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Iš Visuotinio Bažnyčios susirinkimo posėdžių 
Mūsų korespondentas Italijoje 

VATIKANAS (spalio 7 d.) — Bažnyčios misijos. Buvo suda-j pasauliečių d 
Dar vos viena savaitė praėjo 
nuo visuotinio Bažnyčios susi
rinkimo antrosios sesijos iškil
mingo atidarymo, penki pilna
ties posėdžiai ir 78 susirinkimo 
tėvų vieši pasisakymai bendrą
ja tema per šį trumpą laiką jau 
suspėjo išryškinti pagrindines 
idėjas, kurios turės daug įtakos 
į nutarimus. 

Reformuoti, atsinaujinti 

Tas pagrindines idėjas, kurios 
išryškėjo per pirmuosius penkis 
posėdžius, ypatingai iškėlė spa
lio 5 d., šeštadienį, įvykusioje 

ry ta speciali komisija parengti 
naujai schemai. Ši schema spa
lio 1 d. buvo beveik vienbalsiai 
priimta kaip tinkamas diskusijų 
pagrindas. Šios schemos atski
rus punktus kaip tik ir svarsto 
2.400 viso pasaulio vyskupų, 
kiekvieną dieną susirinkę į šv. 
Petro baziliką. 

Besikeičiančiose gyvenimo ap
linkybėse Bažnyčia turi išlikti 
tobulas Kristaus paveikslas. Dėl 
to jai visuomet bus reikalingos 
reformos. Vienas iš aktualiausių 
klausimų mūsų laikais yra vys
kupų galios praplėtimas atski-

nio susirinkimo spaudos komisi
jos narys prancūzų vyskupas 
Stourm. Diskusijoms kryptį da
vė pats šv. Tėvas, savo kalbo
je aiškiai nusakydamas Bažny
čios prigimtį ir jos uždavinius, 

spaudos konferencijoje visuoti- Į ruose kraštuose. Iki šiol kiek 
ivenas vyskupas savo vyskupi
joje turėjo pilną galią. Buvo 
priklausomas tik nuo Romos 
popiežiaus. šiandien daugelio 
sielovados problemų jau nega
lima išspręsti atskirose vysku-

— pastebėjo vysk. Stourm viso pijose. Pavyzdžiui, katalikų mo-
pasaulio spaudos atstovams, kyklas, katalikų spaudą, kunigų 
Bažnyčia žemėje nėra pati sau I seminarijas, katalikų akciją ga-
tikslas. Be Kristaus Bažnyčia Įima suorganizuoti tik išeinant 
neturėtų jokio buvimo pagrin-1 iš atskirų vyskupijų ribų, tik 
do. Be Kristaus nėra Bažnyčios. į atskirų vyskupijų bendradarbia- ° I 0 S S f ^ * 
Vienintelis Bažnyčios tikslas | vimo dvasioje. Veltui būtų lau-! " e n u v i i £ f > 
y r a pratęsti Kristų ir veikti pa- kiama, kad panašias problemas ! *?S Zn: 

šaulyje Kristaus vardu. Bažny- j išspręstų Romos kurija. Dėl to Į m o a e r n i u o J u 

čia yra Kristaus sužadėtinė. Jei į y ra natūralu, kad jų sprendi-! mfmS y r a 

ii neatlieka tai Wn Tfrictuc iž ™,^ H,I*- •- - „*.,.i.™. i *. scnema. 
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j i neatlieka t a į ko Kristus iš 
jos laukia, jai nelieka nieko kf-
to, kaip tik reformuotis, atsi-

mas būtų pavestas atskirų kraš 
tų vyskupų konferencijoms. Pirmąją a 
Vyskupai tokiu būdu įgautų pla- vaite visuot: 

naujinti. Šventoji Joana Arkietė I tesnes galias ir drauge su Šven- vai turėjo p 
sakydavo, kad Kristus ir Baž- tuoju Tėvu jaustųsi atsakingi! žemintos, k 
nyčia yra viena, yra t as pat. j už viso pasaulio sukrikščionini- atstovų bals 
Lygiai tą patį išreiškė ir popie- j mą, atnaujinimą Evangelijos i slavijos vys 
žius Paulius VI savo kalboje, dvasia. " : skaudžius B 

Be to, popiežius savo kalboje Pasauliečio vaidmuo ' ™US. k o m u 

pabrėžė, kad Bažnyčios uždavi- , . . ^ . Prastuose i 
_„„ .„„ • - . .. . „J Jau nuo seniai soaudoje ir dvasiniai eir 
nys nėra viešpatauti, o tarnauti • • • , , . J . u v a s " " ' 1 ' s " 
žmonėms, juos vedant į išgany- ]I a iHn U O S e SUV&zia;im\ose. H ? ^ k o 

mą. Jis save pavadino labai se- s t u d l W a m a s l r diskutuojamas ir materiali* 
nu, bet amžių bėgyje dažnai — • 
įvairių aplinkybių kiek aptem
dytu vardu: popiežius y ra "Die
vo tarnų tarnas". Diskusijose 
dalyvavę vyskupai siūlė šią 
" tarnavimo" idėją labiau pagi
linti. Bostono arkivysk. kardi-

A. L. R. K. FEDERACIJOS K( 
Kongresui ruošiasi visi 

katalikai 
apskrities v, 
centrinių c 

Amerikos Lietuvių Romosj v a m s ' b u v o 

nolas Cushing atkreipė dėmesį, i Katalikų Federacijos kongresas' t m t a s A- L -
kad žodis "hierarchija" nusako i šaukiamas š. m. lapkričio 29—j K o n & r e s u i 

bažnytinės valdžios apaštališką 20 ir gruodžio 1 d. d. Chicagoje,' k " n a m v a d 

kilmę, o ne formą, kuria ji tu-! D1-, Jaunimo Centro rūmuose. 
retų būti vykdoma. Nuolatinis1 • • D » B , 
-^ . . -— . . . . A. L. R. K. Federacijai pn-nierarchnos pabrėžimas ir pe r - ; , i T^ . - - - . A«<r~ - - -. , I -Z ; klauso visos didžiosios centrines 
dėta centralizacija dažnai suda- , » ,-, . . . . Tz 
™ _ « ; - i • Z - (katalikų organizaciojs: Ateiti-
ro pavojų užslopinti pavienių! • , £ , .. .. . A . 
~ - . ~ - .- v T T ~ į n i n k u Federacija su visomis tn -
tikmciųjų gražią, miciatvvą. Ne! • • j v T «. __" • - u- . . . . . . . J H i mis sąjungomis. A. L. R. K. Mo-is hierarchijos viršumų. — p a - L « T . ! TT . . . „ f n V . . : „ , i, ' terų S-ga Lietuvos Vyčiai, A. stebėjo vysk. Stourm spaudos , \ % \ „ . ZL T 
_IJM__ -- ~. . . L. R. Kat. Susivienijimas, A. atstovams, — o is pačių žemiau-, T D „ ,T • - , ~ ' - , . - - _, f v . L. R. K. Vargonininkų S-ea A. 
sių, kukliausių Bažnyčios narių T „ „ ~ ° . . . 4„ 5 ' 
yra kilusi Bažnyčioje pati g r a - l į ' ? ' ^ Daroininkų S-ga. Per 
žiausia iniciatyva, šv. Pranciš- \£ L". R-K-.Federaci jos apskn-
i„„„ T i -» - - • •C1US i r skyrius i Federacną jei-
kus, sv. Ignacas. Bažnyčioje i , .. , * ., J ^ . _ 

- - - , • ., . J na ir kitos katalikų parapines 
jausdamiesi kaip vaikai savo i , , .. . , .7 F , * ; . • «**^»i. — 
+A..~ T.-- i '<lr lokalines draugnos, klubai. •>. 
tėvo namuose, sugebeio sukur-l , - . . _, ,-f . .; Castro rezir 
4.- „ • ,-", . susibūrimai. Todėl organizuoti A ti naują evangelisko gyvenimo: • .. 5 , mų Amenkc • , . ... „ . ». ;ir organizacijoms nepnklausan- , / ,, 
formą, kurią vėliau Baznvcia .• •• , , ,., . . . . . , , lvta pagalh 
patvirtino, padrąsino ir sudarė I T* Jungiasi j katali- k u b i e č i a m s \ 
S a l v ^ = 1 T - r T T k ^ visuomeninę veiklą ir tuo pa- P a s a k 

Kleiva. 
Tame pac 

priimta ko 
metmenys, ', 
liet. katalike 
kai pritaiko 
A. L. R. K. 1 
sui Rengti k 

Castro ; 
P 

MIAMI. 

sąlygas išsivystyti 
Vyskupų galios praplėtimas 
Pirmojo visuotinio susirin

kimo sesijoje pasiūlytą schemą 
"De Ecclesia" apie Bažnyčią 

- -;----- - kon 
cm ruošiasi dalyvauti plačiame «uov<> T 
A. L. R. K. Federacijos kongre-; V a i s tybės ^ 

siūlymu paž 
Š. m. liepos 10 d. bendrame ' riausybę. 

s o 

susirinkimo tėvai atmetė kaip ; Po sėdy, dalyvaujant A. L. R. K. 
nepakankamą, perdaug juridiš-1 federacijos valdybai. Chicagos 
ką, neišreiškiančią ganytojiškos i • 

—! T R U M P A I 
KALENDORIUS 

Spalio 14 d.: šv. Kalikstas, 

— Peipinj 
pasiūlymą 1 
pasienio gini 
mas trečiųjį 

Britų p Masinės laidotuvės. Vakar 
Italijoje buvo palaidota 2,000 nas išeisiąs 
asmenų, kurių lavonai buvo su-1 padaryta op 
rasti netoli Vaiont užtvankos, i nų. J is sutik 
kurios sieną išvertė žemės nu- Į je, jei konse 
slinkimas nuo Alpių. Užtvankos bus reikalin 

Oro biuras praneša: Chicago- sienos išgriovimo metu žuvo j — Mrs. K 
je ir jos apylinkėje šiandien — Į per 3,000 asmenų, tarp jų 20 : dento žmon; 
apie 70 alipsn. amerikiečių. Masinėse laidotuvė-; Graikijos į 1 

Saulė teka 7 v., leidžiasi 6:13. Įae dalyvavo prezidentas Segni. į Washingtom 

Mindaugas. 
Spalio 15 d.: šv. Teresė Avil. 

Ina. Kirbaidas. Gendrė. 
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INGIAUSI 
UIZMiį 

dalyvavimo Bažny-
įlavimo klausimas. 
i r kokie uždaviniai 

asauliečiams katali-
pčioje ? Bažnyčios 
: viena pasauliečių, 
ligų, be t t ik viena 
žnyčia, Dievo kara-
je tiek pasaulietis, 
iet is , t iek kunigas, 
s, turi savo vietą ir 
amybę. Pasauliečiai 
subrendę Bažnyčios 
tori su pilnu atsako-
i jau t imu dalyvauti 
yvenime ir jos misi-
inis susir inkimas tu-
šryškinti pasauliečio 
etą ir atsakomybę 

' technikos pažanga 
Į laikų žmonijai vi-
įaikinimu. š ios grės-
zdoje ne tik katali-
nekatalikai, net ge-
netikintieji žveliga į 
aip į tikrąją motiną 
į. Visuotinis Bažny-
kimas jaučia pareigą 
ų žmonijos lūkesčių, 
įyčios santykių su 
u pasauliu klausi-

parengta speciali 

antrosios sesijos sa-
tinio susirinkimo tė-
progos išgirsti ir pa-
kankinių Bažnyčios 
są. Kalbėjo du Jugo-
-skupai, primindami 
3ažnyčios persekioji-
unistų pavergtuose 
ir pabrėždami, kad 
inklai y r a pa tys ga-
ovoje prieš ateizmą 
izmą. 

O N G R E S A S 
valdybai ir katalikų 
organizacijų ats to-
sudary tas ir patvir-

J. R. K. Federacijos 
Rengti komitetas, 

iovautj išr inktas K. 

įčiame posėdy buvo 
ongreso programos 
kurias didelei JAV 

:ų šventei gyvenimiš-
3 energingai veikiąs 
Federacijos Kongre-
komitetas. 

atmetęs JAV 
pagal bą 
— Diktatorius Fidel 
mas a tmetė Jungt i -
:os Valstybių pasiū-
bą nukentėjusiems 
nuo uragano Flora, 

munistų laikraščio 
angtinės A'merikos 
girdi, šiuo pagalbos 
žemina kubiečių vy-

Chicagoje kviečių prekyba susi 
ti žinios, kad Sov. Sąjungai 1 
vyriausybe turės už bušelį prin 
gi pasaulio rinkos kaina yra n 
kur bušelis kainuoja 1.79 dol. 

įgas a tmetė Indijos 
kad Kinijos ir Indų 
įčas būtų sprendžia-
jų teismo. 
premjeras MacmiUa-
; iš ligoninės, kur 
peracija. po 10 die-
kęs pasilikti valdžio-
ervatorių partijai jis 
ngas. 
Kennedy, JAV prezi-
ia, vakar išvyko iš 
Maroką, grįždama į 

įą. 

AVIKAIL 
Kai Nikitai r 

Prasidėjus Rytų ir Vakar 
i atoslūgiui, šveicarų laikrašti 
i "Die Weltwoche" šitaip perspx 
i jo dėl Sovietų Rusijos politikos 

— Chruščiovas, kuris daba 
jau demonstratyviai nebe 
kreipia jokio dėmesio į Pe: 
pinga, nors tas dėmesys nk 
kada nebuvo ypač didelis. t« 
besilaiko ir toliau tokios pol: 
tikos, kokia jam atrodo te 
singa. Tačiau jie neduoda jc 
kio pagrindo susidaryti nuc 
monei, kad jis būtų atsisa 
kęs komunistų tikslo užva' 
dyti pasaulį. "Taikos sambt 
vis" (koegzistencija), bes: 
šypsantieji veidai, rengimąsi 
avikailiais nėra nauji dalj 
kai. Genevos ir Camp Davi 
pasitarimų dvasia nesukliud 
jam naujai pulti Berlyn< 
Konge. Kuboje, ir Chruščic 
vas juk da r daug kartų yr 

N A U J A U S I 
— Sovietų Rusijos kariai šeš 

tadienį leido Jungtinių Amer 
| kos Valstybių armijos konvoji 

(61 vyrui) įvažiuoti į vakar 
Berlyną, sulaikę jį beveik 4 
valandas autostradoje, rytinėj 
Vokietijoje. Vadinasi, Maskv 
atsižvelgė į JAV protesto not 
ir leido JAV kariams vykti i 
išvykti iš vakarų Berlyno. Ka 
kurie politikai galvoja, jog t« 
esąs didelis Amerikos laimėj: 
mas. Čia, girdi, buvusi ne Krem 
liaus vadovų politika, bet "žc 
mesnio lygio" politikų, o Vals 
tybės sekretorius Rusk net pa 
reiškęs, "tai esąs nesusiprati 
mas" . 

Dabar vakariečius pulti in 
ciatyva yra Rytų Vokietijos kc 
munistų rankose Jie įtaigoj? 
kad amerikiečiai kariai prove 
kaciniais tikslais važiavę į va 
karų Berlyną ir iš ten pasiunt 
pagalbą sulaikytam kariniar 
konvojui. Galėjo prasidėti sus 
šaudymai tarp amerikiečių i 
rusų kareivių. Bet išvengta "kž 
ro" , kadangi Kremlius parodę 

^ L A I S V O J O P A S A L 

4545 W E S T 63RD STI 
T E L E P H ( 

R 14,1963 

upinę pirkliai, kai pradėjo sklis-
JS parduodami grūdai. Amerikos 
)kėti 55 centus subsidijų, kadan-
.žesne už Amerikos kviečių kainą, 

Lenkijoj 
vedan 

Vartoj 
VARŠUVA. — 

rė planą sunaikii 
ministracinėmis 
Atrodo, jog jąja 
va, kovą prieš re 
nant atdministra 
kiais. 

Šitai ryšku jau 
tų. Tų metų liep 
vo uždrausta pr 
jos dėstymui nai 

patalpomis. Jau 
gija (tikyba) ks 
dalykas buvo išt 
mokų sąrašo, bei 
nigams privačiai 
talpose po pamok 
kyti. Dabar jau 
leidimo tikybai -
daroma ne bažn; 
dėstą be leidimo 
500 zlotų. Leidim 
noromis, apribe 
skaičių tik dvieir 
vaitėje ir konti 
būtų mokoma tik 
sių katekizmo ti< 

Paskutiniu n 
| dalyvauti pamal 

STIEJI VEIDAI, RENGIMĄ 
AIS NĖRA NAI JI DALYK 
ssiseka sumušti priešo, jis bando )\ apgauti 

bandęs savo priešą bent ap-1 liaus vadovai rūj 
sukti, kai nesiseka sumušti. 

Paskutiniai dideli f Chruš
čiovo) puolimai, bandymas 
atlikti didelius pasaulinės 
reikšmės prasiveržimus Ber
lyne. Kuboje subyrėjo dėl at
kak 'aus amerikiečių pasiprie
šinimo, ir jis buvo priverstas 
nutraukti juos. kaip Stalinas 
nutraukė Berlyno blokadą, 
kai pamatė, kad niekas jo ne
bijo. 

