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Castro vėl 
niekina JAV

MIAMI. — Diktatorius Fidel 
Castro tfžvakar pranešė, kad 
Kubos pareigūnai areštavo kele
tą JAV Centro žvalgybos įstai
gos (ČIA) narių, įskaitant du 
kanadiečius, ir jiems gresia mir 
ties bausmė.

Kubos diktatorius Fidel Cast
ro, kalbėdamas tautai per radi
ją ir televiziją Havanoje, ap
kaltino JAV Centro žvalgos na
rius, kad jie nuolat užpuldinėja 
Kubą.

Pasak jo ČIA naudoja keletą 
laivų puolimui Kubos, įskaitant 
vieną West Palm Beach, Fla., 
kurį smulkmeniškai apibūdino.

Kuba priima
Jungtinių Tautų 
pagalbą

HAVANA. — Diktatoriaus 
Fidel Castro režimas pranešė, 
jog jis priima Jungtinių Tautų 
pagalbą dėl nukentėjusių asme
nų uragano “Flora” metu Ku
bos Oriente ir Camagney provin 
ei jose.

Vyriausybė atmetė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pagalbos 
pasiūlymą, nes jis, girdi, esąs 
“veidmainiškas”, bet sutinka pri 
imti šią amerikiečių pagalbą, bet 
tik per Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių.

Kubos užsienio reikalų minis
terija pranešė, kad Jungtinių 
Tautų Vaikų fondas atsiuntė 
savo pareigūną į Havaną išdalin 
ti maistą ir vaistus, atsiųstus 
šios tarptautinės organizacijos. 
Ministerija taipgi pranešė, kad 
Jungtinių Tautų generalinis sek 
retorius U Thant pasiūlė pagal
bą iš Maisto ir ūkio organiza
cijos ir ekonomikos ir socialinės 
tarybos.

— Senatorius J. W. Fulbright, 
Senato užsienio reikalų komisi
jos pirmininkas, pareiškė spalio 
29 d., kad, girdi, prancūzų pre
zidento de Gaullio politika ar
danti vakariečių sąjungą ir gali 
išvaryti Jungtines Amerikos Vai 
stybes iš Europos.

— Amjad Ali, buvęs Pakista
no ambasadorius Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse ir buvęs fi
nansų ministeris, paskirtas at
stovu Jungtinėse Tautose. Jis 
paekičia Z. Khaną, kuris išrink
tas Tarptautinio teismo Hagoje 
teisėju.

“Metų” autoriaus 
tėviškėje

PALANGA, okupuota Lietu
va. — Poilsio dieną Palangos 
vidurinės mokyklos mokytojai 
lituanistai apsilankė tose vieto
se, kur gyveno ir kūrė lietuvių 
poezijos klasikas K. Donelaitis.

Jie lankėsi Tolminkiemyje, kur 
gyveno poetas, apžiūrėjo jo na
melį. Nuvyko jie taip pat į Nes- 
terovo miestą Kaliningrado sri
tyje, kur kadaise dirbo K. Done
laitis.

Ekskursija suorganizuota ry
šium su 250-osiomis metinėmis 
nuo Donelaičio gimimo dienos. 
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KALENDORIUS
Lapkričio 1 d.: Visi šventieji, 

Kaributas, Vaivada.
Lapkričio 2 d.: Vėlinės, Šalna.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 50 laipsnių; rytoj — gied
ra.

Saulė teka 6:22, leidžias 4:47.

Butenko slepiasi nuo foto kameros, o Ivanov atrod o ramus, areštavus juos New Jersey. (apatinėje 
nuotraukoje). Viršuje parodytos keturios “žvaigždės” naujausioje Sovietų Rusijos šnipų byloje: 
Gleb A. Pavlov, 39 metų, attache Jungtinėse Tautose; Juri A. Romašin, 30 metų, Sovietų Rusijos 
delegacijos Jungtinėse Tautose trečiasis sekretorius; William Butenko, 38 metų, inž. Tarptautinėje 
Elektrikos korporacijoje Paramus, N. J.; Igor Ivanov, 33 metų, Tusias vairuotojas (šoferis). FBI 
areštavo keturis’ Eniglewood, N. J., geležinkelio stotyje perteikiant klasifikuotą informaciją. Pavlov 
ir Romašin buvo paleisti, kadangi turi diplomatinę neliečiamybę, bet jiems ir dar vienam Sovietų šni
pui įsakyta apleisti Jungtines Amerikos Valstybes. (UPI)

Marokas prašo ginklų

MADRIDAS. — Maroko vy
riausybė spaudžianti vakariečių 
vasltybes, kad jos duotų jai gin 
kių.

Pasak ispanų šaltinio prane
šimo, Jungtinės Amerikos Vals
tybės, Prancūzija ir Ispanija “ar 
timai bendradarbiauja”, kad bū 
tų išvengta karinių medžiagų 
pasiuntimo į Šiaurės Afriką, nes 
šis ginklų pasiuntimas dar la
biau gali suerzinti marokiečius 
ir alžiriečius ir sudaryti pavojin 
gą tarptautinę padėtį.

Prancūzija pilnai bendradar
biauja su kitomis vakariečių vai 
stybėmis, kad būtų pašalintas 
Alžirijos - Maroko konfliktas.

Lenkų jūrininkai 
Klaipėdoje

KLAIPĖDA, pavergta Lietu
va. — Daugiau kaip 100 lenkų 
jūrininkų lankėsi šiom dienom 
pas Klaipėdos jūrininkų mokyk
los kursantus. Klaipėdiečiai su
tiko svečius, supažindino su uos 
tu, savo mokykla.

Draugystės ryšiai tarp Klaipė 
dos ir Gdynės jūrininkų mokyk 
lų užmegzti dar prieš kelerius 
metus, kai komunistų valdomos 
Lenkijos jūrininkų mokyklos 
kursantai pirmą kartą lankėsi 
Klaipėdoje.

TRUMPAI
— Jungtinių Amerikos Vals

tybių vyriausybė įsakė išvykti 
iš šio krašto šį vakarą trim ru
sų diplomatam; Juri Romaši- 
nui, G. Pavlovui ir Vladimirui 
Olenevui, kadangi jie užsiimi
nėjo šnipinėjimu.

— JAV karinių dalinių vadas 
Pietų Vietname gen. Paul D. 
Karkins vakar pareiškė, kad ma 
žiausiai 1,000 iš 15,000 ameri
kiečių karių Pietų Vietname bus 
namie dviejų mėnesių laikotar
pyje.

— Seniausioji ir paskutinė 
Britanijai priklausanti teritori
ja Vakarų Afrikoje yra Gambi- 
ja. Neseniai jai duota visiška 
savivalda.

— Londone šiom dienom pra 
dėta Britų Gvijanos konstituci
jos ir nepriklausomybės jai su
teikimo klausimu.

PREZIDENTAS KENNEDY 
DIENOS KLAUSIMAIS
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Spaudos konferencijoje
VVASHINGTON, D. C. — Pre 

zidentas J. Kennedy vakar spau 
dos konferencijoje pasakė, kad 
JAV laikys savo dalinius Vokie
tijoje. Taupumo sumetimais gal 
bus atšaukta dalis ne kovos da
linių, tačiau kovos daliniai bus 
nepaliesti, šešios divizijos, įei
nančios į NATO, pasiliks ir jų 
sąstatas nebus sumažintas.

Ankstybesnės Berlyno krizės 
metu buvo pastebėta, kad va
kariečių įgulos nebuvo pakan
kamos, dėl to dabar jų jėga ne
bus sumažinta. Vak. Vokietijos 
vyriausybė perka iš JAV kari
nius reikmenis ir sustiprina šio 
krašto dolerio pajėgumo.

Iš Pietų Vietnamo iki metų 
pabaigos bus atšaukta apie 
1,000 žmonių. Kas liečia kituo
se Azijos kraštuose esančias į- 
gulas, teks orientuotis pagal rei 
kalą. Po didžiojo karių perkėli
mų manevro į Europą įsitikin
ta, koks didelis JAV jėgų jud
rumas gali būti, ir tai leidžia 
daryti kai kuriuos naujus pa
tvarkymus užsienio įgulose.

Dėl automatizavimo ir darbų 
sumažinimo prezidentas pareiš
kė, kad automatizavimas jau 
vyksta daugiau kaip 100 metų 
ir nuo technikos progreso nega
lima atsisakyti. Mašinos padaro 
gyvenimą lengvesnį, bet jos ne
turi dominuoti. Reikia geriau 
paruošti darbininkus, kad gau
tų darbo kitose šakose.

Valstybės departamentas turi 
ryšį su Domininkonų junta ir 
siekia patikrinimo, kad ten bus 
atstatyta konstitucinė demokra
tinė vyriausybė. Nuo to pareis 
naujos vyriausybės pripažini
mas.

Kuboje rusų įgulos palaipsniui 
masinamos.

Paklaustas, ar tikrai Rusija 
atsisako siųsti žmones į Mėnu
lį ir tuo būdu atsisako dalyvau
ti tolimųjų erdvių užkariavimo 
lenktynėse, prezidentas atsakė, 
kad jis nėra tikras dėl Sovietų 
intencijų. Parodys laikas. Pas
tangos toje srityje Amerikai

Prezidentas Kennedy

svarbios gynybos atžvilgiu ir jos 
bus tęsiamos.

Suminėjo, kad dar kai kuriais 
klausimais tariamasi su Sovie
tais, bet pasitarimai dar nepri
brendę pasirašymui.

Prezidentas išreiškė norą kan 
didatuoti naujam terminui ir 
viceprezidento postui taip pat 
pasirinkti Johnsoną.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Kubos diktatoriaus Fidel 
Castro budeliai vakar sušaudė 
3 kubiečius, kovojusius prieš jo 
režimą.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės dar tebenori išvesti 5,000 
karių iš Vakarų Vokietijos, nors- 
vokiečių priekaištai privertė šių 
karių ištraukimą atidėti.

— Marokas vakar nutraukė 
diplomatinius santykius su Ku
ba, kadangi ji siunčia ginklų 
Alžirijai.

— Alžirijos prezidentas Ben 
Bella ir Maroko karalius Hassan 
II, pasirašę karinių paliaubų su
tartį, kuri šiandien įsigali, va
kar grįžo namo. Sutartį jie pa
sirašė Bamako mieste, Mali sos
tinėje.

— 3 Kubos laivai su ginklais 
šiom dienom atplaukė į Alžiriją 
ir ten ginklai buvo iškrauti.

ALBINAS VIBRYS IR JURGIS VAITKEVIČIUS 
PABĖGO IŠ SOVIETU RUSIJOS LAIVO

Kanada dviem lietuviam suteikė politinį prieglobstį
Kanados uoste Halifaxe,

Nova Scotia, du lietuviai, tar
navę “Alytaus’* laive, priskir
tame- sovietinio žvejybinio lai 
vyno flotilijai, pabėgo į lais
vę ir per Kanados įstaigas 
paprašė politinio prieglobsčio. 
Kanados imigracijos ministe
ris Guy Favreau, po ilgų sau
gumo įstaigų tyrinėjimų, 
šiom dienom leido tiem dviem 
narsuoliam lietuviam — Albi
nui Vibriui ir Jurgiui Vaitke
vičiui — apsigyventi Kanado
je.

Tie du drąsuoliai lietuviai
— Albinas Vibrys ir Jurgis
Vaitkevičius iš sovietinio lai
vo pabėgo šių metų liepos 17 
d., bet viešumoje pasirodė 
šiom dienom. Iki šiol jie bu
vo Kanados imigracijos įstai
gų globoje. Atsakingos' Ka
nados lietuvių įstaigos galėjo 
palaikyti ryšį ir teikti pagal
bą. “Tėviškės Žiburiai” (spa
lio 31 d.) įsidėjo su jais pa
sikalbėjimą, kurį čia pateikia
me savo skaitytojams.

Kaip atėjo mintis bėgti
— Abu jūrininkai dar jauni 

vyrai — apie 30 m. amžiaus. So
vietiniame laivyne jiedu tarna
vo ilgus metus ir aplankė daug 
kraštų — Turkiją, Vokietiją, 
Gibraltarą, Kanadą ir eilę Af
rikos uostų. Vaitkevičius tar
navo kaip mechanikas, o Vibrys 
daugiausia kaip vairininkas. 
Nuo praėjusio pavasario jiedu 
“Alytaus” tankiniame laive su
kinėjosi Kanados artumoje — 
apie Newfoundlandą ir Halifak- 
są. “Alytaus” uždavinys buvo 
aprūpinti geriamuoju vandeniu 
visą žvejų laivų grupę, kuri plau 
kiojo netoli Kanados krantų. 
“Alytus” atplaukdavo į Hali- 
faksą paimti vandens ir vėl grįž 
davo prie savo bazės. Kai laivas 
stovėdavo uoste, galima buvo 
išeiti į miestą grupėmis — po 
3 ar daugiau. Grupėms visada 
skiriami politiškai patikimi va
dovai Mintis pasilikti Kanado
je yra gyva visų sovietinių jū
rininkų galvose, tik niekas ne
žino kaip. Be to, visiems yra 
pripompuota, kad pabėgusius 
grąžina atgal. Kuo tas kvepia — 
visi žino; mažiausia 15 m. kalė
jimo arba ir mirtis. Todėl mažai 
kas rizikuoja. Minimiem dviem 
lietuviam pasitaikė proga suži
noti pabėgimo procedūrą ir ja 
pasinaudoti. “Alytaus” laive tar 
nauja ir daugiau lietuvių — 
maždaug pusė rusų, pusė lietu
vių. Visi turi vienas kito sau
gotis. Kapitonas — rusas, poli- 
trukas — taip pat. Dar pabėgi
mo išvakarėse pastarasis pasa
kojo, kad iš “Baltikos” laivo, 
kuriuo buvo atplaukęs Chruščio 
vas į JAV, pabėgo vyr. mecha
nikas, bet jam buvę blogai.

Pasikalbėjimas su sovietų 
atstovais

Kai abu drąsuoliai atsidūrė 
imigracijos ministerijos globoje, 
dar nesijautė perdaug tikri; vei
kė bamiė — ar kartais negrą
žins? Nemalonus buvo susitiki
mas imigracijos patalpose su 
sovietiniais attsovais — “Aly
taus’’ laivo kapitonu ir atstovy
bės sekretorių iš Otavos. (Pas
tarasis mokėjo lietuviškai ir 
greičiausia bus buvęs Vašingto
no sov. pasiuntinybės sekret. 
Red.). Su soviet. atstovais pa
bėgusieji kalbėjo rusiškai. Pa
siuntinybės atstovas klausė ko
dėl abu jūrininkai pabėgo, siū
lė apsigalvoti ir kvietė grįžti į 
laivą; esą nebus baudžiami. A-

bu drąsuoliai laikėsi tvirtai, ne
sileido į ilgas kalbas ir paprašė 
kapitoną visus jų likusius daik
tus laive perduoti tėvams. Ka
pitonas pokalbio metu nervinosi 
— jo rankos, kuriomis traukė 
iš kišenių rusiškas cigaretes, 
aiškiai drebėjo ir pabėgusiųjų 
prašymą žadėjo išpildyti. Šio su 
sitikimo būtų išvengę, bet migra 
cijos pareigūnai rekomendavo 
neatsisakyti, nes kitaip sovietai 
esą kaltintų kanadiečius pagro
bimu. Sovietai vis dar laukė. 
“Alytus” Halifakse išstovėjo vi
są savaitę. Kiti soviet. laivai, 
nesulaukdami geriamojo van
dens, ėmė artėti irgi prie Hali- 
fakso krantų.

Laisvė ir pirmieji sunkumai

Kai išplaukė soviet. laivai iš 
Halifakso, pabėgusieji pasijuto 
esą laisvėje, nors dar nevisiško
je. Reikėjo dar kurį laiką pasi
likti imigracijos įstaigų globoje 
ir gyventi jų pastate. Maistą 
ten parūpindavo, bet blogiau bu
vo su drabužiais, nes viską bu
vo palikę laive. Vėliau jiedu bu
vo aprūpinti darbu, ir galėjo 
užsidirbti bei nusipirkti būtinų 
reikmenų.

Be to, atsirado gerų žmonių, 
kurie teikė pagalbą. Be jų būtų 
buvę sunku, juoba, kad išvykti 
kitur nebuvo galima — vis rei
kėjo laukti leidimo pasilikti Ka
nadoje. Nemažas sunkumas — 
anglų k. nemokėjimas. Be jos 
sunkiau kol kas gauti geresnį 
darbą. Vienas jų jau šiek tiek 
kalba angliškai, kitas dar ne. 
Abu yra ne tik žvejai, bet ir au-

tomechanikai; tikisi su tautiečių 
pagalba gauti atitinkamą dar
bą.

Ką veikia sovietų laivai 
Kanados pakrantėse.

Tai klausimas, kurį kelia ka
nadiečiai. Pasak atbėgusių liet. 
jūrininkų, sovietiniai žvejybi
niai laivai, šalia žuvies, rūpi
nasi ir strateginiais dalykais: 
tiria geografinę padėtį, pakran
čių jūros dugną, ledų kalnus, 
miglas, daro arba tobulina žemė 
lapius, seka laivų judėjimą. Lai
vų kapitonai yra buvę karinin
kai, taip pat — dalis augštesnių 
laivo pareigūnų. Karo atveju vi
si jie pereina į karinį laivyną. 
Kiekvienas žvejybinis laivas tu
ri atskirus uždavinius. Laivų ka
pitonai, prieš išplaukdami jū
ron, gauna tik jiems težinomas 
instrukcijas. Be to, jie gauna 
antspauduotą laišką, kurį turi 
atplėšti, jei išgirstų karo pa
skelbimą. Ten nurodyta, ką tas 
laivas turi daryti karo metu. Pa 
našiai yra ir su visais Sov. Są
jungos piliečiais: kiekvienas tu
ri karinį bilietą, kuriame pažy
mėta, kur prisistatyti karo at
veju per 24 vai. Per tą laiką 
įstaigų tarnautojai bei įvairių 
darbų žmonės turi perduoti sa
vo pareigas kitiems ir pasiruošti 
karinei tarnybai. Taigi, Sov. Są
junga gali pravesti mobilizaciją 
kiekvienu momentu. Viskas iŠ 
anksto smulkiausiai paruoš
ta. —

Lietuviai, nušokę nuo sovie
tinio laivo, pateiks Kanados lie
tuvių visuomenei pranešimą.

Britai apie Alžirija
Kaip ilgai laisvasis pasaulis pakęs 

besikuriančias tironijas
LONDONAS. — Alžirijoje 

vis labiau įsigali Ben Bellos dik
tatūra. Ten diktatūros įsistipri- 
nimas privertė britų “The Dai
ly Telegraph” taip prabilti:

— Be abejo, tas neturtingas 
kraštas greitai bankrutuos ūkiš
kai ir finansiškai. Jau nebegir
dėti, koks likimas daugelį tūks
tančių alžiriečių ištiko, kurie 
vengė įsijungti į Nacionalinio 
Išsilaisvinimo Frontą (FLN) 
arba tarnavo prancūzų armijo
je ir jiems buvo pažadėtas sau
gumas. Dėl jų likimo galima tik 
spėlioti. Posūkis apgailėtinas ir 
nekeliąs pasitikėjimo. Indonezi
joje, Sirijoje, Irake ir kituose 
Afrikos kraštuose “išlaisvinto
jai” perėmė žydinčią žemę ir 
pavertė ją dykumomis. Laisvės 
vardu jie sukūrė kruvinas tiro
nijas. Tokie švelnesni revoliuci
jos meto jų draugai, kaip Fer- 
hat Abbas, lyg kokie Kerens- 
kiai, buvo nušluoti šalin. Opozi
cijos vadai, kaip Ganos Busią, 
buvo išvyti iš krašto. Tačiau 
laisvės sąskaiton neprivalo visą 
laiką kurtis tironijos. —

Dabar Alžirija pešasi su Ma
roku dėl pasienio. Nors Maroko 
karalius Hassan II ir Alžirijos 
prezidentas Ben Bella užvakar 
Bamako mieste, Mali sostinėje, 
pasirašė karinių paliaubų sutar
tį, kuri turėtų įsigalioti rytoj, 
bet alžiriečiai ir marokiečiai ne
gali susitarti iš kokių vietų pri
valėtų pasitraukti Alžirijos ir 
Maroko kariniai daliniai į senas 
vietas, iš kurių pradėti mūšiai. 
Praslinkus 24 valandom po pa
liaubų pasirašymo, alžiriečių - 
marokiečių pasienio keliose vie-

tovėse vyko mūšiai tarp abiejų 
kraštų karinių dalinių.

Paslaptys tarp
Adenauerio ir
Chruščiovo

BONNA. — Pasikalbėjime te 
levizijai dr. Konradas Adenaue
ris, neseniai pareiškė, jog prieš 
metus jis slaptai buvo kreipęsis 
į Sovietų Rusijos premjerą Chru 
ščiovą, siūlydamas tarpusavy 
išspręsti sovietų - vokiečių ne
sutarimus.

Adenaueris siūlęs 10 metų ne 
kalbėti apie Vokietijos apjungi
mą, jei rytų zonoje gyventojams 
būtų duota daugiau laisvės.

Vakarų didieji kraštai nebuvę 
apie tai informuoti.

PASNINKAUJA 
KAD PADĖTŲ ALKANIEMS

Ispanijos katalikų akcija sklei 
džia sąjūdį — pasninkauti die
ną, kad tuo būdu būtų sutaupy
ta pinigų alkanųjų šalpai. Šito
kiu keliu per metus laiko gau
ta $78,000 aukų.

