištisą elnių gurguolę užpus
to. Tuomet siunčiama gelbėjimo 
ekspedicija, kuri, radusi nelaimės 
vietą, dažniausiai iškasa iš po snie
go vien žmonių ir elnių lavonus.

Piemuo seka elnius
Pavasarį laplandiečiai samdo 

prityrusį piemenį, pavesdami savo 
rinktines elnių bandas. Piemens už 
davinys — sekti bendą, kuri, be
ieškodama geresnių ganyklų, nu
keliauja kartais šimtus mylių. Pie
muo visą laiką eina paskui bandą. 
Rudenį grįžta namo, ir kiekvienas

POPULAR 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko
JUZE DAUŽVARDIENĖ

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 
receptų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai paša 
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ii 
DRAUGAS juos išleido labai pa 
rankioję formoje. Pirmą kartą to 
kia knyga pasirodo knygų rinko
je.

Gera dovana kitataučiams ai 
angliškai skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais 

siųskite:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL

savininkas atsiima savo elnius. Ka 
dangi elniai vieni nuo kitų neišsi
skiria nei ūgiu, nei ragais, tai savi 

j ninkai, įduodami piemeniui elnius, , 
I sužymi juos tam tikrais ausyse iš- j 
plaunamais ženklais. Pasitaiko, 
kad vasarą vienas kitas elnias žūs Į
ta, bet dėlto piemuo nėra kaltina 
mas.

J. Mks

Mes patys esame savo gyvenimo 
vergai ar ponai, laimės ar 

nelaimės valdytojai.
Kaip visa tai įvyksta, ar ge 

riausiai susitvarkyti, rasite Juozo 
švaisto knygoje

TRYS ŽODŽIAI
arba

GYVENIMO MAGIJA į
Kaina $2.00. Gaunama DRAU- | 30 & 55 gal. Free dellvery

GE ir pas visus knygų pardavė i *5757 S. Haisted & 5622 S. Racine 
jus I Tel. 224-4362 • 434-1113

(><><><XX><><XXKXKKXXKX><><>O<XXXX>

BEVEL GRANITE COMPANY, Ine.
Main offiee and Piant

11849 South Kedzie Avė., Chicago 55, III.
FABRICAT'ORS & ERECTORS OF IMPORTED & DOMESTIC 

GRANITES — BUILDING AND MONUMENTAL

Tel. - Be 3-4718

ON INVESTMENT SAVINGS ACCOUNTS

• TURTAS VIRŠ $25,000,000,00

• REZERVAS VIRŠ $2,000,000,00

• 66 SAUGUS METAI

• NAUJA DIDELE AUTOMOB. 
PASTATYMO AIKŠTE

ALBERT J. AUKERS, President

"tVhere peopte m aka
the diUerenct“*

DISTRICT SAVINGS-
3430 SOUTH HALSTED • CHICAGO 8, ILLINOIS •

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, 9 - 4; 
Thursday, 9 • 8; Friday, 9 - 6;
Saturday, 9-1; Wednesday elosed.

« ► 
« ►

GRASIAUSI POE7ROS RINKINIAI
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ........................... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu takn, lyrika ............................... $2.00
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms .......... $1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
AMŽINASIS GYVENIMAS, psichologinė studija, Kun. J. Danie

lius. Lordon, Canada, 1958 m., 68 nsl.................................. #2,00
EPOCHOS SĄMONINGUMO POEZIJA, Czeslaw Milosz, vertė ir 

redagavo Juozas Kėkštas, su autoriaus įvadu, užsklanda — A. 
Nykos-Niliūno. Išleido Literatūros Lankai, Buenos Aires, 1955 
m„ didelio formato, 93 psl....................................................... $3.00

MORENŲ UGNYS, poezija, Kazys Bradūnas. Išleido Literatūros 
Lankai, 1958 m., 78 psl......................................................... .. $2.00

IR NEVESKI Į PAGUNDĄ, Draugo premijuotas romanas, Jero
nimas Ignatonis. Aplankas dail. Jono Pilipausko. Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys, Chicago, 1958 m., 314 psl.......... $3.00

RINKTINES MINTYS, spaudai parengė Juozas Prunskis. Dau
gelio autorių ir tautų amžinoji išmintis įvairiais klausimais. 
Išleido Lietuvių Dienos, 1958 m. Kietais viršeliais su aplanku. 
326 psl........................................................................................... $4.00

MAŽOJI LIETUVA, I t., Studia Lituanica. Paruošta Lietuvos 
Vakarų Studijų Komisijos pastangomis ir parama. Leidžia Lie
tuvos Tyrimo Institutas. Santraukos anglų ir vokiečių kalbomis. 
New York, N. Y„ 1958 m., 327 psl...................................... $5.00

J?

Paskolos, perkant namui, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl informacijų, kreipkitės |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

KERELIS BROS. Construction Co.
LIETUVIŲ STATYBOS FIRMA 

Projektuojam ir statom įvairius pastatus. Sutvarkom prieš miesto 
nuostatus nusižengimo (vioiations) problemas.
2301 VVEST 69TH STREET, CHICAGO — TEL. RE 7-8940

MISCELLANEOUS

hOOOOOOOOOOC-OOCOOOOOOOOOOOt'

GARBAGE DRUMS
YVITH COVERS & HANDLES

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas JUOZAS KALVAI

TIS, kilęs iš Kamionkos kaimo, 
Vištyčio vais., Vilkaviškio apskr. 
Jieško brolis Jonas Kalvaitis, 3952 
S. Rockvveli St., Chicago 32, III.

Jieškomas JONAS GRIGALIS, 
s. Jono, į Ameriką išvykęs iš 
Skaudvilės vais., Trapų dvaro 
Taip pat jieškoma MARIJONA 
GRIGALAITE ŽELVIENE, duktė 
Jono. Jie gyveno Chicagoje. Jieš- 
komieji, arba jų vaikai prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Lithuania, 
Kelmės raj., Karklėnų paštas, Bu
kantiškės km., Laugalienė Alek
sandra.

FOR RENT s

Išnuom. moteriai ramus, šviesus 
kambarys su atskira vonia ir ga
limybe virti. 6922 S. Rockvveli St.

Išnuom. 5 kamb. apšild. butas 
Ciceroje. $80 mėn. Kreiptis po 4 
p. p. 1319 S. 50th Court., Cicere.

Išnuom. 2-jų miegamų kamb. ap
šild. butas rūsy. Arti 71-os ir 
Rockvveli. $85 mėn. HE 6-2225.

HELP VVANTED 
Reikalingi Darbininkai

Gydytojų šeimai skubiai reikalin
ga lietuvė moteris lengvam namų 
ruošos darbui ir prižiūrėti 1 mažą 
vaiką. Geros sąlygos. Reikia mo
kėti bent kiek angliškai arba vo
kiškai. Skambinti tarp 6 ir 7 vai. 
vak. 776-2252, kalbėti lietuviškai.

WOM AN
IJGHT HOUREU'ORK — 

HOME COOKING
Excellent opportunity for vvoman 

interested in a good home and per
manent position. 2 adults, 1 child. 
REFERENCES. Cali — VVE 5-2375

PROGOS — OPPORTUNITIES

EOR SALE BY OVVNEIt 
VI a ei line And VVelding Shop. Ėst

Business. Fully eųuipped — vvith 7 
Room. Brick — 4 Bed room home. 
Lot 1 60x300 feet. Shop area 1 500 sų. 
ft. Priced for ųuick sale. Due to 
other business interests.

Cali or w.rite:
Area Code, 815-369-2314 

MR. RICHARD STERKOVVTCZ 
Bot 172 — Lena, Blinois

ĮSIGYKITE DABAR !

%

GERIAUSI IŠ TERROS 
LEIDINIŲ

J. Aistis; APIE LAIKĄ IR ŽMO
NES, atsiminimai, vaizdai, apy
braižos. 248 psl., $2.50.

B. Sruoga; MILŽINO PAUNKS-
ME, istorinis veikalas, vieninte
lis tikras ir spalvingas Vytauti- 
nės Lietuvos kovų paveikslas. 
170 psl., $2.50.