Jokia naujiena ir šis "ato
slūgis", kuris, kaip atrodo, 
jau prasidėjo, nei ta atmosfe
ra, kurioje jis prasidėjo. Tiek 
jų galimybės, tiek jų pavojai 
Sovietų Sąjungai šiandien 
yra didesni negu kada nors 
anksčiau. 
Maskva bijo karo, nes jis pa

gelbėtų išsilaisvinti sovietų pa
vergtoms tautoms. Todėl Krem-

O S Ž I N I O S 

ka įvairias kove 
revoliucinės jėg< 
nuotos visoms š 
— tiek taikioms 
kioms, ir tos fc 
naudojamos ko: 
čiai. Tokia po 
rai lenininė ir v 
ga, pareiškė Chi 
padėjėjai, atsiki: 
go raudonųjų 
"kapitalizmą", \ 
tuojau triuškinti 

i didelę išmintį, pasak kai kurių 
1 JAV politikų nuomonės. 

Rytų Vokietijos komunistų 
vadovai vakar pradėjo traukti 
seną Maskvos dainelę. Matot. , 
. " .. ., .„ . , i nėra patvirtinę 
kaip "pavojinga taikai , kad | „ / . 
Berlyne yra vakariečių kariniai 
daliniai. 

MŪSŲ dieni 
VIENA. — A-

pasiekusiomis ži 
(Čekoslovakijos) 
Joseph Beran. k 
tą dienų komuni: 
dę iš nelaisvės, 
tas į nežinomą v 
pasiūlyta pasiraš 
komunistinei vj 
reiškimą, kuris 
pažeidęs Bažnyč 
kivyskupui nuo 
mo griežtai ats 
nistai vėl ėmės 
a tk i r t i nuo til 
oficialūs šaltinia 

Arkivyskupas 
metų. panašus E 
tojas kaip Vengi 

— Streikuojantieji Kanados Mindszenty. pris 
uostu darbininkai ir Kanados pasiuntinybėje 
laivininkystės federacija spalio 1956 metų — So 
12 dieną nutarė pasirašyti nau- triuškinimo veng 
ją sutartį, kuria baigiamas de- voliucijos. 
vynių dienų streikas trijuose 

I St. Lavvrence uostuose. 
— Kanados parlamentas spa

lio 11 d. priėmė įstatymo pro
jektą, duodantį kanadiečių vy
riausybei visiškai paimti savo ' kiją. arkivyskup; 
kontrolėn Kanados Tarptautinę į sirašyti ištikimy 
Seatarers ' uniją (AFL—CIO) n i a m režimui pr 
ir visus jos turtus. Tai smūgis n 0 kunigus nuo 
Kennedžio administracijai. Mat. Perspėjo: "Nesi 
ši unija turi ryšių su JAV. dinami jokiais g 

Kanados premjeras Pearson 
jau pareiškė, kad Jungtinės — Kuboje uraj 
Amerikos Valstybės perdaug timo metu žuvo 
lenda į Kanados vidaus reika- menų. milijoninis 

i lus. i daryti. 

Arkivyskupas 
suimtas 1P42 rr 
išalikytas Dachą 
jos stovykloje 
Bolševikam paėr 

I L I O L I E T U V I U D I E N R A Š T I S 

* E E T C H I C A G O 29. I L L I N O I S 
DNE: LUDLOVV 5-9500 

Kaina 10 c. Nr. UI 

je, Maskvos pavyzdžiu, 
įą kova prieš religiją 
įamos administracines priemones 
Maskva suda-1 tiems bet kokias uniformas, iš-

įti religiją ad- \ skiriant rekrūtus. Net ugnia-
priemonėmis. > gesiai negali uniformuoti užeiti 

seka ir Varšu- bažnyčion. Kas įsakymo nesilai
ko, baudžiamas nuo 1,000 iki 
1,500 zlotų (tiek maždaug per 
mėnesį uždirba lenkų darbinin
kas). Pamaldose a r procesijose 
negali būti griežiama muzikos 
instrumentais, kurie priklauso 
kokiai nors visuomeninei orga
nizacijai, nes, girdi, tai yra 

, "liaudies tur tas" . Uždrausta pa-np dėstomasis; . . • , . . . • » ± • 
„o„i,+oo ;s r»o. I m aldas perduoti į šventorių 

garsiakalbiais. Neleidžiama ku
nigam lankyti kalinių, o kai ku
riose vaivadijose ne t ir sergan
čių ligoninėse. Kunigui leidžia
ma sakramentus sergančiam li
goninėje suteikti t ik tada, jei 
ligonis jų prašo raš tu . Šitokių 
suvaržymų kunigams nebūta 
net Stalino viešpatavimo me
tais. 

ligiją vis aštri-
ciniais potvar-

i nuo 1961 me-
>os mėnesį bu-
ivačiam religi-
įdotis mokyklų 

anksčiau reli-

irauktas iš pa-
; leidžiama ku-

mokyklų pa-
:ų religijos mo-

reikalaujama 
dėstyti, jei tai 
^čioje. Kunigai 

baudžiami 1,-
ai duodami ne-
>jant pamokų 
i valandom sa-
•oliuojant, kad 
: elementą riau-
jsų. 

įetu uždrausta 
dose nešiojan-

SIS 

Lenkija nori Amerikos 
grūdų 

VARŠUVA. — Lenkija vėl 
paprašė Jungtinių Amerikos 
Valstybių didelį kiekį amerikie
čių pertekliaus grūdų, bet juos 
nori gauti "mais tas taikai" pro
gramos keliu, o ne komerciniu 
būdu. 

Derybos būsiančios pradėtos 
VVashingtone. Lenkija norinti 

. per milijnną tonų kviečių, Len-
' kijai reikia anie tr is milijonus jestingai paren- . J - • , - - , i - -° r , VI tonų grudų įsigabenti sekančiais JS iormas, Kau , . , , . , _. 
metais, Kadangi buvo prastas 
antras iš eilės derlius. 

Jungtinės Amerikos Valsty
bės pareikalaus, kaip prieš me
tus padarė, kad Lenkija pirktų 
tam tikrą kiekį kviečių gryna ziciia vra T.IK- _ . . . ,. ,, -.JT. » valiuta, jei norės gaut i dar dau-įetintele teism- . J, , giau oaskolų. rusciovas ir jo ° 

rsdami Peipin- į 
vadams, kurie 
'akarus norėtų 
karu. 

• būtų dispo-
;ioms formoms 
, tiek ir netai-
rmos sumaniai 
nkrečiai padė-

\ kankinys 

Du amerikiečiai 
išlaisvinti iš bolševikų 

kalėjimo 
NEW YORK. — Du rusų 

ustrijos sostinę š n i p a i I v a n D . Egorov. 44 me
iliomis. Prahos t U i i r j 0 ž m o n a Aleksandra, 39 

arkivyskupas m e t U i i š N e w y o r k o penktadie-
urį prieš kele- n į jgjcggg j Maskvą, o už juos 
štai buvo palei- išlaisvinti du amerikiečiai — 
esąs vėl išvež- k u n W a i t e r ciszek, 58 metų, iš 
ietą. Jam buvę ghenandoah, Pa., areštuotas už 
yti ištikimybės "šnipinėjimą" 1940 metais, ir 
,-riausybei pa- M a r v i n w . Makinen, 24 metų, 
būtų skaudžiai Fulbright stipendininkas iš Ash-
ios teises. Ar- burnham. Mass. Kunigą Ciszek 
tokio pareiški- ' p r į e š 23 metus areštavo sovietų 
įsakius, komu- p a r e įgūnai pire lenkų pasienio 
i priemonių jį i r b u v o n u t e i s t a s kalėti 25 me-
<inčiųjų. Jokie t a m g 
i šių žnų dar 

Makinen, studijavęs Vakarų 
Beranas, 74 I Berlyne, ir jam besilankant So-

lažnyčios kovo- į vietų Rusijoje, buvo areštuotas 
•ijos kardinolas j Kieve 1961 metų liepos 27 d., 
iglaudęs J A V ' kadangi jis fotografavęs ten 
Budapešte nuo i kai kuriuos pastatus , 
vietų tankų su-; A b u amerikiečiai grįžo į JAV 
rų patriotų re-; praėjusį šeštadienį. Kun. Ciszek 

buvo laikomas mirusiu. Jis 23 
Beranas buvo • metus buvo kalėjimuose Sibire, 

irtais nacių ir Į Du rusų .šnipai — Egorov ir 
iu koncentraci-; J° žmona buvo FBI pareigūnų 
trejus metus, i areštuoti New Yorke praėjusio 
nus Čekoslova- j liepos 2 dieną. Tuo pačiu metu 
as atsisakė pa- i buvo VVashingtone sulaikyta pa-
bės komunisti- slaptinga pora. naudojusi kata-
iesaiką ir ragi- Mų kunigo pavardę (Balsio), 
jos susilaikyti. — ° — 
duokite nugąs- «. , » • • - * - - i i 

"^ — \ a k a n i \okieti io> kanelr-
rasimmais . ^ . . . , _ ' . . , . . . . . . , . 

nu i Adenaueriui oficialiai įtei
kus pasitraukimo iš šių pareigų 

jano Flora siau pareiškimą prezidentui H. Lueb-
tūkstantis as- ke, šį trečiadienį vokiečių par-

li nuostoliai pa- lamentas išrinks naują kanclerį 
L. Erhardą. 

file:///akani
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DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. spalio mėn. 14 d. 

SOCIALINIS DRAUDIMAS 
IR D A R B A S 

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS 

r-i: : , f 
JflV-bių Įstatymai nacių aukoms atlyginti 

1962 m. spalio mėn. 22 d., tiems. Pastarieji be reikalo da-
Kongresas priėmė įstatymą ro išlaidas ir eikvoja energiją. 
(Public Law) 87-876 iš nusa
vinto I I Pasaulinio karo metu 
Vokietijos piliečių turto JAV-
bėse nukentėjusiems nuo nacių 
ir japonų JAV-bių piliečiams 
materialiams ir kitiems nuosto
liams atlyginti. Einant tuo įsta
tymu, atlyginimą gali gauti tie 
nukentėję asmens arba jų tei
sėtieji įpėdiniai, kurie nukentė-
| m o metu buvo JAV-ių pilie
čiai. 

versdami įrodomuosius doku
mentus ir t . p. 

Abejonėms išvengti reikia 
kreiptis į Foreign Claims Sett-
lement Commission of the Uni
ted States, Washington D. C , 
arba į Chicagos LB Socialinio 
klubo valdybą (4436 S. Wash-
tenaw av., Chicago 32, 111.), ku 
rie suteiks reikalingų informa
cijų. Tie asmenys, kuriuos t a s 
įs tatymas liečia privalo ligi 

Daugelis tremtinių to nesu-11964 m. liepos mėn. 15 d. įteik-
pranta ir klaidingai interpretuo ti komisijai reikalingus ir ten 
jįa tą įstatymą įvairūs asmens, ' gaunamus užpildyti formulia-
Irurie užinteresuoti pasipelnyti rus su įrodomaisiais dokumen-
rašant prastinus suklaidin- tais. A. č . 

SVARBUS PRANEŠDIAS 

Haynes viešbutis) , prie 65 ir 
Union — 20O butų, prie Ken-
more ir Lavvrence — 116 butų, 
6 wardo apylinkėj — 125 bu
tai. Bridgeporte, netoli Šv. Jur 
gio bažnyčios j au baigiamas 
įrengti toks namas , butai 2 as
menims, po 25 dol. mėn. 

MAŠINA PADĖJO IŠSIRINK
TI ŽMONĄ 

Vedybinio tarpininkavimo a-
gentūra Šveicarijoje įkinkė į 
darbą naują elektroninę maši
ną, kuri t i r ia vyro a r moters 
charakterį. Je i praėjus 6 mėne
siams nuo jungtuvių dienos pa
sirodytų, kad mašina klydo, 
tad grąžinamos charakterio ty
rimo išlaidos 

n 

• F 

Visiems skaitytojams noriu 
pranešti, kad nuo š. m. spalio 
mėnesio 14 d., pirmadienio, esu 
perkeltas į kitą socialinio drau
dimo įstaigą. 

Nuo anksčiau minėtosios die 
ttos visus besidominčius sociali
nio draudimo klausimais, a r rei 
kalingus mano 
prašau kreiptis šiuo adresu: 

Sočiai Security 
District Office, 

1256 West 69 Street, 
Chicago, Illinois. 60636 
Telefonas: TR 3-6200. 

Jonas šoliūnas 

Italijoje vyksta gelbėjimo darbai prie Langarone, kur Alpių griū
čiai nuvertus pylimą, vanduo užpylė 12 kaimų, skandindamas ir 
griaudamas. 

kios pačios pensijos ir jie tur i 
mokėti tuos pačius socialinio 
draudimo mokesčius. 

2. š i s jūsų klausimas nėra 
visiškai tikslus, kadangi kažko
kių magiškų "5 metų laikotar- • 
pio" sočiai, dr . pensijų apskai
čiavime nėra. Tiek išdirbimo ra, negalima pasakyti, a r pensi- sritis. Imigracijos įįstaigos tuo 
laikotarpis, tiek metų skaičius, ja pakitėtų, jei neturime kiek- klausimu suteiks daugiau žinių, 
apskaičuojant pensijos dydį, pri vienų metų, po 1950-jų metų, J . Šoliūnas 

patarnavimo k ] a u s o n u o ^ ^ „ - „ į , m a^^cy uždarbių. Tik šiuos duomenis P. S. Pastaruoju reikalu rei-
datos. Lygiai tokia pati taisyk- turint galima būtų atsakyti į kia kreiptis į gyvenamosios vie 

P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Ortnopedas. Protezistas. 

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

(Arch Supports) ir 11. 
0RTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB. 
Vai. 8-4 ir 6-8. Šestad. t - l . 
2850 W. 6Srd St., Chicago 29, I1L 

TeL PRospect 6-5084 

DR. J. ir K. AGLINSKAI 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 Soath Kedzie Avenae 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D*l valandos skambinti telefonu 
fLEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p 
kasdien, išskyrus treč. ir seštad. 

U T H U A A I 1 A N W O f » U J - W l 0 6 O A I L V 

4545 WEST eard ST, CHICAGO 29, HA, TeL LL dk»w S-S** 

S Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, i 
s ezcept Suodays. days after Christmas and Easter, by the Litnuanian a 
5 Catbolic Press Society 5 

I Subscrtptioi! rate* $14.00 per year ta Chicago, Cicero and Foreign E 
f $12.00 per year outside of Chicago and in Canada S 
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S r r t a i a e r i t K Metams V4 metų 3 mėn 1 mėn 5 
5 Chicagoj, Cicero ir JŽsienyJe $14.00 $7.50 $4.25 $1.75 | 
5 JAV ir Kanaaoj $12.00 $6.50 $3.75 $150 S 
= • Kedakcrja straipsnius tai 
S to savo nuožiūra. Nesunau-
5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita-
: rus. Redakcija už skelbimų 

s turinj neatsako. Stelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 

2 prašymus. 
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• Bedakdjs dirba kasdien £ 
S:30 — 5:30, šeštadieniais S 
8:30 — 12:00 = 

• Administracija dirba kas- £ 
dien 8:30 — 5:00, Seitadie- s 
niais — 8:30 — 12:00. = 

i 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-1081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

H M Weei 6Srd Street 
Vai.: Ptrmad. ir ketv. nuo 8 lkl 

6; antrad. ir penktad. nuo 4 Iki 8; 
gest. nuo 1 iki 4 vai. 
TeL ofiso PO 7-6000. res. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

rei. ofisu RE 7-8818 

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

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir (Šeštadieniais 

oidaryts 
Ofiso telefonu — CL 4-2421 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenae 
( K u o s a i K'čs'.e. Ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo S iki 8 v a i rak 
Treč !- .ekinad. Hk susitariu 

lė galioja ir dvasiškių profesi
jai, kaip ir kiekvienai kitai 
profesijai. Dvasiškiams reikia 
išdirbti nei ilgiau, nei trumpiau; 
tiek pat kaip ir kiekvienam ki
tam dirbančiam. 

— 3. š is klausimas atsakytas 
aukščiau. 

16$ KLAUSIATE) 4- Nežinau apie kokius bonus 
MES ATSAKOME J ū s k a J b a t e - Paprastai bonai, 

kuriuos darbininkai gauna kaip 
K l 1. Ar dvasininkams so- e k s t r a atlyginimą už labai gerai 

dalinis draudimas mokamas to a t l įktą darbą, arba kuria ki ta 
kio pa t dydžio, kaip kad kitiems p r o g a y r a laikomi uždarbiai ir 
dirbantiems? Kokia aukščiau- traktuojami kaip ir visi kiti at-
sfe suma? 2. Ar jiems gauti lyginimai. Gal būt jūs galvojate 
s o c dr . reikalinga išdirbti taip a p i e dividendus, gautus už ban-
pat tik 5 metai, a r ilgiau? i r k e ar kitose investavimo insti-
Į iek? 3 . Ar išmokant soc. dr. tucijose, laikomus pinigus? Pa-
dvasininkams apskaičiuojama s tarosios pajamos negali 'būti 
kaip ir kitiems, nuo bendros į- įskaitomos j asmeniškas paja-
mokėtos sumos, a r imama tik m a s d ė j sočiai, dr. kreditų. 
paskutiniųjų 5-kių metų jmoke-

jūsų klausimą. 

