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39 VADAI KALBĖJOSI SU POPIEŽIUM 
JONU XXIII VIENYBES REIKALU

Rusų ortodoksų Bažnyčios atstovai dalyvavo posėdyje

VATIKANAS — Popiežius- vienos avidės, šv. Tėvas pabrė- 
Jonas XXIII ir 39 kitų krikš- 
čionių tikėjimų vadai spalio 13 
dieną, susitiko neformaliam pa
sikalbėjimui, kad reikia maldos 
ir geros valios.

Popiežius, apsirengęs balta 
sutana, nepaisydamas sosto Va
tikano konstiucijų salėje, atsi
sėdo tame pačiame lygyje su 
kitais asmenimis, susėdusiais 
aplink jį.

Sėdėdami pusiau rate, buvo 
protestantų bažnyčių atstovai, 
apsirengę dvasiškių rūbais, ang
likonų vyskupas, apsirengęs 
violetiniais rūbais, ir barzdoti 
Rytų dvasiškiai, įskaitant du 
rusų ortodoksų Bažnyčios at
stovus, atvykusius iš Maskvos 
spalio 12 dieną.

Rusai yra Vladimir Kotlia- 
rov, misijų Jeruzalėje viršinin
ko pagalbininkas, ir Vitali Bo- 
rovoi, rusų artodoksų Bažnyčios 
atstovas Pasaulio Bažnyčių Ta
ryboje Genevoje, Šveicarijoje.
Taipgi posėdyje buvo čikagietis' 
dr. Joseph Jackson, Olivet bap
tistų bažnyčios klebonas.

Visi jie yra stebėtojai visuo
tiniame Bažnyčios susirinkime 
Šv. Petro bazilikoje Vatikane.
Tai buvo pirmasis susirinkimas, 
kuriame popiežius priėmė tiek 
daug kitų tikėjimų atstovų.

Pažadėjęs pagreitinti savo 
pastangas suvienyti krikščionis, 
popiežius pareiškė:

Jei Jūs galėtumėt skaityti

ze:
— Mano širdis dega noru 

dirbti ir kentėti, kad greitai iš
sipildytų Jėzaus malda, sukal
bėta Paskutinėje Vakarienėje.

Prisiminęs savo santykius su 
kitomis krikščionių bažnyčiomis 
prieš išrenkant jį popiežium, 
Jonas XXIII pareiškė, kad jis 
neprisimena nė vienos progos, 
kad „mes būtumėm suskilę 
principuose arba būtų buvęs 
koks nors nesutarimas labdary
bės bendrame darbe, pagelbs- 
tint tiems, kuriems reikalinga 
parama”.

Posėdyje popiežius Jonas 
XXIII buvo nuoširdus: kartą jis 
atsikėlė nuo kėdės, pasisveikino 
su kai kuriais, kitus apkabino, 
su visais maloniai kalbėdama
sis. Susirinkime buvo liuteronų, 
presbiterionų, metodistų, kong- 
recionalistų, Rytų ortodoksų, 
anglikonų ir kitų tikėjimų at
stovai.

Nepatenkintas graikų
Bažnyčios primas

ATĖNAI — Graikų Bažny
čios primas arkivyskupas Chris- 
tomos, 82 metų, teigė spalio 12 
dieną, kad rusų ortodoksų Baž
nyčia sulaužė pažadą, pasiųsda
ma du savo stebėtojus į visuo
tinį Bažnyčios susirinkimą Va- 

mano širdį, Jūs, gal būt, gale-! tikane.
tumėte suprasti daugiau nei žo- Visuotinis Bažnyčios susirin- 
džiai pasako”. kimas boikotuojamas ortodok-

Prisiminęs Kristaus mintį dėll sų bažnyčių Vakarų kraštuose.

Maskvos patriarchas Alexei 
ir kitos ortodoksų bažnyčios 
buvo nutarusios nesiųsti stebė
tojų į visuotinį Bažnyčios su
sirinkimą Vatikane, bet rusai 
paskutiniu metu pakeitė mintį, 
ir pasiuntė du atstovus - stebė
tojus.

Italų žydų
sveikinimas

ROMA — Italai žydai pa
siuntė visuotiniam Bažnyčios 
susirinkimui sveikinimą, pa
reikšdami viltį, kad bus sustip
rintas broliškas bendradarbia
vimas tarp visų religijų.

Sveikinimą visuotiniam Baž
nyčios suvažiavimui pasiuntė 
Žydų Bendruomenių sąjungos 
Italijoje pirmininkas Sergio Pi- 
perno, adresuotą susirinkimo 
generaliniam sekretoriui arki
vyskupui Pericle Felici.

Vyskupai visuotiniojo Bažnyčios susirinkimo iškilmingoje precesijoje. Viduryje latvių vysk. Juozapas 
Raneans ir rytų apeigų marijonas vysk. Česlovas Sipovič.

Naujausios
žiniosv •

— Vakarų Vokietijos kanc
leris sekančio mėnesio 7 dieną 
atvyks į W'ashingtoną pasitarti 
su prezidentu Kennedžiu Berly
no ir kitais klausimais. Vokie
čių užsienio reikalų ministeris 
Schroderis atvyko į Washingto- 
ną paruošti kancleriui Adenau
eriui kelią.

— JAV Kongresas — Atsto
vų Rūmai ir Senatas — šešta
dienį baigė posėdžius, ilgiausiai 
trukusią sesiją nuo 1850 metų, 
kuri tęsės 9 mėnesius, paskir
dama 102 bilijonus dolerių įvai
riems projektams vykdyti. 88- 
tasis Kongresas susirinks 1963 
metų sausio 9 dieną.

i

Vakarų Vokietija gins 
Berlyno laisvę

BONNA — Vakarų Vokieti
jos parlamentas penktadienį pa
kartotinai patvirtino savo pasi
ruošimą ginti Berlyną „visomis 
galimomis priemonėmis”.