Adolphe Menjou, 73 metų, akto
rius, mirė Hollywood, Calif.

(UPI)
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LITHLANICA - WINGS 1:1

Praėjusį sekmadienį Marąuet
te parke L. F. K. Lituanica žai
dė paskutines pirmenybių rung
tynes prieš užrainiečių Wings. 
Rungtynės, kaip ir tikėtasi, bu
vo vienos iš geriausių pirmoje 
divizijoje: geros spartos, kie
tokos ir pusėtinai šūvių link var 
tiį ir į vartus. Prieš puslaikio 
pabaigą iš gana švaraus derinio 
”Maikis” pataikė į jautriąją 
vietą — žemą kampą. Wings 
vartininkas pajudėjo, kad išim
tų kamuolį iš tinklo.
Ahtrame puslaikyje Lituanica 
bandė apginti savo liesą laimikį, 
atitraukdama pusinius puolėjus 
gyniman. Mintis gera, bet šį 
kartą ją įgyvendinti nepavyko. 
Wings susidarė persvarą, tačiau 
tikros progos įvarčiui pasiekti 
lyg ir neturėjo. Išlyginamąjį 
įvarti" pasiekė septintoje minu
tėje prieš žaidimo pabaigą be 
jokios progos. Įvartis gražus, 
nelaikomas ir dešimtmečiais tik 
pakartojamas atsitikimas.

Lituanica, galima spėti, šį 
kartą savo žiūrovų neapvylė. 
Sužaidė1 virš įprasto lygio. 
Wirigs šių metų pirmos divizi
jos meisteris. Kelintą vietą iš 
8 koniandų užėmė mūsų vyrai, 
paaiškės po Ligntnings - Spar
ta rungtynių.

Rezervas lengvai, kaip jau 
įprasta, sudorojo Wings rezer-
vą 5:0. Iš septynių pirmenybėse i tija), Jašin (S. !S-ga), Soskic 
dalyvavusių komandų užėmė (Jugoslavija). Gynikai — D. 
pirmą vietą, per visą sezoną ne- Santos (Brazilija), Zaguirret 
pralaimėjo nė vienų rungtynių, i (Chile), Maldini (Italija), Schne 

Rniugtynės su žydais į Hinger (Vakarų Vokietija), No- 
gį sekmadienį 2 vai. p. p., vak (Čekoslovakija). Saugai — 

Marąuette parke, Lituanica žais Pluskal (Čekoslovakija), Bax- 
futbolo rungtynes dėl mėgėjų, ter (Škotija). Puolikai — Ga
taurės prieš žydų Hakoah. Pra
laimėjusi komanda iš taurės 
varžybų iškris. Laimėtojas se
kančias rungtynes žais prieš 
vieną iš “major” divizijos ko
mandų.

12 vai. toje pačioje vietoje 
nenugalimasis Lituanicos rezer
vas žais draugiškas rungtynes 
prieš Gary, Ind., vokiečių Ki- 
ckers. Taigi — tarptautinių 
rungtynių kaip Pasaulio pirme
nybėse Kickers žaidžia antroje 
divizijoje. J. J.

ŽINIOS IŠ FUTBOLO 
PASAULIO

Pietų Amerikos futbolo tau
rės varžybas laimėjo F. C. San
tos (Brazilija), nugalėjus Boca 
Juniors (Argentina) 3:2 2:1. 
Paskutines rungtynes žaidė Bu
enos Aires mieste, stebint dau
giau 70,000 žiūrovų. F. C. San
tos puolikas Pele, vienas iš ge
riausią pasaulio žaidikų ir 1958 
metais .įmušęs 63 įvarčius, sa
vo Įgimtu talentu dar kartą pa
dėjo užtikrinti savo klubui per-

Pietų Amerikos futbolo tau
rės varžybose gerai sužaidė Bo- 
tafogo Rio (Brazilija), Penarol 
Montevideo (Uragvajus) ir 
Alianza Lima (Peru) futbolo 
komandos.

Aktorė Funicello rodo JAV bonus 
46,950 dol. vertės, kuriuos ji gavo 
savo 21-mo gimtadienio proga. Ji 
vaidina Walt Disney sukamam filme.

*
Lietuvoje stipriausią futbolo 

komandą Vilniaus Žalgirį, žai
džiantį Sovietų “A” klasės ly
goje, lydėjo nesėkmė. Paskuti
niu metu ji atsidūrė tryliktoje 
vietoje iš aštuoniolikos koman
dų. Latvių futbolo komanda 
“Dauguva” užima dvyliktą vie
tą.

Panevėžio Statyba, pirmaja
me futbolo rate, užėmusi I-ją 
vietą, kandidatuoja į Lietuvos 
futbolo meisterius. Sėkmingai 
užbaigus antrąjį ratą, tektų per- 
sirungti su “Klaipėdos Grani
tu” dėl lietuvių atstovavimo So
vietų “B” klasės lygoje.

Lietuvių jaunių komanda iš
sikovojo taurės rungtynėse, sa
vo grupėje, pirmąją vietą. Jie 
yra laimėję futbolo rungtynes 
prieš Maskvos, Latvijos ir Bal
tarusijos jaunių rinktines.

*
Anglijoje, Londono Wembley 

stadione spalio 23 d. buvo re
tos futbolo rungtynės. Anglijos 
valstybinė komanda žaidė prieš 
pasaulio futbolo rinktinę. Ūka
nota rudens popietė sutraukė 
apie 100,000 žiūrovų. Rungtynes 
laimėjo Anglija 2:1.

Pasaulio rinktinę sudarė F.
I. F. A., padedant Pelei (Bra
zilija), Rivierai (Italija) ir Eu- 
sebiui (Portugalijai). Į ją buvo 
išrinkti šie žaidėjai: vartinin
kai -— Fahrian (Vakarų Vokie-

rrincha (Brazilija), Kopa (Pran 
cūzija), Law (Škotija), Rivie
ra (Italija), Di Stefano (Ispani
ja), Seeler (Vakarų Vokietija), 
Pele (Brazilija), Eusebio (Por
tugalija), Gento (Ispanija) ir
L. Sanchez (Chile).

Austrija, Vengrija, Skandina
vijos kraštai, Benelux, Argenti
na ir Uragvajus šį kartą neda
vė pasaulio rinktinei nė vieno 
žaidiko..

V. Krikščiūnas

KRONIKA

— XIX Olimpinių (vasaros 
žaidimų rengimas patikėtas 
meksikiečiams. Žaidimai įvyks 
1968 m. Mexico City, Sprendi
mas (balsavimo būdu) padary
tas Tarptautinio Olimpinio kon

ŠACHMATŲ ŽINIOS

Illinois p-bėse pr. savaitgaly 
dalyvavo P. Tautvaišas, K. Jan
kauskas, Pr. Šalkauskas, V. 
Karpuška, Bikulčius ir K. Ra
mas. Apie pasekmes kitą kartą.

Chess Life, spalio nr., skelbia 
naująjį USCF ratingą. Lietu
viai išrikiuoti šitaip: P. Taut
vaišas 2,264 (meisterių kl.), K. 
Škėma 2,185, V. Palčiauskas 
2,042, A. Zujus 2,004, A. Vilų- 
tis 1,940, E. Staknys 1,917, K. 
Ramas 1,889, A. Makaitis 1,851, 
dr. Bullockas 1,843, V. Karpuš
ka 1,778, V. Gotautas 1,587, 
Rutkauskas 1,567.

Į Lietuvių p-bes, lapkričio 28- 
30, Clevealnde įvedama B klasė. 
Į ją bus įkelti visi iki šiol ne
klasifikuoti šachmatininkai ir 
turį USCF B kl. ratingą. Pa
skirtos 2 dovanos geriausiems
B. klasėje.

Bostono tarpklubinės praside
da šį penktadienį. Vyriausioj 
grupėj (Championship Division) 
7 komandos, jų tarpe So. Bos
tono lietuvių pil. draugijos ko
manda (kapitonas Algis Makai
tis), sutrumpintai vadinama — 
Lithuanian. Pirmasis varžovas 
Cambridge I atvyksta pas lie
tuvius į So. Bostoną lapkr. 1

Oia modelis naujo raketinio lėktuvo X15. Jis galės skristi 4,104 
mylias per valandą. Bus pagamintas 1964 m.

greso 60-oje sesijoje, Baden - 
Baden mieste, Vokietijoje. Iš 
58 galimų balsų Mexico City 
gavo 30, Detroitas 14, Lyonas 
(Prancūzija) 12 ir Buenos Ai
res 2. Detroito atstovai, jų tar
pe Michigano gubernatorius G. 
Romney ir miesto burmistras
J. P. Cavanagh, vildamiesi pa
lankaus sprendimo, buvo pa
žadėję įrengti modemų stadio
ną ir entuziastingai žadėjo 
įvykdyti visus kitus oficialius pa 
geidavimus. Vien tik stadiono 
įrengimui buvo numatyta išleis
ti iki 50 milijonų dolerių. Ne
paisant viliojančių pažadų, kai 
kurie Tarptautinio Olimpinio 
komiteto pareigūnai amerikiečių 
pasiūlymuose ir pažaduose įžiū
rėjo pemelig didelį profesiona
lizmą ir olimpinių idealų stoką.

— Japonijos sostinėje Tokio 
su dideliu pasisekimu praėjo 
Tarptautinė Sporto savaitė, ku
ri pradėta lygiai 365 dienas 
prieš Tokio įvykstančius XVIII 
Olimpinius žaidimus. Sportinėse 
varžybose jėgas išbandė netoli 
4,000 sportininkų, atstovaujan
čių 35 valstybes. Ypatingai iš
kiliomis pasekmėmis varžybos 
nepasižymėjo. Tačiau organiza
cine prasme egzaminai puikiau
siai išlaikyti.

— Algis Grigaliūnas, Cleve
lando LSK Žaibo narys, šiuo 
metu studijuojąs Pittsburgho 
universitete ir žaidžiąs vietos 
fūtbo'o komandoje, pastaruoju 
metu teigiamai įvertintas ame
rikiečių spaudoje. Praėjusią sa
vaitę Algį Grigaliūną paminėjo 
ir Sports Ulustrated žurnalas, 
primindamas jo išrinkimą ko
mandos kapitonu ir jo išimtinai 
puikius pažymius. Spauda visuo
met pabrėžia ir Algio Grigaliū
no lietuvių tautybę.

— Tradicinės Chicagos Lietu
vių krepšinio varžybos šiemet 
yra rengiamos lapkričio 23—24 
d. d. Marąuette parko sporto 
salėje. Šiemetinių varžybų ren
gėjas yra LSK Aras. Varžybų 
nugalėtojui skiriama Lietuvos 
Generalinio konsulo dr. Petro 
Daužvardžio pereinamoji dova
na. Praėjusiais metais taurė te
ko ASK Lituanicai. Varžybų 
proga numatomos mūsų krepši
nio veteranų rungtynės. Taipogi 
ir lapkričio 23 šokių vakaras

d., lapkričio 15 d. pas lietuvius 
atvyks Harvardo universiteto 
komanda.

Canadian Chess Chat įvardi
na V. Palčiauską ir K. Jankaus
ką tarp geriausiai baigusių JAV 
atviras p-bes.

Boston Sunday Globė, spalio 
27, daug vietos skiria Bostono 
p-bių aprašymui. Atžymėtas 
Gedimihas Šveikauskas su lai
mėjimu prieš naująjį čempioną 
John Gurdo, taipogi Lietuvių 
pereinamoji dovana, kuri nuke
liavo pas J. Curdo.

Montrealio dienraštis The 
Star įdėjo spalio 19 Igno Žalio 
puikiai sužaistą partijos baig
mę su Hemmeles.

Bostonan atvykusi iš Angli
jos Miss Wooley užklausė vie
tos dienraštį, kaip surasti šacn- 
matų klubą Bostone? Negavusi 
atsakymo, pasiskundė apie tai 
draugui Londone. Tas užklausė 
Montrealio korespondentą, pas
tarasis — šių eilučių autorių, 
kol galop p-lė Wooley gavo ži
nių jai rūpimu kalusimu. Tie
siai — tiesiau, bet aplink grei
čiau, sako uteniškių patarlė.

Kazys Merkis

Lietuvių Auditorijoje, šokių va
karo rengimu rūpinasi LSK 
Aro, ASK Lituanicos ir LSK 
Neries valdybos.

— LSK Arui teko neigiamai 
atsakyti į Hamiltono LSK Ko
vo kvietimą sužaisti draugiškas 
krepšinio rungtynes. Priežastis: 
kvietimo data sutampa su šau
kimu Clevelande Š. Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto sąjungos suvažiavimu.

— LSK Aro treniruotės: ant
radieniais 6—7 vai. v. Gage par
ke jaunučių krepšinis; trečia
dieniais 6—7 vai. v. Marąuette 
parke vyrų krepšinis; šeštadie
niais 6—7 vai. v. Gage parke 
mergaičių tinklinis; penktadie
niais 9—10 vai. v. Marąuette 
parke vyrų krepšinis; šešetdie- 
niais 2:30—4:30 vai. p. p. Mar
ąuette parke vyrų ir jaunių 
krepšinis.

— Stalo tenisininkų ir tenisi
ninkių pasitarimas. Norint pa
gyvinti stalo teniso ir lauko te
niso sporto šakų veiklą, šį sek
madienį, lapkričio mėn. 3 d., 
11 vai. r. Jaunimo Centre įvyks
ta pasitarimas. Visus besidomin
čius kviečiama pasitarime daly
vauti. Norima įsteigti Jaunimo 
Centro stalo teniso ir lauko te
niso bendrą klubą,

ptr.

FUTBOLAS PO ŽEMĖMIS 
Wielicų druskos kasyklose, 

Lenkijoje, 130 metrų po žemė
mis susidariusioje erdvioje ąikš 
tėję buvo suorganizuotas Kro
kuvos apygardos futbolo turni- 
ro finalas. Komanda Gomik iš
ėjo nugalėtoja prieš komandą 
Hutnik santykiu 9:1.

Peter Cook, rašytojas ir aktorius, 
susituokė Nevv Yorke su Wendy 
Snowden. Jie susipažino studijuo
dami Cambridge universitete Ang
lijoj-

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI

Community Vaistinėje

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951
Kazimieras Kareckas, R. Ph., vais
tinės savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

PROTESTAS PRIEŠ
DOVANAS Iš VAKARŲ

Kirovo kolchozo darbininkai 
atsisakė priimti “žmonijos de- 
moralizatorių Vakarų vokiečių” 
jiems pasiųstus siuntinius. Ma
skvoj radijo pranešimu, darbi
ninkai, tarp jų ir vokiečiai, pa
reiškė, kad dovanų atsiųsti siun 
tiniai reiškia “sovietų dirban
čios liaudies įžeidimą”. Darbi
ninkai ypač aštriai puolę Evan
gelikų Pagalbos organizaciją, 
paketų siuntėją. Juose buvę nu
dėvėti drabužiai ir kitoks 
‘šlamštas”, taip pat rasta laiš
kų, kuriuose darbininkai kvie
čiami atvykti V. (Vokietijon. 
(E.)

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

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

(Arch Supports) lr tt 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
Vai. D-4 lr 6-8. šeštad. 9-1.
2850 W. 08rd St, Chicago 29, IU.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGUNSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 Sonth Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1B82 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdien. Išskyrus treč. Ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Sreet
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—1 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR. 8-8229.
Res. telef. VVAIbrook 5-6079

Res. HE 9-1679

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pnlaskl Rr. (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimu- Jei ne- 
ztsUlepla, skambinti MI 2-0001.

Tet KEUog 2-1922

DR. ALGIMANTAS BIELKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybš — PSICHIATRIJA
7400 VV. 183rd St, Tinley Park. UI.

Valandos pagal susitarimu

Ofisas 8148 VVest SSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 8241 VVest OOth Plaee
Tei.: REpubUe 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 6Srd Street
Kampas 88-člos lr California

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

Trečiad. tr kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 476-4042

Rea. VVAIbrook 5-8048

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HB 4-2894

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7~ot Sreet
Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-B, treč. lr šešt. tik
•uai tarus.

1CL ofiso HE 4-5768; Rea. HI 5-8995

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 5lst Sreet 
(Bendra praktika tr Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvirt 2-9 
vai., penkt 10 v. r. iki 9 v. v.f 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susltarlma.
Tel. ofiso 786-4477, Rezid. PR 8-8960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA m CHIRURGE 
SPECIALYBS — NERVŲ IR 

EMOCINltS LIGOS 
CRAVVFORD MEDTCAL BLDG. 

6449 80. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimu

Rea. GI 8-0878

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

6132 So. Kedzie Ave„ VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimu. Jei Be
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

Ofiso HE 4-1414, Rea. RE 7-8887
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpecialybS akušerija lr moterų Ilgos 

2454 VVest 71st Sreet 
(71-os lr Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 lr 8—8 vai. vak. 
šešt. 1-4 p. p. 

Trečiadieniai, uždaryte

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKU LIGOS 
2787 VVest 71«t Sreet 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta. 
Ligonius priima pagal susltarlma. 

Tet ofiso tr rea. WA 5-8817
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Ofiso tel. PR 8-3290
Namu — rei. PRospect 8-8081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUSJOKAA
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
1050 Weet 08rd Street

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 1 Iki 
6: antrad. lr penktad. nuo 4 Iki 8: 
Sett. nuo 1 Iki 4 vai.
Tet ofiso PO 7-8000. rea. GA 8-7378

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 6Srd Street 
Vai.: kaadlen nuo 1—4 p. p. lr S 
Iki 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 8-1535 '-

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road

Valandos: 9—12 lr 7—8 v. v. pagal 
susltarlma, Išskyrus trečiadienius, už-

Oflso PR 6-1795 Res. TR 8-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

2800 VVest 51st Street 
Oakley Medical Arta

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

Tel. Ofiso 247-0400, Resid. 787-1877

DR. V. KAUPAS
gydytojas ir chirurgas 

Vidaus ligos 
786 VVest SSth Street 

(Brldgeport Medical Arts)
Vai. vak. 8-8. šefit. 10-1. Trečiad. 
susitarus. Dienos metu tel. OA 5-

Ofiso lr buto tel. OLymplo 3-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. RElianee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
______(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:80 
vai. vak. šeštad. 1-4 vai., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLymplo 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—1 vai. ir 6—8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

K PUIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALlSTft

MEDICAL BUILDING
7150 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
• v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11

vai. ryto iki 8 vai. p. p.
Ofiso tel. RE 7-1108.

Rea tel. 289-3919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVeet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

(OFISO ir REZ.)
Valandos pagal susltarlma

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 68rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p. p.,
antrad. tr penktad. 5-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, Rea. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS —• vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os tr Campbell Avs. kampas)
Vai.: kasdien D-ll ryto lr 4-8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR; JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, m. 

Telef. ofiso: PUHman 5-8786
Namu: Beverly 8-8948 

PrlSm. vai.: kasdien 4-8 v. v., Šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — utdarvts
Ofiso tet PR 6-7800. Namu 935-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 So. Damen Avenne

Valandos: 1—9 p. p.
Išskyrus trečiadieni 

šeštadieniais 18—5 n, p.

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

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

Tel. ofisu RE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniai^ ir šeštadieniais 

atdaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-8681

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4807 So. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedsle lr Archerl 

VAL.; kasdien nuo 2 Iki 8 vaL vak,
Treč. lr sekmad. tik susitarus

DR, ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Sreet 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine. 

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

Telef. REpublio 7-2290.

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

keičia stiklus ir rfimns 
4455 S. California Avė., YA7-7881 
VAL.: 16 ryto Iki 8 v. vak., trečiad. 
uždaryta, šeštad. lž v. r. iki 8 p. p.

Bes. tot PR 9-6780

DR, L SEIBUTIS
Inkstu, pflslSs lr šlapumo taku 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 W«rt 
71st St. (71-os ir Campbell Aveniu 
kampas), tel. 776-2880; 80 N. Michi
gan avė.. Suite 808, tel. CE 6-7704. 

Valandos pagal susitarimu

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
8449 8. Pulaski Rd., Tel. LU 3-5775 
arba 15642 S. Cicero, Oak Forest, DL 

Telef. FU 6-2020.
Valandos pagal susitarimu. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. RElianee 6-4410 
Rez. tel. GRovehiU 6-0017

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

Trečiad, lr šeštad. pagal sutartį.
Ofiso telef. CLiffside 4-2896
Rezid. telef. VVAIbrook 5-8099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Aąenne 
Bendra praktika lr specialiaichirurgija

Valandos kiekvienu dienu 2 — 4 tt 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pg. 
gal susitarimu. Šeštadieniais nuo 2 
v. Iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ)
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St 
rel. PRospect 8-1228 ar PR 6-6577 
Ofiso vai.; Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo 6 Iki D 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu lai- 
ku — pagal susitarimu.

Of. tel. HE 4-2123 Namų GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Treč. ir šešt. uždaryta
Telefonas — GRovehiU 6-2838

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
SpedalyU: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 lai 4 lr 6 Iki 8 T. V. 

šeštadieniais 1 Iki 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 Sonth Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. lr 
tl skubiais atvejais lr susitarus.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8189

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųnette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 IM 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal sutartį.