KI. 1. Ar aš galėčiau gauti 
sočiai, draudimo pensiją (S86 
mėnesiui), jei išvažiuočiau vi
sam laikui j rusų valdomą Lie
tuvą, mano tėvynę? Esu 70 m. 
amžiaus. Dar gaunu ir iš fabri
ko $34. mėnesiui pensijos, ka
žin, ir aš ją gaučiau? 2. Kažin, 
a r lengva gauti užsienių pasą, 
ir sovietų vizą į Lietuvą? Pa
mečiau natūralizacijos liudiji
mą. Dėl man. nežinomų prieža
sčių mane buvo uždarę j proti
nėmis ligomis sergančių ligoni
nę, nors aš ir jaučiuosi esąs 
protiškai ir fiziškai sveikas, 
t ik laikinai paleistas svetimų 
žmonių globon. S. J . K. 

J. šoliūnas tos Naturalization & Immigra-
tion įstaigą. p. š. 

T R U M P A I 
— Chicagoje statomi senes

nio amžiaus žmonėms namai. 
Prie Sheridan ir Arthur — 150 
butų, prie 21 g. ir Albany — 
300 butų, prie 64 g. i r Univer-
sity — 100 butų (perstatomas 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAISO AKINIUS 

2858 West 63rd Sreet 
Vai.: kasdien 1 0 — u vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus. 

Ofiso telefonas: PR. 8-3229. 
Res. telef. WAlbrook 5-5076 

Bes , H E «-l«7# 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIG08 

GIXEKOLOGIXft CHIRURGIJA 
$449 So. Pnlaald Er. (Crawford 
Medical Boildiną). Tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti KI 8-0001. 

Ats . S. J . K. Pagal dabarti
nius suvaržymus jokios sociali
nio draudimo pensijos negali 
būti išmokamos tiems pensinin-

5. Dabar nesumažintos pe 
t a suma? 4. Ką reiškia paaiš- g i j ų m ė n e s į n ė s sumos yra : n „ 
kinimas "bus neskaitomi bo- n i m a l i n ė _ $ 4 0 i r m aksimalinė : k a m s ' k u r i e gyvena (arba ža-
« - - ' (Mat, kai kurie pradėjo a p i e $ 1 2 4 ( p a s t a r 0 : i i n ė r a p a s . I da vykti gyventi) komunistų 

valdomose valstybėse. 
nai 
mokėti soc. dr . vėliau ir gavo t o v i į g a l i j^į ^ p r i k I a u s o 
atsakymą, kad tokiame atvejuj n u o ^ „ ^ i r a m ž i a u s ) . 
bus neįskaitomi bonai). 5. Ko
kia pagal įstatymus yra aukš
čiausia i r žemiausia išmokama 
Soc. ctr. premija? 6. Esu gimęs 
1904 m. Kiek metų turiu dirb
ti , kad gaučiau soc. dr. ? 

Kun. J . G. 

6. Kad gautumėte sočiai, dr . 
pensiją jums yra būtina uždirb
ti 18 metinių darbo ketvirčių, 
t. y. 4 1 o metų darbo. 

KL Ar mano pensija sumažė
tų, jeigu pora metų iki pensijos 
nebedirbčiau? Aš esu išdirbęs 

Ats. kun. J . G. Visi jūsų klau 112 metų, bet norėčiau nebedirb
simai y r a labai Įdomūs ir jų į: ti . A. D . 
krepšį mesti neverta. Visdėlto Į Ats. A. S. Aš taip pat norė-
norėtųsi pastebėti, kad dvasiš-! čiau ne tik žinoti, bet i r jums 
kių uždarbiais Drauge nekartą, pasakyti, ar jūsų pensija padi-
esąme pasisakė bei juos liečian. dėtų, jei dirbtumėte visą laiką 
čiųs klausimus aiškinę. i ir ar ji sumažėtų, jei nedadirb-

Dėl jūsų klausimų: 1. Kiek- i tumėte. įVargas, kad j jūsų klau 
vienas dvasiškis socialinio drau simą negalima atsakyti, nes ne-
dšno įstatymo yra traktuoja- beturime pakankamų duome-
mas taip, kaip visi kiti darbi- ; nų. Visų pirmiausiai yra būtina 
ninkai. I r jiems mokamos to-,žinoti jūsų gimimo datą. Ant-

Lietuva įeina į tų vadinamų 
kraštų skaičių ir todėl jūs , gy
vendami komunistų okupuotoj 
Lietuvoj, socialinio draudimo 
pensijos gauti negalėsite. 

Tiesa, yra keletas komunisti
nių šalių, kur gyvenantiems 
pensininkams pensijos y ra iš
mokamos, šie kraštai y r a : Len 
kija, Jugoslavija ir Bulgarija-
Jeigu viename iš šių komunis
tinių kraštų apsigyventumėte, 
ta i socialinio draudimo čekiai 
būtų jums siunčiami. 

Ar į Lietuvą būtų siunčiama 
jūsų iš fabrikų gaunama pen
sija, galite apie tai sužinoti kon 
sulate. 

Į jūsų antrąjį klausimą ne
galiu atsakyti, nes tai ne mano 

TAIP, 
PASMrSJTTS GALIT PASIRIXK-
n TAUPYMO PLAJfĄ PAGAL, 
SAVO PAJĖGUMĄ... APLANKY
KITE MIS GKETTAI. 

ip DIVIDENDAI U* 
INVESTACIJAS 
MOKAMI KAS 

KETVIRTIS 
METŲ 

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

TeL KEllog 2-1922 
DR. ALGIMANTAS BIELKUS 

GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 
Specialybe — PSICHIATRIJA 

7400 W. 183rd SU, Thtley Park. BĮ. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofisas 3148 Weet 6Srd Street 
TeL: PRoepect $-1717 

Rezld.: 8241 West 6«th Plaoe 
TeL: REpablic 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl S; trec. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. yakarala 
nuo 7 lkl 8. 

5*4% NAMŲ PASKOLOS IKI 
25 METŲ, JOKIŲ PRIMOKfiJIMO 

PABAUDŲ; 

ST. ANTHONY 
SAVTNGS A LOAN ASSN. 

1447 S. 4»th C*^ Cicero 50, DX 
Telef. 656-6330 & 242.4395 

Josepb F. Gribauskas Exec-Secy. 
NEMOKAMA VIETA MAŠINOMS 

Telefonas: GRovehlll 6-1595 

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIŲ UGŲ SPECIALIST* 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Koad 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta. 
Ofiso PR 6-1795 Rez. TR S-0281 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West 51st Street 
Oakley Medical Arta 

Pirm. antr. ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 ir pagal susitarimą 

TeL Ofiso 247-0400, Rezid. 737-1377 

DR. V. KAUPAS 
GVDVTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ligos 
786 West S5th Street 

(Bridgeport Medical Arts) 
Vai. vak. 6-8. Sešt. 10-1. Trečlad. 
susitarus. Dienos metu tel. CA 5-
5010. 

Ofiso ir bato tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coart, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7. Trefi. ir seg-
tad. tik susitarus. 

DR. ZIGMAS rtUDAITIS 
Spec. ORTHOPEDIN£S LIGOS 

2745 West 69tb Sreet 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAU.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki i i v. ryte Ir nuo 6-8 v. w 
Seštad. nuo 2-4. Trečiadieniais tt 
kitu laiku susitarus telefonu. 

Telef. REpubiic 7-2290. 

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis ir pritaiko akintas. 

keičia stiklas ir rėmas 
4455 S. California Ave . , YA7-738J 
VAL: 10 ryto iki 8 v. vak.. trečlad. 
uždaryta, šestad. 16 • . r. lkl J p. p. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ LR VIDAUS LIGOS 

2801 W. esrd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vat vak. 
Šestad. 2 4 vaL 

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rez. WAlbrook 5-3048 

DR. 6 . K. BOBELIS 
Inkstų ir šlapumo takų chirurgijs 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Roate 25, Elgin, nUnois 

Valandos pagal susitarimą 
TeL ofiso HE 4-5849, res. H E 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2434 West 7_st Sreet 
Vai.; pirm., 
antr., penkt. 
susitarus. 

ketv. 1-4, 
1-6, trsč. 

vakar. 7-J, 
ir tęst Uk 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas is 

įvairių atstumų 

A. VILIMAS 
3415 S. Litnanica Ave. 

Tel. FRontier 0-1882 

f V A L A N D O S 
Pirmad nuo 12 iki 8 po piet 
Antrad. nuo 9 iki 4 v po piet 
Trečiad. uždaryta visą dieną. 
Ketvirt. nuo 9 iki 8 po piet 

nuo 9 iki 8 po piet 
iki 12:30 po piet 

Penktad 
Šešt nuo 

on invegtment accoonts Chicagos Savinga bendroves naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta į s t a i g a Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas. 
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkes centre. 

\ 

CHIGAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIAUON 
6245 South Western Ave. GRovehill 6-7575 Chicago 36, Illinois 

Member of Lithuanian Ckamber of Commerc* of IHinola 
y? 

TeL Ofiso H E 4-4758; Res . HI 8-SSSS 
OR. S. Ir M. BUDRYS 

GYDYTOJAI LR CHIRURGAI 
2751 West 51st Sreet 

(Bendra praktika ir Alergija) 
Valandos: pirm., antr., ketvirt i - i 
vaL, penkt 10 v. r. lkl 9 v. T.? 
Sesta4. 10 v. r. lkl i p. p. Ligoniu* 
priima pagal susitarimą. 

TeL ofiso 735-4477, Rezid. P R 8-6900 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA LR CHTRURGfi 
8PECIALTB* — ITERVŲ IR 

EMOCDre8 LIGOS 
CKAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Rd. 
Valandos pasai susitarimą 

Tel. Rraiance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
G Y D Y T O J A S LR CHIRURGAS ! 

8925 W e s t 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir! 

| penktad. nuo 1—4 p. p., 8:30-8:30 
;val. vak. Seštad. 1-4 vai., trečlad. 
Į uždaryta. 
I TeL ofiso ir boto OLympic 8-415» 

DR. P. KISIELIUS 
| GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4988 W. 15tb Street, Cicero 
I stasdlen i—8 vai. Ir 6—8 vai. vak . 

iSskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

KfcDLKJL" IR VAIKU LIGTJ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDINO 
7156 South Western Avenae 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. Seštad. 11 

vai. ryto lkl 3 vai. p. p. 
Ofiso tel. R E 7-1168. 

Rez. teL 258-2*11 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

(OFISO ir REZ.) 
Valandos pagal sosltarim* 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 West 6Srd Street 

TeL — PRospect 8-7773 
pirmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p , 

Re*. tCL P R 1-8780 

DR. L SEIBUTIS 
Inksto, nosies ir šlapumo tako 

chirurgija 
Ofisas: Naujas adresas: 2454 West 
71st St. (71-os ir Campbell Avenuc 
kampas), tel. 776-2880; 30 X. Michl-
gan ave.. Suite 808, teL CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą 

D ̂ Ai5miiuiMį(ūs~ 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
8449 S. Pulaski Rd., TeL L,V 2-5773 
arba 15543 S. «cero , Oak Forest, 3DX 

Telef. FC 5-2020. 
Valandos pagral susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. 

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

Ofiso teL REliance 5-4410 
Rez. teL GRovehill 6-0617 

Valandos; 1-3 p. m . Ir 6-8 p m. 
Penkt. tik 1—3 p. p 

Trečiad. u- seštad. pagal sutarti 
, Ofiso telef. O U M f e 4-0MM 

Rezid. telef. WAIbrook 5-30*9 
DR. P. STRIMAITIS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
4644 So. Ashland A ą e n a e 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

I Valandos kiekviena dieną 2 4 Ir 
( 6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek-
į madieniais uždaryta, priimama pa. 
i gal susitarimą. Šeštadieniais nuo i 
i v. iki 5 v. v. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BEXDRA PRAKTIKA LR MOTERTJ 
LIGOS 

Ofisas hr rez. 2652 W. 59th S t 
Tel. PRospect 8-1223 ar P R 6-5577 
Ofiso val. : Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 Ir nuo « lkl S 
v. v. t,ešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai' 
ku — pagal susitarimą. 

Of. tel. HE 4-2123 Namo GI 8-6198 
DR. V. P. TUMAS0NIS 

C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

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

Treč. ir šešt. uždaryta 

Rea. OI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKTJgERIJA LR MOTERTJ LIGOS 

6132 So. Kedzie Ave„ WA 5-2670 
Valandos pagal •usitaiima Jei ne
atsiliepia skambinti MJ 3-0001. 

Vai 
antrad Ir penktad. 5-8 v. v. 

Ofiso H E 4-1414, Res. R E 7-6867 
DR. B. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Čpecialjbf aknseTija ir motoru Hgoa 

2454 West ? ls t Sreet 
(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 

fal.: kasdien 1—S Ir «—S vaL vak. 
* * . 1-4 p. p. 

TreČladieniaU oidaryts 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus licos 
2454 West 7lst Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien >- l l ryto ir 4-8 v. v. 
Šestad. 9 v. r. — 2 p. p. 

Trečiadieniais uždaryta 

DR. A. DARUMAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

VTOATJS TR VAIKU LIGOS 
27S7 West 71it Sreet 

VAL.: kasdien nuo 8-8 vai. vak 
lestad. nuo 10 lkl 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta. 
Ll»onra* priima pagal susitarimą, 

TeL ofiso fer ras. WA 5-3011 

DR. JULIA MOMSTAYIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

VTDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Oiicaco 28,111. 

Telef. ofiso: PTJIlman 3-«766 
Namp: Beveriv 8-S94A 

Prt6m. vai.: kasdien 8-8 v. v., «e*t 
1-4 v o n.. tr«č1*<11»T>i - nMai-vt» 
Ofiso teL P R B-7800. Namu 925-7697 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VTDAUS LIGOS 
5159 So. Damen Avenae 

Valandos: 1—9 p. p. 
ISskyrus trečiadieni 

Šeštadieniais 10—6 p. p. 

Telefonas — GRovehill 6-2833 

DR. A. VALIS-LAD0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybe: AK l SERIJA ir MOTERTJ 

LIGOS 
VALANDOS: 1 liti 4 Ir 8 iki S V. «•. 

Šeštadieniais 1 lkl 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta. 

Tel. PRospect 6-9400 
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHLRURGS 
6248 Soatb Kedzie Avenae 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 8-8 

Seštad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir 
ti skubiais atvejais tr susitarus. 
TeL ofiso PR 6-8446, res. H E 4-3186 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Road 
Vai. nuo 2 lkl 4 v. v. ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir iestad. pagal sutarti 

DR. P. Z. ZALATORIUS' 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

1821 Sooth HaJsted Street 
Tel. ofloo CA «-02S7. m P R 6-66S3 

Rez. ««O0 So. Arteslan Avmoe 
VsJ 11 v. ryto lkl t T. p.p., 6-7 v. v, 



Arimas Lietuvoje, o derlius 

VAKARŲ PASAULYJE 
Kas skaito šiandieninę so

vietinę spaudą, mato negirdė
tai daug jvairių raginimų, kad 
reikia arti, kad kolchozininkai 
turi įsitempę dirbti ir kad nuo 
to pareisiąs ateinančių metų 
derlius. "Tiesoje" nuolat ir 
nuolat skelbiama vadinami ge
rieji arėjai ir darbininkai.. 
Rugsėjo 24 d. "Tiesoje" rašo
ma, kad dabar pats laikas ar
ti, kad reikia naudoti arklius, 
nes kitur su traktoriais nega
lima, kad, anksčiau suarus,, 
bus galima gauti didesnius 
derlius. Esą, t a s blogas kol-
chozininkas, kuris nustoja ar
ti tik sutemus, esą, reikia ar
ti ir naktimis. Ir įvairiuose 
straipsniuose rašoma, kad toks 
ar kitoks arėjas dirbo per nak
tį ir daug suarė. Viskas turi 
būti daroma pagal planą, o ta
čiau, kaip beplanuojama, vis
kas išeina kitaip, nes ne kol
chozininkai kalti, bet pati ko
munistinė sistema. Niekas 
Amerikoje neragina ūkininkų, 
tačiau šiandien nėra kur pa
dėti derliaus ir, atrodo, bus 
pasekta Kanados pavyzdžiu ir 
parduota Sov. Sąjungai kvie
čių. 

Tašas paskelbė, kad sovietai 
pirksią Amerikoje kviečių, ir 
tai, esą, bus daug padėta Ame
rikai. Esą, parduodami kvie
čius Sovietų Sąjungai ameri
kiečiai išgelbės savo smunkan
čią ekonomiją. Komunizmas 
negali prisipažinti, kad jo sis
tema bloga, ir savo propagan
dai naudoja net ir kviečių pir
kimą, atseit, be vadinamų so
cialistinių valstybių kapitalis
tinis pasaulis smunka. Iš kitos 
pusės prez. Kennedy mano, 
kad grūdų pardavimas Sov. 
Sąjungai bus ir propogandine 
prasme naudingas, nes per 
Amerikos Balsą bus paskelbta 
Sov. Sąjungos žmonėms, kad 
parduodami kviečiai ir tai pa-
rodysią laisvojo pasaulio siste
mos pranašumą. 