Po dviejų dienų debatų parla
mentas priėmė politinę rezoliu
ciją, kad Vakarų Vokietija da
rys viską ir panaudos visas 
priemones išlaikyti laisvę Ber
lyne. Visi dviejų partijų koali
cinės vyriausybės nariai balsa
vo už rezoliuciją. Opozicinė so
cialistų partija susilaikė.

Užsienio reikalų ministeris 
Schroderis, kuris šeštadienį at
skrido į Washingtoną pasitarti 
su prezidentu Kennedžiu, pa
reiškė, jog Berlyno likimas pri
klausys nuo Sovietų premjero 
Chruščiovo užmačių, kuris gali 
sukelti krizes ir jas panaudoti 
Kremliaus naudai, jei jis matys, 
kad Vakarai negins šio miesto.

Jis atmetė socialistų pasiūly
mą sudaryti vakariečių komite
tą, kuris paruoštų Vokietijos 
taikos sutartį. Jis taipgi pabrė
žė Britanijos įsijungimo į Euro
pos Ekonominę Bendruomenę 
svarbą.

KALENDORIUS
Spalio 15 d.: šv. Teresė, Ina, 

Kirbaidas, Gendrė.
Spalio 16 d.: šv. Jadvyga, 

Bitė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, apie 80 
laipsnių.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 
6:411.

Daugelio tikėjimą
atstovų posėdis Romoje

ROMA — Katalikų Bažnyčios 
dvasiškiai ir mažiausiai dvylika 
kitų krikščionių tikėjimų atsto
vų Romoje penktadienį turėjo 
pasitarimus krikščionių vieny
bės klausimais.

Jie susirinkę į Romos vieš
bučio kambarį ieškojo būdų už
megzti artimesnius ryšius tarp 
jų bažnyčių.

Posėdis užtruko 2% valan
dos.

Dvasiškiai iš okupuotos
Lietuvos atvyko į Romą

ROMA — Spalio 9 dieną vi
suotinio Bažnyčioes suvažiavi
mo proga į Romą iš okupuotos 
Lietuvos atvyko kan-. Juozas 
Stankevičius, Kauno ir Vilka
viškio vyskupijų valdytojas; 
kun. Česl. Krivaitis — Vilniaus, 
ir kun. Pov. Bakšys — Kaišia
dorių vyskupijos valdytojas.

Nepaprasta šventė Romoje

SPALIO VIENUOLIKTOJI ISTORINĖ DIENA, KURIA 
MINĖS ATEITIES KARTOS
Mūsų

J. SAKEVIČIUS, MIC 
specialus korespondentas Komoje

1959 m. sausio 2‘od, pop. Jo- Į šv. Petro baziliką ga
no XXIII ištarti pirmieji, gali įeiti tik pakviestieji ir turį spe-j

1 Akis" ’-TaiKdas-

Apsisiautę baltomis kapomis 
ir su mitromis žygiavo vysku
pai, iš popiežiaus rūmų per Šv.

Bažnyčios susirinkimas, š. m. stebėti iškilmes per televiziją. Petro aikštę | ibaziliką Kai be.
Romoje buvo tikra šventė — i siartinančių prie bazilikos var- 
mokyklos neveikė, o valstybės

ma sakyti, nedrąsūs žodžiai, 
kad bus šaukiamas visuotinis

spalio II d. tapo tikrove, kuri 
giliai sujudino pasaulį. Pirmą 
kartą Šv. Petro bazilika sutrau
kė tiek daug vyskupų ir oficia
lių kitų religijų stebėtojų.

Nors susirinkimo atidarymo 
išvakarėse dangus buvo apsi
niaukęs ir visą popietę bei nak
tį iki spalio 11 d. 7 vai. ryto 
smarkus lietus plovė Romos na
mus ir gatves, bet nuotaika Ro
moje buvo pakili, matant tiek 
daug svečių iš įvairių pasaulio 
kraštų. Buvo laukiama kažko

Alto valdyboje einama 
prie susitarimo

CHICAGO — Po daugelio pa
sitarimų padidintoje Amerikos nau-i° ir neįprasto. Susirinkimo
Lietuvių Tarybos valdyboje, ko-1Kas MacmiiMn uzvaKar pareis- J
misijose ir paskirais valdybos l>* Britanija privalanti įsi- dalyviams ir svečiams buvo bk- 

jungti į Europos Ekonominęnanais jau prieinama prie su
sitarimo ir esama vilčių, kad 
trečiame valdybos susirinkime, 
busimajame spalio 27 dieną, pa
galiau pavyks pasiskirstyti pa
reigomis.

— Laoso premjeras Phouma 
dabar vieši Rusijoje pas dikta
torių Chruščiovą.

i
Bendruomenę (Bendrąją Rin
ką), nes Europa žygiuoja, ir 
britai turės toje bendruomenėje 
sprendžiamąjį balsą.

— Tarp raudonosios Kinijos 
ir Indijos didėjanti įtampa dėl 
ginčijamų pasienių. Raudonoji 
Kinija teigia, kad indų kariniai 
daliniai įsibrovę į Tibetą.

ra vigilija-budėjimas, nes anks
tybą spalo 11 d., kas tik norė
jo dalyvauti tose iškilmėse, tu
rėjo skubėti į Vatikaną. Staiga, 
apie 8 vai. prašvito dangus. 
Saulė gaivinančiai švietė. Ir vi
są dieną oras buvo nepaprastai 
gražus. Kitos dienos rytą Ro- 

imos padangė vėl apsiniaukė.