DRTp.Z.ZALATORIUS“
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Sonth Halsted Street
rel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6958 

Rez. 6600 So. Artesian Avtsme
VaL 11 v. ryto Iki 8 v. p.p., 6-7 v. Vi



Daug kainuojanti

EUROPOS GYNYBA
Jungtinės Amerikos Valsty

bės dideles pinigų sumas išlei
džia vadinamųjų atsilikusiųjų 
kraštų šelpimui. Valstybės biu
džete tai padaro didelę spragą. 
Dėlto netenka stebėtis, jei kon
grese, svarstant biudžeto įsta
tymą, diskusijose atsiranda į- 
vairių nuomonių ir sukelia ašt
rių ginčų. Ginčijamasi ne dėl 
to, kad nutrauktų užsieniui pa 
šalpą, bet kad ją kiek galint 
tikslintų ir mažintų, nes tei
kiant bei skirstant pašalpas, 
atsiranda netikslumų, išeikvoji 
mų ir net nesąžiningumų. To
dėl kongrese ir yra iškeliami 
nereguliarumai, kurie norima 
pašalinti.

Labai daug pinigų Jungtinės 
Valstybės yra išpylusios Euro
pai apsaugoti nuo komunizmo. 
Žymiojo karinio vado ir buvu
sio Valstybės sekretoriaus Mar 
shalio vardu pavadintu planu 
Vakarų Europa ne tik buvo 
išgelbėta nuo komunizmo, bet 
ir pastatyta politiškai ir ypač 
ekonomiškai ant stiprių kojų. 
Vadinamoji prezidento Truma
no doktrina taip pat daug kai
navo Amerikai, bet ja buvo 
daug pasiekta: buvo išgelbėta 
Graikija ir Turkija nuo Sovietų 
Rusijos agresijos.

*
Bet šiuo tarpu norima su

stoti ties tuo klausimu, kiek 
šiuo metu kainuoja Jungti
nėms Valstybėms Vakarų Eu
ropos apsauga.

Per apie penkioliką metų JA 
Valstybė vykdė savo įsiparei 
gojimus saugoti Vakarų Euro
pą nuo sovietinės agresijos, lai
kant tame kontinente gausią 
kariuomenę. Tai buvo ir yra 
kolosalinio didumo uždavinys, 
kainuojąs pasakiškas pinigų su 
mas. Juk gausius karių būrius 
r eikia nugabenti Europon, rei
kia juos visokiais .reikmenimis 
aprūpinti, reikia juos laikyti 
paruoštyje.

Po II Pasaulinio karo Ame
rikai kitos išeities nebuvo. Ji 
turėjo pasirūpinti nuo nacių 
išlaisvintos Europos apsauga. 
Dar neturint atominių pabūk
lų, kaip turima šiandien, vienin 
te'.ė efektinga gynybos priemo
nė buvo armijos gausūs garni
zonai, strateginės oro koman
dos remiami. Amerikos įsipa
reigojimai ir šiandien pasilieka 
tie patys. Dar ir dabar Jungti
nės Valstybės turi budėti ir 
saugoti Vakarų Europą nuo 
Sovietų Sąjungos agresijos. 
Bet šiuo metu būdai ir priemo
nės gynybos sistemoje yra pa
sikeitę.

Karo vadovybė tai labai ge
rai supranta. Iš to supratimo 
išeidama, prezidentui ir vyriau
sybei pritariant, prieš porą sa
vaičių buvo pademonstruoti 
nauji galimumai. Sprausmi- 
niais karo lėktuvais iš Texas 
į Vakarų Vokietiją mažiau ne
gu per tris dienas perkelta ka
riuomenės divizija iš 14,500 ka 
rių. Parkėlimas buvo labai 
sėkmingas. Tai pirmas toks į- 
vykis pasaulio istorijoj. Pažy
mėtina, kad kartu su kariuo
mene buvo pervežti tais pačiais 
lėktuvais ir įvairūs kariniai pa
būklai.

Spaudoje ir gyvenime

DIALOGAS
Nors raudonųjų dvarų bernai — 

kolchozininkai — dirba už skur
džius svarus grūdų ir už menkas 
kapeikas, vistiek daugelis kolcho
zų nuostolingi, skęsta netvarkoje. 
Dituvos kolchozas (Klaipėdos kraš 
te) pernai turėjo 28,000 rublių 
nuostolio. Tai skelbia okupantų 
kontroliuojama “Tiesa” nr. 237 
spalio 9 d. Buvo sušauktas susi
rinkimas. Kaip rašo “Tiesa”:

“Susirinkime ginčijosi traktori
ninkas Vytautas Kontautas ir Žal
girio skyriaus valdytojas Vincas 
Liutikas, štai jų dialogas:

V. Kontautas: — Atvažiavau į 
Žalgirio skyrių sėti pupų. žemė 
blogai paruoštai. Atsisakau sėti. 
Liutikas verčia. Direktorius sako: 
“Gazuok”. Aš nešėju. Liutikas: 
“Sek”. Priverčiau, kad šėmė būtų

Sovietai, žinoma, pradėjo 
skelbti insinuacijas, kad tas 
Amerikos žygis — tai karo grė 
smė.

Šis žygis buvo susietas tik 
su Vakarų Europos apsauga. 
Nors jis ir labai daug kainavo, 
bet juo įrodyta draugams ir 
priešams, kas bus galima pa
daryti, jei Sovietai bandytų 
naujus agresijos žygius į Va
karus.

*

Nežinia, kaip ilgai teks A- 
merikai budėti Vakarų Euro
pos sargyboje ir skirti tam 
reikalui milžiniškas pinigų su
mas. Kai skaičiuojama, kiek 
kainuoja amerikiečių karinių 
dalinių išlaikymas užsienyje, 
sužinoma, kad tik vien Euro
poje tam tikslui išleidžiama 
pusantro bilijono dolerių.

Savo laiku prezidentas Ei- 
senhoweris ir taip pat prez. 
Kennedy yra bandę Jungtinių 
Valstybių kariuomenės išlaiky
mo naštą palikti pačiai Euro
pai, nes buvo ir yra jaučiama, 
kad, atsižvelgiant į labai sėk
mingą ekonominį atsistatymą, 
į gerovę, kokia ten naudojama
si, Vakarų Europos kraštai jau 
tikrai galėtų pajėgti tą gyny
bos naštą pakelti. Bet nei bu
vusiam prezidentui, nei dabar
tiniam nepavyko įtikinti euro
piečių, kad jau laikas patiems 
imti gynybos naštą ant savo 
pečių. Jiems nekartą buvo duo
ta suprasti, kad vėliau ar anks 
čiau Jungtinės Valstybės, jei 
ne visus, tai bent dalį savo ka
riuomenės dalinių turės ištrauk 
ti iš Europos.

*
Kai prieš porą savaičių lėk

tuvais buvo perkelta Europon 
visa Jungtinių Valstybių ka
riuomenės divizija ir pademons 
truota, kad kiekvienu pavojaus 
atveju bus galima pervežti per 
Atlantą apginkluotus karių pul 
kus greitai ir sėkmingai, Euro
poje buvo suprasta, kad ameri
kiečiai ištrauks iš ten savo pas 
tovią kariuomenę ir dėlto kilo 
nemažas susirūpinimas. Ypač 
daug tokio susirūpinimo paro
dyta Vakarų Vokietijoje. Nau
jasis kancleris dr. Erhard vie 
šai pareiškė, kad būtų pavo
jinga palikti Vakarų Europą 
be pastovios amerikiečių ap
saugos. JAV sekretorius Dean 
Rusk specialiai turėjo nuvykti 
į Bonną, Vakarų Vokietiją, į- 
tikinti Erhardą ir jo vyriau
sybę, jog Jungtinės Valstybės 
nemano ištraukti savo kariuo
menės iš Europos, nes aiškiai 
jaučia jos ten reikalingumą, 
nors tai Amerikai kainuoja la
bai didelius pinigus.

Tačiau neužmirština, kad Va 
karų Europos apsaugojimas 
nuo Sovietų Rusijos ir nuo ko
munizmo yra kartu ir Ameri
kos apsaugojimas nuo tų pa
čių pavojų. Jei Sovietams pa
vyktų pasigrobti į savo kontro 
lę visą Europą, ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių saugumo 
problemos keleriopai padidėtų. 
Rimti Amerikos politikai ir vai 
stybininkai tai labai gerai su
pranta.

KOLCHOZE
geriau paruošta. Bet juk ne visur 
taip buvo reikalaujama.

V. Liutikas: — Dėl Kontauto 
kaltės reikėjo suvėlinti sėją ir der
lius menkas.

V. Kontautas: — O ar aš kal
tas, kad 60 valandų stovinėjau 
nuiminėdamas kukurūzus. Gaišti, 
o rugiai nesėjami, žemė neariama.

Į šiuos mechanizatoriaus kalti
nimus niekas neatsakė. Skyriaus 
valdytojas nenori prisiminti, kad 
spalio pirmąją tik pusė kukurūzų 
tenuimta, kad nepaseta 47 hekta
rai rugių. Aleksejus Bistrovas irgi 
nutyli, jog ūkis tik šešiasdešimti
mi procentų įvykdė rudens sėjos 
planą, kad penki galingi traktoriai 
tesuarė vos 23 ha dirvų.

Su širdgėla kalba senyvas dar
bininkas Antanas Gadeikis:

(Nukelta į 4 psl.)

SUNKI NAŠIA (SUIA NAUJAU 
VOKIETIJOS VADOVĄ

Naująjį kanclerį prof. Erhardą laukia na uji uždaviniai ir domimasi, ar jo valdymo 
metu pasireikš naujas stilius. Erhardas d ar 1948 m. parodęs politinę išmintį. Pir

menybė užsienio politikai. Erhardo žygius varžys partija ir akylusis 
stebėtojas — Adenaueris

Nuo spalio vidurio Vak. Vo
kietija turi naują vadovą, ir ne 
tik vokiečiai, bet ir užsienis 
atidžiai stebi pirmuosius prof. 
Erhardo, naujojo kanclerio, žy
gius. Jis buvo, galima teigti, pa
daręs gerą įspūdį savo deklara
cijoje, jis jau turėjo visą eilę 
svarbių politinių pasimatymų, o 
lapkričio mėn. jo laukia neabe
jotinai svarūs pasikalbėjimai su 
de Gaulliu, prez. Kennedžių, bri
tų ministerių pirmininku Home.

Kai profesorius Erhardas, 
ūkio specialistas, įkopė į kanc
lerio, taigi patį svarbiausią Vo
kietijoje postą, gal ne visi pa
stebėjo, kad jo kelias į viršū
nes nebuvo rožėmis klotas. Jį 
per pastaruosius mėnesius ly
dėjo ne tik buv. valdžios vado
vo — stiprios asmenybės Ade
nauerio, bet ir visos eilės jo ša
lininkų nepasitikėjimas. Erhar
das savo valdymo metus pra
dėjo, ne “stipraus politiko” įspū
dį turėdamas.

Ar Vokietija bus valdoma 
kitokiais metodais?

Politiniai stebėtojai dabar 
svarsto, kad naujasis vokiečių 
kancleris visai nemanąs daryti 
konkurencijos stiprios rankos 
Adenaueriui, bet, priešingai, 
sieksiąs įrodyti, jog kraštas ga
li būti valdomas kitokiais me
todais. Vieną pavyzdį Erhardas 
jau bus parodęs, kai pirmoje 
savo valdymo savaitėje jis at
silankė aukštuosiuose parlamen
to rūmuose (Bundesrat — juos 
sudaro paskirų Vokietijos kraš
tų atstovai) ir pasisakė norįs 
su kraštais artimai bendradar
biauti. Gia jau buvo skirtingas 
mostas, palyginus su buvusiu 
kancleriu, kai anas per 14 me
tų tik kartą buvo atsilankęs 
Bundesrato posėdžiuose.

Kita, Vokietijoje ryškiai pa
stebima, nuomonė siejasi su Er
hardo, kaip politiko, privalu
mais. Žinoma, niekas neneigia, 
kad profesorius dr. Liudvikas 
Erhardas — pirmoje eilėje žy
mus ūkio žinovas. Visi jam pri
pažįsta nuopelnus likvidavus 
priverstinį ūkį (priešinantis ir 
Vakarų sąjungininkų okupaci
niams organams) ir vėliau 
įvykdžius vad. “ūkio stebuklą”. 
Šveicarų spauda čia iškelia ma
žai spaudoje žinomą dalyką — 
juk tas ūkio specialistas anuo
met, 1948 m., buvo įvykdęs aiš
kų politinį aktą, dar anuomet 
jis buvo parodęs politinį subren
dimą bei politinę išmintį. Tad 
išvadoje mes čia paklausime: ar 
logiški visi nuogąstavimai, kad 
Erhardas galėsiąs būti menkas 
politikas ?

Erhardo polit'nės ambicijos 
siekia daug toliau

Buvo keli veiksniai, palengvi
nę Erhardui įkopti į kanclerio 
Adenauerio sostą — tai profe-

WILLIAM HENRY HUDSON

EL OMBU
Išvertė P. Gaučys

Besiurbčiodamas matę, jis mums papasakojo apie 
kautynes, kuriose dalyvavo, apie ilgus žygius ir kan
čias tyruose, apie kai kuriuos vadus, kurių vadovybė
je jis tarnavo. Juos išvardindamas, atsitiktinai pami
nėjo generolą Barbosą.

Monika, aš žinojau, niekados nebuvo girdėjusi 
apie šitą žmogų, ir todėl aš nebijojau kalbėti apie jį.

— Girdėjau kalbant, tačiau nežinau, ar tai tie
sa, būk Barbosa esąs miręs, — paklausiau jį.

— Tuo atžvilgiu aš tamstą galiu patenkinti, — 
jis atsakė, — nes aš tarnavau jo vadovybėje, kai jo 
gyvybė užgęso San Luis provincijoje prieš dvejus me
tus. Jis vadovavo tūkstančiui devyniems šimtams 
vyrų, kai tatai nutiko, ir visi buvo įvykio nustebinti. 
Ne todėl, kad būtų jo gailėję, priešingai jo paties 
pasekėjai bijojo ir buvo patenkinti išsivadavę iš jo. 
Jis savo žiaurumu pralenkė daugelį vadų ir buvo 
pratęs pajuokiamai pasakyti, kad jis negalįs eikvoti 
parako, juos sušaudant. Tačiau mes ne dėl to skun
dėmės, bet kad jis sugebėjo su savo paties vyrais

A. ALSEIKA, Vokietija

soriaus populiarumas tautoje ir 
valstybės pasiekta gerovė. Sa
koma, kad tas žmogus gerovę 
galėtų ir toliau garantuoti. Er
hardas nėra partinis politikas, 
tačiau jo atstovaujamoji parti
ja (CDU — krikšč. demokra
tai) jį laiko, populiariai kal
bant, vad. “rinkiminiu garve
žiu”, taigi galinčiu lemiamai pa
veikti rinkimų eigą. Vak. Vo
kietijoje parlamento rinkimai 
įvyks 1965 m. rudenį, taigi už 
dvejų metų. Partija kaip tik 
laukia, kad naujasis kancleris 
galėsiąs laimėti rinkimus ir to 
galima laukti, jei dabartinio va
dovo politinės pozicijos pagrin
das — krašto gerovė — išliks 
dabartinėje padėty dar bent 
dvejus metus.

Politiniai stebėtojai vis dėlto 
iš Erhardo laukia daugiau kaip 
partiniai veikėjai. Jie įsitikinę, 
kad jo ambicijos siekia ne tik 
laimėti 1965 m. rinkimus, — jis 
norėtų krašte įvykdyti kai ku
rias politines reformas. Čia pir
miausia tektų iškelti norą la
biau sudemokratinti valdymo 
stilių. Ką tai reikštų ? Ogi, užuot 
daugiau autokratinių “paskiro 
žmogaus sprendimų” ir pana
šios politinės taktikos, įvesti ki
tur pastebimą vad. “teamwork” 
sistemą. Naujasis kancleris no
rėtų daugiau kontaktų, ryšių 
su pačiais gyventojais, kitais 
žodžiais, būtų lauktina kai ku
rių autoritetinių bruožų politi
koje pašalinimo, o tai juk kar
tais buvo pastebima dabartinio 
politinio vadovo pirmtako 14 
metų valdymo laikotarpyje.

Politiniai žygiai pagal 
de Gaulle metodus?

Pats prof. Erhardas jau yra 
pranešęs, kad jis ateityje pasi
ryžęs į gyventojus kreiptis tie
sioginiu keliu, jis norįs “kalbėti 
į tautą”, o tai mums primena 
politinį metodą — turintį aiš
kų plebiscitinį polinkį, jau labai 
panašų į Prancūzijos valdovo 
prez. de Gaulle valdymo meto
dus. Žinoma, Erhardas teisus, 
kai jis siekia įsigyti “paprasto
jo žmogaus” pasitikėjimą — tas 
pasitikėjimo santykis, atrodo, 
siekiamas kaip vienas pagrindi
nių kanclerio valdymo pagrin
dų.

O jei prisiminti aukščiau mi
nėtą “teamwork’’ metodą, at
seit, visai naują naujos vado
vybės bruožą, tai čia Erhardas 
dar atsidurs prieš įvairius kliu
vinius — vienas jų tai nuomo
nių skirtingumai, ypač užsienio 
politikos klausimais, pačioje 
krikščioniškųjų partijų (SDU 
ir CSU) vadovybėje, skirtumai, 
kuriuos nėra įmanoma lengvai | 
išlyginti. Negalima pamiršti ir I

tai, kad Adenaueris, dabar kaip 
parlamento eilinis narys ir 
CDU partijos vadovas, visą lai
ką, jam dar gyvam esant, veiks 
kaip Erhardo žygių akylus ste
bėtojas ir, atrodo, kaip neatlai
dus kritikas. Vieną galima pa
stebėti — Vokietijoje būta ban
dymų sudaryti vieningą “pata
rėjų sistemą”, tačiau bent šian
dien tie patarėjai, tas “team- 
work” toli gražu nėra vienin
gas organizmas.

Užsienio politikoje laukiama 
naujų atspalvių

Apsiriks visi stebėtojai, ap
siriks ir pats Ernardas, many
dami, kad Vak. Vokietijoje pir
menybę tektų paskirti vidaus 
politikos klausimams. Užsienio 
politikos klausimai naująjį va
dovą jau greitai užguls visu 
savo svoriu ir čia bus svarbūs 
pasimatymai su de Gaulliu ir 
prez. Kennedžių. Atrodo, Erhar
das sieksiąs daugiau suartėti 
su Anglija, jis ir toliau laikysis 
artimų ryšių su Vakarais ir tu
rės balansuoti tarp JAV ir Pran 
cūzijos. Gal tie ryšiai su abiem 
sąjungininkais turės kiek skir
tingą atspalvį, tačiau pasikeiti
mų santykiuose su prancūzais 
ir JAV nelaukiama — čia bu
dės ir CDU, ir pavojingasis ste
bėtojas Adenaueris. Vokietija 
ir toliau rungsis su komplikuo
tais užsienio politikos klausi
mais, ir šiuo požiūriu Erhardo, 
kaip kanclerio, uždaviniai labai 
sunkūs bei nepavydėtini. Vak. 
Vokietija ir toliau laikytina 
svarbia grandimi pasaulinėje 
politikoje, ir galima drąsiai 
teigti,' kad su rezervais sutikę 
Erhardą sovietai taip pat čia 
tars žodį. Labai galima, kad ir 
Chruščiovas anksčiau ar vėliau 
dės pastangas aiškintis ir su 
naujuoju įpėdiniu. O čia vėl ryš
kės naujojo vadovo veidas bei 
gabumai.

Teisinio komiteto pirm. Emanuel Celler Washingtone susipažįsta 
su civilinių teisių įstatymo dokumentais.

elgtis, kaip su šnipais ar karo belaisviais. Ne vieną 
kartą esu matęs nužudant buku peiliu, Barbosai žiū
rint ir rūkant cigaretę. Mus sukrėtė jo mirties bū
das, nes niekad nebuvo matyta žmogų panašiai mirš
tantį-

— Tai įvyko žygyje kokiu mėnesiu prieš jo pa
baigą, kai vienas kareivis vardu Brakamonte vieną 
vidudienį atėjo su savo kapitono laišku pas generolą. 
Barbosa sėdėjo savo palapinėje vienmarškinis, kai 
jam įteikė laišką, bet kaip tik tą akimirką, kai jis 
ištiesė ranką jam paimti, kareivis užsimojo jį nudur
ti. Generolas, atšokdamas atgal, išvengė smūgio, tuo
jau kaip tigras šoko ant savo užpuoliko ir, pagrie
bęs jį už alkūnės, išplėšė iš jo rankos durklą, kad 
žaibo greitumu jį suvarytų į vargšo pamišėlio gerk
lę. Jam sukritus, generolas pasilenkė prie jo ir, prieš 
ištraukdamas ginklą, sušuko tiems, kurie atskubėjo 
jam pagelbėti, kad atneštų stiklinę. Kai su stikline 
rankoje atsistojo ir pažiūrėjo į juos, sakoma, jo vei
das buvo pabalęs žaizdre įkaitintos geležies baltumu 
ir jo akys liepsnojusios. Jis buvo pamišęs nuo įtūži
mo ir, kad girdėtų visa kariuomenė, garsiai suriko: 
“Štai kaip aš elgiuos 3u niekšu, panorusiu pralieti 
mano kraują!” Ir pilnu įniršimo mostu sviedė ir su
daužė kruviną stiklinę, paliepdamas vyrams lavoną 
išmesti lauk ir palikti karančiams sudraskyti.