Taip pat tie už kviečius gau
ti milijonai galima būsią pa
naudoti apsiginklavimui, nors 
kai kurie senatoriai mano, kad 
toks kviečių pardavimas yra 
savo priešo ginklavimas. So
vietų Sąjungą iš bankroto jau 
ne kartą yra išgelbėję Vaka
ru pasaulis ir dar gelbsti šian
dien. Ir blogiausia, kad gel
bėdami nemoka išnaudoti si
tuacijos ir nesugeba paspausti, 
kad komunistinė diktatūra at
leistų varžtus. Vokietijos kanc 
leris Adenaueris, sakydamas 

Berlyne atsisveikinimo kalbą, 
pažymėjo, kad Amerikai i r 
Kanadai dabar proga išgauti 
iš sovietų nuolaidų. Esą, rei
kia keisti į kviečius Berlyno 
sieną. Vakariečiai galėtų į sun
kumus patekusius sovietus pa
spausti, kad jie užgrobtose sri
tyse atleistų priespaudos pan
čius, bent tiek, kiek tai liečia 
religinius, tautinius ir kultū
rinius reikalus. Žinoma, t a s 
spaudimas turėtų būti nuolati
nis, kad sovietai, jo neišlaiky
dami, turėtų pradėti t rauktis , 
tačiau laisvasis pasaulis to ne
moka išnaudoti ir savo pagal
ba stiprina naująjį kolonizmą. 

* * * 

Niekur pasaulyje nėra taip 
daug rašoma apie būtinumą 
dirbti žemės ūkio laukus, kaip 
Sov. Sąjungos ir jos užgrobtų 
tautų spaudoje, tačiau per ke
liasdešimt metų komunistai ne
pajėgė atsisakyti minties, kad 
botagas nepadeda, kad reikia 
keisti sistemą, kad komuniz
mas yra ne pažangos, bet at
silikimo ir atžangos santvar
ka. Sovietų diktatorius Chruš
čiovas neseniai Kaukaze pasa
kė kalbą, kurioj pažymėjo, kad 
reikia materialiai sudominti 
kolchozų pirmininkus ir kitus 
aukštuosius darbuotojus, žo
džiu, biurokratinį personalą, 
kad šie dar labiau plaktų kol-
chozininką. Sovietų Sąjungoje 
kolchoze dirba dvidešimt pen
ki asmenys, kur Amerikoje 
dirba vienas. Visa tai liudija 
laisvosios iniciatyvos ir siste
mos persvarą. 

• * • 

"Tiesoje" yra skelbiamas 
posakis, kad reikia duoną tau
pyti rytojui, o ne darbą. Ta
čiau pavergtoje Lietuvoje to 
darbo per akis, o tos duonos 
vis maža. Vis raginama art i , 
sėti ir kulti, o tačiau derliaus 
reikia ieškoti supuvusio kapi
talizmo kraštuose, kur nėra 
jokių raginimų, nėra biurokra
tų, nėra jokių garbės lentų ir 
keistų planavimo biurų, o tė
ra tik privačios iniciatyvos 
laisvė. Arimai Lietuvoje, o 
derliai Vakarų pasaulyje, nors 
čia nereikia raginti, kad dir
vas artų naktį. Ekonominis ko
munistinių šalių bankrotas liu
dija tos sistemos laikinumą, 
tačiau, jei kada nors iš t o 
bankroto išliptų, vis tiek Sov. 
Sąjungos žmogus žvelgs į Va
karus, kurioj apstu ne tik grū
dų ir aukso, bet ir dar bran
gesnio dalyko — laisvės. 

A. B. 

TAIKOS MIRAŽAI IR GALIOS POLITIKA 
MORALES VILTOJE 

Kai taikos diena New Yorkui ar Londonui virstų gedulo diena rytų Europos paverg
tiesiems. Nefmanoma pastovi taika deran tis su komunistų partijos vadovais. Europos 
padalinimo įamžinimas reikštų visų vaka riečia tikslų bei tezių išdavimą. Pirmasis 
uždavinys vakariečiams — naikinti geleži nę uždangą. 

Katalikų pasauly 

Maldų diena 

Prezidentas Kennedy paskel
bė spalio 16 dieną būsiant mal
dų diena, siekiant, kad "visi pi
liečiai galėtų naudotis pilnu sai
ku pagarbos, laisvės ir broly
bės". Tą dieną pats prezidentas 
numatė dalyvauti pamaldose 
bažnyčioje. Prezidento rašte sa
koma : "Tegu kiekvienas iš mū-, 
sų pagal savo papročius ir tikė-; 
jimą dėkoja Sutvėrėjui už die-1 
viską pagalbą, kuri ugdė kil- j 
nias idėjas, kurių įtakoje ši j 
valstybė buvo sukurta. Labiau
siai gi nuolankiai prisipažinki
me, kad mums dar nepasisekė 
pasiekti laisvės palaimos vi
siems žmonėms, kurie turi tei
sę to laukti, gią metų dieną. I 
pripažindami trūkumus, kiek
vienas melskimės, kad iš tų 
trūkumų išmoktume išminties, 
ryžto ir jėgos užtikrinti kiek
vienam mūsų piliečiui pilną sai
ką pagarbos, laisvės ir brolišku
mo, į ką turi teisę visi žmonės. 
kaip bendro tėvo — Dievo vai
kai". 

JUNGTINĖSE TAUTOSE 
APIE ENCIKLIKĄ 

Naujasis Jungtinių Tautų se
sijos prezidentas Carlos Sosa 
Rodriguez, Venecuelos atstovas, 

Kai Vakaruose vedami pasi
tarimai su sovietais vadinamo: 
politinio atoslūgio kryptimi, vi- j 
sus blaiviuosius vakariečius ir i 
ypatingai sovietų pavergtų tau
tų žmones Vakaruose padrąsina 
kai kurių rea'ią padėtį bei sovie 1 
tų kėslus įžiūrinčių mintytojų' 
spaudoje a r šiaip įvairiuose kon 
gresuose keliamos mintys. Vie
nu tokių realistų, tokių, saky
tume, pavergtųjų tautų didžiųjų 
draugų tenka laikyti ispaną min 
tytoją bei publicistą Salvador 
de Madariagą. Kiekvienas j o 
straipsnis Europos spaudoje 
(šveicarų, britų, vokiečių ir kt.) 
yra įsidėmėtinas ir su kiekviena 
jo mintimi turėtų susipažinti y-
patingai pasinešę "taikos labui" 
į sandėrius su Maskva. 

Kai žodis " ta ika" virto 
magiškuoju žodžiu... 

Pastaruoju metu stebime reiš 
kinį; Vakarų politikai ypatin
gai linkę savo tautoms atnešti 
"taiką", bet ne kitą kurį laimė
jimą. Tačiau, čia klausia viena
me savo straipsnių Salvador de 
Madariagą, ar dėl to taikos labo 
nesusidurtume su gedulo diena 
visoms rytų Europos pavergto
sioms tautoms, kai tos tautos 
būtų įstumtos į pačią tamsiau
sią nevilties padėtį? O tai įvyk
tų, jei sovietai su Vakarais įvyk 
dytų sandėrį dėl atominio gink
lavimosi kontrolės ir kt. klau
simų ir drauge išgautų besąly
ginį Vakarų pripažinimą, kad 
Maskva laikytina vienintele vai 
dove rytinėje ir vidurio Europo
je. 

Vakarai privalėto siekti 
komunizmo pašalinimo 

Nusiginklavimas, atominių 
ginklų gamybos siaurinimas, 
pastovioji taika ir šaltojo karo 
pabaiga, visa tai reikalauja vie
nos prielaidos — komunizmo pa 
šalinimo. Kiekvienu atveju, de 
Madariagos žodžiais, j is turi bū
ti pašalintas bent iš pačios Ru
sijos. Tai yra tikslas, kurio tu
rėtų siekti Vakarų valdovai. 
Tuo tarpu nebūsią galima su
laukti jokios pastovios taikos, 
jei būsią tariamasi su komunis
tinės partijos vadovais, su žmo
nėmis, atstovaujančiais partiją, 
kuri niekuomet nėra atsižadėju
si savo galutinio tikslo — su-
bolševikinti visą pasaulį, Euro
pa pradedant ir kitais kontinen

t a i s baigiant. Sovietai, derėda-
! miesi su vakariečiais, visuomet 
1 turi galvoje ir tą jų pastovų bei 
nepakeičiamą tikslą. 

Kodėl nepuolami sovietiniai 
kolonistai J . Tautose? 

Ar nėra gėdingas vaizdas ste
bėti kai kurias Vakarų valsty
bes, kaip D. Britaniją, Prancū
ziją, Belgiją ar Olandiją, kai 
šios įvairiose J. Tautų komisi
jose be didelio ryžtingumo gina
si prieš joms primetamus ko-

; lonializmo kaltinimus ir kai jos, 
buvusios kolonijinės valstybės, | 

V. A L S E I K A , Vokietija 

nė vienu žodžiu neišdrįsta mesti 
kaltinimų moderniajai kolonia
lizmo atstovei — Sovietų Są
jungai, kuri kolonijiniame junge 
laiko pavergtas tau tas nuo VIa-' 
divostoko ligi vak. Europos?: 
Mes perdaug dažnai girdime tei . 
ginius apie reikalą nepripažinti'. 
rytų Vokietijos, tuo tarpu, kai Į 
Vakarai privalėtų nuolat kar- Į 
toti, kad sovietų hegemonija 
rytų Europoje sudaro tokią pa
dėtį, su kuria Vakarai niekuo
met nesutiks. 

Mažiau dėmesio moralinėms 
vertybėms 

Kai stebi pastarųjų metų po
litiką, tai nejučiomis įsisąmoni
ni, kad šių dienų pasauly, ypač 
politikoje, mažiau dėmesio ski
riama moralinėms vertybėms ir 
daugiau pragmatizmui, rūpes
čiui gyvenimo lygio pakėlimu 
ir pan. Pagal Madariagą, dau
guma žmonių šių dienų pasau-

|ly netrokšta kryžiaus žygių '"r 
| niekas nenori atsidurti kanki
nio vaidmenyje. Visi ištroškę 

; ramybės, saugumo jausmo ir 
gerovės. 

Reikia atsiminti , kad Vokieti
jos klausimas, jos pavergtosios 

; dalies išlaisvinimas siejasi su vi
sa rytų Europos problema. Tad, 
jei būtų siekiama Vokietijos 
klausimą išspręsti kompromisų 
keliu, jei būtų įamžintas dabar

t i n i s Europos padalinimas į lais-
! vas tau tas ir į sovietines koioni-
Ijas, ta i šitai reikštų ne ką ki
l ta ,kaip pliką nacionalizmą, nu-
! galėjusį humanizmą. Tai būtų 
išdavimas visų tų vakariečių 
tezių, kurias jie yra skelbę siek
dami laimėti pastarąjį karą. Dar 

•daugiau — tai reikštų pomirtinį 
supernadionalistinių diktatorių 
— Hitlerio, Stalino ir Mussoli-
nio — laimėjimą. Tai reikštų. 
kad Europoje gyventų dviejų 
klasių žmonės ir kad vietoje pro 
tingos. humaniškos politikos pir 
menybė atitenka galios politikai. 

O juk kaip tik dėl tos humaniš
kos politikos ir yra kovoję va
kariečiai ir sudarę įvairias są
jungas. 

Kodėl sovietai taip siekia ne
puolimo pakto ar pareiškimu? 

Sovietams visais atžvilgiais 
svarbus nepuolimo sutarties ar 
bent pareiškimų sudarymas 
ta rp NATO ir Varšuvos pakto 
valstybių. Be kitų, jau žinomų 
argumentų, čia verta vėl atkreip 
ti dėmesį, kad tokie pareiškimai 
rytų Europos tautoms nedvi
prasmiškai sakytų — nesitikė
kite jokios pagalbos iš Vaka
rų, jei vėl įvyktų sukilimai, pa
našūs į 1953 m. r. Berlyne ar 
1956 m. Budapešte. 

Blogiausia, kad jei būtų pri
eita prie tokių susitarimų, ta
tai reikštų, kad patvirtinama 
bei įamžinama geležinė uždan
ga. Tad aišku, kad Vakarai pri
valėtų dėti visas pastangas pa
šalinti, bet ne tvirtinti tą šio 
amžiaus pabaisą — geležinę už
dangą. Toji uždanga yra pagrin 
dinė ne tik visų ginklavimosi 
pastangų, bet ir visų įtampų 
priežastis. Pagal de Madariagą, 
ar verta kalbėti apie nusigink-
avimą bei įtampos mažinimą, 

jei egzistuoja pati gelež. uždan
g a ? 

Tačiau, negi kas mano, kad 
pasaulyje sumažės įtampos nuo 
taikos ir bus prisidėta prie nu
siginklavimo mažinimo, jei bū
tų sustiprinta geležinė uždanga? 

' Ką gi reikštų, jei būtų prieita 
prie tokių NATO ir Varšuvos 

: pakto dalyvių pareiškimų, kad 
Vakarų tautos ir rytų vyriau
sybės (režimai) pasižadės ne
pulti vienos kitų? Tai įvyktų 
tuo metu, kai rytų kraštų vy
riausybės nuolat, dieną ir naktį, 
puola ir be atodairos terioja 
bei kolonizuoja (ir rusina) tas 
tautas , kurios šiandien dar taip 
tiki Vakarais... 
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Komunizmas veikia pogrindy 
Demokratijos vardu kriminalistai džiaugiasi laisve 

K. DL BYSA 

kalbėdamas į susirinkusius 111 
tautų delegatus, priminė popie-
čiaus encikliką "Pacem in Ter-
ris". kur Jonas XXIII išreiškė 
savo troškimą, kad Jungt. Tau
tos kas kart labiau taptų pajė
gesnės atlikti savo kilnų užda
vinį ir kad žmonės jose rastų 
efektingą apsaugą teisių, ku
rios išplaukia iš asmens kilnu
mo, dėl ko jos yra visuotinės, 
nepažeistinos ir nepanaikintinos. 
Rodriguez skatino Jungtinių 
Tautų delegatus mažiau pasiti
kėti medžiagine pažanga, o dau 
giau dvasinėmis vertybėmis. 

Dr. Rodriguez, vienbalsiai iš
rinktas Jungt. Tautų suvažiavi- Jrf "C" D T T T ^ 1 T O 
mo pirmininku, yra jau penk- i " ^ - J * * * ™ ^ ^ • * ^ 
tas katalikas tose pareigose. 
Ankstybesnieji Jungt. Tautų 
katalikai buvo: Osvaldo Aran-
ha (Brazilija; 1947), Carlos P. 
Romulo (Philipinai; 1948), Vie-
tor Andrės Belaunde (Peru; 
1959), ir Frederick Boland 
(Airija; 1960). 

94 METŲ, BET MOKO 
KATEKIZMĄ 

Susilaukusi 94 metų amžiaus, 
mokytoja Mary Schieser. kilusi 
iš Greenville. Calif., dar tebe
moko katekizmo. Iš mokytoja
vimo ji jau pasitraukė prieš 22 
metus. Plumbo apskrities vai
kus ji moko jau 75 metus. 

Kviečių pertekliaus sandėliai Kansas City. Mo. Jie bus pradėti 
tuštinti , kadangi kolchozinės sistemos nualinta Sov. Sąjunga pa
puolė j didelius maisto sunkumus. 

Buvęs prez. H. Trumanas A- j 
merikos komunistus ar jų pa
keleivius nevadino tikruoju var
du, bet tik "raudonomis silkė
mis". Pajuokos sentimentą ko-! 
munistai laiko savo veiklos prie 
danga. Tik senato priešameri- j 
kinės veikios komitetas, vado- j 
vaujamas sen. J. McCarthy, ki- \ 
taip pažiūrėjo į pajuokos senti- i 
mentą. Kada pastarasis ėmė rim 
tai žvejoti aukštose valdžios vie 
tose "Trumano silkes", kilo di-, 
džiausiąs triukšmas. Senatas sa
vo narį viešai pasmerkė. Nors 
komunistų partijos pamatai bu-
vo sujudinti, sumažėjo narių 
skaičius, bet pasmerkimas jiem 
padėjo išsilaikyti. Laimėjimas 
buvo ne demokratijos, bet jos! 
pamatų griovėjų. Castro "sve- Į 
čių" demonstracija Washingto-
•e pavaizdavo pagarbą dikta-; 
turai, panieką demokratijai, j 
skaudų užgavimą valstybės au- • 
toritetui. 

Kelionės finansavimas ir vadai 

Naivu galvoti ir patikėti, kad. 
"studentai" demonstravo prieš 
Valst. departamento kelionių su 
varžymo laisvę. Reikia tikėti 
kong. William C. Cramer (R., 
Fia.) teigimu, kad studentų ke
lionę, išlaikymą ir sugrąžinimą 
finansavo komunistų partija, i 
Castro apmokėjo keletos mene- ! 

sių pragyvenimą Kuboje. Pas
tarasis, pamatęs piktas "silkių" 
demonstracijas, castriškės išvaiz 
dos modeliavimą, bytnikų ap- j 
rangą, pareikalavo Atstovų rū- j 
mų priešamerikinės veiklos k-to 
pirmininko kong. Edwin Willis, 
(D., La.) negaišinti apklausi
nėjimais laiko, nes tiesa mato
ma ir be to, o traukti vadus 
atsakomybėn ir reikalauti nu
bausti pagal įstatymus. 

Tariamųjų 58 studentų turis
tų grupės vadas buvo L. Laub, 
24 m., buvęs Kolumbijos univer 
siteto studentas. Jo pagalbinin
kai — Jacob Rosen. 23 m., Phi
lip Luce, 26 m., ir Catherine 
Frensky, 20 m. — visi iš New 
Yorko. Visi priklauso progre
syvių studentų klubui, atseit, 
pasislėpę po nekaltu organiza
cijos vardu. Luce yra Emergen-
cy Civil Liberties Union leidžia
mo laikraščio "Rights" redakto
rė. Reikėtų įsidėmėti studentų 
tautinę kilmę. Vardai ir pavar
dės tai aiškiai pavaizduoja. 