SOVIETU SĄJUNGĄ PRATĘSĖ KARINIUS 
PRATIMUS (MANEVRUS) SIBIRE

Sovietai atliko nepaprastus atominius bandymus
MASKVA — Sovietų Rusija 

penktadienį pranešė, jog ji pra
tęsia dar mėnesiui Sibire savo 
karinius pratimus (manevrus), 
kurie sutampa su atominiais 
bandymais tame pačiame re
gione.

Užsieniniai laivai ir lėktuvai 
perspėti, kad nesimaišytų Be- 
rentų ir Karos jūrose, prane
šant, jog apylinkė „pasiliks pa
vojinga... iki lapkričio 10 die
nos”.

Sovietų vyriausybės laikraš
tis „Izvestijos” ir oficialus ar
mijos organas „Raudonoji

žvaigždė” atsispausdino prane-: „Iki dabar 230 megatonų (ku- 
šimą, bet tiesiogiai neminėjo, ari rie yra lygūs 230 milijonų to-
ateičiai planojami atominiai 
sprodinimai.

Panešimas kalba tik apie 
„jungtinius Sovietų šiaurės lai
vyno, raketų dalinių ir aviaci
jos pratimus” (manevrus).

DIDŽIAUSI SOVIETU 
SPROGDINIMAI

UPPSALA, Švedija — Švedų 
mokslininkai penktadienį pra
nešė, kad dabartinė Sovietų ato
minių bandymų serija Sibire 
jau pralenkė visas pirmykščias 
serijas.

nų dinamito) jau išsprogdinta 
šioje serijoje penkiolika bandy
mų”, — pareiškė dr. Markus 
Baath, Uppsalos universiteto 
Seismologijos instituto vedėjas, 
kuris seka Sovietų atominius 
sprogdinimus.

cialius bilietus. Visi kiti turėjo i 
tenkintis Šv. Petro aikšte arba

JAV negarantuoja 
saugumo laivams, 

prekiaujantiems su 
Kuba

WASHINGTON, D.C.—Jung
tinės Amerikos Valstybės pra
nešė Britanijai, jog jos negalin
čios garantuoti, kad anti-Castro 
tremtiniai neužpulsią britų pre
kinių laivų, prekiaujančių su 
Kuba.

Valstybės departamentas tai 
pranešė penktadienį, Britanijos 
ambasadai Washingtone pareiš
kus „susirūpinimą” dėl rugsėjo 
10 dienos incidento, kuriame 
britų prekinis laivas Newlane 
buvo apšaudytas, iškraunant 
cukrų kubiečių uoste.

Kubiečių tremtinių organiza- 
rija, pasivadinusi Alpha 66, tei
gia, kad ji šį žygį atlikusi. Ji 
perspėjo, kad užpulsianti bet 
kurį laivą, vežanti prekes į Ku
bą.

o
įstaigų tarnautojai galėjo lais
vai dalyvauti atidarymo iškil
mėse. Įvairios ministerijos ir ki
tos valdiškos įstaigos iškėlė 
tautines vėliavas, vakare jos 
buvo gražiai iliuminuotos. Isto
rinė Via Concillazione, kuri jun

tu krito saulės spinduliai, vaiz
das buvo tiesiog žavintis. Tai 
nepaprasto baltumo grožis, ku
rio negalima matyti nei per te
leviziją, nei foto aparatas nėra 
pajėgus užregistruoti. Žygiavo 
ne eilinių žmonių, o vyskupų — 
Bažnyčios ganytojų minia. Pas-

gia Romą su Vatikanu, namai Ruį juog ėjo kardinolai. Galpp 
papuošti pro langus nuleistais paĮS popiežius. Ilgais Vatikano 
kilimais. Spalio 11-oji tapo Įajptaįg jjg sunkįaį iįpo žemyn, 
istorine diena, kurią minės atei-
ties kartos.
Visuotinis pasaulio pritarimas 

Visuot. Bažnyčios susirinkimo 
svarbą Bažnyčiai ir pasauliui 
įrodė kilnus visos žemės tautų 
atsiliepimas. Susirinkimo atida
ryme dalyvavo 85 valstybių dip
lomatinės delegacijos. Italiją

Mat, .nenorėjo skirtis nuo kitų 
vyskupų. Tik prie aikštės įsėdo 
į nešamą kėdę, kad žmonių mi
nia galėtų jį pamatyti, o jis ga
lėtų ir toli stovinčius palaiminti 
bei maolniai į juos pažvelgti. 
Eina vyskupų vyskupas, kuris 
su kitais savo broliais vyskupais 
visuot. Bažnyčios susirinkime 
spręs moderniškojo pasaulioatstovavo pats valstybės prezi 

dentas, Belgiją princas Albcr- problemas, 
tas, Liuksemburgą princas Ka
rolis, Portugaliją tautinės Ši iškilminga vyskupų eisena 
asamblėjos pirmininkas, Airiją prasidėjo iš popiežiaus rūmų 
vyriausybės pirmininkas. Vokie-
tij,a Costa Rica, Prancūzija, Ni- 
caragua, Monaco ir San Mari
no atsiuntė savo užsienių reika
lų ministerius. Kitos valstybės 
atsiuntė savo diplomatines dele
gacijas. Įdomu, kad tarp šių 
valstybių yra ir tos, kuriose ka
talikų yra labai mažas skaičius 
arba neturi su Vatikanu diplo
matinių santykių, pvz. Danija, 
Suomija, Norvegija, Švedija,
JAV ir kt. Taip pat tarptauti
nės ' organizacijos — Europos 
Taryba, CECA, UNESCO ir kt. 
atsiuntė savo atstovus. Daug ki
tų aukštų ir žymių asmenų da- 
lyvavo visuot. sus-mo atidary-1 
mo iškilmėse. Taip pat Vatikaną Į
pasiekė daug sveikinimų tele-1 mo— Diktatoriaus Castro prie