DRAUGAS, penktadienis, 1963 m. lapkričio mėn. 1

KAS NAUJO VATIKANE
Iš visuotiniojo susirinkimo diskusijų ir nutarimų

Vatikane vykstantis Bažny
čios susirinkimas savo reformų 
ryžtu beveik prilygsta garsia
jam Tridento susirinkimui. Jis 
bus minimas šimtmečiais ir gal 
net tūkstamečiais. Jo nutarimai 
palies visus pasaulio kontinen
tus. Jo įtaką jaus ne vien tik 
katalikai, bet ir apskritai visas 
krikščioniškasis pasaulis, o net 
ir kitos tikybos bei jų priešai. 
Dėl to buvo įdomu pasklaidyti 
kasdienes Vatikano informacijas 
apie susirinkimo eigą.

Pradedant šios sesijos posė
džius, North Carolinos vysku
pas Vincentas S. Waters reikš
mingai pažymėjo:

— Mes atvykome į antrąją 
sesiją techniškai geriau pasiruo
šę kaip į pirmą... Mes aiškiai 
žinome, kokius uždavinius su
važiavimas turi prieš save.

Tai bus, anot Kolumbijos ar
kivyskupo A. Munoz Dugue, — 
“dideli dalykai Bažnyčios ir vi
so pasaulio ateičiai”.

Sūvažiavimo ryšys su 
Paulium VI

Susirinkimas nuoširdžiai ben
dradarbiauja su gilesnių refor
mų šalininku ir vadovu popie
žiumi Paulium VI ir šios sesijos 
pradžioje jam pareiškė sūnišką 
atsidavimą sveikinime: “šventa
sis Tėve, praeities metais Jūs 
savo žodžiais vedėte kaip brolis 
(kai dar nebuvo popiežiumi. 
Red.), bet vakarykštė diena at
vėrė Jūsų kaip tėvo širdį mums. 
Tegu Jūsų šventenybė priims 
mūsų gyvą ir džiaugsmingą pa
dėką už tai, kad panorėjote 
mums nurodyti ir uoliai reko
menduoti eigą, kurią turėtume 
sekti savo darbe. Savo maldomis 
ir savo darbu mes tikimės ir 
veikiame drauge su Jūsų švente 
nybe, kad šventoji katalikų Baž 
nyčia pasireikštų visam pasau
liui kaip Kristaus paslaptis, kaip 
paties Kristaus gyvenimas že
mėje.”
Bažnyčia — nuolat augąs gyvas 

organizmas
Iš pasakytųjų minčių santrau 

kų jaučiama, kaip tos diskusijos

Taip pasibaigė tas nuotykis, bet nuo tos dienos 
jo artimieji pastebėjo generole pakitimą. Jeigu tams
ta, bičiuli, kada nors esi tarnavęs jo vadovybėje ar 
bent esi jį matęs, žinai, kas per žmogus jis buvo... 
aukštas ir gražiai sudėtas, mėlynakis ir geltonplau
kis, kaip koks angelas, apdovanotas jėga, ištverme 
ir ryžtu, kuriais stebėjosi visi. Jis buvo nelyginant 
erelis tarp paukščių... tasai paukštpalaikis, nežinąs, 
kas yra silpnumas ir pasigailėjimas, kurio spiegi
mas siaubu nukrato visas kitas būtybes, kuris krykš
tauja, užlenktais nagais draskydamas savo aukos 
kūną

Bet dabar jį sukaustė kažkokia paslaptinga liga, 
atėmusi iš jo galingą jėgą. Jo veidas apsitraukė li
guistu blankumu, ir, kai sėdėjo balne, jojo palinkęs 
į priekį ir svirdinėdamas į abi puses, kaip girtas- 
Ir šitas keistas silpnumas diena iš dienos vis didėjo 
Kariuomenėje buvo sakoma, kad kraujas to vyro, ku
rį jis nužudė, apnuodijo jį. Daktarai, lydėję mus ta
me žygyje, negalėjo jo pagydyti. Ir tai taip siutino 
Barbarosą, kad jie pradėjo prisibijoti dėl savo gyvy
bių. Dabar jie sakė, kad stovykloje jie negali jo rei
kiamai gydyti ir kad jam reikia vykti į miestą, kur 
galima taikyti skirtingą gydymo būdą.

(Bus daugiau)

S

vyksta laisvai, bet drauge su di
deliu respektu amžiniesiems da
lykams, su dabarties gyvenimo 
pajautimu, su siekimu krikščio
nių vienybės, su gilaus dvasi
nio pažangumo dvasia.

Afrikos naujosios valstybės 
— Tanganikos — kardinolas 
Rugambwa atkreipė dėmesį, kad 
Bažnyčia, nors ir yra tikrovė, 
bet ji yra organizavimosi ir vys 
tymosi eigoje, vis siekianti tik
rojo pilnumo. Tačiau savo ap
imtimi Bažnyčia yra visur pa
saulyje ir visur su misionierišku 
uždaviniu, net ir ten, kur kata
likų dauguma.

Romos kurijos sutarptautini- 
mas, vyskupų teisių praplėtimas

Diskusijose ilgėliau sustota 
dėl vadinamos vyskupų kolegi
jos, kuri, pasilikdama vienybėje 
su popiežiumi, būtų iniciatyvos 
šaltinis, Bažnyčios valdymo cen 
trinis vienetas, drauge išplečiant 
atskirų vyskupų valdymo parei
gas Bažnyčioje. Tai bus, kaip 
kalbėjo Belgijos vyskupas De 
Smedt, veiksmingas Kristaus a- 
vidės valdymo būdas. Vyskupai 
patars įvairiose apaštalavimo 
akcijose, ir tas padėts jiems 
veikti didesniame vienume. Da
bartinis greitas susisiekimo bū
das padaro galimu palaikyti giau 
dų ryšį su popiežium ir su vi
sais kitais vyskupais pasaulyje. 
Romos kurijos sutarptautinimas 
daug tobuliau padės popiežiui 
atlikti savo misiją.

Iki gyvybės atidavimo už 
ganomuosius

Ispanijos vyskupas E. Marti
nez Gonzales pabrėžė, kad dva
sinės hierarchijos nariai yra 
Kristaus paslapčių skleidėjai. Jų 
pareiga pasišvęsti savo tarny
bai net iki gyvybės atidavimo 
už savo ganomuosius.

Pietų Afrikos arkivyskupas 
D. Hurley iškėlė kunigų reikš
mę, pavadindamas juos vysku
po akimis, ausimis, net jo balsu; 
dėl to reikalinga skirti didesnį 
dėmesį kunigams, diskutuojant 
Bažnyčios struktūrą.

Pakeitimai brevioriuje

Balsuojant atskirus nutari
mus spalio mėnesio posėdžiuose, 
be kitų dalykų, pasisakyta, kad 
bažnytinėse rubrikose turi būti 
pažymėta, kada pamaldų laiky
mas gali atstoti brevioriaus kal
bėjimą ; vyskupams duodama 
teisė dispensuoti nuo brvioriaus 
ar tam tikrais atvejais leisti jį 
kalbėti vietos kalba; nuspręsta 
baigti patikrinti psalmyną; bre
vioriaus matutinum dalyje nu
spręsta sumažinti psalmių kiekį 
ir padidinti lekcijas, be to, ap
leisti primą.

Dviem pavidalais Komunija

Dviemis pavidalais šv. Komu
nija galės būti duodama kunigiš
kų šventimų, vienuoliškų įžadų 
proga, o taip pat ir atnašau-

(Nukelta į 4 psl.)



Lietuviu Meno Ansamblio „Dainavos“
DALYVAUJANT VIEŠNIAI IŠ AUSTRALIJOS SOLISTEI GENOVAITEI VASILIAUSKIENEI

PROGRAMOJE: Juliaus Gaidelio “Kantata Apie 
Lietuvą” ir kitų kompozitorių kūriniai.

SOLISTAI: Genovaite Vasiliauskienė, Nerija Lin
kevičiūtė, Algirdas Brazis.

AKOMPANUOJA: Dorothy Oldham ir Profeso- 

f rius Vladas Jakubėnas.

DIRIGUOJA: Stepas Sodeika ir Algis Šimkus.

LAIKAS: 1963 m. lapkričio mėn. 3 dieną 3:30 vai. 
po pietų.

VIETA: Marijos Aukštesniosios Mokyklos salėje, 
67th ir So. California Avė., kampas.

BILIETAI GAUNAMI: “Marginiuose”, 2511 W. 69th St. Tel. PB 8-4585. “Royal Blue” krautuvėje, 4359 So. Campbell Avė. TeL BI 7-9475.
“Dainoje” 3321 So. Haisted St., TeL CL 4-5665. Cicero — Štangerbergų krautuvėje, 4938 W. 15th St., Tel. OL 6-1096 Sekmadienį bilietų kasa atidaryta nuo 2:30 vai. p. p.

Filosofija nežino kitos paguo
dos, kaip tik užmiršimas.

— LamennaisPROF. SIMO SUŽIEDĖLIO 
PAGERBIMAS BOSTONE

T ev »• *.• •? #-•- a-
60-ties metų amžiaus sukaktis

• >> »v

Pp Kristaus Karaliaus aka- 
derajjos Bostono ateitininkai pa
gerbė buvusį Ateitininkų Fede
racijos vadą prof. Simą Sužiedė
lį, jb 60 metų sukakties proga. 
Jubiliatą apibūdinantį žodį tarė 
dr., J. Girnius, kurio sutrauktos 
miųtys su viena kita papildyta 
pastaba čia ir pateikiamos.

Gyvenimo kelias
S. Sužiedėlis yra gimęs 1903 

m. lapkričio 10 d. Petrapilyje. 
Jo tėvai yra kilę iš Ulbinų km., 
Kanavo valsč., Lydos apskr. 
1918 - 20 metais mokėsi Vilniaus 
lietuvių gimnazijoje, lenkams o- 
kupavus Vilnių, įsijungė į par
tizanų veiklą užfrontėje. Lenkų 
pagautas paspruko ir perėjo sie
ną. 1924 m. baigė Kauno Auš
ros gimnaziją, 1928 m. Lietuvos 
universiteto Teolog. - Filosofijos 
fakultetą. Studijavo istoriją, fi
losofiją ir pedagogiką. Dar ne
baigęs studijų, 1927 m. išvyko 
į Rygos lietuvių gimnaziją mo
kytojauti, čia universitete dar 
gilino savo studijas. 1935 — 
1939 m. mokytojavo Kėdainių 
gimnazijoje. 1939 m. paskirtas 
Lituanistikos Instituto bibliote
kos ir archyvo vedėju ir pa
kviestas į Teologijos - Filosofi
jos fakultetą dėstyti visuotinę 
istoriją. Bolševikams uždarius 
Teolog. - Filosofijos fakultetą, 
S. Sužiedėlis iš dėstytojo parei
gų' buvo atleistas ir paskirtas 
Lituanistikos Instituto moksli
nu! sekretoriumi, o nuo 1941 m. 
ir Lietuvių mokslo akademijos 
sekretorium, Kauno universiteto 
Teo'og. - Filosofijos fak. istori
jos katedros adjunktu ir pro- 
dekapu. 1946-48 m. Hanau gim
nazijos Vokietijoje mokytojas, 
nuo 1950 m. yra Darbininko vy
riausias redaktorius. 1962 m. pa
keltas į Lietuvių Katalikų aka
demijos narius mokslininkus.

Moksliniai darbai
Jubilijatas yra istorikas mok 

alininkas. Jei paprastai mano
ma, kad poetas turi gimti, tai 
tas pats pasakytina ir apie 
tikrą istoriką, kuris iš surinktų 
įvairių šaltinių žinių sugebėtų 
atkurti tikrą praeities vaizdą. 
S. Sužiedėlis kaip tik ir pasižy
mi šia istoriko kūrėjo dovana. 
Be to, jo istorinės studijos pa
sižymi sistemingumu, lengvumu 
ir sklandumu. Jos skaitomos 
kaip beletristika.

S. Sužiedėlis yra parašęs visą 
eilę didesnių istorinių studijų 
ir istorinių straipsnių. Jų visų 
trumpu straipsniu neįmanoma 
suminėti. Yra parašęs keletą at
skirų studijų apie Vytautą D. 
ir atskirą knygą apie šį Lietu
vos valdovą, eilę studijų apie 
Lietuvos santykius su Livonija 
ir lietuvių kovas su Maskva dėl 
Livonijos, apie Lietuvos krikš
tą ir reformaciją ir daug kitais

Lietuvos istorijos aktualiais 
klausimais. Atvykęs į JAV-es, 
be visos eilės istorinių straips
nių, yra parašęs tris vertingas 
studijas iš Amerikos lietuvių 
praeities: apie Jėzaus Nukry
žiuotojo seserų kongregaciją, 
Lavvrenco Šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją ir kunigo Jono švagž- 
džio biografiją.

Be to, jubiliatas yra ir gabus 
publicistas, jo straipsniai visa
da pasižymi keliamų klausimų 
aktualumu. Jis spaudoje pra
dėjo reikštis jau nuo 1922 m., 
įvairiems katalikiškiems laikraš
čiams duodamas reportažų, ei
lėraščių, beletristikos, publicis
tinių, ideologinių bei istorinių 
straipsnių. Apie S. Sužiedėlį 
kaip apie publicistą, galima pa
rašyti ištisą studiją, čia užten
ka tik paminėti, kad jo redaguo 
jamas “Darbininkas” tapo vie
nu rimčiausių lietuvių laikraš
čių Amerikoje.

Visuomeninėje veikloje

S. Sužiedėlis yra ne vien is
torikas ir publicistas, bet ir vi
suomenininkas. Būdamas kuk
lus, į visuomeninį darbą įsitrau
kė gyvenimo reikalo verčiamas, 
o ne ieškodamas kokios nors tuš 
čios garbės ar pagyrų. Visuome 
ninį darbą pradėjo 1919 m. Vil
niuje, dirbdamas pirmoje skau
tų draugovėje, toliau veikė Vil
niaus lietuvių moksleivių Mildos 
meno kuopelėje, šaulių būryje, 
pavasarininkuose, ateitininkuo
se. Ypatingai jo veikla yra pa
sireiškusi ateitininkų organizaci
joje, kurioje palaipsniui užėmė 
vis atsakingesnes pareigas, nuo 
Kauno ateitininkų kuopos pir
mininko iki Federacijos vado, 
kurio pareigas yra ėjęs net vie
nuolika metų (1952 — 1963).

S. Sužiedėlis veik visą savo 
gyvenimą praleidęs svetur. Gi
męs Petrapilyje, lenkų okupan
tų priverstas pasitraukti iš tė
vų gimtosios aplinkos, baigęs 
Kaune studijas, ilgą laiką dir
bo Rygoje, nors broliškoje, bet 
ne tėvų žemėje. Nuo 1944 m. 
dėl bolševikinio siaubo buvo pri
verstas visai apleisti tėvynę. 
Tremtinio dalia gal iš dalies y- 
ra turėjusi įtakos Jubiliatui iš
ugdyti savo asmenyje nepapras 
tą žmoniškumą, kuriuo pasižymi 
jo raštai, kalbos ir pats gyve
nimas. Vienus tremtis palaužia 
ir JU gyvenimą sugriauna, o ki
tus iškelia. Ir į mokslininkus jis 
išėjo ne per specialias studijas, 
bet kruopščiu nuolatiniu dar
bu, šalia savo tiesioginių parei- 
gy.

Baigdamas savo žodį dr. J. 
Girnius linkėjo, kad Aukščiau
sias Kūrėjas globotų sukaktu
vininką, kad jis ir likusį savo 
gyvenimą galėtų būti toks kū
rybingas, kaip ligšiol. — Pr.

Kristaus Karaliaus šventės minėjimas Clevelande įvyko spalio 27 d. Paskaita skaitė kun. prof. Baras. 
Giedojo N. P. bažnyčios berniukų choras ir solo F. Kaminskas. Akompanavo R. Brazaitienė. Rengė
jai Clevel. Ateitininkai ir A. L. R. K. Moterų sąjun gos 36 kp. Nuotraukoje programos dalyviai ir da
lis rengėjų. Iš kairės paskutinėj eilėj J. Žilionis, muz. Pr. Ambrazas, F. Kaminskas, S. Stasienė, 
kun. prof. Baras, R. Brazaitienė, kun. J. Grigonis, J. Mikonis ir berniukų choras.

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
— Tr taip reikia žiūrėti i žemę ? 

Mes negerbiami jos, nemylim ir no
rim, kad žemelė mums gera būtų. 
Taip toli nenuvažiuosim.”

Teisinga Gadeikio pastaba — kai 
iš savininkų Lietuvos ūkininkai pa 
daryti raudonųjų dvarų pastumdė
liais dingo meilė žemei naujoje sis 
temoje. Ir žemės ūkio darbininkais 
nesirūpinama. Tame pat “Tiesos” 
numery pranešama, kad Dituvos 
kolchoze šiemet buvo numatyta at 
remontuoti 89 butus, o šiaip taip 
pataisyta tik 9. “Rokų skyriaus 
darbininkui Edmundui Kubiliui, 
kurio šeimoje keturi mažamečiai 
vaikai, jau treti metai remontuo
jamas butas, o pro sienas vis dar 
švilpia vėjai. Tokių šeimų ūkyje 
yra daugiau” — rašo pati okupan
tų “Tiesa”.

J. Žvilb.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

ilgų metų patyrimas
ir apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, 11L
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai ryto Šeštadie
niais Ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 
9:30 vai. ryto Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Mapleivood Avė. 

Chicago 20, IU.
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KAS NAUJO VATIKANE teką žmogus, pasukęs išsirink
tos knygos numerį, ją gauna 
per porą minučių.

(Atkelta iš 3 psl.)
jant šv. mišias po suaugusiojo 
krikšto; tokiais atvejais galės 
abiem pavidalais Komuniją pri
imti įšvęstasis, padaręs įžadus, 
suaugęs pakrikštytasis; šv. mi
šių metu Šv. Rašto skaitymai, 
tikinčiųjų maldos ir ofertorium 
galės būti vietine kalba, o taip 
pat Kine, Gloria ir kitos.

Socialinių reformų besiekiant

Ispanijos kardinolas De Arri- 
ba stipriai iškėlė socialinį mo
mentą, kalbėdamas, jog reikia 
daryti pastangų varguomenės 
padėtį pagerinti: “Joks tikras 
Dievo šeimos narys negali nie
kam leisti kentėti, juo labiau

mirti iš bado'. Tačiau vien pa
galbos čia neužtenka. Yra rimta 
pareiga iš viso pagerinti socia
linę padėtį. Mes negalime palik
ti marksistams neturtėlių masių 
padėties gerinimo. Kristaus pas 
kelbtasis meilės įsakymas reika
lauja, kad mes domėtumėmės 
neturtingaisiais, ir tas yra ne 
patarimas, o įsakymas. Netur
tingųjų klasių padėties pageri
nimas yra deginanti pareiga. 
Tos pareigos vykdymas būtų la
bai palengvintas Romoje suor
ganizuojant centrinę tarnybą ar 
specialią kongregaciją, kuri ko
ordinuotų socialinių problemų 
studijas ir padėtų įgyvendinti 
socialinį teisingumą visur pa
saulyje. J. Pr.

PAKLODŽIŲ PAKETAS
Pittsburgh’o lenkų “Pitsbur- 

czanin” rašo, kad Washington’o 
reakcija į vairias politines nuo
taikas pasaulyje yra gan origi
nali. Kai blogai, iš karto jaučia
si nusiteikimas, lyg kad rytoj 
turėtų karas prasidėti. Taip bu
vo su Kuba ir su kitais atsitiki
mais. Užtat kai gerai, tai dau
geliui žmonių rodos, jog tai bū
sią amžinai ir jog net atkakliau 
sias priešas vienu šypsniu, vie
nu žodžiu turįs pavirsti draugu. 
Dabar teoretiškai yra gerai su 
Sovietais, tad ir to padariniai 
tuojau matyti. Štai neseniai So
vietai atšaukė savo karinį atta- 
chę — generolą Vladimirą Du
brovniką. Ne paslaptis, kad visi 
tokie attaches iš pareigos turi 
stebėti karines jėgas, kitaip sa
kant, šnipinėti. Tokiu šnipu šia
me krašte buvo gen. VI. Dub 
rovnik.

O pažvelkime, kaip su juo at
sisveikinta. Štai amerikiniai sve 
čiai ateina su prezentais. JAV
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LITHUANIAN
B A K E R Y
2450 W. 59th Street

Chicago 29, Ilk
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RCŠIŲ KEPINIUS 
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymas įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdara nuo 8- -6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sbv ANTANAS KAZILIONIS

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪRA, IŠMIERAS, 

PASIRINKTA MEDŽIAGA IR STILIŲ

Didelis pasirinkimas 
medžiagų.

generalinio štabo viršininko pa
vaduotojas žva’gybos reikalams 
gen. Alvin Finch įteikė Dubrov- 
nikui ir jo žmonai nuotrauką iš 
jų priėmimo Ft. McNair, su
rengto jų garbei. Kiti svečiai 
apipylė Dubrovniką įvairiausio
mis dovanomis. Tarp dosnių sve 
čių buvo ir JAV armijos dr. 
Kostecki su žmona. Jo paketas 
buvo supakuotas į tautines A- 
merikos spalvas: baltą, raudoną 
ir dangiškai mėlyną ir jame bu
vo perkelinių paklodžių kom
plektas dangiškai mėlynos spal
vos. Ponia Kostecki su maloniu 
šypsniu pasakė; “Dangiškoji 
spalva liepia jums mūsų neuž
miršti”, o dr. Kosteckis pridūrė: 
“Duodame jums paklodes, kad 
visada galėtumėt ant jų ramiai 
ilsėtis, nes ir mes to trokšta
me.”