Sukilimams ruošti vadų 
akademija 

Maskva, jausdama neramią 
Į atmosferą Pietų Amerikos kraš
tuose, paskubino sukilimui ruoš 
ti vadų aukštosios akademijos 

Į įsteigimą. Geriausi Maskvos su
kilimo ruošimo teoretikai be gar 
sinimo atgabenti į Havaną. Į-
vairių P. Amerikos valstybių 

j komunistai slaptai atvyksta į 
| Kubą ir Havanos akademijoje 
t mokomi sukilimo ir netvarkos 
kėlimo metodų, priemonių ir ke
lių. Po apmokymo vėl slaptai 
sugrąžinami į savo kilmės kraš

tus praktikos ir teorijos vyk
dymui, paruoštų planų įgyven
dinimui, laukimui progų įsigalė
ti krašto vyriausybėje. Nėra 
abejonės, kad ir L. Laub stu
dentų grupė buvo paskubomis 
apmokyta. Laiko buvo pakan
kamai susipažinti su Havanos 
akademijos studijomis. Gal ne 
visiems, bet parinktiems grupės 
nariams. Tikėtina, kad Barry 
Hoffman, "s tudentas - prekybi
ninkas", kaip savanoris saugu
mo organams, jeigu nėra apsi
metęs "agento vardu' ' pateisin
ti savo neklausymo Valst. depar 
tamento uždraudimo keliauti į 
Kubą. pasakys tiesą. 

Daug kas neaišku 

Tiesos ir kaltės ieškojimas 
JAV-ėms kelia rūpestį ir bai
mę. Visokie tyrinėjimo komite
tai dirba, klausinėja, bet, tik
rosios tiesos ar nusikaltimo ne
radę, dingsta be pėdsakų. Vei
kia įstatymai, kurie liepia ko
munistų partijos nariams užsire 
gistruoti valdžios įstaigose. Nu
statyta ir bausmė už įstatymo 
nevykdymą. Girdėjome kalbant 
teisingumo ministerį Kennedy, 
kad Amerikos komunistų parti
jos nariai, pirmoje eilėje vadai 
turės užsiregistruoti. Terminas 
seniai jau praėjo. Apie užsire
gistravimą nieko negirdėti. Ty
la ir paslaptis. 

Amerikos komunistai savo vei 
klą perkėlė į pogrindį. Jie veik
los nesustabdė. Nusikaltimai kra 
šte kyla. Gengsteriai dirba. Nu
žudymų ir kerš to aukų tūks tan 
čiai. Įs tatymų leidimo organai, 
kai įnešamas priešingas krimi
nalistams pažaboti įstatymas, 
jo nepraleidžia. Padugnių gai
valai, visokie iškrypėliai, jeigu 
patenka į saugumo rankas, teis 
mų pasiunčiami ištyrimui, a r nė 
ra psichiniai nesveiki. Bet ar 
tai yra tikroji demokrati ja? 

SLAPTAS LAIŠKAS KUBOJE 

Kai Kuboje lankėsi amerikie
čiai studentai, jie slapta, su 
tualetiniu popieriumi, gavo laiš
ką, kuriame sakoma: jei nori 
sužinoti, kas t ikra i vyksta Ku
boje, tegu pamato, kas pasida
rė su buvusiomis katalikų mo
kyklomis, kaip Bele, La Šalie 
kolegijos, kurios dabar pavers
tos komunistų indoktrinacijos 
centrais ir saugomos Castro 
karių. Bažnyčioms dabar nusta
tytos valandos, kada jos dar 
gali būti a t idarytos. Amerikie
čiai buvo raginami susidomėti, 
kiek verslo įmonių yra konfis
kuota, kaip skriaudžiami iš Ku
bos išvykstantieji asmenys, iš 
kurių atimama visa nuosavybė, 
— kaip klastojama Kubos isto
rija vadovėliuose. To laiško tu
rinį studentų pogrindžio nariai 
paskelbė per Movimiento Uni-
dad Revolucionaria įstaigų Mia-
mi mieste. 

ALOYZAS BARONAS 

Kartais jie pas mane susitikdavo, kartai? visi 
išeidavom, bet toks žaidimas turėjo baigtis. Mane 
pradėjo vilioti ateitis, o ne dabartinė romantika. Tai 
pastebėjo Kazys, ir aš mačiau jo susirūpinimą. 

Vieną vakarą jis sėdėjo prie staliuko ir žiūrėjo 
į mano nuotrauką. "Kvailas", tarė jis, "aš juk galiu 
žiūrėti tiesiog į tave". Vaikščiojau po kambarį. Stai
ga jis pasikėlė nuo stalo ir aš aiktelėjau jo rankose. 
Tai tęsės dešimtadalį sekundės, šiandien po dešimt 
metų į viską žiūrint, galiu pasakyti, kad tada būčiau 
laiminga buvus, jeigu tas laiko ta rpas būtų buvęs 
dešimtį kartų ilgesnis. Toks j is buvo puikus, nušalė
jęs savo nedrąsumą. Ant jo veido paliko lūpų pieš
tuko žymė. "Duok nosį nuvalysiu", pasakiau juok
damasi". Vėliau bus vienas darbas" , ištarė jis toj 
prieblandoj ir dar kartą padarė tą patį. Aš n e s p j a u 

išsitraukti, taip jau kvailai greit jis mane paleido. 
Šluostant nuo jo veido tamsiai rusvus pusrutulius, 
kažkas pasibaladojo į duris. Kazys atsisėdo ir pasiė
mė laikraštį. Į vidų įėjo Vytas. Aš uždegiau šviesą 
ir, rodos, jis mus pagavo kažką vagiant. 

"Labas vakaras", tarė jis ir vėliau pridėjo Ka
ziui, "sakai, kad skaitai? Gerai, bet truputį tamsu". 
Kazys neužsigaudamas ramiai nusijuokė: "Nieko, at
mintinai moku". Vytas demonstratyviai pažiūrėjo į 
mano nertinį ir j Kazio rudą eilutę ir ne be ironijos 
t a rė : "Stipriai skaitai, net ženklai lieka". 

Žvilgterėjau į Kazį — ant jo švarko rankovių 
ir atlapų kabėjo mano nertinio pūkai. Kazys mo
kėjo būti ramus, jis laisvai, — tam juk jis lankė 
teatro studiją. — perbraukė ranka per atlapus. Rei
kėjo šepečio, ir aš ji padaviau. Taip visa ir pasibaigė. 
Po valandėlės tylos, kurioj aš jaučiau nepasibaigian
tį savo skruostų raudonavimą. chemikas tarė: "Va-

I žiuojam į kiną". Be ginčų išėjome. Gatvėj atsisvei-
| kino Kazys. Maniau, kad bus jaukiau, bot mes su 
I Vytu pykomės. Kine nieko nematėm ir patylomis pra
dėjome bartis. Pasakiau, kad jam nesvarbu, kas pas 

Į mane vaikšto ir, ką aš noriu, tai darau būdama lais

va. Po to jie pas mane nė vienas nesilankė ir taip 
gražiai viskas baigėsi. Buvo ir daugiau artimų pa
žįstamų, bet ta ip praėjo, ir. kaip matai , esu viena. 

Valandėlę sėdėjom su Aldona tylūs ir mąstyda
mi. Paskui paklausiau: 

— Id dabar pavydi draugėms, kurios stumia vai
ko vežimėlį? 

— Negalėčiau pasakyti, ar ta ip. bet matai, ko
kia smulkmena mus išskyrė. Nežinau, ar jų man 
gaila. Gal būt. ir ne, jeigu nertinis galėjo mus iš
skirti. 

Man pasidarė pas Aldona nuobodu. Vis galvo
jau apie laišką ir norėjau dar kartą žvilgterėti, ar 
taip jau tikrai ten nieko nėra gero. Vėl išėjau i 
gatvę, vaikščiojau be prasmės ir grįžęs vėl griebiau 
skaityti laišką. 

O kai vėl gaudavau iš jos tokių laiškų, vėl eida
vau aiškintis pas Aldoną. Kadangi tas nuolatinis 
vaikščiojimas įgrįso, aš nutariau Aldoną vesti ir ve
džiau, ir tai nebuvo sunku padaryti , nes ji juk mane 
ištisus vakarus mokė. kaip turi elgtis vyrai, kad pri
sipratintų moterį. 

(Pabaiga) 
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
#OHX J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago. DL VIrginia 7-7747 
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CONTRACTORS 
Namo statyba ir remontai 

Dainavos ansambli 
lietuviams Kanadoje. 

atlikęs programą Niagaros pusiasalio 
KERELIS BROS. Construction Co. 

L I E T U V I Ų S T A T Y B O S F I R M A 
Projektuojam ir statom įvairius pastatus. Sutvarkom prieš miesto 
nuostatus nusižengimo (violations) problemas. 
2301 WEST 69TH STREET. CHICAGO — TEL. RE 7-8949 

2-ju but»j med. Naujas šildymas, 
platus lotas, arti mūsų. $14.75d. 

S metu. 3-jų butų niūras. Salia 
garažus. Arti paiko. ~$34.»('•>. 

Modernus 7 mėty, 2 butu mūras. 
Puikus namas. Nuleido iki $33,200. 

3-jų butu apkaltas meti. $20<> nuo
mos mėn. O n t r . alyva šilu. $17,000. 

54) p. lotas. Marą. p-ke. Prieinama 
ka;r.a. 

Liuksu* 6 kamb. niūras. Marq. 
P-ke. Vyksta į Californią. $25,500. 

Gage i»-ke. 6 metų plati mūro re
zidencija, 6 kamb. Air-condition. 
Garažas. $24,500. 

Brighton P-ke. Biznis. 3 butai. 
Mūras. 50 p. sklypas. $25,000. 

Brighton P-ke. Mūras. 4 kamb. 
butas. Naujas frontas bizniui. Pel 
ligos uždaro. $14,500. 

Proga spekuliantui už $2i»,000 
įca uti 2 lotus, taverna. 6 kamb. butą 
ir gera mūro namą. 
Naujas 2-ju butu mūras. Platus lo
tas, garažas, arti parko. $22,400. 
Mūras. 2 butai po 4 kamb.. arti 
parko. Nauias šildymas Garažas. 
$17.S00. 
5 butu niūras. $6,200 nuomos. Ga
ražas. 63 ir Californią. $48,700. 
3 butų mūras. Mūro garažas. Di
deli gražūs kamb. Arti ofiso. 
$31,700. 
Naujas 4 kamb. mūras, aukšta pa
stoge, 3 5 p. lotas, garažas. Arti M. 
p-ko. Apsauga nuo potvynio. $18,900. 
3 butų mūras ir biznis. $4,600 nuo
mos metams. Kaina $18,900. 

K. VAi-DIŠ REAL ESTATE 
2458 YVest 69th Street, K E 7-7200 ar R E 7-8534 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Con.n. 

L I E T l I I š K O S VESTUVES 
KELIAUJA J KOLONIJAS 

VYČIŲ BANKETAS 
Lietuvos Vyčių 19 kp. 50 me

tų nuo organizacijos įsikūrimo 
jubilėjinis banketas Įvyksta sek 
madienj. lapkričio 10 d. 8 v. v. 

Pr. mokslo metais Nek. Pr. šv. Kazimiero parapijos svetai-
M. seserys su jų laikomo ben- nėję, ant . 22-ros ir Jane St . Į-
drabučic auklėtinėmis pastatė ėjimas tik S2.00. Bus Įdomi pro-
tautiniais motyvais kelių veiks- gramą. Visi kviečiami daiyvau-
mų veikalą lietuviškas vestu- ti. 

A. A. J. ŽOGELIS 
Tas veikalas net keliomis 

progomis turėjo būti rodomas Pc ugos ligos mirė J. žogelis. 
pačiame Putname. G ^ e n o 3 2 3 4 Beechwood Blvd., 

į buvo kilęs is Žojeiių kaimo, 
PavasarĮ j j nufilmavo P . Sta- ; Ratnyčios parapijos. Iš Lietu-

siukonis. Moderniškas filmas I vos atvažiavo Į Braddock, Pa. 
dar nebaigtas ir gal būt ne taip į Daug metų priklausė Šv. Pet-
greitai galės išvysti ekrano j ro ir Povilo parapijai Homes-
šviesas. nes reikia daug darbo | tead, Pa . Buvo rėmėjas lietuviš-
ir brangios medžiagos j am už- i kų reikalų. Palaidotas iš Šv. 
baigti. Vėliau gi j is galės ke- | Petro ir Povilo bažnyčios gv. 
liauti i tolimiausias lietuvių ko-! Juozapo kapinėse, Eas t Mckees-

STANKUS, 
CONSTRUCTION CO, 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų 
gyvenamųjų ir prekybos na- įlį 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- 71 
rime virš 300 įvairių stan 
dartinių projektų. 

Ofiso ir namų tčiei ,-is--
PRospect 8-2013 

7203 S. Western Ave. 
Chicago 36, Illinois 

A 

Mūr, 3 butai po 4 kamb., B. p-ke. 
I Garažas. $22,500. 

Mūr. 2x5 su mieg. Naujas šild. 68 
j ir Rookwell. $31,500. 

Mūr. tį& a. ir butas rūsy. Gara-
I žas. M. p-ke. $25,900. 

Med. 6 kamb. Garažas, rūsys, pa-
I stoge. M. p-ke. $13,900. 

.Med. 1J4 a. ir butas rūsy. 3 gara-
j žai Arti M. p. $14,S00. 

Med. 2x4, garažas. Gražiai išlaiky-
| tas. B. p-ke. $14,S00. 

Mūr. 10 metu, 5 apačioj ir 2 vir-
' šuj, puiki M. p. vieta. $26,500. 

Mūr. 5 kamb. Rūsys Ir garažas, 
14 metų, arti M. p. $12,500. 

Med. 7 kamb. 4 mieg.. garažas, 
graži vieta. $14,500. 

Mūr. 3 butai ir patalpa. Viskas Iš
nuomota. 69 ir Rockvell. $29,500. 

Nauj. mūr. 3 mieg., garažas, daug 
priedų M. p. $18,000. 

Naujas mūr. 3 mieg., Brigthon p., 
arti mokyk, ir baž. $20,500. 

Mūr. 6 kamb., garažas, naujas šild. 
30 p. lotas M. p. $16,800. 

Mūr. 1% ».. 20 metų. Garažas. 71 
ir Californią. $21.800. 

lcnijas. 

O dabar gyvas veikalas kvie
čiamas pasirodyti bent arti
miausiose kolonijose. 

Spalio 20 d. 4 vai. p. p. lietu
viškosios vestuvės bus stato
mos Providence. R. L, Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Nauja
sis lietuvių parapijos klebonas 
kun. V. Martir.kus ypatingai 
uoliai rūpinasi, kad ši Įdomų 
veikalą pamatytų galimai dides
nis žmonių skaičius, lietuviškai 
kalbančiu ir nekalbančių. Vei
kalo paaiškinimai bus daromi 
abiem kalbom. 

port. A. Ž. 

^ASTER DECORATIRG 
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE ir IŠ LAUKO). 
UNIJA. DRAUDIMAS 

Skambinti Algimantui Dikiniui 
Tel. GA 5-5867. 

snmrmmi LIET 
ir k i tas kraštus 

P. IVLDZINSKAS, 4065 
Chicago 32, 111. Tel. Y A 

iri 
Archer 
7-3980 

Lapkr. 3d. tos vestuvės bus 
rodomos Bostone, Mass., pilie
čių klubo salėje, kur bos išti-
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S0PHIE BARČUS RA0IO 
š£iM05 MtOGBAMOS 

Kasdi-.-n nuo pirmadienio Dd penk
tadienio 10 iki 11 vai ryto. žeštadie-

Sas jatHliniO v a k a r a s SU pro- "»*»» ir sekmadieniais nuo 8:M lkl 

BŪKITE TIKRI, KAD JUMS 
PRIKLAUSO NUOSAVYBĖ, 

KURIĄ PERKATE 
Šis patarimas atrodo nereikalingas ? Jis nėra 

— kadangi, nors ir nuostabu, yra visai galima su
mokėti už nuosavybę ir staiga atrasti, kad nesi 
jos savininkas. 

Kaip tai atsitinka , Pavyzdžiui žmogus, kuris 
parduoda jums namą nepasako, kad jis vedęs. Jei 
žmona nepasirašo sutarties, jos teisė į nuosavybę 
pasilieka — nežiūrint, kiek jūs būsite sumokėjęs 
jos vyrui. Tai yra tik vienas iš daugelio atvejų, 
kurie graso jūsų nuosavybes titului. 

Taigi, pirkdami nuosavybę, būkite tikri išsiimti 
nuosavybes titulo polisą iš Chicago Title & Trust 
Coonpany. Tai geriausia garantija, kad esate sa
vininkas nuosavybes, kurią perkate. 

CMcoffoTitleandTmst Company 
111 WBST VVASHINGTON STREET, CHICAGO 2, ILLINOIS 

OfBces ia: vVneaton • Geneva • Peoria • Joliet 
Vvaukegan • EdwardsviU« • Beileville • Sycamore 

Regionai Oįfcces, Agents and Representatives serving 
teery IUiaoia couniy. 

i 

A. ABALL R00FINS 
Įsteigta prj .--4 18 metas 

STOGAI — KAMINAI — RINOS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

Dedame naujas "oopper-alloy" rl-
nas. Jų nereikia dažyti; garantuo
tos visam laikui. Kalną ta pat! kare 
ir už galvanizuotas. Taip pat taiso
me senas rinas, issmailnam* ir da
žome. Darbas garantuotas. 