M. Katiliškis: UŽUOVĖJA, nove
lių romanas, puikūs ir spalvingi 
Šiaurės Aukštaitijos vaizdai. 368 
psl., $3.50.

L. Dovydėnas: BROLIAI DOMEI
KOS, kaimo nesantaikų roma
nas valstybinę 5.000 litų litera
tūros premiją įgijusi knyga, 260 
psl., $2.50.

V. Krėvė: RYTŲ PASAKOS, pui
ki pasakų knyga jaunimui, žais
minga pasakojimu ir stilium, 
spalvinga rytiečių gyvenimu, mi
tologija ir gyvenimo išmintimi. 
220 psl., $2.50.

A. Vienuolis: VIEŠNIA Iš ŠIAU
RĖS, dviejų tomų apysaka, vie
nas įspūdingiausių autoriaus 
veikalų. Abu tomai — apie 600 
psl., $.600 už abu.
Visų šitų knygų laidos baigia

mos išparduoti, be kiekvienos iš jų 
jūsų biblioteka niekad nebus be 
spragos.

Užsakant knygas, rašykit ir pi
nigus siųskit

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

CONTRACTORS 
Namų statyba ir remontai

CONSTRUCTION C0

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 VVest 69tb Street 
HE 4-748? 436-5151

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas; 
PRospect 8-2013 

2741 VVEST 69th St. 
Ciiicago 36, Uliuois

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 18 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 talBo- 
me senas rinas, tšsmaltname lr da
žome. Darbas garantuotas.

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

Kaminai — MOrlnaml, valomi ir 
taisomi. Taip pat Įdedame vamz
džius J originalius kaminus: tlrika 
gazo. alyvos tr anglies apšildymams. 
Sulaiko drėgmę.

Dažom Iš lanko ir cementuojame. 
— Pilnai apsidraudę. — Nemokami 
apskaičiavimai. — Žemiausios kal

is.
Atdara dieną ir nakt] bei sekma

dieniais.
La 1-6047 arba RO 2-8778

DIRBAMA ŽIEMOS METU

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE ir IŠ LAUKO).
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

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

Vienintėliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą 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 ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning Į 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir tižmiesčfuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago 9, III.

REAL ESTATE

>-000OOO00<X>Ų0G00-Ų0-(X>0G0<X>0G

FOR SALE:
Choioe hotel property in busy year 
round resort tovvn. Room for 60 
unit or more motei. Liąuor license 
and dining room in seventy room 
hotel. 6 stories on the lake. 3 sto- 
ries on Street side includes also 
heated svvi'mming pool and well 
stocked skiing business.

Approximately 400 feet beach 
front on Lake Michigan; 200
feet on Highvvay 31. Only iy2 
blocks from dovvntovvn. Totai price 
$250,000. $100,000 cash reąuired.

Thoroughty experienced present 
management available if desired.

PHONE OWNER:
Area Code 616-Li 7-6551,

Ciiarievoix, Mich.
loo&aoooooooooooooooooooo&c
APSIMOKĖS APŽIŪRĖTI ŠĮ NA
MĄ. Savininkas iškeliamas. Par
duodamas 3 butų mūr. namas. 5 
kamb. (3 mieg.) ir 4 kamb. Antro 
aukšto permodeliaviimas kainavo 
$5.000. Viskas nauja. $65 pajamų 
iš l-,mo aukšto. Naujas centrai 
apšild. pečius. 1 kamb. pastogėje. 
Lenkų-lietuvių apylinkė. Kaina 
$18,000. Parduos už $14,500.

SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

Remkite “Draugę” PLATINKITE “DRAUGĄ’

5 lr 4 kamb. 7 metų mūr. 5 kamb. 
butas savininkui ir $150 nuomos. 2 
auto garažas. M. pke. Tik $31,500.

5 miegamųjų mūro rezidencija, ga
zo šiluma, ulum. langai. trigubas 
sklypas. Stickney. Tik $18,000.

Uitra modernus 10 butų apartmen- 
tinis, labai gražioj vietoj M. p. Kaina 
nudergta.

5% — kamb. mūr. šiluma gazu, 
koklių plytelių vonia, alum. langai, 
dideli gražūs kamb. M. pke. $22,500.

6 kamb. mūr. Moderni virtuvė ir 
vonia, naujas šildymas gazu, dideli ir 
gražūs kamb.. nuo potvynio apsau
gotas rūsys, garažas. M. pke. Labai 
geras pirkinys už $19,500.

2 po 5% kamb. visai naujas mūr. 
2 atskiri šildymai gazu, šildomas ir 
pritaikintas gyvenimui rūsys, ąžuolo 
medis, koklinės plytelės, virimui ir 
kepimui pečiai. M. pke. Tik $41,000.

1% aukšto. 2 po 4% kamb., 7 me. 
tų, mūrinis. 2 atskiri šildymai gazu, 
alum. langai, nuo potvynio apsaugo
tas rūsys, Gage pke. Tik $31,500.

Puikus 3 butų namas ant'gražaus 
50 p. sklypo, M. pke., didelės paja
mos. Pirksite už $22,500.

Taverna ir 6 kamb. butas Gage 
pk. Gerai einąs biznis. Galima tuoj 
pat perimti. Tvirtas, graž. mūr., nau
jas stogas ir nauj. šildym. Apsauga 
nuo potvynio. Garažas. Dėl šeimyni

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321

IŠ NUOTRAUKŲ — GERIAUSIŲ 
NAMŲ PASIRINKIMAS 

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS

VAL. kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p. p

6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospectt 8-2233
Mūr. 1% a., 20 metų. Garažas. 71 

ir California. $21,800.
Mūr. 1% a. (6 & 4), garažas, Į- 

rengtas rūsys, 30 p. lotas, M. p. 
$28,500.

Mūr. 3 mieg., 2 metų 1% vonios, 
M. p. Vargas verčia parduot už 
$17,900.

Med. 2x6 su garažu, B. p. Naujas 
šild., rūsys. $13,300.

Med. 3 butai, 50 p. lotas, M. p. 
Garažas, rūsys. $20,800.

Med. 2x5. Naujas gazo šildymas. 
Rūsys. 70 & Campbell. $21,000..

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 691h ST., HE 6-5151 ar HE 6-2099

Mūr. 2x6 kainb. Gerai užlaikytas 
namas, Br. P. Naujas šild. $24,500.

Med. 2x0. Rūsys, centr. šild. 45 ir 
Talman.

Mūr. 1% auk.. 4% ir 4. tik 8 me
tų, apsauga nuo potvynio, platus 
sklypas,

Mur. 2x4 Br. P. $17,500. Geras 
suslkiekimas.

Mūr. 5 kamb. 
ir virtuvė. 2 _
School. $17,500.

Mūr. 2x6 ir 1 kamb. rūsy. 44 ir 
Spaulding. Namas mokasi pats.

Moderniška vonia 
bl. nuo Maria High

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 W. 43rd St. CL 4-2390
2 butų niūras, 2 po 6, naujas gazu
šildymas, 2 auto garažas, arti mū- 
sų. $28,500.
Nauja 7 kainb. mūro rezidencija, 2
auto mūro garažas. Prie M. pko. 
Karpetai, air-conditioning. $34,900. 
Naujas 2-jų butų niūras, 2 po 5%, 
ištaigingas rūsys, naujas garažas. Ar
ti Jaunimo Centro. $36.900.
Naujas 2-jų butų niūras, 5 ir 2 
kamb. Platus lotas, garažas, sausas 
rūsys. $23,000.
Naujas 4 kamb. mūras, aukšta pa
stogė, 35 p. lotas, garažas. Arti M. 
pko. $19,000.
3 butų naujas mūras, platus lotas,

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 VVest 69th Street, RE 7-7200 ar RE 7-8534

Apart. mūr. 12 bt., paj. $12.000,
kaina 5% metinių pajamų. Nupir
kęs — nedirbsi.