šai vakar apšaudė iš patrankų 
šiaurinį Kubos pajūrį. Kubiečių 
gynybos ministerija pareiškė, 
jog tai amerikiečių imperialistų j vačių žymių asmenų ir organi- į
darbas. I zacijų.

koplyčios, užgiedojus giesmę 
Avė maris stella (Sveika jūros 
žvaigždė). Eisena užtruko dau
giau 1:15 vai. Susirinkimo da
lyviams užėmus Vatikano bazi
likoj skirtąsias vietas, pasigir
do galingas ir nuoširdus tūks
tantinės vyskupų minios šauki
masis į Šv. Dvasią giesme Ve- 
ni, Creator Spiritus (Ateik, 
Dvasia Kūrėjau), kurią užgie
dojo Šv. Tėvas. Iš tikrųjų, Šv. 
Dvasia bus visuot. sus-mo sie
la. Jau trys metai Jos pagalbos 
šaukiamasi visas katalikiškas 
pasaulis šiam svarbiam įvykiui. 
Tik vienoje Romoje susirinki- 

išvakarėse atlaikyta keli

Raudonieji areštavo
amerikietį mokytoją
PRAHA, Čekoslovakija — Če

koslovakijos komunistai parei
gūnai areštavo amerikietį mo
kytoją Robert Roy Budway, 34 
metų, iš Washington, D.C., ap
kaltinus jį “šnipinėjimu”.

Pasak Prahos spaudos žinių 
pranešimo, Budway apkaltintas 
„rinkęs apie Čekoslovakijos gy
nybą žinių, urano rūdos pavyz
džius ir skleidęs priešiškas bro
šiūras”.
- Budway motina yra čekė, ku
ri paliko Jungtines Amerikos 
Valstybes 1932 metais ir apsi
gyveno vakarinės Bohemijos 
Pilzeno mieste. Jis pasiliko 
Amerikoje ir jos piliečiu.

Budway „šnipinėjimo veikla 
esanti įrodyta”, pasak žinių 
agentūros pranešimo, „priešiš
komis brošiūromis, kurias jis 
atvežė į Čekoslovakiją neteisė
tai ir kita medžiaga, kuri rasta 
pas jį, įskaitant rašomosios ma
šinėlės juostelę”.

grarnomis iš įvairių pasaulio tūkstančiai šv. mišių į Šv. Dva- 
kraštų vyriausybių galvų, pri. | šią, nekalbant apie kitas pasau

lio vietoves.

(Nukelta į 4 psl.)

Katalikybės reikalai
Pietą Amerikoje

VATIKANAS — Visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas didelį 
dėmesį kreips į katalikybės pa
laikymą ir plėtimą Pietų Ame
rikoje.

Lotynų Amerikos atstovai II 
Vatikano susirinkime, kurio 
pirmoji darbo sesija pradėta 
šeštadienį Šv. Petro bazilikoje, 
prašė atkreipti dėmesį į jos ka
talikybės reikalus.

Speciali sesija yra numatyta 
dėl katalikų Bažnyčios Pietų 
Amerikoje, kur šiandien ten tik 
vienas kunigas tenka 50,000 as
menų. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse vienas kunigas ap
rūpina 1,500 asmenų dvasinius 
reikalus. Lotynų Amerikoje yra 
susilpnėjusi katalikybė.



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. spalio mėn. 15 d.

SOCIALINIS draudimas
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

Pajamų mokesčių įstatymo 
projektą komisijos 

patvirtino
WASHINGTONAS, D. C. —

Po ilgo svarstymo JAV Senato 
ir Atstovų Rūmų komisijos pat 
virtino kompromisinį įstatymo 
projektą dėl pajamų mokesčių.

Senatui reikalaujant, iš įstaty
mo projekto išimta biliaus da
lis, pagal kurią, kompanijos ir 
bankai būtų turėję išskaityti 20 
procentų iš klientams priklau
sančių dividendų ir procentų. 
Priimtas tiktai nutarimas, kad 
kompanijos ir bankai turi pra
nešti pajamų mokesčių įstai
goms, kiek jie išmokėjo divi
dendų ir procentų. Č.

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Kl. Kiek aš galėsiu gauti 
pensijos? Pagal Sears, Roebuck 
and Co. profit sharing planą 
su akcijomis ir pinigais mano 
santaupas skaitomos apie $10,- 
000. Kaip pasielgti su šiomis 
santaupomis pajamų mokesčio 
ir pensijos gavimo atžvilgiu: ar 
jas paimti gale metų, ar sekan
čių metų sausio mėn.? ar lauk
ti, palankesnio kurso? jei jas pa 
likčiau kompanijoj, ar nenut
rauktų ilgam laikui pensijos 
mokėjimą soc. dr. įstaiga. (Se
ka, lentelė). Z. R.

Ats. Sprendžiant iš patiektų
jų duomenų apie jūsų turėtuo
sius ir gausimus uždarbius (įs
kaitant ir 1962 metus), jūsų 
mėnesinė pensija būtų apie 
$110. Trumpai dėl jūsų akcijų 
galima būtų tiek pasakyti: soc. 
dr. įstaiga visokiausius ekstra 
mokesčius, nesvarbu kada jie 
bus išmokėti, priskaičiuoja prie 
paskutinio mėnesio, kuriame 
darbininkas dirbo. Vadinasi, jei
gu jums akcijos bus išmokėtos 
jau iš darbo pasitraukus, tai 
visi gautieji išmokėjimai bus 
laikomi uždirbti paskutinio mė
nesio, prieš pasitraukiant jums 
iš darbo, laikotarpyje.

Ar jūs savo akcijas realizuo-1 
site dabar ar vėliau—reikšmės 
neturės, nes jos vistiek busskai 
tomos kaip uždarbiai pelnyti 
jums dar bedirbant.