Dubrovnik priėmė dovaną, grį 
žo su jomis į Maskvą, bet be tų 
dovanų jis tikrai pasiėmė sieks
ninius raportus apie tai, kaip 
geriausiai ir sėkmingiausiai nu
galėti Ameriką. J. Gs.

AUTOMATINE BIBLIOTEKA
Politechnikos bibliotekoje Del 

fte, Olandijoje, yra įvesti auto
matiški įtaisai. Atėjęs į biblio-

5}4% NAMŲ PASKOLOS IKI 
25 METŲ, JOKIŲ PR1MOKEJIMO 

PABAUDŲ

ST. ANTHONY
SAVINGS A LOAN ASSN. 

1447 S. 4»th Ct., Cicero 50, III 
Telef. 056-0330 & 242-4395 

Joseph F. Gribauskaa Exec-Secy 
NEMOKAMA VIETA MAŠINOMS

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 Pk Wfl 5-8063

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE ir IŠ LAUKO). 
UNIJA. DRAUDIMAS

Skambinti Algimantui Dikiniui 
Tel. GA 5-5867.

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 82, Iii. Tei. YA 7-5980

M O V I N G
Apdraustas perkraustymaB iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FKontier 6-1882

• KOSTIUMAI • PAIRAI
• FORMALŪS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoje 
"SIMPSON” Companijos siuvyklose.

vietinių ir užsieninių

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

JONAS H. AKŠYS
6645 S. VVINCHESTER AVĖ. CHICAGO 36, ILL., TEL. 925-5179
Nuo pirmadienio iki penktadienio — vakarais nuo 7 iki 10 vai. 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.
Kainos: Paltai nuo $80 iki... Kostiumai nuo $85 iki..,

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEIVICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING4*1% Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 
sąskaitas

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

VALANDOS* PIRM- f ketv............................... 9 v. r. iki s p. D.VHkHnUUJ, ANTRAD. ir PENKT......................... 9 v. r. iki B v. p.
ŠEŠTAD 9 v. r iki 12 v d Trečiad. uždaryta



BALFO VAJUS

Spalio 27 d. Šv. Jurgio para
pijos salėje įvyko Balfo visų 
trijų skyrių valdybų posėdis, 
kuriam pirmininkavo Balfo di
rektorius dr. VI. Ramanauskas. 
Nutarta šių metų Balfo vajų 
Clevealnde ir jo apylinkėse vyk
dyti lapkričio mėnesį.

Šv. Jurgio parapijos klebo
nui kun. B. Ivanauskui leidus, 
lapkričio 17 d., sekmadienį, baž
nyčioje bus išdalinti Balfo vo
kai, kurie su aukomis bus su
rinkti sekantį sekmadienį, tai 
yra lapkričio 24 d.

Tiems, kurie nepriklauso šiai 
parapijai, aukų vokai bus pa
siųsti per paštą ar asmeniškai 
įteikti. Vokus su aukomis pra
šoma grąžinti šiuo anresu: Ze
nonas Obe’enis, 7517 Lockyr 
Ave., Cleveland 3, Ohio. Kas ne
norės per paštą siųsti, galės as
meniškai įteikti J. Balbatui, P. 
Banioniui, J. Kubiliūnui, St. 
Lazdiniui, P. Mikšiui ir dr. VI. 
Ramanauskui.

Vokus su aukomis prašoma 
grąžinti laike dviejų savaičių 
nuo jų gavimo. Tenka paminėti, 
kad praėjusiais metais gana di
delė dalis aukotojų skirtu lai
ku vokų su aukomis negrąžino, 
todėl aukų rinkėjai turėjo vyk
ti į jų namus. Mes nemanome, 
kad juos ir šiais metais reiktų 
asmeniškai aplankyti.

Visos gautos aukos, kad ir 
mažiausios, bus skelbiamos 
spaudoje.

Mes tikime, kad ir šiais me
tais Clevelando ir jo apylinkių 
lietuviai bus dosnūs savo auko
mis paremti Balfo šauksmą.

VLIKO 20 M. SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo komiteto 20 metų sukakties 
minėjimus surengti ALTo Cle
velando skyriaus valdyba suda-

tuvos Išlaisvinimo Komiteto įsi
kūrimas ir jo veikla. Leidinėlį 
redaguos Algis Kasulaitis.

Minėjimo reikalais kreiptis į 
pirm. J. Daugėlą, telef. 381-8244.

1863 M. SUKILIMO 
MINĖJIMAS

Lapkričio 9 d. 7 vai. vak. Šv. 
Jurgio liet. parapijos salėje bus 
minimas 1863 metų Lietuvos 
sukilimas. Lietuvių Tauta su
kilo, kad išsilaisvintų iš caris
tinės Rusijos vergijos. Vaidins 
Clevelando Vaidylos Teatro ak
toriai, vadovaujami akt. Petro 
Mieželio.

Lapkričio 10 d. 10:30 vai. Šv. 
Jurgio liet. parapijos bažnyčio
je pamaldos už žuvusius sukilė
lius. Tuoj po pamaldų tos para
pijos salėje bus akademinis 1863 
m. Lietuvos sukilimo minėjimas. 
Paskaitas skaitys prof. Juozas 
Jakštas — Lietuvos 1863 m. 
suki imas, adv. Julius Smetona 
— Pirmoji lietuvių emigracija 
į Ameriką. Po to — konkurso 
laimėtojų pagarsinimas ir pre
mijų įteikimas.

Pakvietimus, kas norėtų iš 
anksto užsisakyti ir pasirinkti 
norimą vietą, galima gauti pas 
valdybos narius. Skambinti te
lef. 371-5940 L. Leknickui,

L. Žvirkalnis

VYKESNIŲJŲ PAGERBIMAS

Lapkričio 3 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. naujos parapijos salė
je įvyksta vyresniųjų pagerbi
mo vakaras. Vyresnieji lietuviai, 
atvykę į šį kraštą, draugėn su
ėję kūrė parapijas, leido laik
raščius, rūpinosi Lietuvos rei
kalais.

Mūsų ateivių širdis taip pat 
kupina gerų norų ir didžios 
meilės mūsų vyresniesiems. To
dėl tai padėkai pareikšti ren
kamės visi, kas tik gali, sekma
dienį į naujos parapijos salę

Iš A. Banio pagerbimo pobūvio: pirmoje eilėje sėdi: iš k. į d. gen. 
K. Tallat-Kelpša, koncerto akompaniatorė G. Karsokienė, Aleksas 
Banys, prof. J. Žilevičius, sol. Nora Braziulienė, muz. Alf. Mikuls
kis. Antroje eilėje: 1-sios Clevelando LB pirm. F. Eidimtas, K. S. 
Karpius, Vyt. Braziulis, Z. Peckus, Fl. Saukevičius ir komiteto 
pirm. Zenonas Dučmanag Nuotr. V. Pliodžinsko

PADAUGĖJO 2,500 
PROCENTUI...

Italų rašytojas Carlo Biazzi 
buvo nuvykęs į literatų suvažia
vimą Leningrade. Aprašydamas 
savo kelionės įspūdžius laikraš
ty “Stampa”, pasakoja kaip vie
noje spaudos konferencijoje so
vietų laikraštininkas, norėda
mas padaryti įspūdį apie pažan
gą Rusijoje, pasigyrė, kad Tū
los apylinkėse, kuri XIX šimt
mečio pabaigoje tebuvo tik vie
nas rašytojas, dabar rašytojų 
sąjungoje jau turima 25 narius. 
Anglų delegatas tą sovietų laik
raštininką paklausė:

— Galima būtų patirti, kaip 
vadinosi tasai prieškarinis rašy
tojas ?

— Levas Tolstojus, — atsilie
pė sovietų laikraštininkas.

— Ačiū, — padėkojo anglas 
ir atsisėdo kėdėn.

DRAUGAS, penktadienis, 1963 m. lapkričio mėn. 1 S

Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos.

Jaunieji A. ir L. Klimai vestuvių vaišių metu. Jaunieji sutuokti 
spalio 26 d. Šjv. Patriko bažnyčioje, vestuvių vaišės buvo Čiurlionio 

namuose. Nuotr., J. Garlos

rė komitetą, kuris jau posėdžia
vo, pasiskirstė pareigomis ir pa
darė nutarimus.

Jonas Daugėla — pirm., Al
gis Kasualitis ir adv. Julius 
Smetona — vieepirm., Vytau
tas Januškis — ižd., Lionginas 
Leknickas — sekr., Vaclovas 
Kasakaitis ir Nijolė Kersnaus- 
kaitė — nariai.

Nutarta minėjimą rengti 
gruodžio 8 d. Sekmadienį 10:30 
vai. šv. Jurgio liet. parapijos 
bažnyčioje pamaldos. Tuoj po 
pamaldų tos parapijos salėje 
iškilmingas minėjimas — kal
bos ir meninė dalis.

Į minėjimą yra pasižadėję at
vykti iš New Yorko ir Chica
gos Vliko steigėjų ir darbuoto
jų. Jų pagerbimui šeštadienį, 
gruodžio 7 d. 7 vai. vak. viena
me Clevelando viešbučių bus 
surengta vakarienė svečiams ir 
liet. visuomenės veikėjams.

Kalbamo minėjimo proga nu
tarta išleisti leidinėlį, kuriame 
bus pavaizduotas Vyriausio Lie-

bendrai vakarienei. Turėsime 
progos iškelti jų nuopelnus ir 
pramatyti, kas lieka mums to
liau tęsti.

Padarysim savo sponsoriams, 
padėjusiems atvykti į šį kraštą, 
staigmeną.

Į šventę yra pakviesta didelė 
Balfo veikėja ir A. L. R K. Mo
terų s-gos centro pirm. Elz. 
Paurazienė iš Detroito. Meninėj 
daly bus įvairumų.

Auka nedidelė — tik $2.50. 
Rengia A. L. R. K. Moterų są
jungos 36 kuopa.

Dėl smulkesnių informacijij 
kreptis telefonu 486-1474 į Da
nutę Mikoliūnienę.

VYKSTA Į NEW YORKĄ

Clevelando Lietuvių Studentų 
sąjungos skyrius organizuoja 
autobusą į LSS metinį suvažia
vimą, kuris įvyks per Padėkos 
savaitgalį New Yorke. Autobu
sas išvažiuos lapkričio 27 d. 11 
v. v. iš Šv. Jurgio parapijos aik

ŠNIPAI YRA TARP MŪSŲ

“šnipai iš Rytų šalies yra komunistų šnipai, šnipo sugavi- 
tarp mūsų”. “Išmokim suprasti mas Vakarų Vokietijoje nėra 
šnipų ka'bą”. Šitaip rašo Vaka- paprastas reikalas. Jie visi ge
rų Vokietijos laikraščiai. Rytų rai kalba vokiškai, gerai žino 
Vokietijos radio duoda specialią vokiečių papročius ir galvoseną, 
šnipų programą. Šią programą Šnipais daugiausia užverbuoti 
sudaro skaičiai, pvz., 2-9-3-0-0-7 rytų Vokietijos gyventojai, 
ir t.t. Skaičiai reiškia: “ Laukia Vakarų Vokietijos Bad Go- 
me naujų žinių”. desberg yra “antišnip'nis mu-

Daugiau kaip 16,000 vyrų ir ziejus”. Daugumas šnipų dirba 
moterų Vakarų Vokietijoje yra iš prievartos Šnipų "iš idealiz-, 

mo” yra labai nedaug. Vakarų 
Vokietijos saugumas kiekvie
nais metais sužvejoja po 2,000 
šmpų.

“Šnipų muziejus” turi labai 
įdomių eksponatų. Šnipai nau
doja 2 centimetrų didumo foto 
aparatus. Pačią filmą paslepia 
degtukų dėžutėje, šnipai žinias 
perduoda tam tikrais mikropunk 
tais.

Mikropunkto didumas nepra
šoka trečdalio milimetro. Šitas 
mikropunktas su svarbiomis ži
niomis priklijuojamas prie pap
rasto laikraščio ir siunčiamas į 
rytų Vokietiją. Agentai žinias 
gali paslėpti lygintuve, degtu
kų dėžutėje, tablečių nuo galvos 
skaudėjimo dėžutėje ir kt.

Viena komunistų agentė pra
nešimą parašė specialiu rašalu 
ant savo odos. Kitas šnipas ži
nias laikydavo barzdos skutimo 
įrankiuose. Vieno šnipo vaikas 
turėjo žaidimo traukinėlį. Tą 
traukinėlį jis laikė rankose. Vo
kiečių saugumas jame surado 
10,000 markių.

štės ir sugrįš 11 v. v. sekma
dienį, gruodžio 1 d.. Vietų skai 
čius yra ribotas ir rezervuoti 
vietas reikia ne vėliau kaip lap 
kričio 17 d. Kelionės kaina ten 
ir atgal — 17 dol. Rezervacijų 
reikalu prašoma skambinti Au
gustui Idzeliui, 1251 E. 84 St., 
tel. SW 1-0118 arba Vidmantui 
Prikookiui, 18025 Hiller ave., 
tel. KE 1-8496.

— Sol. Aldonos Stempužienės 
ir Jono Vaznelio koncertas, ren 
giamas Ateities klubo, įvyks 
sausio mėn. 4 d. Slovėnų audi
torijoje.

— Juozas Mikonis yra nauja
sis Ateities klubo pirmininkas, 
buv. pirm. architektui Aloyzui 
Aidžiui išvykus dirbti į Washin 
gtoną, D.C. Valdybon įėjo pir
masis kandidatas Antanas Gai- 
liušis. Kiti valdybos nariai yra: 
Vida Kasperavičiūtė — pirmoji 
sekretorė, antroji sekr. Kazi
miera VaiČeliūnienė ir iždinin
kė Sofija Akelaitienė.

PAGERBTAS 
ALEKSAS BANYS

Mūsų senosios emigracijos vei 
kėjas Aleksas Banys, minint jo 
50 metų gyvenimo Amerikoje 
ir jo 50 metų visuomeninio dar
bo sukaktis, pereitą sekmadienį 
buvo pagerbtas Clevelando lie
tuvių. Arti 150 asmenų, jo drau 
gų ir įvairių organizacijų atsto
vų paminėjo Banio nueitą kelią 
ir atliktus labdarybės ir visuo
meninius darbus čia Clevelande.

Minėjimą rengė specialus ko
mitetas iš pirm. Z. Dučmano, 
V. Braziulio, Z. Peckaus, Pr. 
Stempužio ir F. Eidimto.

Vaišių metu sveikinimo ir lin
kėjimų kalbas pasakė K. Kar
pius, F. Eidimtas, P. Šukys, F. 
Saukevičius ir kiti. Gauta orga
nizacijų ir sambūrių sveikini
mai raštu. Plačiau apie sukaktu 
vininką kalbėjo V. Braziulis.

Meninę dalį išpildė dainininkė 
Nora Braziulienė, padainuoda
ma dvi dainas ir vieną specialią 
kompoziciją, kuriai žodžius pa
rašė pats Aleksas Banys ir me
lodiją prof. J. Žilevičius. Akom
ponavo G. Karsokienė.

Savo padėkos žody A. Banys 
oabrėžė ir ateity remsiąs vargs
tančiuosius ir padės visur, kiek 
jo jėgos leis. Ir šių vaišių pelną 
sukaktuvininkas paskyrė: 100
dol. Lietuvių Fondui ir likusius 
pinigus Vokietijos džiovinin
kams

Sukaktuvininkas, kilimo že
maitis, iš Tverų valsčiaus. Už 
nuopelnus Lietuvai apdovanotas 
Lietuvos vyriausybės trimis me
daliais. Nors jau eidamas 69 
metus, sukaktuvininkas dar svei 
kas, judrus ir aktyvus Clevelan
do lietuvių gyvenime. Ilgiausių 
metų! V. R.

Agentai yra priversti nuola
tos keisti priemones. Komunis
tai agentais siunčia į Vakarų 
Vokietiją dažniausiai politinius 
kalinius, kir ų š imos pasilieka 
rytų Vokietijoje. V. Lt.

MOVING
R. ŠERfiNAS perkrausto tu>iU<. 
Ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miest 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PI. 5-80b.

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

J . MIGLINAS
2549 YV. 69th St n a., PR 6-1063

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Licenzljuota lietuvių JmonB lr re
gistruota U.S. Department of 
Justice.
COSMOS PARCEL EXPRESS. 

Corp,
8212 S. Halsted, Chicago 8, III 

Tel. — CA 5-1804 ir 
MARQUETTE GIFT PARCEI 

SERVICE
2008 W. 60 St., Chicago 20, Hl. 

Tel. — WA 5-2737
Didelis pasirinkimas medžiagų lr 
visų kitų siuntiniams tinkamų 
prekių žemomis kainomis

Įmonei vadovauja: Edvardas
Žukauskas ir Vytautas Žukauskas, 
abu tur) didelį patyrimą. KalSdi- 
niai maisto siuntiniai iš U.S.A. 
ir Danijos.

VALYMAS
KILIMAI. APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS

Tek CLiffside 4-1050

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

Lietuvių B-vė
WORLD PARCEL SERVICE 

2715 W. 71st Street
Chicago 20, IU. Tel. 471-1424

Tel. GRovehill 6-7875
ALF. STANČIAUSKAS — 
HEATING and COOLING

(šildymų lr šaldymų įrengimas) 
7804 So. Rockvvel] Street

CHICAGO 29, LII.

llllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIM.
10%, 20%, 30% pigiau mokėsiu 
už apdraudą nuo ugnies ir auto 
mobiiio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208 H YVesi 05 Street
Chicago 42. Illinois 

Tel G A 1-8054 ir GK 6-tSK*
flililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VVESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI
Sav. ST. ŠČERBA LA 3-1700
4818 S. YVestern, Chicago 9, III.

SKIP’S
Liquor

SELF
SERVICE

Store
5515 S0. OAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202

OCTOBER-SPAL. 31, NOV. LAPKR. 1-2 D.D.

BARON VON 
BRANDY

KLUEG V8.O.P. GERMAN
Fifth $3.69

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth

IMPORTED CANADIAN WHISKY

GRAIN ALCOHOL 190 Proof P.

$5.29 
Fifth $2.98 
Fifth $4.89

CINZANO DRY OR SVVEET 
VERMOUTH Fifth $1.39

LMPORTED (GOLD DROPS) MANDORCREMA 
WINE 22 oz. Bottle $*|.98

HILDIOK’S or LAIRD’S APPLE JACK 
BRANDY Fifth $3.69

MUIRHEAD’S RLENDED SCOTCH 
WMSKY

IMPORTED RON MERITO RUM 
Lite or Gold

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR 
100 Proof

Fifth $3-79
Fifth $2-98

Fifth $3-89

5%
current dividend on Investment bonus

416% DIDIDENDV MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investavimo bonus mokame 4%<% dividendų kas pusmeti ir

dar išmokame po ^ % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

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

Valandos: Pirmad., antrad., Pentad. lr šeštad. 9 v. r. — 4:30 p, p, 
Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. p.

Istorine, didelio kultūrinio įvykio ll-sios DAINŲ ŠVENTES Ilgo grojimo plokšteli

M Y LESI LIETUVĄ ĮS TOLO
Plokštelėje įrekorduota 15 giesmių ir dainų, kurias išpildė II-sios JAV-ių ir Kanados Lietuvių 

Dainų Šventės Jungtinis Choras.
STEREO — $5.00

CHICAGOJE galima įsigyti: Draugo administraci
joje, Margainiuose, Terroje, Dainoje ir J. Karvelio, 
B. Brazdžionio bei J. Gradinsko prekybose.

CLEVELANDE galima įsigyti Baltie Trading House, 
<1005 Superior Avenue.

BROOKLYNE — Darbininko administracijoje 
BOSTONE — Baltie Florists, 502 East Broadvvay

VALANDOS 
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
Penktad. nuo 9 iki 8 po piet 
šešt. nuo 9 Iki 12:80 po ptet

on investment aoeonnta

MONAURAL — $4.00
DOS ANGELES — Lietuvių Dienų administracijoje 
ROCHESTERYJE — A. Sabalis, 32 Simpson Road 
KANADOJE — A. Kuolas, 30 River Side, Crescent,

Toronto 3, Ontario
Užsakymai iš kitų vietovių priimami adr.: K. Ka- 

sakaitls, 4710 South Maplevvood Avenue, Clilcago 32, 
Illinois.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas Bau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

CHIGAGO SAVINGS & LOAN
6245 South Westem Ave. GRovehill 6-7575

Member of Lithuanian Chamber of Com mer o. of IUlnola

ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois

S
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KOKIŲ NAUJŲ IŠRADIMŲ IEŠKOMA

JAV Elektronikos konferen
cija Chicagoje, McCormick sa
lėje, sutraukė daugiau kai 25,- 
000 mokslininkų, inžinierių. Bu
vo ir naujų išradimų paroda. 
Pvz. buvo išstatyti tikrinimo 
aparatai, kurie vienu metu gali 
patikrinti apie 1,000 tolimųjų 
erdvių raketos dalių; buvo iš
statyti šviesos spindulio koncen 
truotojai — lasser, kuriais kon 
centruotą šviesos spindulį gali
ma nuleisti net į mėnulį.