ALG. BUDRECKAS
2742 W. 43rd Street LA 8-3384

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRAUDA 
• NOTARIJATAS

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. VVAIbrook 5-6015

Savininkas parduoda pajamų 
nuosavybę — 1 aukšto namas, 3 
butai — 5 ir 6 kamb. ir 5 kamb. 
rūsy. Galima įrengti dar 1 butą. 
50 p. sklypas, $23,000. 4907-09 N. 
Harding Avė. JU 3-3678.

Mūr. 72 ir California, 4 butų, ge
ros pajamos. $46,900.

Marų. pke. mūr. 4 kamb. bungalow, 
9 metų senumo, platus sklypas. 
$16,900.

Med. 5 butų. Geras investavimui, 
centrai, šildymas. .$21,000.

Marų. pke. mūr. 3 butų, centrai, 
šildymas, geram stovy, 2 maš. gara
žas. $25,500.

VAINA REALTY
2617 W. 71st St. RE 7-9515

CICERO. Geriausioje vietoje Ccr- 
ma & Austin, 3-jų butų bungalovv, 
4-3-2 kamb. Našlė turi parduoti. 
Karštu vand. alyva apšild., 2-jų 
maš. garažas. Tuojau galima už
imti. $24,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., Cicero, OL 2-6710; 
BIshop 2-2162.

iy2 aukšto mūr. namas, 5 ir 4 
dideli kamb. (yra valgomieji) 50 p. 
sklypas, 2 maš. mūr. garažas. La
bai geram stovy. Gazu apšild. Sa
vininkas. 6412 S. Rockvveli St. Tel. 
PR 6-5315.

nių priežasčių skubiai parduoda už
$26,000.

2 po 0 mūr. Brigh. Pk. Platus 
sklypas, garaž., labai gerame stovy
je Pirksite už $18,500.

.Mūrą. pk. 7 m. senumo dideli lr 
gražūs 6% kamb. ‘•expanduble”. 
Modern. Įrengimai, pilnai apsaug. 
nuo potvynio rūsys. 30 p. sklypas. 
2 maš. mūr. garažas. Tik $23,800.

.Modern. 6 didelių kamb-. 2-jų me
tų senumo rezidencija. Įmontuoti vir
tuvės pečiai, 2 puikios vonios. Radi
jo sistema. Platus sklypas. 65-os lr 
Kedzie apyl. Tik $26,500.

8 metų senumo kampinė krautu
vė tr 4 kamb. <2 mieg.) modernus 
butas. Puiki judri vieta, tinka bet 
kokiam bizniui. Rūsys apsaugotas 
nuo potvynio. 2 auto mūro garažas. 
Parduos su nuostoliu.

Apynauja 7 kamb. rezidencija. Ži
dinys ir 4 dideli mieg., 2 vonios, la
bai modern. virtuvė, centrai, oro vė
sinimas, kilimai ir kiti geri priedai. 
Platus sklypas, garažas. Tik $31,000.

4 butų gražus mūras. Alumin. lan
gai. 2 auto. mūro garažas, Marų. P- 
ke. Savininkas finansuos.

3 butų mūras. Karšto vand. šildy
mas gazu, alum. langai, 2 auto. mū
ro garažas. Brighton p-ke. $23,500.

2 po 5 kamb. ir 4 k. mūras, atskl. 
ri šildymai gazu, nauja elektra, 
Bridgeporte. $16,500.

Med. 4 kamb. 35 p. lotas, nauja 
vonia, gazo šild., M. p. $9,800.

Mūr, 2 butai, viename 4 mieg. 
Brighton p. Garažas. $25,900.

Mūr. 0 k. ir mūr. gar. 37% p. lo
tas, M. p. $18.600.

Mūr. 3 butai ir ro. garažas, arti 
mūsų Įstaigos. $26,500.

Mūr. 7 metų. 3 mieg. ant 1-rno 
aukšto. M. p., $31,900.

Mūr. 5 kamb. M. p. moderniz. vir
tuvė lr vonia, garaž. $17,500.

Mūr. 2 po 4 lr 2 rūsy. mūr. gara
žas, naujas šild. Brighton p. 24,600.

$25,000.
Mur. 6—4—3. 37% lotas. Centr. 

šildymas. Blokas nuo Mar. Parko.
Mūr. 6—5—5 ir maisto kraut. Ge

riausia vieta Br. parko.
Mūr. 1 % a. 6 ir 3. Dideli miega

mi. 2 auto mūr. garažas. M. P. — 
$24,000.

VIed. 2x4. švarūs kamb., rūsys, 2 
auto_gaiažas. Br. Parke. Nebrangus.

VIui'. 4 butai. 66 p. lotas. Br, Par
ke. $24.000.

Vlūr. 10 butų, 7 metų. Marą. Par
ke.

garažas, blokas nuo M. pko. $35,000
2 imtų mūras, 2 po 6 kamb. Moder
nus butas, karpetai, sausas rūsys. 
Arti ofiso. $31,400.
3 Imtų mūras Ir biznis. $4,600 nuo
mos metams. Kaina $18,900.
6 kamb. mūras. Modernus viduj. Ar
ti 63 lr California. $19,700 
Pajamų mūras, 6 ir 2 kamb. Arti 63 
lr Campbell. $19,900.
Medinis, 3 butai. Arti 66 ir Califor
nia Avė. Geros pajamos. Tarkitės ma
tyti. $17,500.
3 bulų mūras, aukšta pastogė, mū
ro garažas. Atskiri gazu šildymai. 
Arti ofiso. $26,000.

PAJAMŲ NUOSAVYBE 
8 didelių kambarių mūr. rezidenci

ja ir 4 kamb. išnuom. butas ant Gar
field Blvd. 3% mod. vonios. Potvynio 
kontrolė, centrai, šildymas alyva, ga
ražas. Parduodama už $19,000.

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

Cicero, Parkholme, 2 aukšt. 3 bu 
mur., maži Įmokėjimal. Savininke 
duos antrus morgičius. Tik $28,601

Cicero, 2 aukšt. mūr., 5 but 1 
valgykla, virš $500.00 mėn. pajam 
Iš nuomų. Savininkas Išsikelia 
Arizoną. Tik $42,500.

Cicero, kampinis 1 aukšt. mūr 
virš 2,000 kv. pėdų, pulki vieta r< 
storanui ar “Dime store” krautu’ 
Artimiausia “Dime store” tik už 
mylių.

ŠATAS REALTY
»S6 W. IS St, Cicero 

Tel: OL ff-2233: OL 2-8*07

Mur. i—3% ir j—5 Brighton
Prk. 33 skl. Viskas modern. $2 5,300. 
„ Mūr. 2—6, arti mok ir bažn. 
Brighton Prk. Naujas gazo šild. Gar. 
30 pėd. skl. $27,000.

100x134 pėdų skl. prie 162 ir 
Cicero, Oak Forest. Iii. $3,500.

2 med. namai, geram stovy 11 
butų ir taverna. Virš $590 paj mėn 
Tovvn of Lake. $26,000.

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC

4259 So. Mapletvood Avė.
Telef. 254 - 7450 arba 9*7-2046

*©R SALE BY OIVNER 
Excellcnt for Retirement

Cottage on Main Channel, betvveen 
VVavvasee and Syracuse Lakęs 2 or 
3 bedroom, colored bath, natūrai 
gas heat, aluminum siding. Just 
Vacated, sensibly priced. Cali, wrlte-

MRS. OR IU N SM ITH 
140 N. Shore Drive

__________Syracuse, Ind. 457-3088.

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.



ŽMOGUS, PASIRYŽĘS SURINKTI
ŠALPAI 25,(100 DOL.