Kl. Gyvenu JAV nuo 1949 
m., visą laiką dirbu, uždirbda
ma nedaugiau $3,000 metams. 
Nuo 1960 m.—$4,400 met. Nuo 
1963 m. sausio uždirbsiu — $4,- 
800 met. Dabar esu 60 m. amž. 
Kelis metus turėčiau išdirbti su 
$4,800, kad galėčiau gauti tą 
aukščiausią pensiją? Norėčiau 
pakeisti darbą, bet nenorėčiau 
prarasti aukštesnės pensijos

m. b.
Ats. M. B. Labai gaila, ta- 

čiau neužtenka išdirbti tik du 
metus, uždirbant po $4,800 per 
metus, kad gautumėte pačią ga
limai aukščiausią ($127) per 
mėnesį pensiją.

i j Atsižvelgiant į j ūsų amžių ir 
turėtuosius uždarbius jums bū
tų ręikalinga išdirbti bent aš
tuonetą metų, uždirbant po 
$4,800 kam et, kad gautumėte 
$127 mėnesinę pensiją, sulauku 
Si 65 metus- amžiaus.

b d. šoliūnas

mo praėjo jau virš 10 metų.
A. š.

Ats. A. š. Jei jūsų giminė 
turi paskolos raštelį, tai skolą 
galėtų reikalauti. Tuomet jums 
tektų įrodyti raštu ar liudinin
kais, kad skolą gražinote. Nors 
paskolos raštelis galioja viene
rius metus, bet jis gali būti at
naujintas, todėl geriausia užei
kite pas vietos lietuvį advokatą, 
kuris smulkiau reikalą išaiš
kins.

Kl. Mes gyvename Detroite ir 
dažnai parsivežame iš Chicagos 
alkoholinių gėrimų, daugiausia 
importuotų iš užsienio, nes ten 
daug pigiau negu Detroite. Ar 
galima legaliai vežti, ar tai nė
ra nusikaltimas prieš Michigano 
įstatymus ir jeigu rastų auto- 
mobilyje vežant iš Chicagos al
koholinių gėrimų ar gali nubau
sti ar ne? Gėrimus vežame sa
vo reikalams, o ne pardavimui.

A. Š.
Ats. A. š. Jei vežate alkoho

linius gėrimus, tai pirmiausia 
turite turėti apmokėjimo už pre 
kės raštelį (įrodymui, kad pre
kės nėra vogtos), be to buteliai 
turi būti su gamyklos užkimši
mu (kad neįtartų važiuojančio 
girtaujant).

•į

Aktorė Veronika Lake, 42 m., šiuo metu jau tapusi močiute, žada 
pradėti vaidinti, tik dabar televizijoj. Kairėj pavaizduota, kaip ji 
atrodo dabar ir dešinėj, kaip ji atrodė 1940 m. filme “I AVanted 
Wings”.

Vergijos pančiai tepaliečia ran
kas; tik mintis padaro žmogų lais
vą ar vergą. — Fr.. Grillparzer

(dfAhiySKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

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

Aparatai-Protezai. Med. han-

TME UTHUANIAN WOBLD-WIDE DAILY

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlow 5-9500

x Second Clasa Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, S 
x escept Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian § 
x Catholic Press Society.

~ Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. x 
S $11.00 per year outside of Chicago and in Canada. ~
x Prenumerata: Metams fa metų 3 mčn. 1 mėn. S
= Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 S
5 JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 =
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so savo nuožiūra. Nesunau
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grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

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

a Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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Kl. 1950 m. pasiskolinau iš 
savo giminės 1,000 dol. ir pasi
rašiau tai sumai raštelį su vie
nų metų terminu. Nustatytu 
laiku skolą grąžinau, bet rašte
lio atgal negavau, nes mano gi
minė pasakė, kad raštelį pame
tęs. Ar gali jis iš manęs skolą 
išreikalauti antrą kartą? Nuo 
pasiskolinimo ir skolos gražini-

Kl. Malonėkite atsakyti per 
“Draugą” į šį mano klausimą. 
Dėl nepakeliamo mano sveika
tai oro Chicagoje, noriu persi
kelti nuolatiniam apsigyvenimui 
į Ka’ifomi ją. Turiu “hay-fever”. 
Ar aš gaučiau bedarbio pašalpą 
persikėlęs į Kaliforniją? Jei 
gaučiau, tai kokie formalumai 
reikėtų atlikti Chicagoje? Dirbu 
Illinois Central Railroad Co. jau 
12 metų.

Ats. W. K. — Nedarbo kom
pensaciją galėtumėte gauti, jei 
turėsite pakankamą uždirbęs 
pinigų sumą (nemažiau ($750). 
Tiksliau sužinosit savo gyvena- 
moj apylinkėje nedarbo įstaigoj 
Illinois Division of Unemploy- 
ment Compensation Service. At 
siųskite sau adresuotą su pašto 
ženklu konvertą, mes išsiųsime 
nedarbo reikalu atspaudą. P. š.

PILIETYBĖS REIKALAIS?
Ar aš galiu gauti pilietybę, jei 

vienerius metus gyvenau 
užsienyje?

Kl. Prieš 6 metus aš atvy
kau į JAV su imigracijos viza. 
Po šešių mėnesių po įmano at
vykimo aš gavau žinia, kad ma
no motina (gyvenanti užsieny) 
sunkiai susirgo. Aš grįžau į 
gimtinę ir ten išgyvenau viene
rius metu, kol motina mirė. Po 
laidotuvių aš grįžau į JAV ir 
čia gyvenu niėkur į užsienį ne- 
išvykdamas. Ar aš turiu teisę į 
šio krašto pilietybę? A. V.