Visokiu*, stagus talsom, atnauji
name arba naujai dengiame. Varto
jam fiber-aspbalt. Garantuota, kad 
vanduo nepereis. 

Kaminai — Marinami, valomi Ir 
taisomi. Taip pat jdedame vamz
džius į originalius kaminus: tinka 
gazo, alyvos ir anglies apšildymams. 
Sulaiko drėgmę. 

Dažom iš lanko ir cementuojame, 
— Pilnai apsidraudė. — Nemokami 
apskaičiavimai. — Žemiausios kai
nos. 

Atdara diena Ir naktį bei sekma
dieniais. 
La 1-8047 arba RO 2-8778 

DIRBAMA ŽIEMOS METU 

HEATING C0NTRACT0R 
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus. 

Vieninteliai iš lietuviu turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose. 

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

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

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

A. KAIRYS REAL ESTATE 
250 i W, 69thST., HE 5-5151 ar H £ 6-2099 

63 ir Maple\vood apyl., mūr. 6 di- susirinkimams, daug įvairių priedų 
deliu kamb. rezidencija. Kilimai, ir įrengimų. M. p-ke. Teiraukitės. 
Garažas ir kiti priedai. Tik $16.500. 5 ir 4 kamb. 7 metų mūr. 5 kamb. 

Didelei šeimai ar 2 mažom šei- butas savininkui ir $150 nuomos. 2 
mora daili nuosavybe netoli mūsų auto garažas. M. pke. Tik $31,500. 
įstaigos. Tik $14.000. • kamb. mūr. Moderni virtuve ir 

4 apartnK-ntu mūras M. pke. At- ^ j * . n ,auJa* šildymas gani, dideli ir 
skiri .šildymai gazu. Pirksite nebran- ST&xua ^mi>- nu° PCtvymo apsau-
giai. 

5 modern. apanmentai ir tuščias 
?,<> p. sklypas Pulaski ir 63 apyl. 
Tik S34.O00. 

Netoli M. pko ant plataus sklypo 
8 kamb.. 5 didelių miegamųjų mūro 
nuosavybe. 2 modern. vonios. mo
dom, virtuve, naujas šildymas gazu. 
S23.500. 

71-os ir Californią apyl. graži ori
ginali mūro nuosavybe, apsauga nuo je. Pirksite už $18.500. 
potvynio, mūr. garažas. Savininkui Modern. 6 dideliu kamb., 2-jų me-
6 didelių kamb. butas ir $S0 paja- tų senumo rezidencija. Įmontuoti vir
inu mėn. $22.500. tuves pečiai, 2 puikios vonios. Radl-

6 kamb. mūras. Naujas šildymas {£ sistema. Platus sklypas. 55-os Ir 
gazu, modern. virtuves ir vonia. Ga- Kedzie apyl. Tik $26,500. 
ražas. M. p. Tik $16,700. Apynauja 7 kamb. rezidencija. 21-

fi hutu mflras Karšto vanrt «ii dln>"s i r 4 dideli mieg., 2 vonios, lav-
e butu mūras. Karsto vand. sil- b a i m o d e r n . vjrtUv«, centrai, oro v«-

dymaa alyva. alum. langai. 4 auto s i n i m a s > k i U m a i i r ' k j t i rf °™ed
v^[ 

roi rvieto( a^fk ^ 0 0 0 P a J a m ° S - ^ ' P l a t U S S k S ^ ******* Ti* ***» 
TOJ vietoj. Tik 5^,000 2 po 6 kamb. ir 4 k. mūras, atski-

12 butų. graži sale pobūviams, ri šildymai gazu, nauja elektra, 
"cocktail lounge", atskiros patalpos Bridgeporte. $15,500. 

NERIS REAL ESTATE 
5924 S. Western Avenuc Telef. 471-0321 

gotas rūsys, garažas. M. pke. Labai 
geras pirkinys už $19,50*. 

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

Puikus 3 butų namas ant gražaus 
50 p. sklypo. M. pke., dideles paja
mos. Pirksite už $22,000. 

2 po 6 mūr. Brigb. Pk- Platus 
sklypas, garai., labai gerame stovy-

<F 

gramą, šokiais i r t 

Lapkr. 10 d. toks pat vaka
ras su lietuviškųjų vestuvių vei 
kalu Įvyks vv'orcesteryje. Mass., 
Maironio parke. D. A. 

3:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 

visos "PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HTMimli 4-2413 
7159 So. Maplewood Ave. 

Chicago 29, 111. 

GRAŽIAUSI POEZ (JOS RINKINIAI 
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktine 
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika 
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms 

$2.50 
$2.00 
$1.50 

DRAUGAS 
4345 West 63rd Street, Chicago 29, Miinois 

Pit lshurgh, Pa. 
ALRK FEDERACIJOS 

SUSIRINKIMAS 

Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos apskričio susirinki
mas įvyksta sekmadieni, spalio 
20 d., 4 vai. p . p. Šv. Vincento 
parapijoje, kur klebonauja kun. 
J. Girdis, Tabor st.. Esplen. Pitts 
burghe. Reiks aptar t daug svar 
bių reikalų. Federacijos seimas 
kitą mėnesi įvyksta Chicajoje. 
Bus pranešimas iš praėjusio Fe-1 ji 
deracijos pikniko. Visų parapi
jų kunigai, draugijų valdybos 
ir visi. kurie pirmiau dalyvavo
te, taipgi visi pavieniai, kurie 
interesuojates mūsų apylinkės 
lietuvių katalikų veikimu, labai 
prašomi šiame susirinkime da
lyvauti. 

Ti'JPYK h ! r tavo pinigai gauna dividendą 
kas trys mėnesiai 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N ASSOCIATION 

4 1 9 2 MCHER AVL CHICAGO 3 2 , ILLINOIS VIrginia 7-1141 
Ghartsred and Supervised by the U. S. Government 

torte $15,000,000 Als. Fondas virš $8,500,000 
54 metų bėgyje Bendrovė visuomet išmokėjo taupmenas pagal pareikalavimą. 

•» PASKOLOS NAMŲ REMONTAMS duodamos be jokiu priediniy paskolos sudarymo išlaidy. 
• NAMŲ PASKOLOS duodamos lengvomis sąlygomis iš žemiausi v nuošimčiu. 

Heatino- Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pedius ir air conditioning l 
naujus ir s^-nus namus. Stogų 
rinas (gutters), Tumiu.mi Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
airbti mieste ir užmiesčfuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
n e š n a r a & SH*,ET METAI. 

Telefonas VI 7-3^47 
4444 S. AVesfera, Chicago », ni . 

£ M E S I O 

Mur. 2x6 kamb. Gerai užlaikytas ! $25,000. 
namas, Br. P. Naujas šild. $24,500. • Mūr. 6—4—3 37% lotas. Centr 

Med. 2x6. Rūsys, centr. šild. 45 ir šildymas. Blokas nuo MaiTParko 
Talman. Mūr. 6—5—5 ir maiato lcr»nt n r, 

Mur. 1% auk.. 4% ir 4. tik 8 me- riausia vieta Br. pa?ke 
tu apsauga nuo potvynio, platus Mūr. 1 % a. 8 ir 3. 'Dideli miega-
sKiypas. mi, 2 auto mur. garažas M P 

Mūr. 2x4 Br. P. $17,590. Geras $24.000. s<"o^a. m. f. 
susikiekimas. \ ( w i 9 _ . «, „ . , 

M - . . . . - . . . , , . - > l e d - 2^4. švarus kamb. rūsys 2 
• ; °, omii- Moderniška vonia auto garažas. Br. Parke. Nebrandus 
ir virtuve. 2 bi. nuo Maria Higb M ūr 4 hutai es „ . i ^"""f18-
School. $17.500. k . fgšZJę* D ' I o t a s - E r P a r " 

SpSinr6 LUaT^okalr VjAj* * ̂  '' -"» ™^ P -
ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390 
Apart. mur. 12 bt., paj. S 12.000. r NEPRAIJKISKITE ŠIA PROGA 

kaina 5H motinių pajamų. Nopir- T-x . , » . „ . ; , ,* *-KO^4 
t ę s —. nedirbsi. W , „[.į **&'£ lr m " * " JrnokSjimu 

»t f* mi**MFAa# B A f a h t ? i^&rti ?erą 6 didelių kamb., 
A L G . B U D R E G K A S •; ™ e % " O * r ^ n c y * . Marąuette 

-S744 W. 43ra S t r ee t LA 3-3384 ti. Savininkas turi tuoj išvykti iš 
' Chioagos. " ' "" '" 

DIDŽIAUSLIS IR GERIAUSIAS 
SAMĘ m BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRALDA 
• NOTARIJATAS 

rrĘgfl^įgrr — - j 

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS 

JUSTIN MACKiEW!CH, 
Vaidybos Pirmininkas 

JUSTIN AAACKIEWICH Jr., 
Prezidentas 

DARBO VALANDOS: 
Pirmad. 
Antrad. 
Trečiadien. 
Ketvirtad. 
Penktad. 
Seštad. 

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. 

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

L E O N A S REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. WAlbrook 5-6015 

4628 S. Sacramento. 4% kamb. ge
ras butas ir "cleaner" biznis. Pirksi
te tik $1.000 įmokSję. $12,200. 

Marąuette Parke. Mūr.. 4 butai, 
cent. šild. Geros pajamos. $36,900. 

71 ir RockvelL 2 butai ir taver
nos įrengimai. Bargenas. $29,000. 

72 lr Maplevrood. Mūr. 7 kamb. 
rezidencija. 4 mieg. Gazo šilima. 
$16,000. 

V A I N A R E A L T Y 
2617 W. 71st SL RE 7-9515 

A. Norkus Reai Estafe 
2405 W. 51st St WA 5-5030 

A p d r a u d ę Agentūra 
Patarnauja visais draudimo reikalais 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233 
Cicero. Parkholme, 2 ankšt. S bot 

mur.. maži jmokSjimai. Savininkai 
duos antrus morgiCius. Tik $28,500. 

Cicero, 2 aukšt. mūr., 5 but lr 
va.gykla, virš $500.00 men. pajamų 
iš nuomų. Savininkas išsikelia I 
Arizoną. Tik $42,500. 

Cicero, kampinis 1 aukšt. mfir., 
virS 2,000 kv. pėdų, puiki vieta re
storanui ar "Dime store" krautuv 
Artimiausia "Dime store" tik už 3 
myliu. 

9 butai po 3^2 kamb. Prieinama 
kaina. 

4844 W, VValton Street 
Susitarimui apžiūrėti skambinti po I 

^ ! 7 vai vak. 

ŠATAS REALTY 
4986 W. 15 Sfc, Chere 

O t S-StOT Tel: OLi «,-22S»: 

Tel. HI 7-0651 \^^^S%Uli£j&Si 
! D ^ ^ 2 ^ " - *' a r t i m o k ^ bažn. 

CICERO. Geriausias pirkinys. 2-ft I S T S S " •*?%«? M S - 8aZ° S U d ' 6 a r -
pr i e 162 l r 

. . . . . . - • - - . . . . P«<J- s k l . $ 2 7 , 0 0 0 . 

Jeigu jnms reuaa i butų murmis D ir 6 Kamb.. modern. 1O0xi34 pgdn skl 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, i v o n i o s - k a r š t u vand.-alyva apšiid.. Cicero, Oak Forest. ill.*$",500.' 
kreipkitės i "Draasa", kuris spaus- t u o J a u J?a''™a užimt;. Tik 22.500.! 2 med. namai, geram stovy. 11 

• įmokėti 85,000. SVOBODA, 6013 : įutų_ ir teyerna. Virš _$500 paj. men. 
Cermak Road. OLvmpic 2-6710 ari 
BIshop 2-2162. 

dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd St, Chieago 29, VI 

Tel. LUdlow 5-9500 

INSUREO 
Spalio 16 d. pasitraukia Vokie 

tijos kancleris Adonauer, 87 m. 
Čia jis matyti su prez Kenned) 
1961 m Baituose Riknuoso. 

PARDAVIMUI 

K>0<KK>0<><>00<>0<>0<H><><>0-0<>0<><>OC 

GARBAGE DRUMS 

HELP VVANTED 

Restoranui "Neringa" reikalin
ga patvrusi 

PADAVĖJA 
Skambinti HE 6-1734. 

2-ju butn po 4 kamb. namas. 
Pastoge ir rūsys. Sienos apkaltos 
"insul brick siding". Brighton Pke. 
Skambinti VI 7-0622 — šiokiadie
niais po 4:30 popiet: šešt. 12 iki 8 

WTTH COVKKS & I M U I V : S e k m 1 2 l k i 3 V 

SO * 55 gal. Freo dcllvery , . . . » 
CICLRO. Savininkas parduoda 

>. Karine c'~ " ." "-*•--— - • . m ū r 5 butų namą arti šv. Antano 
434-1113 kiantis biznis pne kampo. bKam-; b a ž # b u t a i ^ 3 k a m b ^ 4 k a m b 

OPPORTUNITES 

rown of Lake. $26,000. 

Š I M K U S 
REALTY — NOTARY PUBUO 
4259 Se, Maplewood Ave. 
Telef. 254-7450 arba 927-2046 

Tel. 224-4362 • 
^>oo<>o<xy><)oo<>oooo<>o<>ooo« • binti 247-9390. po 12 vai, po piet. Truputį viršaus S3O.O00.' Po f 30 

v. v: skambinkite 656-3089 

Remkite "Draugą" 
Marquette Parke parduodamas 

restoranas su namu 71-mos ir, 
, Talman g-vių ka-mpas. Savininkas. ] 
Skambinti po 8 v. v. HE 1-1731. 

Perskaitę "Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti. 



VISKAS PRIKLAUSYS N U O RINKĖJŲ 

Chicagos Balfo vajus bus Pažymėtina, jog rinkėjai tu-
vykdomas lapkričio mėnesi, rės kvitų knygeles ir aukoju-
Jam vadovauti pakviestas kun. šiam išrašys kvitą, kad auto-
dr. F . Gureckas. Prieš keletą jas galėtų paaukotą sumą nu-
dienų jis buvo sukvietęs mūsų sirašyti pildydamas pajamų mo 
spaudos atstovus, kuriuos supa kesčius. 
žindino su pasirengiamaisiais j Balfo paskirtis yra aiški, jo 
darbais. Jų svarbiausias yra i reikalingumą supranta kiekvie-
rinkėjų suorganizavimas. Gerės . nas. kiekvienas lietuvis taip pat 
niam vajaus pasisekimui yra žino. kad geriau aukoti negu 
suorganizuoti t rys komitetai — 
globos, organizacinis ir vykdo
masis. Vienas sunkiausių užda
vinių yra sutelkti tiek rinkėjų, 
kad jie be didelio vargo galėtų 
aplankyti keletą šeimų. Pinigų 
lietuviuose y ra ir jie mielai Bal Į moję eilėje mums reikia ne tik 
fui aukos, tačiau reikia papra- I aukotojų, bet tų talkininkų, 
syti. Reikia mažiausia 1,000 j Vajaus vykdymo komitetai tiki, 
rinkėjų, kad šie galėtų aplan-; kad lietuvių aukotojų yra, tik 

prašyti. Amerikiečių skelbia
muose vajuose didelė dalis su
mų nueina administraciniem pa 
siruošimam, vajaus vykdymo 
reikalam. Lietuviuose beveik vi
skas atliekama taika. Ir pir-

leista sekti įtariamų asmenų te- i DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. spalio mėn. 14 d 
lefoninius pasikalbėjimus ir ! 

kad būtų įsteigtu centrinė fede 
Ki M kovoti prieš ralinė a ; en tu ra 

gengsterius. 

kyti keletą tūkstančių šeimų. 
Planuojama surinkti apie 25,-
000 dol. ir tikimasi, kad kiek-

reikia prašytojų - rinkėjų. 
Pažymėtina, kad pokalbio me 

tu pas vajaus vyriausią vedėją 

Vilniaus dienos proga, spalio 6 d., p a d e d a m a s veinikas prie Žu
vusiems už laisvę paminklo Jaunimo Cent ro sodelyje 

Nuotr . A. Gulbinsko 

Chicagos žinios 
vidutiniškai nužudo po 22 per 
metus, i r t ik dvi iš tų žmogžu
dysčių buvo policijos išaiškin
tos. Tokius duomenis Chica
gos policijos superintendentas 
Wilson pranešė specialaus sena 
to komi te to apklausinėjimuose 
Washin j tone . Chicagos polici-

AREŠTAVO 30 DEMON
S T R U O T O J I * 

Chicagos pc'icija areštavo 7 
jaunuolius ir 29 suaugusius, ku 
rie demonstratyviai įsi'crovė į 
Švietimo tarybos būstinę, užė
mė kėdes, kur vyksta posė
džiai, vis reikalaudami, kad ne
būtų paliktas dacartinis mokyk 
lų superintendentas \Villis, ku
ris įteikė atsistatydinimo raš
tus, bet kurį nori sulaikyti švie 
t imo tarybos nariai. Piketuoto
jų, vaikščiojančių lauke, polici
ja nekliudė. 