Suvažiavime dalyvavo daug 
kariškių. Buvo iškelta kokių iš
radimų dabar yra siekiama: no 
rimą surasti priemonė prieš su
sidarymą ledo sprausminio mo
toro kure; taip pat ieškoma bū
do, kaip atgauti deguonį iš ang
lies dvideginio ilgose tolimųjų 
erdvių kelionėse; ieškoma būdo 
iš tolo sprogdinti bombas, nu
mestas į priešo tarpą — kad 
būtų galima jas išsprogdinti 
praslinkus norimam laikui; ste 
ngiamasi sukonstruoti 50,000,-

Aukštas 1962 metų 
uždarbis

Skaičiai, neseniai paskelbti 
Komercijos departamento, ro
do, kad amerikiečių šeima vi
dutiniškai 1962 m. uždirbo 7,- 
104 dol.

Skačiuojant pagal 1962 m. 
dolerio vertę, vidutinė šeima, 
ar vartotojo vienetas, 1947 m. 
turėjo vidutiniškai $5,450 dole
rius metinių įplaukų. Tai reiš
kia, kad pagal esamą pirkimo 
galią vidutinė šeima 1962 m. iš 
leidimui turėjo 1,690 dolerių 
daugiau negu 1947 m. Vidutinis 
padidėjimo metinis vidurkis bu
vo 1.8%.

1947 m. 25% visų Amerikos 
šeimų uždirbo per metus ma
žiau negu 2,000 dolerių. 1962 
m. šis skaičius sumažėjo ligi 
12%. Tačiau šeimų procentas, 
uždirbančių daugiau negu 6,000 
dol. į metus, pakilo nuo 17% 
ligi 48%.

Pažvelgus atgal į praėjusius 
50 metų, uždarbio galios paly
ginimas yra dar įspūdingesnis. 
1913 m. vidutinis fabriko dar
bininkas JAV-ėse turėjo dirbti 
vieną valandą ir 35 minutes, 
kad galėtų nusipirkti tuziną

TiSt* «£»>

>etter than a *50 bill

1. Costs only *37.50
(Pays you $50 at maturity) A

2. Loss-proof
(Replaced free if lošt destroyed or stolen)

3. You can buy it on installments
(Through the Payroll Savings Plan where you world

Keep freedom in your futuro with

U.S. SAVINGS BONDS
371a P.ff. 0ov«Rnn«n* <Rm» no* for uatertbemtnt. The Trtasvrv Otpart- m«nt tftanJi. Xh» d-i/oortiaing Oouncil and thia novnpapar /or thtir patrtotie tupport.

000 žvakių stiprumo prožekto
rių, kurį galėtų neštis lėktuvai; 
siekiama surasti būdus, kaip su 
sekti po vandeniu esantį taikinį 
bent už 100 mylių; ieškomas 
įtaisas prieš lėktuvų susidūrimą 
ore, kad tas įtaisas signalizuo
tų pilotams paimti kitą kryptį.

Siekiama surasti įtaisus, ku
rie kitu, ne radijo būdu, pra
neštų karo pilotui, kad jis jau 
turi grįžti į savo bazę; ieškoma 
surasti akustinį detektorių, ku
ris praneštų apie artėjantį grei 
čiau už garsą lėktuvą; pagaliau 
norima surasti termometrą, ku 
ris rodytų saulės radiacijos pa- 
sikietimus.

Be kitų išradimų, dar norima 
susekti būdus pereiti vandenį 
kai tiltai sunaikinti, — susekti 
būdą užgestinti atominių bom
bų sukeltus, keletą mylių api
mančius gaisrus; norima rasti 

į būdus kaip kosminius spindu
lius panaudoti susižinojimui.

kiaušinių. Šiandien 12 kiaušinių 
įsigyti tereikia dirbti tik 15 mi
nučių. 1913 m. darbininkui rei
kėjo 75 darbo valandų nusipirk 
ti vidutinės kokybės kostiumui, 

i Šiandien tokio pat kostiumo įsi
gijimui tereikia dirbti tik 12 va 
landų.

Bendrai, Amerikos fabrikų 
darbininkai gali šiandien pirkti 
tris kartus daugiau su savo vi
dutinišku uždarbiu, 2.43 dole
riais į valandą, negu jų tėvai 

įgalėjo pirkti prieš pusę šimt
mečio. Netiesa, kad Amerikoje 
neturtingi pasidarė dar netur- 
tingesniais, o turtingi — dar 
turtingesniais. Turto padalini
mas šiandien yra daug lygesnis 
negu bet kada praeityje.

SULTYS BE MEDIENOS
Išrastas įtaisas, kuriuo gali

ma pasigaminti vaisių ar daržo
vių sulčių, grynų nuo medienos. 
Supiaustyti vaisiai — daržovės 
dedamos į tą mašiną, kuri juos 
susmulkina į košelę, o paskiau 
perkošia per nailono sietelį — 
filtrą. Įtaisas vadinamas Juice 
Extractor, jį gamina Waring 
Products Corp., 25 W. 43 St., 
New York, N. Y.

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems teminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais 

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

KERELIS BROS. Consfrucfion Co.
LIETUVIŲ STATYBOS FIRMA 

Projektuojant Ir statom {vairius pastatus. Sutvarkom prieš miesto 
nuostatus nusižengimo (violations) problemas.
2301 VVEST 69TH STREET, CHICAGO — TEL. RE 7-8949

RADIO PROGRAMA

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

,««>»♦<

Kam prisieina parašyti ar paša 
kyti vieną kitą sakinį angliškai 
\as labai vertingą pagalbą ras

Viliaus Pėteralčio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME 
ŽODYNE

Sis žodynas yra vertingas tuo 
kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo 
džiauta Jis nieko uesuklaidinr ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai ar paskaityti 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą padarys įmanomu

llthuanian-English
Dicllonary

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

Užsakymus su pinigais siuskite:

"DRAUGiS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

MISCELLANEOUS

iiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiimiii
vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburgue ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties. 

VAKARŲ PENNSYLVANIJOb 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDA
W E D O

Mckeesport, Pennsylvania 
kas sekmadienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adre

su: Lithuanian Catholic Hour, 
VV E D O, MoKeesport, Pel.
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yra nedidelio formato 

kelių spalvų, pagaminti “šilk 
screen” būdu. Yra sekantys rinki
niai:

Vardadienio ............. 10 atvir
Gimtadienio ............... 10
Padėkos....................... 10 ,.
Užuojautos ................. 10
Vestuvių ..................... 10 .,
Vestuvių Sukaktuvių. 10 H
Padėka už-užuojauta. 10 „
Motinos Dienos proga 10 ,
“Draugas ^gafi išpildyti užsaky 

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru
kų. šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadieniu padėkos, užuojautos ir 
kt. — viso 10 atvirukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pakelj

Užsakymus su pinigais siųsti:

“D R A U G A S”
4545 VVest 63rd Street, 

CHUCAGO 29. ILLINOIS 
Platintojams duodama nuolaida.

iiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiii

KALĖDINĖS KORTELES
Christmas Cards

"Drauge” jau galima gauti įvai
rių kalėdinių kortelių. Daba, Jau 
pats laikas siųst) užsakymus, nes 
nuo užsakymo iki gavimo praeina 
apie dvi savaites laiko. Gi prieš Ka- 
ISdas paštas būna labai apkrautas, 
todėl galima pavėluoti su prisiunti- 
rau.

RINKINYS NR. 1
A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais sveikinimo tekstais, kuriuos spe
cialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortelė. Kaina 11.50

B. Lietuvių dailininkų: P. Augiaus, 
V. K. Jonyno, P. Kiaulėno. ' Pau 
tieniaus, J. Steponavičiaus Ir T z a 
liaus, seniau išleistų 16 sveiklr'ttu 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. 3
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

kortelės specialiai šilko spausdinimo 
būdu pagamintos su lietuviškais pie
šiniais ir sveikinimais. Dėžutėje 10 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. S
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

ninkų - klasikų Madoną su Kūdikiu 
reprodukcijos. Dėžutėje 12 kortelių. 
Kaina $2.00.

2) Naujos. Jos pačios pieštas "Ka
lėdų Senelis” su dovanomis. Dėžu
tėje 12 kortelių. Kaina $2.00.

3) Lietuvos miestų herbai. Seniau 
išleistos. Dėžutėje 8 kortelės. Kaina 
$1.50.

RINKINYS NR. 4
Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka. 

lėdų vaizdai su angliškais sveikini
mų tekstais: Madona, Holy Family, 
Little Angels, Cherub Christmas etc. 
Dėžutėje 21 kortelė. Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti:

Draugas, 4545 W. 63rd SI., 
Chicago 29, Illinois

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiii
Apsimoka skelbtis “DRAUGE’1 

nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vlų dienraštis. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos.
Illllltllltlllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CONTRACTORS 
Namų statyba ir remontai

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI |

2501 VVest 69th Street 
HE 4-7482 436-5151

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefoną*
PRospect 8-2013

7203 S. Western Avė.
Chicago 36, HUnols

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

STOGAI — KAMINAI — RINOS
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

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

Visokius stogus taisom, atnaujina
me arba naujai dengiame. Vartojam 
fiber-asphalt. Garantuota, kad van
duo nepereis.

Kaminai — Mūrinami, valomi Ir 
taisomi. Taip pat įdedame vamzdžius 
į originalius kaminus: tinka gazo, 
alyvos tr anglies apšildymams. Su
laiko drėgmę.

Dažom iš lauko ir vidaus, tinkuo
jant, dekoruojant Ir cementuojame.

Pilnai apsidraudę.—Nemokami ap
skaičiavimai.—žemiausios kainos.

Atdara dieną, ir naktį bei sekma
dieniais.
LA 1-6047 arba RO 3-8778 

DIRBAME ŽIEMOS METU

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

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

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

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

Heating Contractor
frenglu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air condltionlng į 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAI.

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

IŠNUOMUOJAMA FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. butas 2-me 
aukšte, Bridgeporte. $45 mėn. 
Mrs. Gard, 3827 S. Emerald, tel. 
247-2534 arba TO 2-7904.

1511 S. 49th Avė. Cicero, iš
nuom. 4 kamb. butas 2-me aukšte. 
Apšild. ir šiltas vanduo. Suaugu
siems. Kreiptis po 4 vai..

1506 S. 49th Avė., Cicero. Iš
nuom. 4 kamb. butas 2-me aukšte. 
Apšildymas ir šiltas vanduo. $80 
mėn. Kreiptis po 4 vai.

DĖMESIO !

PtXXXH>O<KXX><XXXXKX><><H>O<X><XH

Jeigu jums reikia 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 

kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VV. 63rd St, Chicago 29, Dl.

Tel. LUdlow 5-9500
kxxkx>oooooooooooooo<xk>(>o<x:

PARDAVIMUI

Parduodama “Landis” batų tai
symo mašina. Prieinama kaina. — 
CO 4-0217 arba CO 4-5585.

►OOOOOOOOūOOOOOOOOOOOOOOOOC

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS * HANDLE8 

SO & 55 gal. Free delivery 
VIM S. Halsted & 5622 S. Karine 
Tel. 224-4362 • 434-1113
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Liuksusinė split-level rezidencija 
daktarui, 79 ir Cicero. $25.000.

.Mur. 2x6. Talman ir 67-ta. Atski
ri šild. $29,500.

Mūr. l‘/j a. 2 atskiri butai, gara
žas. M. p. $20,500.

Med. 2x5 prie mūsų įstaigos Nau
jas šildymas jrazu. $20,000.

Naujas mūr. 3 mieg. 1 % vonios 
arti M. p. Tik $16,900.

Mūr. 2 butai ir pajamos rūsy, 8 
m. M. p. $31,500.

Mūr. 4 butai arti mūsų įstaigos. 
Garažas. $33,000.

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69th Street, Tel. HE 6-5151

63 Ir Maplewood apyl., mūr. 6 di
delių kamb. rezidencija. Kilimai. 
Garažas ir kiti priedai. Tik $16,500

Didelei šeimai ar 2 mažom šei
mom daili nuosavybė netoli mūsų 
įstaigos. Tik $14,000.

4 apartmentų mūras M. pke. At
skiri šildymai gazu. Pirksite nebran
giai.

5 modern. apartmcntal Ir tuščias 
30 p. sklypas Pulaski ir 63 apyl. 
Tik $34,000.

Netoli M. pko ant plataus sklypo 
8 kamb., 5 didelių miegamųjų mūro 
nuosavybe, 2 modern. vonios, mo
dern. virtuvė, naujas šildymas gazu. 
$23,500.

71-os Ir California apyl. graži ori
ginali mūro nuosavybė, apsauga nuo 
potvynio, mūr. garažas. Savininkui 
6 didelių kamb. butas tr $80 paja
mų mėn. $22,500.

6 kamb. mūras. Naujas šildymas 
gazu, modern. virtuvės Ir vonia. Ga
ražas. M. p. Tik $16.700.

6 butų mūras. Karšto vand. šil
dymas alyva, alum. langai. 4 auto 
mūro garažas. Didelės pajamos. Ge
roj vietoj. Tik $55,000.

13 butų, graži salė pobūviams, 
“cocktall lounge”, atskiros patalpos

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

Mūr. 3x6 kamb. Gerai užlaikytas 
namas, Br. P. Naujas šild. $24,500.

Med. 2x6. Rūsys, centr. šild. 46 Ir 
Talman.

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

Mūr. 2x4 Br. P. $17,560. Geras 
suslkiekimas.

Mūr. 5 kamb. Moderniška vonia 
ir virtuvė. 2 bl. nuo Maria Higb 
School. $17,500.

Mūr. 2x6 Ir 1 kamb. rūsy. 44 Ir 
Spauidlng. Namas mokasl pats.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 W. 43rd St. CL 4-2390

Žiba gelsvas 3-jų butų gražus, pla
tus mūras. Garažas, dvigubas lotas. 
$33,000.
. .Pažymėkit — $5,000 rendos iš 5 
butų 2 aukštų mūro, prie pat M. p- 
ko. $37.000.

Paskubėkit į puikų 2 butų mūro 
namą. Naujas šildymas, karpetai, 
priedai, garažas. $33,400.

Apleistas 2-jų aukštų medinis. 3 
butai po 4 kamb. ir bizniui patalpa. 
Tik $6,000.

Kaip naujas 1 % aukšto medinis. 
2 butai, 2 įėjimai. 5 ir 3 kamb. 
$14.000.

2-jų butų med. Naujas šildymas, 
platus lotas, arti mūsų. $14,760.

8 metų, 3-jų butų mūras, šalia 
garažas. Arti parko. $34,900.

50 p. lotas. Marą. p-ke. Prieinama 
kaina.

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

Apart. mūr. 12 bt., pa J. $12,000, 
kaina 5% metinių pajamų. Nupir
kęs — nedirbsi.

ALG. BUDRECKAS
2742 VV. 43 rd Street LA 3-3384

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRAUDA 
• NOTARIJATAS

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71»t St VVAlbrook 5-6015

4628 8. Sacramento. 4% kamb. ge
ras butas Ir "cleaner" biznis. Pirkai
te tik $1,000 įmokėję. $12,200.

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

71 tr Rockwell. 2 butai Ir taver
nos įrengimai. Bargenaa. $29,000.

72 Ir Maplewood. Mūr. 7 kamb. 
rezidencija. 4 mieg. Gazo Šilima. 
$16,000.

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

9 butai po 3Į/2 kamb. Prieinama 
kaina.

4844 W. Walton Street
Susitarimui apžiūrėti skambinti po 
7 vai vak.

Tel. HI 7-0651
5 kamb. namas. Plytelių virtuvė 

ir vonia. Rūsys. Įrengtas didelis 
kambarys pastogėje. Apyl. 66-os ir 
Artesian. Tel. HE 4-8343.

108th & CALUMET (Roselande)
Savininkas parduoda tvirtą 5 

kamb. mūr. bungalow. Arti I. C. ir 
autobuso. Didelis vestibulis, pus
ryčiams valgyti vieta ir 22 x 8 p. 
stiklinis porčius. Plytelių vonia ir 
virtuvė. Gazu apšild. Pilnas švie
sus rūsys. Pastogėje galima įreng
ti kambarius. Skubiam pardavimui 
kiana nupiginta nuo $19,900 iki — 
$17,700. Tel. PU 5-4737.

Bargenas, Marąuette Parke. — 
Mūr. 4 mieg., karštu vand.-gazo 
šildymas, 35 p. lotas. Galima tuo
jau užimti. Įmokėti $2,000. Tel. 
778-2858.

Skelbkitės “Drauge”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus I

Mūr. 3 butai ir taverna, sutinka 
I keisti į bungalow. $31,500.

Mūr. 3 butai po 4 kamb., B. p-ke.
| Garažas. $22,600.

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

Med. 3x4, garažas. Gražiai išlaiky
tas. B. p-ke. $14.800.

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

Nauj. mūr. 3 mieg.. garažas, daug 
' priedų M. p. $18.000.
I Mūr. 6 knmb., garažas, naujas šlld.£

80 p. lotas M. p. $16,800.

susirinkimams, daug įvairių priedų 
Ir įrengimų. M. p-ke. Teiraukitės.

5 Ir 4 kamb. 7 metų mūr. 6 kamb. 
butas savininkui Ir $150 nuomos. 2 
auto garažas. M. pke. Tik $81,600.

6 kamb. mūr. Moderni virtuvė Ir 
vonia, naujas šildymas gazu, dideli Ir 
gražūs kamb., nuo potvynio apsau
gotas rūsys, garažaa M. pke. Labai- 
geras pirkinys už $19,506.

IK aukšto. 2 po Ui kamb., 7 me
tų, mūrinis. 2 atskiri šildymai gazu, 
alum. langai, nuo potvynio apsaugo
tas rūsys. Gage pke. Tik $31,000.

Pulkus 8 butų namas ant gražaus 
50 p. sklypo, M. pke., didelės paja
mos. Pirkaite už $22,000.

2 po 0 mūr. Brlgh. Pk. Platus 
sklypas, garaž., labai gerame stovy
je. Pirkaite už $18.500.

Modern. 6 didelių kamb., 2-Jų me
tų senumo rezidencija. Įmontuoti vlr- ! 
tuvės pečiai, 2 puikios vonios. Radi- ; 
jo sistema. Platus sklypas. 56-os tr ' 
Kedzie apyl. Tik $26,600.

Apynauja 7 kamb. rezidencija. Ži
dinys Ir 4 dideli mieg., 2 vonios, la
bai modern. virtuvė, centrai, oro vė
sinimas, kilimai Ir kiti geri prledaL M 
Platus sklypas, garažas. Tik $29.600. ;

3 po 5 kamb. tr 4 k. mūras, atski
ri šildymai gazu, nauja elektra,.. 
Bridgeporte. $16,600.

$26,000.
Mūr. 6—4—8. 87% lotas. Centr. » 

šildymas. Blokas nuo Mar. Parko.
Mūr. 6—6—6 Ir maisto kraut. Ge- J 

rlausta vieta Br. parke. .»
Mūr. 1% a. 6 ir 8. Dideli miega

mi, 2 auto n?ūr. garažas. M. P. — 
$24,000.

Med. 2x4. Svarūs kamb., rūsys, 2 
auto garažas. Br. Parke. Nebrangus. « 

Mūr. 4 butai. 66 p. lotas. Br. Par
ke. $24,000. "

Mūr. 10 butų. 7 metų. Marą. Par
ke.

Liuksus 6 kamb. mūras. Marą. 
P-ke. Vyksta J Californlą. $25,500. ,

Brighton P-ke. Biznis, S butai. 
Mūras, 50 p. sklypas. $26,000.

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

Proga spekuliantui už $20,000 
gauti 2 lotus, taverną, 6 kamb. butą 
ir gerą mūro namą.
Naujas 2-jų butų mūras, Platus lo-' 
tas, garažas, arti parko. $22,400.
3 butų mūras. Mūro garažas. Di
deli gražūs kamb. Arti ofiso. 
$31,700.
Naujas 4 kamb. mūras, aukšta pa
stogė, 86 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.

PALIKIMAS
Guge Parke. 2-jų butų po 5 kamb. 

tvarkingas medinis. Rūsys ir pasto
gė. šildymas gazo pečiais. Nauji 
elektr. laidai. Garažas 2 ekstra skly
pai. Reikalinga tuoj parduoti.

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

Apdraudy Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
Cicero, Parkholme, 2 aukšt. 3 bnt. 

mūr., maži (mokėjimai. Savininkas 
duos antrus morgičlus. Tik $28,500.

Cicero, 2 aukšt. mūr., 5 būt Ir 
valgykla, virš $500.00 mėn. pajamų 
Iš nuomų. Savininkas išsikelia į 
Arizoną. Tik $42,500.

Cicero, kampinis 1 aukšt. mūr,, 
virš 2,000 kv. pėdų, puiki vieta re- 
Btoranui ar “Dlme store” krautuv. 
Artimiausia “Dlme store” tik už 2 
mylių.

ŠATAS REALTY
4938 VV. 15 St., Cicero

Tel: OL 6-2233: On 1-8907

Mūr. 1—5 H Ir 1—6 k. Brighton 
Prk. 83 skl. Viskas modern. $26,800.

Mūr. 2 — 6, arti mok Ir bažn. 
Brighton Prk. Naujas gazo šild. Gar. 
80 pėd. skl. $27,000.

100x134 pėdų skl. prie 162 Ir 
Cicero, Oak Forest. III. $3,600.

2 med. namai, geram stovy. 11 
butų Ir taverna. Virš $500 paj. mėn. 
Town of Lake. $26,000.