Ats. A. V. .Jūs turėsite ilges
nį laiką laukti, kol galėsite pra
šyti pilietybės. Įstatymas rei
kalauja, kad jūs turite būti šia
me krašte išgyvenęs be pertrau 
kos (įst. pasakyta continuously) 
nemažiau penkerių metų, kai 
paduodate natūralizacijai gauti 
peticiją ir per tą laiką fiziškai 
čia gyvenote pusę to laiko. Jūs 
atitinkate pastarajam įstatymo 
reikalavimui, bet ne pirmajam. 
Jūs turite skaityti laiką nuo tos 
datos, kai grįžote iš laidotuvių. 
Daugiau informacijų jūs galite 
gauti knygelėj “HoW to Become 
a Citizen of the United States” 
iš American Council for Natura- 
lization Service New Yorke, ar
ba lietuviškai “Kaip įsigyti JAV 
pilietybę” iš Draugo administra 
cijos. Pr. Šul. i

TRUMPAI
— Švedijoj (turinčioj 7.5 mil. 

jgyv.) nuo 1945 m. pastatyta 
820,00 naujų butų, kas sudaro 
visų esančių 30%. Apie pusė vi
sų gyvenamų butų turi moder
niškus įrengimus; 90% turi bė
gantį vandenį ir centrinį apšil
dymą.
—- Naujiems Imigrantams Pa
dėti draugijoj 1514 N. Mihvau- 
kee, Chicagoj, galima gauti 
formuliarų nuo nacių nukentė- 
jusiems atlyginimo reikalu.

— Mišinys. Iš Toronto pra
neša, kad Massey-Ferguson ma
šinų fabriko skyrius Anglijoje 

■gamina traktorius, kurie turi 
angliškus rėmus, prancūziškus 
keltuvėlius ir amerikietiškas 
transmisijas; esą kai kurias da
lis dirba Vokietijoj.

— Viešųjų Darbų Senato ko
mitetas patvirtino didelį viešų
jų darbų įstatymo projektą 
(omnibus bill), kuriuo skiriama 
$3,500,000,000 viešiesiems dar
bams visame krašte. 

į — 42% Didž. Britanijos gy
ventojų, t. y. 11 mil. žmonių 
praeitais metais uždarbiai ne
viršijo $1,400 ; 39% gyventojų 
.uždarbio nuo $1,460 — $2,800;
117 % žmonių uždarbiai buvo nuo 
$2,800 — $5,600.

— Gamįntojams, smulk. par
davėjams ir kt. Chicagos dist- 
rikto direktorius Eugene C. Co- 
yle, Jr., iš Internal RevenueSer 
vice pranešė, kad jei jie yra su
rinkę akcizo mokesčių už rugp. 
mėn. daugiau negu $100, priva
lo įnešti valdžios depozitan. Jie 
turi šiam reikalui naudoti for
mą 537. Daugiau informacijų 
gausit paskambinę į vietos IRS 
įstaigą.

— Miami Beach, Fla. — Plie
no imi ja ir American Can ir 
Continental Can pasirašė ko
lektyvinę sutarti, pagal kurią 
kiekvienam darbininkui, kuris 
vienam iš dviejų firmų išdirba 
15 metų, duodama trijų mė
nesių apmokamų atostogų. Su 
tartis liečia 32,000 darbininkų,

, kurie dirba 32 miestuose.
— JAV Senatas patvirtino 

prez. Kennedy nominaciją John 
F. Henning’o kaip Darbo sekr. 
pavaduotoją. Mr. Henning nuo 
1959 m. buvo Californijos In- 
dustr. santykių departamento 
direktorius. Prieš 1959 m. Mr. 
Henning buvo Californijos stei- 
to Darbo Federacijos tyrimų 
direktorius.

— Prieš 470 metus spalio 12 
d. jūrininkas, vardu Rodrigo 
Triana, nuo laivo Pinta, sušu
ko “Terra! Terra!” (žemė, že
mė). Laivas Pinta buvo vienas 
iš trijų Christofo Kolumbo va
dovaujamų laivų. Tuo žygiu 
baigėsi jų dviejų mėnesių kelio
nė nežinomais vandenimis, kol 
pasiekė Amerikos krantus.

— Nepriklausomos unijoms 
darbo organizacijos sudaro 2.6 
procentus iš viso unijoms pri
klausančių* i? atstovauja 494,- 
000 darbininkų, kai eina dery
bos su darbdaviais dėl kolekty
vinių sutarčių. (AFL-CIO uni
joms priklauso 14,103,000 na
rių — iš viso virš 80 procentų. 
Nacionalinės nepriklausomos u- 
nijos turi 2,901,000 narių).

— Commerce Clearimg House 
apskaičiavo, kad kiekvienas as
muo, kuris nebaigęs aukštesnės 
mokyklos, per savo gyvenimą 
netenka $46.364, t. y. 22 proc. 
to, ką galėtų uždirbti, jei turė
tų aukštesnį išsilavinimą.

(Arch Supports) Ir t.t. 
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valančios skambinti telefonu 
HEmiock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šešta d.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai,; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lienj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-8229.
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Craivford 
Medical Bnilding), tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.
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Ofisas: 3148 West 6Srd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.t 3241 We«t fiOtb Plaee 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

Rez. AVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį,
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. UI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51 st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namu PR 8-6900

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4068 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WĄ 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.
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Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel ofiso ir rez. WA B-8O17

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 83 Street 
Vai.: Plrmad. ir ketv. nuo 8 Iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8;
šešt. nuo 1 kl * vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 6Srd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telėf. REpublic 7-2290.

1 Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7-—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: io ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez. tel. PR #.0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L Seibutšs
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 8. Western Avė telE. 159tb Stt HarveJ;
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS

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

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

Ofiso tel. BI 7-0400
Dienos metu tel. CA 5-5010

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pnlaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, UI.