Kai prieš vidurnaktį pavargs- ri šiuo metu turi 250 narių ir 
u prie rašomosios mašinėlės ar per metus šalpai išleidžia po 

knygų, vis žvilgteriu į kaimyni- 3,000 dol., neskaitant begalės 
^nio namo langą. Ten pamatau surinktų dovanų vargstantiems

degantį žiburį ir tebedirbantį maisto produktais, drabužiais ir ! 
žmogų. Tas žmogus — tai kun. kt. dovanomis. O kokiam skai-

r. Feliksas Gureckas, kuris čiui senelių ir invalidų ši dr-ja 
Balfo reikėjų prašomas sutiko padeda išrūpinti pensijas ar 
būti šių metų Balfo rudeninio valdžios pašalpas, kiek jos na- 
vajaus reikalų vedėju. Kiek ži- rėš lanko lietuvius įvairiose li- 
nau kun. dr. Gurecko ibiografi- goninėse, ypač psichiatrinėse 
ją, tinkamesnį žmogų šiam už- esančius, geriausia žino tie, ku- 
daviniui Balfas sunkiai galėjo rie nuolatos pajunta motinišką j 
rasti Chicagoje, nes visas kun. Liet. Dukterų globą, 
dr. Gurecko gyvenimas tremty- šiais metais Balfo vadovybė 
je buvo ir tebėra pašvęstas šal- Chicagoje sugalvojo originalų 
pai ir artimo meilei. Balfo vajų. Aplankyti visus lie- ;

Anksčiau už mus palikęs Lie- tuvius, einant nuo durų prie du- 
tuvą (1940 m.), jis 1944 m. Vie- rų. Šio Balfo vajaus priekyje 
n°je> pabėgėliams iš Lietuvos atsistojo neeiliniai Balfo veikė- 
masiniai plūstant į tą miestą, į- jai: V. Šimkus, A. Dzirvonas ir 
steigė pirmąjį lietuvių pabėgėlių įnž. J. Arštikis. Jie ir pasikvietė 
lagerį su 400 lovų. Pats pinigų tam to vajaus ratą sukti kun. 
neturėdamas, juos rinko iš aus- dr. F. Gurecką, prityrusį lab- 
trų, o nemažą dalį lėšų išprašy- darį.
davo iš vyskupijos. Čia kun., Ko gi tas kunigas sėdi iki pu- 
Gurecko prieglaudoje kurį laiką siaunakčio prie knygų ir rašo- 
buvo prisiglaudęs ir muz. Alf. mosios mašinėlės? Svarbiausias 
Mikulskio vadovaujamas “Čiur- uždavinys sudaryti gyvųjų or- 
lionio” ansamblis, kuris vėliau ganizacijų gyvųjų narių sąrašus 
kun. Gurecką pakėlė į ansamb- jr pagal tuos sąrašus kviesti 
lio garbės narius. Taip Vienoje jUos įsijungti į rinkėjų eiles, 
kun. Gureckas globojo lietuvius Antras sunkus darbas — suda-

Hazelton, Pa., bandoma išgelbėti ir trečiąjį užgriautą angliakasį, 
jei jis yra gyvas. Viršuj gręžimo darbai, apačioj užgriautasis an
gliakasys Louis Bova ir jo žmona.

' Mahwah mok. taryba 5—4 bal
sais nutarė, kad valstybinėse 
mokyklose ir toliau turi būti 

i “Tėve Mūsų” kalbama ir ištrau
kos iš biblijos skaitomos.

Taip pat Massachusetts vals
tybėje valstybinis švietimo ko
misaras pranešė, jog aukščiau- 

i šio teismo nutarimas reiškia, 
kad negalima mokyklose nė 
“Tėve mūsų kalbėti nei ištrau
kų iš Biblijos skaityti, bet jau 
Montegue miesto mokyklų tary 
ba suignoravo tą potvarkį ir 
siūlo tęsti religines praktikas.

Kitose valstybėse, kaip, pav., 
Delaware, išleisti potvarkiai, 
kad “galima ir reikia” kalbėti 
maldas ir Bibliją skaityti. Gs

*

r DRAUGAS, antradienis, 1963 m. rugsėjo mėn. 3 d.

LIETUVIŲ PREKYBOJE TERRA
3237 VVest 63rd St., Chicago 29, III., tel. 434-4660
Gintaras, puošmena ir brangenybes, lietuviškos knygos ir muzi
kos plokštelės, kristalas, stalo sidabras, japonų i- bavarų por- 
celano servyzai, meniškieji odos dirbiniai ir d. kt.

F. EUDEIKIS
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

LAIKAS IR SUNKVEŽIMIAI
Amerikoje 1906 m. tebuvo 

tik 900 sunkvežimių, šiandienai 
gi jų yra virš 12 mil.

tremtinius tol, kol priartėjo 
raud. armija.

1950 m. atvykęs į JAV, tuoj 
Chicagoje buvo pakviestas Bal
fo vajaus Chicagoje reikalų ve
dėju. Šis vajus buvo vykdomas 
su aukų dėžutėmis gatvėse, o 

► didžiųjų talkininkų tarpe buvo 
adv. Olis, A. Tornau, Br. Bud- 
ginas, N. Gugienė, kun. A. Juš
ka, prel. B. Urba ir kiti. Vajus 
pavyko ir atnešė Balfui 10,000 
dol. Tie pinigai daugumoje buvo 
surinkti iš amerikiečių.

1957—58 m. laikotarpyje išė-

ryti visų Chicagoje gyvenančių 
lietuvių kartoteką, į kurių duris 
šį rudenį pasibels Balfo aukų 
rinkėjai.

Tas darbas jau įpusėjęs. Mil
žiniškos kartotekos auga, gy
vieji lietuviai prašomi jungtis į 
aukų rinkėjų eiles, o prie visų

NESISKAITO SU AUKŠČIAUSIO 

TEISMO SPRENDIMU DEL MALDOS 

MOKYKLOSE

Maldos ir Biblijos ištraukų Kenntucky valstybės mokyk- 
skaitymas valstybinėse mokyk- lų taryba taip pat paskelbė, 
lose šį rudenį bus toliau prakti- kad jis leidžia ir toliau skaityt 
kuojamas daugelyje valstybių, bibliją mokyklose. Floridos vals 
nekreipiant dėmesin į aukščiau- i tybės mok. taryba taip pat pa- 

kitų durų bus pasibelsta, pra- si°j° teiamo "“tarimų, kad to- sisakė už tai, tik vienam jos įla
šant aukos lietuvių šalpai. kia. «’™ktika e3anti "ekon"«tu- riui balsuojant prieš.

cine. Kai kuriuose regionuose
New Jersey valstybinis švie-

llllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllli
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvu žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VL Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigai? 
siuskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

Chicago 29 III
IIIIEIIIIIIIIIIilIlIlIlIlHlllllilIlIlIlIlIlIlIltlIlI

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

cinė. Kai kuriuose regionuose 
reiškiasi aiškus pasipriešinimas 
minėto teismo nutarimui ir š.

Tokiu būdu Balfo vajaus vyk 
domasis komitetas ir kun. dr.
F. Gureckas yra pasiryžę šį ru- m. birželio m. 17 d.; kituose re- 
denį Balfui Chicagoje surinkti gionuose savaip interpretuoja-

jo į naujus šalpos dirvonus. Pra 25,000 dol. Jei tai pasiseks, bus mas minėtas teismo nutarimas, 
sidėjo didžiulė akcija okupuotos tikrai gyva parama vargstan-

Aiškus pasipnesinimas reiš-tiems lietuviams.Lietuvos bažnyčioms remti.
1960 m., pastebėjęs, kad ir Chi
cagoje yra nemažai vietinio var
go
vargstantiems padėti, įsteigė Chicago 32, III, Tel. 776-0211.

Kas nori stoti į aukų rinkėjų kiasi pietinėse valstybėse, kur 
WJV. ,______ ______________ eiles, tesikreipia: kun. dr. F. Gu nė vienas Politikas nebijo dėl
lietuvių tarpe ir kad reikia rėčkas, 5202 S. Fairfield Ave., maldos netekti populiarumo ir 

nebūt išrinktas.
Alabamoje valstybinė mokyk

lų taryba pagyrė biblijos skai
tymą mokyklose kaipo rimtą 
mokyklinio auklėjimo dalį. Gu
bernatorius George Wallace vie
šai pareiškė, kad jei aukščiau
sias tribunolas uždraus biblijos 
skaitymą bet kurioj Alabamos 
mokykloj, tada jis (gubernato
rius) pats nuvyks į tą mokyklą 
ir joje skaitys ištraukas iš bib
lijos.

Pietų Carolinos mokyklų su
perintendentas Jesu Anderson 
oficialiai pranešė savo valsty
bės mokytojams, jog jie “gali 
laisvai” mokyti tikybos.