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Avė.
Telef. 254 - 7450 arba 927-2046
Prie parko, kampinis, gražus mū

ras. 21 apartmentų ir grožio salio
nas Viskas Išnuomota, turim sutar
tis — "leases”. Namas geram stovy, 
naujai apcementuotas. Naujas stogas, 
langai Ir užpakaliniai laiptai kaip. 
nauji. “Kewanee' pečius, Nr. 14 su 
naujais vamzdžiais. Metinės pajamos 
$29,160. Įmokėjęs $30,000 galit nu
pirkti. Tel. — CO 1-0523.

2-JŲ BUTŲ NAMAS
58-ta ir S. Artesian. 2 maš. mūr.' 

garažas, gazu-karštu vand. apšild. 
Apsauga nuo potvinio. Gera apy-‘ 
linkė. $23,500. Kreiptis į savininką 
tel. PR 6-7200.

Remkite “Draugę”
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Svečiai Suvalkiečių d-jos minėjime Chicagoje. Mi nėjimas įvyko spalio 27 d.
Nuotr. V. Reivyčio

MŪSŲ KOLONIJOSE
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Waterbury, Conn.

Lankėsi kun. dr. J. Aviža
Spalio 26 d. į Waterbury at

silankė Vokietijos L. B. pirmi
ninkas kun. dr. Jonas Aviža. 
Tik atvykęs į Waterbųry pava
kare jis kalbėjo per J. Adomai
čio radiją, Petrausko pristaty
tas klausytojams, apie lietuvių 
padėtį Vokietijoje. Tą vakarą 
buvo Moterų klubo balius para
pijos didžiojoje salėje, kur sve
čias padarė pranešimą apie Va
sario 16-tos gimnaziją.

Spalio 27 d., atlaikęs lietuvių 
parapijoj mišias, jis tą dieną 
dalyvavo jo atsilankymo proga 
surengtame pas Petrauskus, Wa 
tertovvne, gražiame subuvime, 
kur dalyvavo tarp visuomenės 
atstovų bei gausių svečių Wa- 
terburio klebonas kun. Gradec
kas ir net Oakvillo parapijos 
klebonas, pas kurį Petrausko 
vaikai tarnauja mišiom ir lan
ko parapinę mokyklą, Father 
Ckrrig.

Prie gausiai šeimininkių: Ka- 
napkienės, Tučkienės ir Balčiū
nienės bei jų jaunųjų talkininkų
— Kanapkaitės, Žemaitaitytės 
apkrautų stalų susėdo pilnas di
džiulis Petrauskų kambarys sve
čių bei visuomenės reprezentan
tų. Atidaromuoju žodžiu A. Pet 
rauskas pasveikinęs garbingą 
svečią bei susirinkusius svečius, 
paprašė dr. Vileišį pirmininkau
ti.

Po išsamesnės kalbos Vileišis 
iškvietė kalbėti prof. Končių, 
kuris po to dar kelis kart įdo
miai kalbėjo, nes svečias ir ei
lė kitų atstovų yra buvę jo mo
kiniai. Po jo iškvietė tautinin
kų pirm. M. Gurecką tarti žodį, 
kuris, pasigerėdamas tokio sve
čio garbei susidariusiu subuvi
mu, pareiškė, kad Petrauskas 
turi talentą, būdamas srovės 
žmogum, surengti visų srovių 
vieningam reikalui subuvimus. 
Po jo kalbėjo “ubagų karalius”
— Balfo pirm. Brazauskas, A- 
domaitis, Digimienė ir lituanis
tikos mokytoja Macienė. Į visų

Kongreso narys Ed Foreman (R. 
Tex.) ir kongreso narys (apačioj) 
Henry Gonzalez (D. Tex.) susimu
šė prie kongreso rūmų Washing- 
tone. Gonzalez uždavęs kitam kon
greso nariui už tai, kad šis savo 
kalboje jį pavadinęs kairio sparno 
liberalu ir tuo padedančiu komu
nistam. Kadangi komunizmas yra 
JAV priešas, ir iš viso komunistu 
būti reiškia atsilikimą, tai Gonza
lez tokio įžeidimo negalėjo pakęsti.

sveikinimus gražia kalba atsakė 
svečias kun. Aviža. Svečio žo
dis liko suprastas, if tuojau 
Valkauskas pradėjo rinkliavą 
Vasario 16-tos gimnazijai. Au
kota po 10 dol., o L. Kuzmickas 
išmetė $25. Svečiui paskatinus 
susidarė bent 3 rėmėjų būre
liai, kurie bus vadovaujami Pe- 
sio, Narbutienės ir Dielininkai- 
čio.

Waterburiečiai gražiai atsilie
pė į svečio paskatinimus, kaip 
pav. Venclauskaitė, negalėdama 
į pobūvį atsilankyti, prašė įneš
ti jos tokią auką, kokią kiti 
svečiai daugumoje duos, ir jos 
buvo įteikta dešimkė gimnazi
jos labui.

Ilgai atsakinėjęs besivaišina- 
miems svečiams į klausimus, sve 
čias tuojau po vaišių išvyko 
New Yorkan, iš kur išskrenda 
atgal į Vokietiją. IL

Sheboygan, Wis.

SENOJI BAŽNYČIA
Lietuvių parapija įsteigta 

1903 m. rugpiūčio 13 d. Parapi
jos pradžia buvo sunki. Naujai 
atvykę neturėjo turtų, bet sten
gėsi parapiją išlaikyti. 1909 me
tais atvažiavo iš Lietuvos kun. 
Antanas Balinskas. Vėliau pa
rapija išaugo virš 200 šeimų. 
Paskutinių metų parapija laikė
si labai gerai. Pastatėm naują 
mūrinę kleboniją, išlaikėm gra
žiai bažnyčią, pristatėm didelę 
zakristiją, ištaisėm svetainę, nu
pirkom 3 didelius namus netoli 
bažnyčios, nes buvo manyta sta 
tyti mokyklą.

Senojoj bažnyčioj dar yra lai 
komos kas sekmadienis vienos 
mišios. Dabar ji jau norima par 
duoti, gi lietuviai labiau nori 
lankytis senojoj negu naujojoj.

A. J. Dzūkelis

Kanadoje
Toronto, Ont.

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS

Minėjimas įvyko spalio 27 d. 
5 vai. v, Prisikėlimo parapijos 
salėje, kurį surengė Katalikų 
Federacijos Toronto skyrius.

Minėjime paskaitą, tema “Pa
prastumas ir išmintis”, skaitė 
Juozas Beržinskaa. Paskaitinin
kas užėmė nedaug laiko, bet 
pabėrė klausytojams, kurių bu
vo pilnutėlė salė, gana gražių, 
kruopščiai parinktų ir selekty
viai išieškotų minčių. Esą, kiek
vienas žmogus privalo savyje 
turėti ir puoselėti ne vieną, bet 
kelias, o mažiausia — bent po
rą gerai išbalansuotų ir sude
rintų dorybių, nes žmogus, puo- 
selėjąs tik vieną dorybę (tuo 
blogiau -— nė vienos), esąs ta
rytum paukštis su vienu spar

A. -Į- A.
JOSEPH A. LAPINSKAS

(Buvęs IT-tro pasaulinio karo veteranas)
Gyveno 4809 S. Ia.fllift St.

MirS spalio 24 d., 1963, 8:50 v. p. p., sulaukęs 53 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo IS Kauno apskr., Raseinių parapijos.
Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Esther, po tėvais Goseh, 

duktė Joan Dushny, žentas Earl, motina Mary Lapinskas, sesuo No- 
rine Henry, žentas George, brolis John, jo žmona Emily ir du bro- 
vaikiai. Kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John P. Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Hermi
tage Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštad., lapkričio 2 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas j fiv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje (vyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: giminės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: %mona, duktė, motina ir kiti giminės.
Laidot. direkt. John P. Eudeikis Tei. YArds 7-1741.

nu arba — visiškai be sparnų.
Paskaitoj nurodyti pavyz

džiai: esą, narsumas, jeigu jis 
kontroliuojamas, juo labiau — 
jeigu derinamas su švelnumu, 
sudarąs žmoguje gražų vertybių 
derinį. Toliau — žmogaus di
dingumas išbalansuotam deriny 
su nuolankumu — taipogi su
darąs puikų derinį.

Kaip dorybių derinimo pa
vyzdį, paskaitininkas nurodė 
Kristų — Dievą ir Žmogų, ku
rio asmenybėje itin puikiai de
rinosi didingumo, nuolankumo, 
taikingumo, o kartu, jėgos ir 
išminties bei paprastumo dory
bės.

Meninėj minėjimo daly pasi
rodė Prisikėlimo parapijos miš
rus choras, vadovaujamas kun.
B. Jurkšo, kuris, per du pasiro
dymus, chorą pianinu palydint 
D. Rautinšienei, puikiai išpildė 
trejetą religinių ir trejetą pa
saulietiškų kompozicijų.

Pirmoj daly buvo išpildytos 
chorinės giesmės; K. Kavecko 
Pulki, pasauli, — giesmė Kristui 
Karaliui, L. V. Beethoveno him
nas Sutvėrėjui ir Ch. Gounod 
Babilonijos vergija.

Antrojoj daly — F. Mendel- 
sono Miškas, K. Kavecko Nuo' 
Birutės kalno ir G. Verdi — 
Piligrimų choras iš operos “Lom 
bardai”. Pastarąjį dalyką, pub
likai smarkiai plojant, choras 
turėjo pakartoti.

Labai gražų įspūdį padarė 
klausytojams ir chorinė dekla
macija : Dabar, rytoj ir visados! 
Deklamavo jaunutės, jaunesnės 
ir vyresnės ateitininkės moks
leivės, gražiai paruoštos ir va
dovaujamos Nek. Pr. M. sese
rų.

Pabaigoje padėkos žodį daly
viams ir programos išpildyto
jams tarė Kat. Federacijos pir
mininkas T. Placidas, OFM.

Prie įėjimo staliukų buvo ren
kamos aukos, Kat. Federacijos 
veiklai paremti. Aukas rinko
K. L. Kat. Mot. d-jos, Šv. Jono 
Ir Prisikėlimo p. skyrių narės. 
Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

Pagirtinas minėjimo progra
mos puikus paruošimas, tuo la
biau — jos pažymėtinas kon- 
densuotumas. Programa nesitę- 
sė pilnai nė pusantros valan
dos. Minėjimo dalyvių buvo pil
nutėlė salė. Pranys Alšėnas

PIRMOS VIETINES SESELES
N. GVINĖJOJ

Septynios vietinės Naujosios 
Gvinėjos mergaitės, kurios jau 
12 metų ieškojo galimybės su
daryti naują moterų vienuolyną, 
dabar padarė amžinuosius įža
dus. Jos pasivadino Šv. Rožan
čiaus seserimis. Tai pirmosios 
vietinės seselės tame krašte. Pa
grindinis jų darbas — moky
mas ir ligonių globa.

damas tokių nutarimų reikšmę, 
prasmę ir kas darytina šiomis 
dienomis. Jį papildė J. Simana
vičius ir kt. Buvo iškeltas klau 
simas, kodėl šiame susirinkime 
nelbuvo pakviestas 12 wardo 
aldermanas pasiaiškinimui, o 
11 wardo alderm. Bridgeporte, 
kuris balsavo už tokį potvarkį, 
šiomis dienomis mirė. 13 ir 15 
wardo alderm. balsavo prieš, ku 
riems susirinkimas išreiškė pa
dėką.

A. Gintneris pranešė ir paai
škino apie išvertimą į lietuvių 
kalbą ir išleidimą miesto tary
bos politikos deklaracijos ir 
nuostatų, kurie liečia nuosavy
bių tvarkymą Chicagoje, su 
adv. Ch. P. Kai pastabomis. 
Šie nuostatai bus dalinami ne
mokamai visiems nariams, kad 
geriau susipažintų ir suprastų 
tokių nutarimų žalą.

Buvo pageidauta, kad Brigh
ton Parko lietuviai gausiau sto
tų nariais į d-ją. B. Brazdžio
nis pažadėjo kitam susirinki
mui vaišes, čia daug rūpinasi 
V. Klimienė, H. Širvinskienė, 
Izokaitienė, Rabašauskienė, val
dyba ir kiti nariai. Bet dr-jai 
priklauso tik 90 narių.

—Antanas Gintneris

NAMŲ SAVININKŲ DRAU- . 
GIJOJ

Liet. Namų savininkų Brigh
ton Pk. mėnesinis susirinkimas 
įvyko spalio 25 d. “Good Fel- 
low’s” salėje. Susirinkimą ati
darė ir protokolą perskaitė A. 
Liūdžius.

Į Pirmuoju kalbėjo P. Jasius, 
kaip Chicagos Lietuvių Namų 

i savininkų apskrities tarybos 
i pirmininkas. Jisai trumpai at
pasakojo kas yra daroma jau 
Chicagoje, kad namų savininkai 
nebūtų skriaudžiami kitų sąs
kaiton. Pažymėjo, kad jau pra
sidėjo didžioji pasipriešinimo ak 
cija visoj Illinois valstybėje. To 
kiu potvarkiu, kurį padarė mū
šų rinktieji aldermanai pasipik
tino visi gyventojai. Dabar jo 
vykdymas yra prašomas teis
mo sustabdyti, o visi Illinojaus 
valstybės gyventojai pradėjo 
pilną akciją tokį patvarkymą 
visiškai atmesti, pasiremiant įs 
tatymu ir referendumu, kitų 
metų viešuose balsavimuose. 
Tam reikia surinkti visoje val
stybėje pusę milijono balsų. 
Darbai jau pradėti ir parašai 
renkami. Gali pasirašyti visi 
namų savininkai ir nuominin
kai, kurie tiktai turi balsavimo 
teisę. Parašai visur bus renka
mi precinktų sąrašo forma ir 
kiekv. šeimoje, pagal turimus 
adresus ir įblokų paskirstymą.

Vėliau kalbėjo Marąuette 
Pk. atstovas ir vicepirm. B. 
Brazdžionis, platokai nušvies

15 MIL RAUPSUOTŲJŲ
Pasaulyje yra apie 15,000,000 

raupsuotųjų. Jiems daug pagal
bos suteikiama katalikų vedamo 
se raupsuotųjų prieglaudose — 
ligoninėse, kurių esama net 400.

ŽIEMINIU LANGŲ IŠPARDAVIMAS
Anodized aluminijaus 3-jų bėgių — -i

įmontuotas $19.00 vertės tik už $15.00 
įmontuotas $24.00 vertės tik už $19.00

STAINLESS STEEL $31.00 vertės tik už $24.00
METALINES TVOROS DEL NEPAPRASTO ORO IRGI 

NUPIGINTOS. PASINAUDOKITE ŠIA PROGA.

KOSTAS BUTKUS *“ LUdlotv 5-6291 
PRospeet 8-2781

.L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

■ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4505-07 South Hermitage AvenuefcO TeL YA 74 741“2
Pv7 4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telof. GRovehili 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. VVESTERN AVE,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
Tel. REpublic 7-1218 

Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE Tel. LAfayette 8-8572

8307 LITUANICA AVE. TeL YArds 7-8401

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

8819 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO,ILL. Tri. OLympio 2-1003

Gyveno T. T. Marijonų vienuolyne, 6336 S. Kilbourn Ave., 
Chicagoj.

Mirė spalio 29 d., 1963 m. ryte, sulaukęs 53 m. amžiaus.
Gimė So. Boston, Mass.
Pasiliko dideliame nuliūdime T.T. ir Broliai Marijonai: 

velionies du broliai ir trys seserys ir jų Sėhhos, gyv. Boston, 
Mass., ir daug draugų bei pažįstamų.

Vienuolyne išgyveno 34 taietus. Argentinos misijose išdir
bo 15 metų.

Kūnas pašarvotas T.T. Marijonų vienuolyne, 6336 South 
Kilbourn Avenue. Penktadienį bus išlydėtas į Aušros Vartų 
parap. bažnyčią — West Sidėje. Iškilmingi mišparai įvyks tą 
pačią dieną 8:15 vai. vak. Laidotuvės įvyks šeštadienį., lapkr. 2 
dieną po iškilmingų ged. pamaldų 10 vai. ryto į Šv. Kazimie
ro kairines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka; TĖVAI IR BROLIAI MARIJONAI IR 
VISI VELIONIES GIMINES.

Laidotuvių direktorius Ant. M. Phillips, Tel. YA 7-3401.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta

miems, kad 1963 m. spalio 30 dieną mirė

i MAMERTAS PLECHAVIČIUS

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 
4348 S. California Ave. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, lapkričio 2 dieną, iŠ koplyčios 10:30 vai. 
ryto bus nulydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuliūdusi PLECHAVIČIŲ ŠEIMA

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILU GĖLINYelA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

Ir kitų papuošimų
2448 VYEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-O8SS PR 8-0884

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHU

| FRANK’S T.V. & Radio, Ine. I

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

| Telefonas: CA 5-7252
S .............. , 5
'IIIŲIIIIIIIIIIIIIKtlIHIHHflIlUililIlIlIlIlIlIllinililIlIlIlIlIlIilIlIlIlIMIllllllllllllllllllihS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugu

r i



8 DRAUGAS, penktadienis, 1963 m. lapkričio mėn. 1

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių apskrities valdyba kvie
čia visus bendradarbius susi
rinkti šj šeštadienį prie Aušros 
Vartų parapijos bažnyčios su 
rėmėjų ženkleliais ir dalyvauti 
a. a. kun. Kazimiero Vengro, 
MIC, buvusio savo dvasios va
dovo, laidotuvių šv. mišiose 10 
vai. ryte.

X Lemonto Lietuvių Bend
ruomenės, apylinkė š. m. lapkri
čio 10 d. 2 vai. po pietų rengia 
subuvimą Maironio lituanistinei 
mokyklai paremti.. Bus įdomi 
programa. Subuvimas įvyks 
Wrobel salėje, Archer Ave. ir 
135 St. Visi kviečiami dalyvau
ti ir prisidėti prie Maironio mo
kyklos išlaikymo Lemonte.

X Elena Rožėnienė sunkiai 
susižeidus guli Šv. Kryžiaus li
goninėje dr. J. Bylaičio priežiū
roje. Kambarys nr. 612.

X Vyt. Didžiojo Chicagos 
šaulių meno kuopelės tautinių 
Šokių šokėjai lapkričio 2 d. išva 
žiuoja į Rockfordą. Jie tenai iš
pildys meninę programą vietos 
Balfo vakare. Kuopelės vadovu 
yra J. Petrauskas. Lapkričio 
16 d. šauliai Vyčių salėje ren
gia rudens sezono atidarymą. 
Bus linksma programa ir lau
kiama daug svečių.

X Vladas Narbutas, 2919 W. 
39 pi., Lietuvių Pensininkų s- 
gos valdybos švietimo ir kultū
ros reikalams narys, susirgo ir 
gydosi namuose.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
s-ga pegerbia savo mirusiuosius 
vėlinių proga šį šeštadienį. Ry
tą 8 v. tėvų jėzuitų koplyčioje 
tbus šv. mišios, o 3 v. p. p. šv. 
Kazimiero kapinėse bus aplan
kyti kapai. Nariai renkasi 3 v. 
p. p. tarp 29 ir 30 bloko.

X Vėlinių minėjimas. Lap
kričio 3 d. 6:30 vai. vak. Mar
ąuette Parko parapijos patal
pose MAS Pr. Dielininkaičio 
kuopa ruošia kritusių laisvės 
kovotojų paminėjimą.. Visi lie
tuviai, o ypatingai ateitininkai, 
kviečiami dalyvauti.

X Solistė Nerija Linkevičiū
tė “Dainavos” ansamblio kon
certe Maria High School salėje 
lapkričio mėn. 3 d. 3:30 vai. p. 
p. atliks solo ir duetų partijas
J. Gaidelio “Kantatoje apie Lie
tuvą”. (Pr.)

X Ir be reklamos yra žinomi 
Blaupunkt, Norelco, Saba, Te
lefunken, Zenith ir kitų išdirbi
nių Stereo ir Hi-Fi. Didžiulis 
pasirinkimas seniausioje lietu
vių elektronikos parduotuvėje 
DAINA, 3321 S. Halsted. (Sk.)

X .Andriaus Kuprevičiaus pia
no koncertas įvyks lapkričio 17 
d. 4 v. Jaunimo Centre. Bilietai 
gaunami: “Marginiuose”, 2511 
W. 69th St., Karvelio Prekybos 
Namuose, 2715 W. 71st St. ir 
Cicero, iStangerbergo krautuvė
je, 4938 W. 15th St. (Pr.)

X Speciali ponių komisija 
rūpinasi kuo pavaišinti Varpi
ninkų Filisterių d-jos baliaus, 
kuris įvyks lapkričio 16 d. Pak
što salėje, viešnias ir svečius. 
Vaišės šiais metais žada būti 
tikrai puikios. Staliukai jau 
pradedami rezervuoti tel. GA 
3-0399. (Pr.)

X Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos generalinis konsulas Chiea
goje, buvo pakviestas dalyvauti 
Jungtinių Tautų šaukiamoj kon 
ferencijoj UNESCO reikalams. 
Konferencija svarstė mokslo, 
auklėjimo ir kultūros reikalus. 

Konferencija vyko spalio 23-4
d. Chieagoj.

X Olandijos universitetas Ut
rechto mieste atsiuntė dr. P. Jo 
nikui padėkos laišką už V. Bir
žiškos Aleksandryną. Savo nuo
širdžiam laiške bibliotekos va
dovybė prašo pasiųsti ir pirmą
jį Aleksandryno tomą. Aleksan 
dryną leidžia Kultūros Fondas 
ir tas reprezentacinis darbas pa 
reikalavo daug darbo ir lėšų.