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

140? So. 49tb Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

Valandos pagal susitarimą. Jeigu 
neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ,.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p„ 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

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

Ofiso tel. REIlanoe 5-4410
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti’..

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635 
Tikrina akis ir prilaiko akinius 

Visųal Tramins — Contact Ijenses
Pirmad., ketv. 10:30 v. r — 7 n n
antrad.. penkt. 10:30 v. r — G d’p •

šešt. 10:30 v. r. -— 5 p. p. ’ ’’
Treč. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

| 4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien l—3 vai. ir 6—8 vai, vak.,

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So, Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr.. kotvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus.

Ofiso telef. CLiffslde 4-2896
Rezid. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekviena dieną 2 — 4 ir
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.DR.IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ DR VAIKŲ

LIGŲ
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South WCstern Avenue 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St, 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8

Sešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmiock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

Del valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popet, kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.
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Fatnotmė misija —

OFENZYVA LIETUVYBĖS

FRONTE

POLITINIO PRAREGĖJIMO " - 

IŠVAKARĖSE
Vis teisingiau pradedama vertinti molinio Sovietų milžino galybe

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. spalio mėti. 15 a. 3

KAI GENEROLAI IMA

POLITIKUOTI
Daug svarstoma, rašoma ir 

daroma siekiant išlaikyti lie
tuvybę išeivijoje, svečiose že
mėse. Tautai pakeliant sunkią 
okupacijos naktį, suprantama, 
lietuvybės išlaikymas yra gy
vybinis klausimas. Jei, tačiau 
to siekiant teturima galvoj tik 
naujieji ateiviai ir jų vaikai, jei 
tenorima lietuvybę tik išlaiky
ti, šie siekiai būtų tik defenzyvi 
nis kelias, taigi — per siauras, 
nepilnas, nepakankamas. Mums 
reikia ofenzyvinių pastangų 
lietuvybės fronte, kad ne vien 
išlaikytumėm savuosius, bet 
kad ir laimėtume tuos, kurie 
daugiau ar mažiau nuo lietu
vybės dvasios yra nutolę. To
kių bus daugiau tar£ anksty- 
besnių Amerikos lietuvių, į ku
riuos laikas ir triuškinanti 
įspūdingo Amerikos gyvenimo 
įtaka daugiau paveikusi.

Jų tarpe yra labai daug mie
lų, geros valios žmonių, daug 
pasiekusių savo profesijose, 
įtakingų savo postuose. Vieni 
jų mokytojai; kiti teisininkai, 
gydytojai, laikraštininkai, dva
sininkai. Dalis jų yra puikūs 
veikėjai lietuvybės fronte, o 
dalis reikalingi naujos lietuviš
ko kraujo injekcijos.

» * * *
Šioje lietuvybės ofenzyvoje, 

atrodo, nemažai galėtume pa
simokyti iš taktikos, naudoja
mos misijonierių religinėje 
ofenzyvoje. Susidurdami su 
žmonėmis, kuriuos jie nori lai
mėti iš pagonybės, iš klaidati- 
kybės, jie neplūsta jų ir spau
doje jų įžeidžiančiai neatakuo
ja, kad jūs pagonys, šiokie ir 
kitokie. Tai tik įneštų daugiau 
susierzinimo. Bet jie stengiasi 
laimėti jų pasitikėjimą, per
teikti jiems nešamų idėjų tau
rumą ir teisingumą, palenkti 
juos tas idėjas pamilti, jomis 
įtikėti ir jomis gyventi. Čia 
daug nulemia asmeniškas kon
taktas, išsiaiškinimas, suįdo- 
minimas, atskleidimas argu
mentų, į kuriuos norimas lai
mėti žmogus gal anksčiau ne
atkreipė reikiamo dėmesio.

Chicagoje prieš keletą metų 
buvo toks atsitikimas: įvyko 
pirmoji vaikų šv. Komunija. 
Tarp ją priimančių buvo ir ei
lė lietuviškų šeimų vaikų. Ta 
proga klebonas pasakė pa
mokslėlį, sveikindamas vaikus, 
tėvus, bet visą laiką kalbėjo 
angliškai. Po pamaldų išėjęs 
į šventorių jis sutiko lietuvę 
moterį, kuri jį pasveikinusi 
maždaug šitaip prabilo: “To
kia didelė mano vaiko šventė, 
ir, Dieve mano, nė vieno žo-

K ATAUK Ų PASAULY

AREŠTAVO UŽ GYNIMĄ 
MOKYKLOS

Meksikos Katalikų Tėvų są
junga pareikalavo iš arešto na
mų išleisti tris tėvus — S. Men- 
dez, L. Perez ir R. Reyes, kurie 
buvo areštuoti Tantoyuca mies
te, Veracruz provincijoje, už 
tai, kad protestavo prieš kata
likų mokyklos uždarymą. Tech
niškai jie buvo apkaltinti turė
ję neteisėtą susirinkimą, kai 
jie, suėję į vieno tėvo namus, ta 
rėsi kaip veikti prieš mokyklos 
uždarymą.

104 AFRIKOS MISIJOSE

Net 104 JAV Maryknoll vie
nuoliai darbuojasi Afrikos misi
jose. Ten jie savo darbą pradė
jo 1946 m.