PROFESORIŲ ATLYGINI
MAS 

Chicagos universiteto vado-

sias jų profesoriaus atlygini
mas yra $30.0000 metams: 
anot jų — čia y ra reta išimtis, 
kur profesorius uždirba dau
giau už futbolo trenerį. 

BALTŲJŲ VIENYBE 
SUSTIPRĖJO 

Jchannesburge, Pietų Afriko
je, Pietų Afrikes baltieji gy

ventojai iki šiol buvo suskilę į 
olandus ir anglus pagal savo 
kilmės kraštas. Tas skiLmas rei 
škėsi gan aistria fovma. Dabar 
skilimo linija išnyko, visi bal
tieji susivienijo ir remia rasis
tinę Vervvoerd'o politiką, kuri 
yra smarkiai apšaudoma iš Jun 
gtinių Tautu organizacijos ir iš 
visų Afrikos valstybių sostinių. 

vybė paskelbė, kad aukščiau-

ATVYKO NYASALANDO 
PREMJERAS 

Į Chicagą penktadienį atvyko 
Nyasalando premjeras dr. Ha-
stings K. Banda, kuris yra bai
gęs Chicagos universitetą. At-

I vyko tik vienai dienai, dalyvau-
i t i Chicagos universiteto teisių 
j mokyklos iškilmėse. J i s pasako J o s žvalgybos skyriaus direkto 

jo, kad jo krašto nepriklauso- r u i s kapt . W. J . Duffy savo nes jis plačiausiai skaitomas lie 
mybė buvo pribrendęs reikalas liudijime pažymėjo, kad Chica- tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 

į ir būtų vykę sukilimai, jei bri- gos gengster ių sindikatas išaugo n o s v i s i e m s P r P i n a m o s 

f tai nebūtu davę laisves. Jis pa- -terorizuodamas piliečius savo . „ 
crežė, kad netiesa, jog naujo- i . , '-, . , , . . . . . ,,., į ; žudymais. Senatoriams buvo šiose Afrikos respublikose ple- | _ _ _ _ _ _ _ . p i r k i t e j f l y flpsaugos 

F. EUDE1KI 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tei. YA 7-1741-2 

4330-34 South Califoraia Avenue 
Telefonas LR 3-0440 ir LA 3-9852 

--•įsi- ./'-*_- *3įf^ 

i 

Apsimoka skelbti? DRAUGE 

čiasi komunizmas. Jis būtų pli-i Parodytos 127 Chicagos gengs-

Būrelis spaudos atstovų, dalyvavęs pasikalbėjime su šjmetiniu 
Chicagos Balfo v3jaus vedėju kun. dr. F. Gurecku. Stcvi iš k. j 
d.: Al.Baronas, V. Būtėnas. R. Mieželis, K. Radvila. 

Nuotr. Vyt. Račkausko 

tęs , jei tie kraštai būtų palikę 
britų ir prancūzų kolonijomis. 

APIE BERLYNO SIENA 
"Nei vienas, kuris y r a matęs 

Berlyno sielą, j o s niekada ne
pamirš. J i nusitęsusi per žmo
nijos sąžinę kaip biaurus ran
das", taip rašo "Chciago Tri-

i bune" leidėjas J. Haward Wood. 
„, , . . , .„ J a m ypač sunkų įspūdi padarė 

vienas paaukos dienos uždarbi, spaudos žmones buvo pavaism-1 { i e ū s j u o d i g g į ^ k u _ 
Be abejo bus tokių, kurie pa- ti Paramos krautuvės ( J a n u - ! r i a i s a t ž y m ė t o s v i e t 0 S ; k u r k o _ 
aukos daug didesnes sumas, gal šalčio ir Mažeikos) t am r e i k a - : m u n i g t ų s a r g y b i n i a i n u š o v ž 

bus vienas kitas, kuriam ir die- lui paaukotomis gėrybėmis. Po- Ž T O O n e s b ė g anč iu s į laisvę 
nos uždarbis bus perdauj, t a - ra valandų užtrukusiame pasi- Į 
čiau iš esmės kai visi aukos ga- tarime buvo spaudos žmonės' 
lės peršokti ir planuojamą su- supažindinti su vajaus darbais 
mą. ir rūpesčiais, kurie nors ir ne- I 

Juo daugiau bus rinkėjų, juo maži. tačiau tikimasi bus nu- Į Chicagoje gengsteriai nuo 
lengviau bus rinkti, juo didės- galėti. Ant Balfo centro stalo 1919 m. nužudę 976 žmones. 
nio pasisekimo galima laukti, guli eilė laiškų ir nuo vajaus 
Taiji Balfo vajaus šūkis au- pasisekimo priklausys kiek tų 
kok ir aukokis yra prasmingas, prašymų bus patenkinta. P . J . 
nes be aukotojų, reikia ir pra-

terių. Wilscnas siūlė, kad būtų Bonus I 

G E N G S T E R I A I N U Ž U D Ė 
976 ŽMONES 

SIGITĄ, V Y T A U T Ą AUŠROTUS 
ir šeimę, ]ų sūneliui 

A . f A . 

ANTANĖLIUI 
nuoširdSię užuojauta reiškia 

WESTERN AUTO SERVICE 

šytojų, o tai jau yra auka, ne
mažiau brangi ir vertinga. Au
kotojų sąrašai sudaromi, d a u j 
talkininkų pažadėjo jaunimo or 
ganizacijos, kai kurios jau at
siuntė sąrašus, tačiau dar daug 
ir reikia. 

Kiekvienam rinkėjui bus iš
dalintos instrukcijos, jis turės 
specialų ženklą ir aplankomų 
gyventojų adresus. Aukos ne
bus renkamos nei gatvėse nei 
kitose viešose vietose. Kiekvie
nas bus aplankytas ir paprašy
tas aukoti namuose. Be abejo, 
jei kuris nebus surastas, jam 
bus suteikta proga savo auką 
įteikti kitur. Sėkmingesniam | R S E R E N A S p e r k r a u s t o baldus 
darbui sudaryta kolonijose šta- j i r kitus daiktus. I r i toli. Miesto 
bai ir pakviesti seniūnai, kurie ' leidimai ir pilna apdrauda. 
rinkėjams paskirstys vietas ir 2 0 4 7 W. 87 P I . W £ 5-SGS3 
parūpins adresus. " ' " ""• - " " """" ——•^•-•—• — 
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Kam prisieina parašyti ar pas£ 
•cyti vieną kitą sakinį angliškai 
as labai vertingą pagalba ras 

Vilia-ns Pėteraičio 

miijiifnuimiiMiisimHiiiifUMMimunn 
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite | 
už apdrauda nuo ugnies Ir auto
mobilio pas 

F?4vAe5A95Ps^S | UETUVIŠKAI ANGLIŠKAME 
Chicaco 42, Illinois i 

Tel. GA 4-8654 ir GK 6-433» j 
tlIffIIIIIIIIIiillHllilIilflilIHIilIlItUlillMit 

PAGRINDINIS IR SMULKŪS 
AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 

Sav. ST. S E a O M LA 3-1790 
4318 S 

Ž O D Y N E 
Šis žodynas yra vertingas tuo 

'•cad jis turi labai tikslius lietuviu 
raibos atitikmenis angliškiems žo 
džiams. Jis nieko nesuklaidinr at 
riksJiomis prasmėmis. 

M O V I N G 

W 
CICERO LIETUVIŲ 

KOLONIJOJ 

Raudonos Rožės Pašalpos klu 
bas ruošia savo metinę sueigą 
"Smoker" lapkričio 3 d. Liber
t y svetainėj. Tai bus vien vyrų 
sueiga. Kviečiami visi. Rūkyti 
nebūtina. Klubas gerai vaišina 
atsilankiusius. Muzika pačių na 
rių jaunuolių. 

Karolina Kirdulis, Martha 
Neffas. senieji vietos gyvento
jai, 1500 2. 48th C t , tvarkin
gai užlaiko savo dide;į mūro 
namą. Motina ir duktė priklauso 
senosios kartos lietuvėms. Nau
ji ateiviai Viktoras ir Ona Stu-
piai. 1509 S. 51 Ave., savininkai 

Taip pat visi tie, kurie Don iš 
VVestern, Chicago 9, III. mokti lietuviškai ar paskaityt! 

modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tiksiią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą ppds»:ys įmanomu 

lithuanian-fcnglish 
Didionary 

II laida 1960 m. Išleido Liet 
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie 
tai įrištas. Kainuoja 7 doL 

• n n « ~ * * * » * . . •. «, Užsakymus su pinigais siuskite 
T E L E V I Z I J A S 

paprastas ir spalvotas nebrangiai j M D R I II G I S M 

taisau. Už patarnavimą vietoje $3,: 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da-1 4 5 4 5 V7est 6 3 r d S t r e e t 
lys. Pigios paveikslines lempos. 

I . M I G L I N A S CfflCUGO 2 9 , ELL 
2549 W. 69tb St. H a., PK 6-1063 

41% 5 % 

eurrent dividend on Investnment bonus 
4?4% I>TVII>F.M>V MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Vi 4 rm-ni investavimo bonus mokame 4J£% dividendą kas pusmeti tr 

dar išmokame po %% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTOV SAVTNGS AND LOAN ASSOaATION 

40TI ARCHKK AVE.VUE. CHICAGO S2, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad.. antrad., Penktad. ir šeStad. 9 v. r. — 4:JO p. >. 

Tr^iad. uždaryta: ketvirtad. 9 r. r. — S p. p. 

^JIIIIIII!IIIMMHIIMIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIinilllll>£ 
trijų nanoų. t a i P pat grabai tvar j m A N ^ J v & p ^ ^ | 

I 3240 S, HALSTED STREET | 
Didelis pasirinkimas įvairiausių § 
televizijos, radio, stereo aparatu, | 
Pardavimas ir taisymas. | 
Savininkai J. Bendoraitis ir P. Endzelis s 

I Telefonas: CA 5-7252 i 

Antanas Misevičius, buvęs mė 
sininkas, atsisveikino su savo j E 
senais ir naujais draugais ir S 
išsikėlė j senelių prieglaudą Or 
land Parke. 

Juozas Lapinskas, ilgi metai 
kaip invalidas, išvyko j ameri
kiečių prieglaudą. Jis yra labai 11 
pasiilgęs savųjų. Cicero D. ^iiiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiUHllllllllllllllllllllimillllIUllUllIUUIllllIlllUlllIHllllllllllUlil 

Petkui mi 
TĖVAS IR ŠONUS ^ i A 

MARQUETTE FUNESAL HOME S į f 3 [ 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7 f si St. Telef. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S, 50fh Ave., Cicero, T0wnhat! 3-2103-09 

UKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

mirus. 

JONAS H. MIKŠYS 

• . , : • 

Aleksandras 
Navickas, M.I.C. 
Gyv. Tė%"u Marijoną Vie

nuolyne . Rte 83 ir 63rd St. , 
O a r e n d o n Hil ls , Illinois. 

Mirė spalio 11 d., 1963 m . 
7:30 va i ry to . sulaukęs 7S 
m . amžiaus . 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kretingos apskrities ir pa
rapijos, Kiauleikės kaimo. 

Amer ikoje išgyveno 53 metus. 
P i rmuos ius vienuoliškus įžadus padarė 1917 m. 

rugpiūčio 8 dieną, amžinuosius įžadus 1924 m. liepos 16 
dieną. Maždaug visą savo vienuolišką gyvenimą pralei
d o Tėvų Marijonų ūkyje, CIarendon Hills, III. 

La ido tuvės įvyks pirmad., spalio 14 dieną. 

P o gedulingų pamaldų 10 vai. ryto, bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuliūdę: TĖVAI I R BROLIAI MARIJONAI. 

Laidot . direkt . A n t a n a s M. Phillips, Tel. F A 3-1441. 

P A S I N A U D O K I T E 
DRAUGO SPAUSTUVES 

P A T A R N A V I M U 
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderaiskesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje- į Ą ^ 

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuves patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti. 

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kuituruų gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO Bpaas 
tuvei 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo -*mm 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 

CHICflGO 29, ILL. m < - ysoi. 

Bteftas*S<r 

Laidotuvių Direktoriai 

.A 
6845 SO. WESTERN AVE. 

Mfl2Eūa*M 
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VISTA 

REpubUt T-1600 REpubHs 7-8601 

%£ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietnvią Laidotuvių Direktoric Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACKSWJCZ 
2424 W. 69th STREET TeJ. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd PLACE Te! Vlrglnia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFOEMA AVE TeL LAfayette 3-3572 

flMTAKAS M. PHILLIP3 
3307 UTLANTCA AVE. TeL YArds 7-34«Jl 

POyiUS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Tel. VArds 7-1.913 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. SOCHIGAN A\-E. TeL COrmnodore 4-2228 

JURGIS F, RUDMIN 
3319 S. LITUAMCA AVE. Tel. FArds 7-1138—113S 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50tb AVE., CICERO.ELL, TeL OLympic 2-1003 

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GILIMYČIA 
Geriausios gėlės dei vestuvių, banketų, laidotuvii4 

ir kitų papuošimų 
244S WEST 6Srd STREET 

Telef. PR 8-0833 P R 8-08S4 

f Perskaitė Drangą, duokite kiliems pasi^kaiiyti. 

file:///Villis


6 DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. spalio mėn, 14 d. 

X Pranas Cicėnas, kilęs iš 
Vilniaus krašto, 4945 S. Hals-
ted St., spalio 4 d. šventė savo 
vardadienį. Ta proga susilaukė 
daug svečių, kurie nuoširdžiai 
pasveikino ir apdovanojo. Pra
nas y ra ilgametis Šv. Kry
žiaus parap. gyventojas, pavyz 
dingas Šv. Vardo dr-jos narys. 
Jo žmona, žymi veikėja, Bene-
ta Cicėnienė visus maloniai pri
ėmė ir gardžiai pavaišino. 

X Onutė Stasiūnaitė laiške 
redakcijai rašo, kad visuomenė 
turė tų atsiriboti nuo asmenų, 
kurie proteguoja įvairius bend
radarbiavimus su Lietuvos ko
munistais , pededančiais Mask
vai engti lietuvius. Autorė iš
vardina net laikraščius ir as
menis, kuriuos lietuviškoji vi
suomenė turėtų ignoruoti. Pa
našių laiškų redakcija gauna ir 
daugiau. 

X Moterų sąjungos 21 kp., 
Town of Lake, ta ip va t B. E. 
Novickiai, 5836 S. Artesian av., 
Petronėlė Birbalaitė, 4544 So. 
Paulina St., aukojo ir sveikino 
Šv. Pranciškaus s-gos seimą. 
Aukas įteikė įgaliotiems dele
ga tam. 

X Antanas ir Elzbieta Klei
zai spalio 9 d. savo giminių ir 
bičiulių tarpe atšventė 30 metų 
vedybines sukaktuves. 

X Vytau tas Žukauskas, dau
gelį metų išdirbės pas prek. J. 
Karvelį siuntinių į Lietuvą siun 
t imo skyriuje, nuo pereito mė
nesio pradėjo dirbti pas Edvar
dą Žukauską Marąuet te Gift 
Parcel Service. Žukauskai nėra 
giminės, tik bendrapavardžiai. 

X Studentų sąjunga Urba-
nos skyrius ruošia švęst "Home 
coming" savaitgalį spalio 19 d. 
Prašomi visus atsilankyti. At
važiavę kreipkitės į Arvydą Ri
mą, tel. 352-0784. 

X Cicero Lietuviu Bendruo
menės sudaryta komisija, vado 
vau jama dr. F . Kauno ir dr. P. 
Kisieliaus, kurion dar įėjo Ben 
druomenės pirmininkas Ingau-
nis. inž. Dočkus. J . Švedas ir Z. 
Ašoklis, spalio 8 d. vakare kle
bonijoje turėjo platų pasitari
mą su prel. I. Albavičium lietu
vių Fondo narių vajaus Cicero 
organizavimo klausimu. Prela
tas ne tik šiam vajui pritarė, 
bet pa t s įsijungė į vajaus orga
nizatorių eiles. 

X Julija Švabaitė - Gylinė 
skai tys savo kūrybos Rudens 
V a k a r o programoje. Vakarą 
ruošia sendraugiai ateitininkai 
J aun imo Centro didžiojoje salė
je šį šeštadienį. X. 19, 8 v. v. 
Dėl kvietimų ir staliukų rezer
vacijų kreiptis pas Danutę Rad
vilienę, LA 3-0302 arba pas 
Vladą šoliūną. RE 7-5096. 

(Pr.) 

X SIGNALINĖ ŠVIESA tuoj 
užsidega, kai tik FM radijo sto
t is perduoda stereo. Tokį įtai
symą tur i Telefunken radijas. 
Pasižiūrėkit pas Gradinską, 2512 
W. 47th St., FR 6-1998. Televi
zijos, Hi Fi stereo. magneto
fonai. (Sk.) 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Julius Milius, Twin Lakęs, 
Wisc. rūpinosi iš Lenkijos at
sikviesti savo sesers šeimą, šio
mis dienomis gavo žinią, kad 
jo sesuo Stasė Pivariūnienė su 
vyru Leonu ir dukra Eleonora 
spalio 18 d. 9:42 vai. vak. A-
merican Airlines, Fl. 47, atvyk 
sta į Chicagą. Dokumentais ir 
kelionės bilietais rūpinosi W. 
Rask-Rasčauskas, Wide World 
Travel prezidentas, kuris jau 
daugeliui yra padėjęs savo gi
mines atsikviesti. 