Lietuvos Dukterų draugiją, ku- VI. Rmjs

Į DIDĮ DARBĄ
Pradedame naujus mokslo LB apylinkių valdybos ar ki- 

metus. Prieš akis tie patys už- tos įsijungusios į švietimo dar- 
daviniai lituanistinio švietimo bą organizacijos artimai ben- 
srityse. Bet gi tiems uždavi- dradarbiauja mokyklos išlaiky- 
niams vykdyti ir didiesiems šie mo reikaluose. Mokyklų vado- 
kiams siekti būdai ir prlemo- vybės ir Tėvų K-tai palaiko 
nės vystosi pagal gyvenimo glaudžius ryšius su LB švieti-
reikalavimus ir patirtį. Ketu
riolikos mokslo metų lituanisti
nio švietimo patirtis rodo, kad 
ten yra sėkmingas darbas, kur 
laikomasi kietai organizuotu
mo ir drausmingumo. Tik gerai

mo institucijomis ir jas infor
muoja visais mokyklą liečian
čiais klausimais. Visos mokyk
los vadovaujasi Švietimo Tary
bos nustatytomis programomis, 
darbo ir tvarkos nuostatais..

organizuotas ir disciplinuotas Būtų nedovanotinas nusikalti- 
darbas neša gerus vaisius. mas ir mokyklos vardo žemini-

Pradedant moaslo metus, 
JAV LB Švietimo Taryba jau
čia reikalo priminti ir paskatin
ti mokytojus, tėvus, JAV LB

mas, kas nesivadovautų šiais 
principais.

Švietimo Taryba, artimai 
bendradarbiaudama su Čikagos

apylinkių valdybas ir kitas lie- apygardos Švietimo komisija, 
tuviškas organizacijas į bendrą išdirbo naujus lituanistinėms 
lituanistinio švietimo darbą, į mokykloms darbo ir tvarkos 
darnų pareigų atlikimą. Tėvų nuostatus. Artimiausiu laiku
šventa pareiga rūpintis savo 
vaikais, kad būtų mokomi gim
tosios kalbos, savo krašto isto-

jie bus paskelbti mokykloms, 
LB apylinkėms ar organizaci- i 
joms, išlaikančias lituanistines

rijos ir geografijos, o lietuviš- mokyklas, galutinai suredaga- 
kos visuomenės pareiga padėti yyg jr įnešus siūlomus mokyto-
organizuoti lituanistines mo
kyklas ten kur jų nėra ir stip
rinti ir išlaikyti tas, kurios jau 
veikia. Mokytojams įsidėmėti
na, kad jie, dirbdami lituanis
tinėse mokyklose, atstovauja 
lietuvių tautos balsą, lietuvių 
tautos vardu kalba ir moko 
jaunąją kartą. Tad lituanistinė
se mokyklose darbas nėra pra
mogos reikalas, bet pareigos 
atlikimas. Lituanistinės mokyk
los steigiamos ir išlaikomos ne 
reklamai, ar paguodai, bet rim
tam darbui, lietuvių tautos iš
laikymo tikslui siekti.

Sėkmingai darbą atlikti Švie
timo Taryba kviečia laikytis 
nuosaikaus darbo pasiskirsty
mo principo ir organizacinio 
tikslingumo. Tėvai, mokytojai,

jų bei tėvų pataisas.
Tad į darbą, mieli mokytojai, 

ir visa lietuviškoji visuomenė. 
Lituanistinis švietimas yra mū
sų visų reikalas ir didi tautai 
pareiga.

Jeronimas Ignatonis
JAV LB Švietimo Tarybos 

pirmininkas

AUKŠČIAUSIAS TILTAS 
EUROPOJE

Austrijoj Tirolyje prie Inns- 
brucko baigtas statyti tiltas, 
aukščiausias Europoje, permes
tas tarp dviejų kalnų. To tilto 
aukštis — 190 metrų, ilgis 657 
metrai, plotis — 26 metrų.

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, ai 
siminkite, jog “Draugo” prenume

timo skyrius, valstybės proku
roro Arthur J. Sills’o pataria
mas, pranešė visiems mokyklų 
taryboms, kad religinės prakti
kos turi būti nutrauktos, 'bet i rata yra vieną puikiausių

A. -j- A.
FRANK J. SLUSNIS

Gyveno 5320 South Paulina Street, Chicago, Illinois.
Mirė rugs8jo 1 dieną, 1 963 m. 2 vai. ryto, sulaukęs 73 m. amž.
GimS Lietuvoje. Kilo iš Kartenos parapijos. Amerikoje išgyve

no 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime; žmona Agnės (pirmas jos vy

ras Gedrimas; jow mergautinės pavarde Kauktaitė), podukra Ann 
Kleidon su Seimą, Peter Gedrimas su Seimą, 4 svaines: Anastutiu 
Adomaitis su, šeima, Petronėlė Rudis su Seimą, Bernice Žiogas su 
šeima, Elena Okockis su šeima, pusseserė ^Magdalena šedis su šeima, 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F, Eudeikis koplyčioje, 4605 South Her
mitage Avenue.

Laidotuąės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 5 d. IS koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, suims, ]MMlukra„ svaines ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direktorius, John F. Eudeikis, Telef. YArds 7-1741.

MIDLAND 
S A VINGS

Dabar mokami 
dividendai bonų 

sąskaitoms

ATIDĖKITE 
TAKSUS

MIDLAND SAVINGS įvedė nau
jos rūšies didesnių dividendų są
skaitą. Skambinkite arba rašykite 
dėl informacijų, kaip taksai gali 
būti atidėti net aštuoneriems me
tams, kai Jūs gaunate net iki 
514% dividendų. Dabar mokame 

paprastoms sąskaitoms, 5% 
mokame 4 metų bonų sąskaitoms; 
5%% gaus pagal 8 metų planą. 

Visos sąskaitos apdraustos iki 
$10,000.00 JAV vyriausybės 
_______ agentūroje.

MIDLAND 
S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILL CL 4-4470

Laidotuvių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPOHAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-34u1

A. -Į- A.
MICHALINA JAKUBAUSKAS

(MERGAUTINfiS PAVARDE VAJTKEVICH)

■ Gyveno 4624 South Paulina Street, Chicago, Illinois.
Mirė rugpiūčio 30 dieną, 1963 m., 7:00 vai. vakare, sulaukusi 

pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių parapijos. Amerikoje išgyveno 

55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Zenon, brolis Kanadoje Jo

seph Vaitkevich su šeima, posūnis Louis Jakubauskas, giminaičiai: 
John Kulpinskas su šeima, Vanda Misevich su šeima, Pargauskas 
šeima, Fkinski su šeima, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Tretininkų draugijai.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Her

mitage Avenue. I-aidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 4 d. Iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, brolis ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, Telef. YArds 7-1741,,

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. -į- A.

ANTANAS J. PREIBIS
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mir

tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, ku
rio netekome 1958 m., rugsėjo 4 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados nega
lėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos 2-jos šv. Mišios rūgs. 4 
d., 7:30 vai. ryto ir rūgs. 8 d., 11:45 vai. ryto Švč. 
P. Marijos Gimimo parap. bažnyčioj, Marąuette Pk.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu 
su mumis pasimelsti už a. a. Ant. J. Preibio sielą.

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, marti ir anūkai. I

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

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

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

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

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 68rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi. 

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą.
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DRAUGAS, antradienis, 1963 m. rugsėjo mėn. 3 d.8

X V. Leone, N. Saturnas, M. 
Srupšienė, O. Ivinskaitė, M. 
Paukštienė, P. Zakaraitė, A. 
Snarskienė, E. Vilimaitė, M. 
Mineika, visos Chicagos sąjun
gietės jau grįžo iš Moterų są
jungos seimo Putname ir labai 
džiaugiasi seimo įspūdžiais, pa
tenkintos kelione, ypatingai 
Nek. Pras. Seselių maloniu pri
ėmimu ir vaišingumu.

Dėkingos kun. JI. Dambraus
kui, MIC, ir kun. A. Mažuknai, 
MIC, už parodymo gražaus Ma- 
rianapolio, mokslo įstaigų ir 
naujo berniukų bendrabučio.