X Cicero Aukšt. Lituanisti
kos mok. bendras mokinių tėvų 
susirinkimas įvyks lapkričio 3 
d., sekmadienį, 12:30 v. Šv. 
Antano parap. mok. lituanisti
nėje klasėje. Įėjimas pro šoni
nes duris. Tėvai kviečiami gau
siai dalyvauti.

X Town of Lake kolonijos 
lietuvių būrelis spalio 24 d. su
sirinkęs pasasakė prieš Sov. Są 
jungos konsulatą Chieagoje ir Pragyvenimo indeksas Chica- 
nutarė siųsti protesto raštus J- goję rugsėjo mėnesį, palyginus 
AV prezidentui. Aleksas Zalpys su rugpiūčio mėnesiu, pakilo 
rašo, kad vietos lietuviai pa- 0.1 procento, pasiekdamas 105.6 
siuntė prez. Kennedy telegra- (1957 — 1959 m. vidurkį lai- 
mą, prašančią nesudaryti sąly- kant lygų 100). Kiek atpigo 
gų sovietų konsulatui Chieagoj, maistas, susisiekimas, pabran- 
nes tai padės tik sovietų' im- go gydymasis, butai, 
perializmui.

X Daba Jameikytė iš Rock- 
fordo ir dr. R. Arneris sukūrė 
šeimą.

X Gajos korp. tradicinis mi
rusiųjų minėjimas - pamaldos 
ir šv. komunija įvyks lapkričio
3 d. 11 v. r., tėvų marijonų kop 1952-1960 metais atgabento iš 

Grenlandijos ledynų. Ten taslyčioje prie Draugo, šv. mišias 
atnašaus ir pamokslą pasakys 
svečias iš Romos prel. Vyt. Bal
čiūnas. Po pamaldų bendri pus
ryčiai ir trumpa programa.

X Chicagos Lietuvių Operos 
choras atliks meninę programą 
operos rengiamame baliuje, ku
ris įvyks lapkričio 23 d., Key- 
mens klubo patalpose, šiame 
sezone yra statoma nauja ope
ra Puccini “Tosca”, kurios pa
statymui ir bus skiriamas pel
nas, likęs po baliaus. Baliaus 
metu visus svečius aptarnaus 
pats choras. Stalų rezervacijos 
jau priimamos RE 7-4301 tele
fonu. (Pr.) PABRANGS KIRPIMAS

Kirpėjų unijai nubalsavus,
X Poeto Stasio Santvaro žo- j plaukų kirpimas Chieagoje nuo 

džiai, pagal kuriuos kompozi- lapkr. 18 d. kainuos $2.25, o 
torius Julius Gaidelis parašė šeštadieniais ir prieš šventę—
“Kantatą apie Lietuvą”, yra $2.50.
tarsi poema, apimanti Lietuvos ' Policija perspėja Chicagos
praeitį, žydėjimą, užgriuvus} VANDENS FILTRAVIMO namų savininkus saugotis dvie- 
jungą ir siaubą ir pagaliau vii- STOTIS i jų vyrų, kurie nuduodami esą
tingą laisvės sužėrėjimą. “Dai- Naują vandens filtravimo kūrenamų dujų inspektoriai, lanNaują
navos” ansamblis, suprasdamas stotis prie Navy Pier, statoma 
lietuviškosios kultūros 'bei me-| jau 12 metų ir kainuosianti 
no kūrybos laisvajame pasauly $105 milijonų, jau šiais metais 
ugdymo svarbą, savo koncertų pradės veikti, nors dar nepilnu 
programose stengiasi išpildyti i tempu.
beveik visus didesniuosius lietu
viškus chorinius veikalus. Šio 
sekmadinio koncerte išpildoma 
Juliaus Gaidelio “Kantata apie 
Lietuvą” yra dar viena nauja 
grandis ilgoje ansamblio lietu
viškos veiklos pynėje.

Koncertas bus Maria High 
School salėje, lapkričio 3 d. 
(sekmadienį) 3:30 v. p. p. Bi
lietų kasa tą dieną atidaryta 
nuo 2:30 v. p. p. (Pr.)

INVALIDŲ VAIKŲ 
NAUDAI

Invalidų vaikų mokykla — 
Spaulding School, esanti 1628 
W. Washington, Chieagoje lap
kričio 8 d. turės savo bazarą.

Garbės prezidiumas Suvalkiečių d-jos minėjime sp alio 27 d. Chieagoje. Kalba pirm. A. Burbienė.
1 Nuotr. V. Reivyčio

A. L. R. K. Federacijos kongreso reikalais įvykusio pasitarimo 
Jaunimo Centre, Chieagoje, dalyviai iš kaires į dešinę: I eilėj 
sėdi F. Manelienė, kun. V. Rimšelis, MIC, E. Samienė, prel. Ig. 
Albavičius, kongreso k-to pirm. K. Kleiva, M. šrupšienė, D. Ale- 
liūnienė; II eilėj stovi E. Vilimaitė, kun. K. Juršėnas, dr. V. Ma
nelis, A. Rūgyte, J. Švedas, J. Vaidelys, St. Rauckinas, J. Pabe
dinskas, dr Z. Ašoklis, kun. A. Stašys. Nuotraukoje nėra ją dariu
sio tėv. A. Kežio, S.J.

Chicagos žinios
PRAGYVENIMAS CHICA- 

GOJE

10,000 METŲ SENUMO
LEDAS CHICAGOJE

Chieagoje nuo 1961 metų 
Fui ton Cold Storage Mar ket 
sandėliuose buvo gabalai ledo

ledas buvo susidaręs maždaug 
prieš 10,000 metų. Ledas čia 
buvo reikalingas lalboratorijose 
pravesti tyrimus, kokia buvo 
atmosfera prieš šimtmečius lai
ko, kiek tada kosminių dulkių 
ibuvo užkritę ant žemės, ar gali 
bakterijos išlaikyti didelį nuola
tinį šaltį ir kt. Ledas buvo ti
riamas kariuomenės laboratori
joje Wilmette. Dabar tos labo
ratorijos iškeltos į Hanover, N.
H. ir ledas iš Chicagos pirma
dienį bus išvežtas į Hanover, 
N. H.

TEISININKŲ DOVANA 
UNIVERSITETUI

Teisininkai, kurie yra baigę 
Chicagos universitetą, savo bu
vusiai Alma Mater surinko 
$100,000 aukų. Ta suma įteikta 
Chicagos universiteto Teisių mo 
kyklai, paliekant laisvę panau
doti ją pagal reikalą.

IŠARDĖ NUODĖMIŲ 
LIZDĄ

šiaurinėje Chicagos dalyje 
policija areštavo dvi moteris 
19—27 m. amžiaus, kurios geng 
sterių sindikato globoje (mo
kant jiems po $2,000 mėnesiui), 
drauge su kitomis, sudarė nuo
dėmių lizdą.

GYVA BAŽNYČIA RYTŲ 
VOKIETIJOJE

Į Chieagą atvykęs vokiečių 
protestantų teologas dr. Julius 
Rieger spaudai pareiškė, kad 
Rytų Vokietijos Bažnyčia yra 
tvirta ir gyva. Jis kalbėjo: “Vi
sada Bažnyčia tironijos pries
paudoje ir persekiojime mobili
zuoja dosines jėgas, kurių nor 
maliose sąlygose neparodo”.

RUSAI NAUDOJA LAVONŲ 
KRAUJĄ

Į Chieagą atvyko šeši So
vietų anestetikos specialistai su 
sipažinti su amerikiečių aneste
tikų metodais. Pirmiausia jie 
lankėsi Cook apskrities ligoni
nėje. Spaudos korespondentams 
jie papasakojo, kad Sovietuose 
kai kur po operacijos net per 
šešias dienas ligoniui duodami 
anestetiniai vaistai, kad jie gy- 
tų visiškai nejausdami skaus
mo. Pacientus galutinai iš to už 
migdymo atgavinus, jie nejau
čią jokių blogų padarinių.

Sovietų gydytojas dr. Boris 
A. Korolev, ligoninių chirurgi
jos profesorius Gorkyje, papasa 
kojo, kad Maskvoje reguliariai 
panaudojamas lavonų kraujas 
transfuzijoms. Esą, kraujas iš
imamas iš mirusio nevėliau ke
turių valandų po mirties.

APGAVIKAI, NUDUODĄ 
INSPEKTORIUS

ko namus ir bando išvilioti iš 
senesnio amžiaus žmonių pini
gus. Netaip seniai jie iš ketu
rių žmonių išnešė $5,200. Būtų 
apgrobę ir daugiau, bet kiti 
žmonės susiprato paskambinti 
dujų bendrovei ir patyrė, kad 
jie jokių inspektorių nėra siun
tę.

DARBAI PAŠTE

Šventėms Chicagos paštas 
priims daug tarnautojų. Prašy
mų blankai tai švenčių laikotar 
pių tarnybai gaunami pašte nuo 
lapkričio 1 d.

—o—
90,000 SVARŲ

NUKENTĖJUSIEMS KUBOJE
Didžiulis JAV Laivyno lėk

tuvas nugabeno į Kubą 90,000 
svarų pagalbos reikmenų nuken
tėjusiems nuo uragano. Siuntą 
parūpino katalikų ir protestantų 
šalpos organizacijos.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
PIRMIEJI SAVANORIAI 

ŠALPOS VAJAUS TALKOJ
Balfo vajaus vykdomasis ko

mitetas dirba ir rengiasi lap
kričio mėnesio šalpos akcijai ne 
tik Chicagos mieste ir apylin
kėse, bet savo veikimą jau iš
plėtė po visą Illinois valstybę, 
nes daugelis Balfo bičiulių gy
vena išsisklaidę. Juos reikia ap
lankyti ir įjungti į šalpos dar
bą. Jau turime pavyzdžių, kaip 
patys daktarai įsijungia, pvz. 
dr. Sidrių šeima, ir prisideda 
kitų savo kolegų įjungimui į šį 
syarbų darbą. Reikia priminti, 
kad pats dr. Sidrys Balfui per 
trejetą metų yra paskyręs arti 
tūkstančio dolerių!

V. Šimkus, kaip šio vajaus 
pirmininkas, spalio 27 d. Mar
ąuette Pk. parapijos salėje su
šaukė Balfo 5 sk. darbuotojų 
pasitarimą, kaip ir kokiomis 
priemonėmis bei talka bus atlik 
tas šitas didelis ir sunkus dar
bas. Jisai pareiškė, kad visas 
miestas bus padalintas į rajo
nus ir atskiras seniūnijas ar 
kitaip vadinamus vienetus. Da
bar komitete toki paskirstymai 
sudaromi. Svarbu, kad susiras
tų pakankamas skaičius rinkė
jų. Jų reikia turėti apie 1,000 
asmenų. Marąuette Parko rajo
ną sudarytų, pradedant 59 gat
ve ir baigiant 95 į pietus, o jos 
plotis — nuo Ashland Ave., iki 
Pulaski gatvių. Čia numatyta 
turėti apie 10 seniūnų, kurie tu
rės savo raštines savo butuose 
ar kitose lietuviškose įstaigose 
vajaus rinkimo metu. Jie išduos 
rinkėjams kvitų knygeles ir pri 
ims visą atskaitomybę. Rinklia
va po butus bus nuo lapkričio 
vidurio iki gruodžio 1 d., kad 
rinkėjai galėtų rasti aukotojus 
namuose dienos ar vakaro me
tu. Įdomu, kad Marąuette Par
ko lietuviai sudaro pusę visų 
kitų vietovių, todėl į čia yra 
atkreipiamas didžiausias dėme
sys ir reikalinga apie 300 rin
kėjų ir t.t. Sekmadienį buvo

Solistės, susirinkusios pasveikinti sol. A. Stempužienės po jos re
čitalio Jaunimo Centre. Iš k. į dešinę: St. Pautienienė, N. Linke
vičiūtė, E. Blandytė, A. Stempužienė, A. Dičiūtė-Trečiokienė, R. 
Mastienė ir D. Stankaityte.

Nuotr. A Gulbinsko

platinamas kvieslys registruotis 
tokioms pareigoms.

Šiame pasitarime dalyvavo: 
V. Šimkus, K. Juknis, A. Stan
kus, A. Gintneris, A. Banys, J. 
Vepštas, K. Stankienė, L. Nag
lius, K. Repšys, K. Repšienė, 
Venciūnas, Krikščiūnas ir kit. 
Buvo sudaryta Marąuette Par
ko vyr. vajaus atskaitomybės 
valdžia: A. Stankus — pirm., 
J. Vepštas — ižd. ir K. Juknis 
— sekr. Paskui kalbėta apie se
niūnijų paskirstymą ir parengū 
nų parinkimą. Nutarta duoti 
pasirinkti kiekvienam artimes
nę vietovę. Tas pat taikinti ir 
rinkėjams. Duoti nedaugiau vie
ną bloką ir gatvę, bet reikia 
mobilizuoti daug rinkėjų. Didž. 
našta kris jaunimui, studen
tams ir vyr. moksleiviams bei 
moterims.

Buvo paskirti seniūnais šie 
asmenys: K. Repšys, A. Gint
neris, K. Rožanskas, Venciūnas, 
Levickas, Valauskas, Kareiva. 
Kiti bus vėliau paskirti, žiūrint 
kiek jų reikės visame Marąuet
te Parko rajone, kuris bus di
džiausias ir gausiausiai lietu
viais apgyventas. Reikia many
ti, kad marketparkiečiai paro
dys ir savo pareigą bei garbę 
šiame Balfo vajaus šalpos dar
bų talkoje! Antanas Gintneris

LIETUVIO GYDYTOJO 
PASKAITA

Dr. George G. Blozis, ge
rai žinomo buvusio Chicagos 
veikėjo a. a. dr. G. Blozio sū
nus, buvo pakviestas skaityti 
gydytojų konvencijoj paskaitos 
St. Louis, Mo., apie burnos vė- 

[ žį. Dr. Blozis yra Chicagos uni
versiteto dentisterijos instruk
torius.

Dr. G. G. Blozis daktaro laip
snį gavo Ohio valst. u-te ir odon 
tologijos kolegijoj, gi bendroj 
patalogijoj Chicagos u-te. Prak 
tiką atliko Zoller dantų klini-

Dr. G. G. Bložis

koj, esančioj prie Chicagos u-to, 
kur buvo Dantų klinikos narys 
4 metus. Jis yra narys Ameri
kos Dantų d-jos, Mokslo Pažan
gos d-jos, Amer. Akademijos 
Patalogijos ir kt. šiuo metu jis 
yra instruktorius, patalogas 
Zoller dantų klinikoj, Tyrimų 
Associate patalogijos dep-te ir 
specialus konsultantas Chicagos 
miesto sveikatos taryboje. Jo 
domėjimosi sritis yra glandų li
gos, mokslas apie žmogaus nar
velių sudėtį ir atominės radia
cijos sužalojimai. Dr. G. G. Blo
žis savo spalio 29 d. konvenci
joj skatytoj paskaitoj lietė li
gonio paruošimą radiacijos te
rapijai ir tvarkymą laikė ir po 
terapijos. Pažymėtina, kad dr. 
Blozis yra pasiekęs tokį aukštą 
laipsnį mokslininkų tarpe, kokį 
teturi vos keli JAV gydytojai. 
Adv. Charles P. Kai yra dr. G. 
G. Blozio dėdė.

Stud. Leonas Šul.

KRIST. DONELAIČIO LITUA
NISTIKOS MOKYKLOS PO

BŪVIS

Pereitą sekmadienį, spalio 27 
d., šv. Adriano mokyklos salėj 
Krist. Donelaičio lituanistikos 
mokyklos tėvų komitetas, talki 
ninkaujamas klasių globėjų, su 
rengė tėvų ir mokytojų susipa
žinimo pietus. Šis pobūvis turė
jo dvejopą tikslą — artimesnį 
tėvų ir mokytojų tarpusavio 
bendradarbiavimą ir sutelkimą 
lėšų didėjančios mokyklos išlai
doms apmokėti.

Jauki salė buvo pripaldyta at 
silankiusių tėvų, mokytojų ir 
mokinių. Maloni aplinka ir nuo 
širdus priėmimas sukūrė šeimy
nišką nuotaiką, kurioje svečiai 
praleido keletą malonių valan
dų. Pobūvį atidarė tėvų komi
teto vicepirm. A. Regis, trum
pu žodžiu pasveikindamas susi
rinkusius. Mokyklos vedėjas J. 
Širka pristatė Krist. Donelaičio 
lituanistikos mokyklos mokyto
jus. Mokykloje šiais mokslo me 
tais dirba I. Bukaveckienė, M. 
Plačienė, B. Vindašienė, I. še- 
relienė, V. Lapinskas, I. Lais- 
vėnaitė, J. Radvilaitė, A. Puk- 
naitytė, E. Diminskienė, P. La- 
mpsaitienė, S. Šukelienė, A. 
Martienė, P. Aleksa ir K. Skais

girys — viso 15 mokytojų. Mo
kytojai tėvų buvo sutikti šil
tais aplodismentais. Į pobūvį 
atsilankė ir visų gerbiamas mo
kyklos globėjas teisėjas A. F. 
Wells. Jo sveikinimo žodis bu
vo entuziastingai sutiktas visų 
susirinkusių, o ypač mokinių. 
Po vaišių buvo rodomi spalvoti 
filmai iš mokyklos gyvenimo, 
kurie tėvams, mokytojams ir 
vaikams grąžino daugelį malo
nių netolimos praeities prisimi- 
mų.

Daugiausia šio pobūvio pasi
sekimo organizavime pasidarba 
vo parengimų vadovė D. Butė
nienė, tėvų komiteto pirm. V. 
Albrechtas, asmeniškai rūpinę
sis maisto pagaminimu ir pris
tatymu, ir I. Bemotavičienė, va 
dovavusi klasių globėjoms ir 
mamytėms, kurios nuoširdžiai 
rūpinosi salės tvarkymu, svečių 
priėmimu ir dovanom. J. Kas
paraitis, V. Uznis ir kiti tėvai 
talkininkavo prie baro. Spren
džiant iš iždininko B. Polikaičio 
nuolatinio aktyvumo prie kasos, 
susidarė įspūdis, kad pobūvis 
davęs mokyklai pelno. Ir. R.

IŠVYKSTA Į CALIFORNIJĄ

Spalio 27 d. Antano ir Onos 
Šulaičių bute įvyko netikėtos 
išleistuvės. Vlado šulaičio šei
ma, pardavusi namą Marąuette 
Parke, apsigyveno pas giminę 
Ciceroje, prieš išvykdama pas 
vyrą ir tėvą į Califomiją, kur 
Vladas ir sūnus Vytautas jau 
prieš kurį laiką persikėlė į San
ta Monica, Calif. ir ten dirba. 
Į išlesituves atvyko mok. J. 
Kavaliūnas, inž. N. Narutis su 
žmona ir 2 dukrelėm, P. Narvi
las su žmona, L. Radvila su 
žmona, Edvardas, Alfonsas, 
Juozas šulaičiai su žmonomis, 
Pr. šulas su šeima, stud. J. 
Mošinskis ir kt. Be to dar 
dalyvavo poetas Jasas su žmo
na, neseniai išleidęs naują po
ezijos rinkinį. 'Susirinkusių var 
du atsisveikino ir palinkėjo Ca- 
lifomijoj gerai įsikurti mok. 
J. Kavaliūnas, inž. P. Narutis 
ir P. Norvilą. Apgailestavo, kad 
po 14 m. pažinties ir gero su
gyvenimo tenka su V. ir A. 
Šulaičių šeima išsiskirti. Išvyk
stantiems palinkėta sėkmės ir 
padainuota Ilgiausių metų. Gra 
žiu dainų sudainuota, vadovau
jant inž. P. Naručiui. Beje, 
Dainė Naruty tė (šeštadienį pri
ėmusi pirmąją komuniją) išlei
stuvių proga pasakė keletą gra
žių eilėraščių. Dalyvis

PROTESTANTAil, ANGLIKO
NAI IR ORTODOKSAI PAS. 

PAULIŲ VI

Vatikano suvažiavime kaip ste 
bėtojai dalyvaują 66 protestan
tai, anglikonai ir ortodoksai, at
stovaują 22 bažnyčias, buvo pri
imti specialioj popiežiaus Pau
liaus VI audiencijoj. Juos lydė
jo kard. Bea, vadovaująs Krikš
čionių Vienybės sekretoriatui. 
Popiežius išreiškė krikščionių 
vienybės viltį, tačiau pripažino, 
kad yra doktrinos skirtumų, ir 
kelias į vienybę bus ilgas ir 
sunkus.

Toliau Paulius VI skatino žiū 
rėti ne į praeitį, o gyventi da
bartimi, nukreipus žvilgsnį į a- 
teitį; stebėtojams patikrino Šv. 
Sosto pagarbą ir siekimą kiek 
galima didesnio vieni kitų su
pratimo. “Artėti vieniems prie 
kitų, susitikti, sveikintis, pažin
ti vieni kitus ir kalbėti vieniems 
su kitais — kasgi būtų labiau 
paprasta, natūralu ir labiau hu
maniška”, — kalbėjo popiežius. 
“Bet reikia ir kai ko daugiau: 
melstis vieniemes už kitus ir po 
tiek metų atsiskyrimo ir tiek ne
laimingų disputų pradėti vieni 
kitus mylėti”.

Popiežius į susirinkusius kal
bėjo prancūziškai. Pasidžiaugė, 
kad antrojoje sesijoje yra dau
giau stebėtojų: buvo 49 iš 17 
bažnyčių, o dabar 66 iš 22-jų.