— Konsulas dr. J. J. Bielskis, 
reprezentuodamas nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, su p. 
Bielskiene spalio mėnesį daly
vavo šiuose oficialiuose priėmi
muose. X. I. Los Angeles bur
mistro Samuel Yorty gimtadie
nyje. Los Angeles burmistras 
palaiko art imus ryšius su mū
sų konsulu ir jo tarpininkavi
mu šiais metais Vasario 16 pro 
ga prie miesto rotušės leido iš
kelti Lietuvos vėliavą. Spalio 5 
d. Bielskiai dalyvavo Rotary 
klubo suorganizuotame užsienio 
studentams priėmime Californi 
jos Technologijos Instituto pa
talpose; X. 6 — JAV admiro
lo, vakar srities jūrų laivyno 
viršininko, ruošiamajame kon-
sularinio korpuso pagerbime. 

Pianisto Andriaus Kuprevičiaus koncertui surengti Chicagoje sudarytas komitetas. Iš k. į deš. sėdi: S-
Kurgonienė. M. Remiene, pirm., M. Peterait iene; s tovi — J. Kerulis, prof. B. Vitkus, kun. J. Kubilius, 
S J. A. Pužauskas, kun. B. Chomskis, J. Paštukas ir inž. A. Tumosa. Koncertas bus lapkr. 17 d. 

Nuotr. Vyt. Račkausko 

C H H A G O J IK APYLINKĖSE 
PIRMOSIOS DAINŲ ŠVEN

TES APYSKAITA 
Gryno pelno gauta 7,652.24 

dol., palūkanų 863.60 dol. Viso 
8.515.84 dol. Išmokėta: Lietu
vių B-nės Chicagos Apyg. V-bai 
S1.000, Liet. B-nės Kultūros F-
dui $152.24, ALRK vargoninin
kų sąjungos centro valdybai Si, 
250, Tautinių šokių šventės ko
mitetui $600, JAV Lietuvių B-
nės centro valdybai S250, II-sios 
Dainų šventės komitetui $2,500. 
Už 2 kantatas ir 10 dainų $1, 
CCS, Dainorėlio "Lėk, sakalėli" 
išleidimas $1,195.76, komp. K. 
V. Banaičiui $240. "Jūratės ir 
Kastyčio" Cperos Fondui $393. 
28, kitos smulkios išlaidos S29. 
;o. 

teisėmis. Kongresan bus kviečia 
ma per spaudą, organizacijas ir 
pavieniui — asmeniškai. Komu
nizmo įtakai vis labiau plečian
tis pasaulyje, siūlyta pasvars
tyti, gal kongresą pravesti šū
kiu. "Gelbėti pasaulį nuo komu
nizmo". Prašyta pakviesti Ame
rikoje viešintį prelatą Balčiū
ną Federacijos kongrese padary 
ti pranešimą apie vykstantį Ro
moje Bažnyčios suvažiavimą. 

Z. A. 

ŠV. PRANCIŠKAUS SESERŲ 
RĖMĖJAI 

Šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų Chicagos apskričio susi
rinkimas įvyko rugsėjo 30 d. 

Buvo nutar ta supažindinti Chi
cagos lietuvius rėmėjus ( gera

d a r i u s ir seselių pranciškiečių 
• bičiulius su Šv. Pranciškaus se-
; serimis. 

Šv. Jurgio parapija. Motina 
i M. Pranciška (Margaret), se
suo M. Alfonsą (Janušis), se-

! suo M. Beata (Zelionis), sesuo 
M. Angelą (Barcis), sesuo M. 
Juozapa (Micunskis), sesuo M. 

i Dolorosa (Šatkauskas), sesuo 
M. Teresė (Velička), motina M. 
Loyola (Sebelskas), sesuo M. 
Zita (Stripinas), sesuo M. Ma

t i l d a (Ambotas), sesuo M. Al
ma (Pukel). 

Nekalto Prasidėjimo parapi
ja . Sesuo M.Petronėlė (Gečas). 

sesuo M. Pasca l f Jucius) , s e - , b a r t a New Yorko bendrovė pa 
suo M. Antonia (Montvilas), |siūlė čikagiškiam technologijos 
sesuo M. Louise (Shapkaus- : institutui pakeisti savo sutrum-
kas), sesuo M. Colette (širvin- pinimo raides, kadangi daug 
skas). kas gali t a s dvi įstaigas sumai-

šv . Kryžiaus parapi ja : Sesuo syti. Chicagoje esąs Illinois In-
M. Antanas (Jesulai t is) , sesuo st i tute of Technology sako, kad 
M. Lucile (Mažrimas) , sesuo jis savo sutrumpinimus anks-
M. Serafiną (Merliūnas), sesuo čiau vartoja negu minimoji ben 
M. Augustina (Siaudvitis), se- ;drovė ir kreipėsi į teismą, kad 
suo M. Uršulė (Venckus), mo- !pripažintų teisę ligšiolinį su
tina M. Dovida (Pocius) . ' t rumpinimą vartoti toliau. 

Šv. Antano parapija (Cice-
ro ) : Sesuo M. Kazimiera (Pe-j 
čiulis), sesuo M. Jeronimą (Va-j 
lančius), sesuo M. Angelika ' 
(Norvilas), sesuo M. Dominikai 
(Dauberis), 

Marijos Gimimo parapija. Se 
900 M. Gabrielė (Mazeliaus- i 
kas), sesuo M. Aleksandra 
(Graibus), sesuo M. Rafaele j 
(Kanapack), sesuo M. Joyce 
(Biežis). 

Šv. Trejybės parapija. Moti- j 
na M. Baptistą (Laurinai t is) . 

Šv. Mykolo parapija. Sesuo j 
M. Scholostika (Gerikait is) . 

Šv. Petro ir Povilo parapija. ! *• , S ? R e j ^ ? P e i*™ , f t? į a l d f r, •., •• /T> . . . . , ir kitus daiktus Ir is toli. Miesto 
se suo Mar i j a ( R a d a v i c i u s ) . i e įd imai ir pilna apdrauda. 

- ° ~ 2047 W. 67 PI. WA 5-8063 
BYLA DĖL RAIDŽIŲ 

Illinois Ins t i tu te of Techno
logy sutrumpintai savo vardą 
rašo IIT, gi New Yorke centrą 
turinčioji bendrovė Internatio-

! nal Telephone and Telegraph 
savo vardą t rumpina į ITT. Da-

SIUNTLNIAI Į LIETUVA 
IR KITUS KRAŠTUS 

Registruota U.S. Department of 
Justice ir paskelbta U.S. Depart

ment of Commerce. 
COSMOS PARCEL EXPRESS, 

Corp. 
3212 S. HaJsted, Chicago 8,111. 

Tel. — CA 5-1864 
Ir 

MARQUETTE GIFT PARCEL 
SERVICE 

2439 W 69 St., Chicago 29 ; IH. 
Tel. — WA 5-2737 

E. ŽUKAUSKAS 

MO VI NG 

,VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. i. RUDIS 

Tel. CLiffside 4-1050 

ELECTROniCS 
TV-RAOOAI -3UOST. REKOftDI 

STEREO FONOGRAFAI-
ANTENOS- BATERI30S - LE 
CL.VIRT. PRIETAISAI -LAIKRC 

Vltkmm fmlmusios kmlnos Ir gmrmntU* 

3321S.Halsted St.-CLiFFSP6*-S665 

Tel. GRovehill 6-7875 
ALF. STANČIAUSKAS — 

HEATING and C00LING 
(šildymu Ir Saldymų įrengimas) 

7304 So. Rockwell Street 
CHICAGO 29, LII . 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir ki tus k r a š tu s 

Lietuvių B-ve 
WORLD PARCEL SERVICE 

2715 W. 71st Street 
Chicago 29, 111. Tel. 471-1424 

MO VI NG 
J. NAUJOKAITIS 

Ilgą meto patyrimas 
ir apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, 11L 

Roma M. Staniškytė ir Egidi
jus J. Žilionis, susituokę rugsėjo 
21 šv Jurgio bažnvčioj Clevelan-
de. 

— Algirdas Gustaitis taip 
pat kaip ir daugelis gavo iš 
Life redakcijos atsakymą dėl 
pasiųsto protesto laiško, kuria
me Gustaitis parašė, jog prieš 
porą mėnesių išėjęs Life specia 
lus numeris turėjo išeiti Mask
voje, o ne Xew Yorke. Life 
redakcija be kitko rašo: "Life 
išsamūs duomenys kalba patys 
už save: šimtai reportažų, ori
ginalūs rašiniai, nedvejotinuose 
vedamuosiuose mes aiškiai nu
rodėme j piktybinę (evils) ko
munistų sistemą, jos žiaurumą, 
jos nenuoseklumą, jos norą už
valdyti pasaulį. Jūsų galimam 
dėmesiui aš pridedu dalį mūsų 
rašinių, paskutiniais metais pa
skelbtų Life žurnale apie So
vietų Sąjungą ir komunizmą". 

PRANCŪZIJOJE 
— Kun. J. Petrošius, Pr. Liet. 

B-nės Krašto valdybos pirmi
ninkas, grįžo iš JAV-bių, kur 
Toronte PLB seime atstovavo 
Prancūzijos lietuvių bendruo
menę. Būdamas JAV-bėse kun. 
J. Petrošius lankėsi taip pat 
Montrealy, Detroite. Chicagoje 
ir New Yorke. 

Menininkai Lietuvos Dukterų vakarienėje. 1= k. į d. p. Kueiūni°-
ne. soi. A Brazis, sol. D. Stankaitytė, p ian i s t e M. Motekaitis. 

Auotr. V. Reivyčio 

A. Stephens, 
J. Daužvardienė, 
A. Dzirvonas, 
V. Radžius, 
•J. Kreivėnas 

KOVA LŽ PAVERGTUOSIUS 
BROLIUS 

Chicagoje spalio 9 d. Įvyko 
ALRK Federacijos kongresui 
rengti pasitarimas, apie kurį 
Drauge jau buvo rašyta. Pa
pildome, kad Federacijos c-ro 
valdybos vicepirm. K. Kleiva su 
sirinkusiems paaiškino, kad Kon 
grcsui Rengti komitetas dirba 
pasiskirstęs sekcijomis, kurių 
yra dešimtis. Kongresas užsitęs 
tris dienas. Pirmas dvi dienas 
bus pasėdžiaujama Jaunimo 
Centro Rūmuose, trečią dieną 
— sekmadienį bus pamaldos 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje ir po pamaldų posėdis Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje, kad ; 
nereikėtu gaišti laiką vykstant 
į Jaunimo Centrą. Numatomos 
trys aktualiais klausimais pas-
kaitos. Bus vyrų, moterų ir jau
nimo posėdžiai. Crganizuojamas 
jaunimo meno vakaras. Tairg-
ir 30 dailininkų meno paroda, 
kuri betgi, dėl nenugalimų kliū
čių, atidaroma truputį vėliau. 
Kongreso metu savo banketo ne , 
daroma, nes visi dalyvauja Jau ' 
nimo Centre, jo išlaikymui or
ganizuojamoje vakarienėje. Kori 
gresas bus pravedamas vyrau
jančia mintimi — šūkiu: "Kova. 
už pavergtuosius brolius". Dr. 
Šidiauskui ir dr. Šimaičiui pa-

i vesta paruošti Federacijos sta
tuto pakeitimo projektą, kad 
šalia organizacijų galėtų pri-; 
klausyti Federacijai ir pavie
niai asmens. Paruoštas pakeiti
mo projektas būsiąs patiektas 
kongresui svarstyti . 

susirinkimo dalyviai gyvai ir 
sumaniai dalyvavo iškeltus klau 
simus svarstant ir nagrinėjant. 
Savo nuomones pareiškė: St. 

I Rauckinas, kun. J. Prunskis, A. 
: Rūgytė, inž. Pabedinskas. J. 
I Švedas, E. Samienė, Šriubšienė, 
Į provinciolas kun. V. Rimšelis, 
i kun. J. Kezys, kun. A. Stasys. 

prel I. Albavičius ir K. Kleiva. 
Pageidauta, kad Federacijos 

kongresas būtų gausus ir pa
trauklus. Kviestini ne tik kata
likiškųjų organizacijų nariai ir 
atstovai su balsavimo teise, bet 

i be išimties visi lietuviai svečio 

DR. ST. PACEVIČIENĖ GRĮŽTA 
Į AUSTRALIJĄ B L U E S T A R C L U B 

4633 South Rockvvell Street, telef. 847-8181, 
nauji savininkai JUSTAS ir JADVYGA VEIKUČIAI rengia 

A T I D A R Y M Ą 
Spalio-Oct. men. 18, 19 ir 20 dienomis 

Visi draugai ir pažįstami kviečiami linksmai praleisti laiką, pasi
vaišinti skaniais užkandžiais ir gėrimais ir grojant Raenonio orkes
trui pasišokti naujai atremontuotoj salėj . Sale pritaikinta Įvairiems 
parengimams ir išnuomuojama nebrangiai. 

Viešnia iš Adelaidės 'Australijos) Stase Pacevičienė su Chica
goje gyvenančia seserimi Birute Bagdoniene. 

Dantų gydytoja Stasė Pacevi
čienė, tris mėnesius išbuvusi 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ir Kanadoje, spalio 14 d. iš- \ 
skrido atgal į Australiją, j Ade
laidės miestą. Į šiaurinę Ame
riką atvažiavo aplankyti savo; 
motiną Mariją Korsakienę, gy
venančią Minneapo'y, savo ten 
pat gyvenantį brolį Rimą Kor
saką, dirbantį inspektoriumi 
Maisto ir Vaistų administracijo
je i r gyvenanti taip pat Minne-
apoly. taip pat aplankyti savo 
seserį ir švogerį Birutę ir dr. 
Valentiną Bagdonus, dirbančius 
Chicagoje. Saviškių ji nebuvo 
mačiusi j a u 13 metų. 

Ant ras kelionės tikslas buvo 
susipažinti su JAV ir Kanados 
universitetais, su čia vartoja
mais dentisterijos metodais. Dr. 
Stasė Pacevičienė dirbo Adelai
dės universiteto odontologijos 
mokykloje, kuri ir sudarė gali
mybes šioj kelionėj Amerikos 
aukštąsias mokyklas aplankyti. 

Kelione labai patenkinta. Su
tiko daug draugų. Daugiausia 
lankėsi gydytojų šeimose ir 
džiaugiasi, kad jie labai gerai 
įsikūrę. Pasakoja, kad nėra la
bai didelio skirtumo tarp Ame
rikos ir Australijos nei mokslo 
įstaigų srityje, nei šiaip žmo
nių gyvenime. Dr. Pacevičienei 
ypač padarė didelį įspūdį JAV 
Sveikatingumo insti tutas Be-
thesdoje. VVashingtone. Ten pra 

; vedamais tyrimais vėliau ne tik 
Amerika, o iš dalies visas pa-

| saulis pasinaudoja, šiaip odon

tologijos mokyklos čia labai pa-; 
našios kaip ir Australijoje. 

Dr. Pacevičienė Adelaidėje tu-
ri savo dantų gydymo kabinę- \ 
tą, kuriame grįžusi toliau tęs 
savo darbą. Pietinėje Australi-
joje — Adelaidėje — dar yra 
antra lietuvė dantų gydytoja — 
Veronika Aleksandravičienė. Di
desnė lietuvių dantų gydytojų 
grupė yra Sidnėjuje: Guminikie-
nė. Grudzinskienė, Reisonienė. 
K. Bagdonavičius, dar keletas 
kitų. Melbourne yra pora den
tisterijos studentų ir dantų gy
dytoja J. Petraitienė, baigusi 
studijas Lietuvoje, bet nepakar 
tojusi studijų Australijoje ir 
nepraktikuojanti. Australijoje 
dentisterijos kursas yra pen
kerių metų. Dvejų metų kursą 
atvykusiems lietuviams užskai-
tė, bet trejus metus reikėjo stu 
dijuoti. 

Dr. Stasė Pacevičienė odonto
logiją yra baigusi Kaune 1943 
m Gimnaziją baigusi Panevėžy. 
Kilusi iš Panevėžio miesto. Jos 
vyras Antanas Pacevičius yra 
inžinierius, žemaitis iš Plungės. 
Dailininkė Pacevičienė ir jos 
duktė, gyvenančios ir kuiian-

: čios Romoje, yra Antano Pace-
vičiaus giminė (dėdės žmona ir 
duktė) . Dr. Stasės ir inž. Anta
no Pacevičių dvi dukterys lan
ko katalikų aukštesniąją mokyk 

i ią, o sūnus — komercijos kole
giją. Mūsų viešnia iš Australi-

;' jos sakosi patyrusi didelį Ame
rikos lietuvių vaišingumą ir už 

į tai nuoširdžiai visiems dėkinga. 

Kas tik turi gera skonį, 
Viskę perka pas Lieponj! 

LIETUMI PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS 

Pirmad. ir ketvir t . nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais at
dara nuo 12 iki 5 valandos. 

"*. P 
<F 

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS 
^ 

• III < 
mm i m u n i n i u . . . . illIlUlf 

CRANE SAVINGS 
AND L0AN ASS0CIATI0N 

B. R. PIETKIEWICZ, Prez. 

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKING 

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. 

V A L A l i n f K * PIRM. ir KETV 9 v. r. Iki S p. D. 
I M L H n U U d , ANTRAD. ir PENKT 9 v. r. iki 5 v. p. 

ŠEŠTA D. 9 v. r Iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta 
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