X “Draugo” išvažiavimo pro 
ga sapudos reikalams po 5 dol. 
aukojo: Jer. Ignatonis, A. Kri- 
pienė, Jon. Daugirdas, Julia 
Zickus, Meč. Vaišvila, Anne 
Rudaitis.

X Dr. Rimtautas A. Pustel- 
nikas, dr. Antano ir Genovaitės 
Pustelninkų sūnus šią vasarą 
Illinois universitete gavo dak
taro laipsnį odontologijoj. Jis 
prie to dar turi bakalauro laips 
nį chemijoj.

Jaunasis daktaras rugsėjo 
mėn. pabaigoj išvyksta atlikti 
karinės prievolės, kurią atliks 
kapitono laipsnyje, dirbdamas 
kaip dantų gydytojas.

X Vladas Mikutis, čikagie- 
tis, Draugo išvažiavimo proga 
atsiuntė dienraščio reikalams 
10 dol.

X Vienas Draugo skaityto
jas, atsiųsdamas laikraščiui au
ką, rašo: “Pagal Jūsų atlieka
mą, žmogui ir tėvynei darbą, 
Jums reikalinga būtų siųsti to
kią auką kas mėnesį. Linkiu 
Jums geriausios sėkmės”.

X Pat Dary ir Milui Medei- 
šiui buvo surengtas priešvestu- 
vinis pobūvis rugp. 25 d. Me- 
deišių namuose, 831 H. 50th 
St. Daugybė viešnių pagerbė ir 
apdovanojo vertingomis dova
nomis jaunuosius. L. Medušie- 
nė visas viešnias maloniai pri
ėmė ir pavaišino. Pat. Dary 
Mike Medeišių jungtuvės įvyks 
spalio 12 d. šv. Kristinos baž
nyčioje.

X Eduardas Milkauskas, De
troito gyventojas, Draugo spau 
dos reikalams, išvažiavimo pro
ga atsiuntė 10 dol. auką.

X Romualdas Kriaučiūnas, 
vykdamas į Amerikos psicholo
gų profesinės sąjungos suva
žiavimą, kuris įvyks nuo rug
piūčio 29 d. iki rugsėjo 4 d. 
Philadelpijoje, Pa., su savo šei
ma aplankė sesers Elvyros 
Karklienės šeimą Rochesteryje,
N. Y., ir žmonos Gražinos tė
vus E. ir Pr. Pauliukonius 
Worcesteryje. G. Kriaučiūnienė 
su sūneliu Aidu pasiliks pas 
tėvus iki sesers Jūratės vestu
vių, kurios įvyks spalio 5 d. 
Adubon, N. J.

X šv. Mykolo parapijos pik
nikas įvyksta rugsėjo 22 d. šv. 
Šeimos viloj, Orland Park., III. 
Parapijos klebonas kun. A. Va
lančius kviečia parapiečius ir 
visus lietuvius piknike daly
vauti. (Er.)j

X L.V.S. “Ramovė”, Chica
gos skyrius, rugsėjo mėn. 15 d. 
daro išvyką į Pottawaittamie 
(Michigan) vasarvietę, kurios 
savininkai yra ponai Ambutai. 
Kaip į ankstyvesnes, taip ir į 
šią išvyką, tikimasi suvažiuos 
gausus narių ir svečių būrys.

X Joana Gregutytė, 4527 IS. 
Welcott, kaip skelbia, “Baek of 
the Yards Journal”, rugpiūčio 
25 d. gavo Elizabeth ligoninės 
mokyklos nursės diplomą. Laik 
raštis įsidėjo ir Joanos nuo
trauką.

X Cicero Aukštesnioji Litua
nistikos mokykla naujus moks
lo metus pradeda šeštadienį, 
rugsėjo 7 d. 9 vai. ryto Šv. An
tano mokyklos patalpose. Tą 
pačią dieną bus ir naujų moki
nių priėmimas bei jų patikrini
mas. Veiks visos keturios kla
sės. Kviečiame jaunimą šia mo
kykla susidomėti. Kviečiame ne 
vien tik iš Cicero, bet taip pat 
ir iš artimesniųjų kolonijų, 
kaip Berwyno, Melrose Park, 
Šiaurinės bei vakarinės Chica-
gos ir kitų. Norintieji platesnių Surdokas kQn K Pugevižius,
informacijų, prašome skambin
ti (vakarais) OL 2-7686.

X Malvina Medeišienė, 831 
W. 50 St., persikėlė gyventi 
Town of Lake, į savo namus,
4631 So. Honore St., M. Medei- vių, o taip pat latvių ir estų. 
šiene yra stambi gerų darbų “Organizacinį darbą tikiuosi 
rėmėja ir sena Šv. Kryžiaus baigti netrukus po atostogų, 
parapietė ir rėmėja. kuriomis naudojuosi dabar”, —
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KULTŪROS FONDO VEIKLA

Mokslininkas Archimedas kar vijoj. “Aleksandryno” išleidi- 
tą yra išsireiškęs: “Duokite mas Kultūros Fondui turės kai-

Įman atramos tašką, aš pajudin- nuoti 15,000 dol. Jau išleisti du 
siu žemės rutulį”. LB Kultu- tomai ir trečias pasirodys prieš 

j ros Fondas turi atramos tašką Kalėdas. A. a. prof. Vacį. Bir-
' — lietuvio mylinčią širdį, ka
dangi jo uždaviniai yra: kelti 

Į lietuvių tautinę kultūrą ,tiems 
i reikalams telkti reikiamas lė- 
, šas, remti kultūrinės reikšmės 
darbus.

Kultūros Fondas su LB Švie
timo Tarybos pagalba yra išlei
dęs 3 vadovėlius lituanistinėms 

į mokykloms: S. Jonynienės Lie- 
Jtuvos laukai |V skyriui, A. Ty- 
ruolio Ten kur Nemunas ban
guoja VI skyriui, J. Plačo Gin
taras VIII sk., VI. Uakubėno 
Liaudies dainos du sąsiuviniai, 
Vikt. Petravičius Gulbė kara
liaus pati.

Niekad nebus perdaug tobu
linti savo lietuvių kalbos mokė
jimą. KF-as, susitaręs su Lietu-
vių Kalbos draugija, atgaivino atlikti ne tiktai tai, kas čia 
ėjusį nepriklausomoje Lietuvoje trumpai paminėta, bet ir duoti 
bendrinės kalbos laikraštį Gim- daugiau ir greičiau mūsų visuo- 
tąją kalbą. Jos jau išėjo 20 nu- menei kultūrinių vertybių, pra
menu. Turėdamas, ypač, galvo- šome jį visokeriopai remti, ypač 
je kalbinės kultūros ugdymo rei! aukomis.
kalą, KF-as pasiėmė šio laikraš 1 Knygų užsakymas, Gimt. Kai 
čio leidimo finansinę naštą. Žur- i bos prenumeratą ir aukas, pra- 
nalas tikrai kultūringai išlei-, šome siųsti: Kultūros Fondas, 
džiamas ir GK prenumerata tik Mr. Jonas Bertašius, 2642 West
$2. metam.

Šalia Lietuvių Enciklopedijos, 
prof. Vacį. Biržiškos Aleksan- 

'drynas (3 tomai) bus viena 
svarbiausių lietuvių tautinės kingu nors ir už mažiausią au-
kultūros apraiškų naujoje išei- j ką.

Clevelando skaučių tunto Neringos jaunesnes skautės neseniai 
baigė stovyklauti Atžalyno stovykloje. Penktoji iš kairės Nerin
gos tunto tuntininkė A. Muliolienė, Nuotr. J. Garlos

Los Angeles, Calif., rugpiūčio 18 d. prie šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos, klebonas J. Kučingis supažindina vysk. V. Brizgį su 
lietuvaitėmis. Ekscelencija j Los Angeles buvo atvykęs aukų rink
ti stntomai lietuvių koplyčiai Washingtone, D.C.

TŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBE

— Rezoliucijoms Remti ko
miteto Baltimorės skyriaus va
dovybės branduolį sudaro: C

adv. T. Gray-Grajauskas ir dr.
E. Armanienė. Skyriaus organi
zavimu rūpinasi C. Surdokas, 
kuris planuoja įtraukti į vado
vybę daugiau aktyvesnių lietu-

žiškos monumentalus (jo viso 
gyvenimo didžiausias darbas) 
lituanistikos mokslo ir lietuvių 
kultūros istorinis veikalas Alek- 
sandrynas. Tai dokumentinė me 
džiaga apie lietuvius autorius, 
rašiusius prieš 1965 metus. Visi 
trys tomai apims apie 1500 pus 
lapių ir surinkti duomenys apie 
300 mūsų senųjų autorių, kurių, 
apskritai, maža težinome. Pa
vienio tomo kaina 7.50 dol., o 
užsisakius iš karto visus tris — 
tik 15 dol.

Iki šiol gautoji iš lietuvių vi
suomenės parama mūsų veiki
mui buvo per maža, kad įgalėtu
me šį neįkainuojamos vertės 
kūrinį išleisti.

Kad Kultūros Fondas galėtų

VOKIETIJOJ
— A-sios Lietuvių Studijų 

savaitės dalyvių sveikinimas 
tėvynei. Laisvosios Europos be

iki šiol jį rėmusiems ir liks dė- tuviai iš Anglijos, Ispanijos, Ita 
lijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Vakarų Vokietijos 
ir netgi iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Kanados, susirinkę 
į dešimtąją jubiliejinę studijų 
savaitę Koenigswinteryje prie 
Bonnos 1963 metų rugpiūčio 
mėnesio 7—14 dienomis, siunčia 
mūsų sesėms ir broliams tėvy
nėje nuoširdžiausius sveikini
mus.

Šios studijų savaitės tikslas 
įkvėpti tėvynės meilę visiems 
tremtyje įgyvenantiems lietu
viams, kuriuos likimas atskyrė 
nuo savųjų ir privertė palikti 
gimtąjį kraštą. Toli nuo tėvy
nės mes susirinkome čia bent 
mintyse pabuvoti su tautiečiais, 
pasidalinti įspūdžiais, išklausyti 
pranešimų apie dabartinę Lie
tuvą, kurios gyvenimą mums 
nušvietė ir neseniai iš Lietuvos 
atvykę studentai.

Mieli broliai ir seserys, nepa
mirškite, kad lietuvis, kur jis 
tik begyventų ,lieka artimas ir 
atsidavęs savo kraštui. Jūsų

15th Str., Chicago 8, III.
JAV LB Kultūros Fondas

yra dėkingas visiems lietuviams

rašo C. Surdokas Rezoliucijoms 
Remti komiteto vadovybei.

— Agnietė Gilienė, gyvenan
ti Los Angeles, IStasio Girėno 
artima giminaitė, perskaičiusi 
Kristinos Martinkutės straips
nį apie Stasį Girėną ir Steponą 
Darių, papildomai rašo, kad Gi 
rėno tėvai gyveno pasiturinčiai. 
Kai gimė Stasiukas, tai tada 
krikštynas kėlė per tris dienas. 
Gilienė tada buvo 8 metų ir ge
rai atsimena. Stasio tėvas mirė 
1906 m.; jį vargino astma, gi 
Stasio motina mirė 1909 me
tais. Gilienė į JAV atvyko 1906 
m. ir netrukus 1910 m. pasirū
pino į Ameriką atsikviesti naš
laičiais likusius brolius Petrą 
(17 m.) ir Stasį Girskius (Gi
rėnus). Petras gavo darbo, o 
Stasį nuvedė Gilienė į Armour 
mokyklą Bridgeporte (33 gat
vė). Petras vėliau Chicagoje 
buvo kontraktorius, statė na
mus.

KANADOJE
— Lietuvių kapinėse Toron

te Gudinskų šeima pastatė dė
mesio vertą paminklą — kop
lyčią: keturiolikos pėdų platu
mo ir septynių pėdų aukščio. 
Koplyčia yra iš juodo švediško 
granito, Pagal architekto dr. A. 
Kulpavičiaus planą. Naujasis 
paminklas yra kapinių puoš
mena. Jis pastatytas bendromis 
Gudinskų šeimos pastangomis.

— Hamiltono kolonija telkia 
pinigus naujam dideliam dar
bui, — erdvesnei parapijos sa
lei. Ji būsianti pastatyta po tre 
jų metų.

— Aušros Vartų — Gailestin 
gosios Motinos bažnyčioje Ha
miltone porą dienų šv. mišias 
laikė prel.. dr. V. Balčiūnas, 
kurs viešėjo pas prel. Tada- 
rauską kartu su savo broliu iš 
Chicagos.

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ 
CHORUS

Kaip jau būta spaudoj skelb
ta, 1964 m. New Yorke įvyks
ta Pasaulinė paroda. Jos ren
gėjai skelbia tų metų rugpiūčio 
23 d. Lietuvių diena. Ta proga 
suruošti Lietuvių Dainų šventę 
būtų itin svarbu, nes duotoji 
data sutampa su Pirmąja Dai
nų švente, įvykusia prieš 40 
metų nepriklausomoj Lietuvoj 
(1924 m. rugpiūčio 23 d. Kau
ne). šiai šventei ruošti yra su
darytas Lietuvių Muzikų Pa
saulinės Parodos Dainų švent- 
tės komitetas. To komiteto įga
liotinis prof. J. Žilevičius krei
pėsi į A.L.R.K. Vargonininkų 
sąjungą talkos. Šios sąjungos 
centro valdyba, labai pritarusi 
Dainų šventės idėjai, kreipiasi 
į visus gerbiamus lietuvius chor 

Ivedžius ir jų chorus, raginda
ma Dainų šventėje dalyvauti ir 
visokeriopai ją paremti.

Faustas Strolia,
ALRK Vargonininkų 
sekretorius

KAIP SULAUKTI LAIMĖS 
MOTERYSTĖJE

Harry Reiglein, 47 m., Aukš
čiausiame teisme Chicagoje pri 
žadėjo laikytis septynių taisyk
lių, kad tik žmona neieškotų 
perskyrų. Jis pažadėjo būti pa
vyzdingu vyru ir žmona jį pri
ėmė atgal į namus. Taisyklės, 
kurių jis teisme prižadėjo lai
kytis, buvo žmonos taip sura
šytos :

1. Nustos ligšiol praktikuo
tą kasdienį tavernų lankymą. 
Jei gers kiek, tai namie.

2. Nelakstys su kitomis mo
terimis.

3. Nesudarys įtampos savo 
žmonai kur pobūviuose flirtuo
damas su kitomis.

4. Padės namų darbuose.
5. Nerėkaus ir netriukšmaus 

nesutarimų atvejais.
6. Su ja išeis į kokias nors 

pramogas ir pats užmokės, ne
reikalaudamas, kad už bilietus 
ji mokėtų iš pragyvenimo rei
kalams skirtų lėšų.

7. Su ja vyks į bažnyčią.
Teisėjas tas taisykles išgir

dęs, pasakė, kad jos skamba 
gana švelniai.

RAKETOS IR ARTIMO MEILE
Skrenda raketos apie žemę, 

lenktyniauja valstybės kas pir
mas pasieks mėnulį. Šių dienų 
žmogus, apakintas milžiniškų 
pažangų ir modernaus gyveni
mo srovės pagautas, siekia pra 
bangos ir asmeninės garbės. 
Jis praskrenda lyg raketa pro 
savo artimą, kurčias ir nebylys. 
Tame sūkuryje, lyg oazė dyku
moje, iškilo Lietuvos Dukterų 
draugija.

Lietuvos Dukterų draugijos 
yra vienas besąlyginis tikslas 
— padėti vargstantiems lietu
viams. Draugijos narės neklau
sia pro kur tas vargas įėjo: ar 
pro kapinių vartus, ar pro li
goninės duris, ar pro siaurą 
bonkos kaklelį. Ne jų reikalas 
žmones teisti, jų tikslas yra 
gelbėti. Nares jungia stiprus 
artimo meilės ryšys nuoširdu
mas ir pasišventimas.

Kas draugijos nuveikta? Ke
letas gausių šeimų su mažame
čiais vaikais yra nuolat sušel-

troškimai ir mūsų — bendri. 
Mes visi norime matyti Lietuvą 
laisvą, išvaduotą iš neteisėtos 
okupantų priespaudos.

Naudodamiesi šia proga, no
rime priminti jums, kad kultū
rinio gyvenimo lygio pakėlimas 
ir mūsų protėvių papročių išsau 
gojimas — jūsų rankose. Mūsų 
žvilgsnis nukreiptas į jus ir mū
sų pasitikėjimas telydi jus vi
sose kultūrinio darbo srityse ir, 
kas svarbiausia, padedant at
gauti laisvę mūsų mylimai Lie
tuvai.

Šis sveikinimas perduotas į 
Lietuvą radijo bangomis (ELI),

CHICAGOS ŽINIOS
JAU ŽUVO 195

Susisiekimo nelaimėse Chica
goje šiemet žuvo 195 žmonės ir 
buvo sužeista 26,289. Visi vai
ruotojai įspėjami būti labai at
sargiais šio ilgesnio savaitgalio 
metu.

DIDINA ALGAS FORDO 
DARBININKAMS

Daugiau kaip 160,000 Fordo 
fabrikų darbininkų, jų tarpe 
6,400 gyvenančių Chicagos apy 
linkėse, nuo sekančio mėnesio 
gaus didesnes algas: arba pa
čias algas padidins 2*/2 procen
to, arba pakels atlyginimą 6 
centais į valandą — kas darbi
ninkui geriau.

NEGRAI RUOŠ 
DEMONSTRACIJAS 

CHICAGOJ

Daugiau kai 1,600 negrų, da
lyvavę demonstracijose Wa- 
shingtone, sugrįžo vėl į Chica
gą ir čia rugsėjo 12 d. planuo
ja vėl demonstruoti prie fede
ralinio teismo rūmų. Tikisi, kad 
tose Chicagos demonstracijose 
dalyvaus apie 5,000—6,000 as
menų.

PERŠOVĖ ŽMONOS 
LANKYTOJĄ

Keturių vaikų tėvas Donald 
Knuth, 26 m., peršovė James 
Nacht, 28 m., radęs jį pas savo 
žmoną Juditą, 25 m. Knuth su
grįžo vidurnaktį, dar kiek įsmil 
kęs tavernoj. Radęs pas žmoną 
tą Nacht, liepė jam nešdintis 
lauk, bet tas neklausė. Tada 
Knuth išėjo pats, susieškojo 
revolverį ir sugrįžęs paleido šū
vį į tą Nacht, gulintį lovoje. 
Kulka įsmigo į galvą. Sužeista
sis paguldytas La Grange ligo
ninėje. Knuth šeima gyvena 
Hogins Parke, netoli Chicagos.

SIŪLO DARBUS SU $9,475 
MET. ATLYGINIMO

Iki rūgs. 24 d. priimami pra
šymai verslo analizatoriaus ir 
paskolų specialisto tarnyboms 
su atlyginimu $6,675 — $9,475

piamos maistu, rūbais ir pini
gais. Yra keletas pensininkų su 
kukliomis pensijomis, kuriems 
nuolat apmokamas butas. Lan
komos senelių prieglaudos bei 
nerviniai ligoniai. Daugeliui 
draugija išrūpino miesto pašal
pas. Tai tik keletas konkrečių 
pavyzdžių iš draugijos veiklos, 
o kiek dar kreipiasi į draugiją 
su įvairiais pavienais prašymais 
patekę į vargą žmonės, tai ir 
neįmanoma suminėti.

Kas finansuoja draugijos šal 
pos darbą? Kiekvieną pavasarį 
ir rudenį narės ruošia jaukius 
parengimus su įdomia progra
ma ir vaišėmis. Mūsų gausi lie
tuviška visuomenė mielai lan
kosi į Lietuvos Dukterų drau
gijos parengimus, kurie pasižy
mi šiluma ir gera nuotaika.

Narės sugeba gražiai pasis- 
skirstyti pareigomis ir vienin
gai savo uždavinį atlieka. Mū
sų menininkai mielai aukoja 
savo talentus parengimų pro
gramai išpildyti. Parengimai 
visuomet atneša gražų pelną, 
kas duoda draugijai galimybės 
toliau tęsti ir plėsti savo labda
ringą darbą.

Kuomet raketos pasieks mė
nulį dar mums nėra aišku, bet 
tuo tarpu Lietuvos Dukterų 
draugija jau pasiekė žmonių 
širdis.

Šį rudenį tradicinė draugijos 
vakarienė įvyks spalio 5 d. 
Ruošiama turininga koncertinė 
programa ir kiekvienas galės 
išbandyti savo laimę, be spal
votos televizijos galima bus lai 
mėti taip pat keletą vertingų 
dovanų suaukotų mūsų dosnių 
prekybininkų. O. D.

metams. Kreiptis adresu: US 
Civil Service Commission, Chi
cago Region, Offise of the Re
gionai Director, Main Post Of
fice Building, Chicago 7, III.

MATO ŠVIESIĄ ŪKIO 
ATEITĮ

Vienas iš žymesnių Chicagos 
finansininkų — Continental 
Assurance Co viceprezidentas 
David Scott — skelbia, kad rei
kia tikėtis šviesių metų Ameri
kos pramonei. Gyventojų skai
čius auga, ir tai teigiamai atsi
liepia į gamybą.

PAPIGINIMAS
MOKSLEIVIAMS

Moksleiviai galės į mokyklą 
važiuoti ir grįžti mokėdami po 
12 centų, o su persėdimu — 17 
centų. Reikia tik nuo rūgs. 4 
iki 12 d. išsiimti atitinkamą liu
dijimą iš Chicagos Susisiekimo 
įstaigos, užmokant už jį $1. 
Numatoma, kad pirmame šių 
mokslo metų semestre mokslei
viams — studentams Chicagoje 
bus išduota 113,000 tokių kor
telių.

300 NEGRŲ PIKETAVO 
“SUN TIMES”

Apie 300 negrų ketvirtadienį 
piketavo dienraštį “Sun Times” 
už nepatinkamą jiems editoria- 
lą. Negrų vadai vėliau matėsi 
su redakcija ir susitarė, kaip 
šį incidentą likviduoti, naujai 
ta tema parašant.

$250,000 ŽYDŲ LABDARAI
Vadinamas Schwab fondas į- 

teikė Chicagos žydų labdarai 
ketvirtį milijono dolerių.

Per pastaruosius 10 metų 
JAV per 200 žmonių mirė nuo 
užsinuodijimo namine degtine.
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FBI ieško Ješinsko

FBI įstaiga kreipėsi į “Drau
gą”, prašydama paskelbti, kad 
yra ieškomas Ksaveras Jonas 
Jašinskas (Yeshinskas), gimęs 
1923 m. Watertbury, Conn. Jis 
1942 m. buvo nuteistas visam 
amžiui kalėti už motinos nužu
dymą. Nuo to laiko jis buvo 
jau penkis kartus išleistas iš 
kalėjimo sąlyginiai. Jis gyve
no Washingtone iki š. m. birž. 
5 d. ir dirbo National Council 
of Senior Citizens įstaigoje, iš

kurios minėtą dieną dingo; su 
juo kartu dingo ir tos įstaigos 
$20,000 pinigais. Dėl to Wa- 
shingtono įstaigos yra paskel
busios sprendimą, kad jis turi 
būti areštuotas.

FBI nustatė, kad jis lietuvių 
kilmės, moka lietuviškai, daug 
kartų lankėsi Lietuvių klube 
Baltimorėj, Md. Jis yra 40 m. 
amžiaus, 6 pėdų aukščio, jo 
svoris — 160—165 svarų, len
gvo sudėjimo, šviesus, rusvų 
plaukų, melsvų akių, nevedęs, 
turi dirbtinius dantis, griežia 
fleita, mėgsta “gembliuoti” 
arklių lenktynėse.

Bet kas jį pamatęs, turi pra
nešti policijai. Nepatariama pa
tiems jį sulaikyti, nes jis gin
kluotas ir pavojingas.