KAS PALAIKO MOTERYSTES 
PASTOVUMĄ

Neseniai iš spaudos išėjusio
je Roberto O. Blood knygoje 
“Marriage” (išleido Free Press) 
autorius pažymi, kad bažnyčios 
lankymas ir religija neša pas
tovumą ir laimę moterystėje, 
bet tik, jei vyras ir moteris abu 
daro tą patį.

džio lietuviškai”. Ji kalbėjo 
ir verkė. Klebonas buvo Ame
rikos lietuvis, čia gimęs ir au
gęs. Jis buvo taip labai pa
veiktas tų žodžių ir ašarų, kad 
niekada daugiau panašiose 
progose lietuviško žodžio ne
praleido ir kitiems savo kole
goms tą įvykį papasakojo.

ijs # $
Kalbant ta tema — pasiekė

me jau tą laikotarpį, kad bai
gia į kapines nužengti ta lie
tuvių kunigų, klebonų, sese
lių mokytojų karta, kuri buvo 
gimusi ir augusi Lietuvoje. 
Jiems mūsų tėvų žemės dva
sia buvo įaugusi su kvėpuotu 
Lietuvos oru, su valgyta Lie
tuvos laukų duona. Ateina nau 
ja karta, gimusi ir augusi čia, 
paveikta ar gal net ir visai 
laimėta šio krašto kultūros, 
kuri, pripažinkime, turi daug 
vertingų ir patrauklių dalykų. 
Jiems jau gimtoji žemė yra 
šis kraštas. Suprantama, kad 
tai turi įtakos į jų pažiūras, 
nepaisant, kokio jie luomo be
būtų.

Bet mums yra brangus kiek
vienas lietuvis. Jei jis yra to
liau mūsų tėvų žemės dvasios, 
jis vertas didesnio dėmesio ir 
jam tenka skirti didesnių pa
stangų. Lietuviškos šeimos at
liktų didelę lietuvybės misiją, 
pasikviesdamos tokius asme
nis į savo namus ir čia prie 
arbatėlės išsikalbėdamos lie
tuviškais reikalais, atskleisda- 
mos tai, kas lietuviškai šir
džiai taip labai brangu, miela 
ir svarbu.

♦ # *
Vaikų auklėjime taipgi gali 

atsirasti įtampos, susiduriant 
dviems kultūroms — vietinių 
mokyklų amerikietiškai ir tė
vų namuose tebeviešpataujan
čiai europietiškai. Reikalingas 
didesnis, glaudesnis kontaktas 
tėvų su mokytojomis. To kon
takto reikia ieškoti. Čia gali 
veikti, kaip pavieniai tėvai, 
taip ir jų delegacijos, nušvie
čiant kitą reikalo pusę, išsi
aiškinant skaudamus reikalus, 
išklausant motyvų, kodėl taip 
daroma, ir pateikiant argu
mentus, kodėl kitaip darytina. 
Atsiminkime, kad daugelis tų 
žmonių yra ir pasiliks įtakin
guose postuose, ar mes jų at
žvilgiu būsime vienaip nusista
tę, ar kitaip. Jie neturėjo lai
mės taip arti pažinti Lietuvos, 
kaip mes. Kodėl nėpasistengti 
jiems perduoti lietuviškos šili
mos, kurią mes turėjome lai
mės patirti ir atsivežti?

J. Pr.

, “JI GYVENS TIK 30
DIENŲ..

j
j Clevelando katalikų veikėja 
Sara McCarthy turės naują ga- 

1 na didelę vėžio operaciją ir da
bar jai pasveikti būsią sunku. 
Prieš 19 metų jai gydytojai bu
vo pasakę, kad ji tegalinti išsi
laikyti tik 30 dienų. Tačiau jų 
pramatymai neišsipildė. Moteris 
iki šio laiko vis aktyvi ir net 
apdovanota medaliu “Pro Ec- 
clesia et Pontifice”.

LAIŠKAI VYSKUPUI 
KANKINIUI

Londone organizuojasi sąjū
dis pasiųsti tūkstančius sveikini
mo laiškų komunistų kalinamam 
vysk. J. Beran, apie kurį negir
dėti nuo 1951 metų. Laiškai bus 
adresuojami į Čekoslovakijos 
Vidaus reikalų ministeriją. Laiš 
kų rašymo vajų organizuoja ad
vokatas P. Benenson, sudaręs 
sąjūdį, siekiantį vaduoti politi
nius kalinius.

NAUJA KOLEGIJA

Richardtone, N. Dak., pašven i 
tinti nauji pastatai Assumption 
kolegijos, kuriai vadovaus be
nediktinai.

Aklinai atsitvėrę nuo išorinio 
pasaulio ir išvystę melo propa
gandą, bolševizmo vadai siekė 
įkalti tam pasauliui mintį apie 
augančią Sovietų Sąjungos ga
lybę ir įdiegti tos galybės bai
mę. Tuo keliu Kremlius nuėjo 
taip toli, kad Chruščiovas jau 
pačiai Amerikai išdrįso pasaky
ti: — Mes jus palaidosime. Ir 
kad toks grasinimas neatrody
tų iš piršto išlaužtas, kraštas, 
kuris nesugeba aprūpinti savo 
gyventojų maistu, paskelbė ūki
nį lenktyniavimą su Amerika!..

Kas, kaip mes lietuviai, žino
jo, kokioje padėtyje yra Sovie
tų ūkis, tam Chruščiovo bliafa- 
vimo tikslai buvo aiškūs. Juk 
tokio bliafavimo keliu bolševi
kai pramynė Sovietų Sąjungai 
•kelią į jos pripažinimą didžiąja 
galybe ir pastatė ją pasaulio 
politikoje greta Amerikos.

Tačiau vieną dalyką tame 
bliafavime Kremliaus šulai pra
žiūrėjo. Tai, kad bolševizmo su
kurta ūkinė ir politinė sistema 
yra taip svetima dvidešimtojo 
amžiaus žmogui, kad jokia in- 
doktrinacija nepajėgia tos sis
temos pagrįsti. O tuo tarpu teis 
taro laikais jokia geležinė už
danga negali nuslėpti nuo So
vietų gyventojų to, kas dedasi 
išoriniame pasaulyje. Ir tas pa
saulis, kad ir pamažu, sužino 
tikrą tiesą apie padėtį bolševiz
mo “rojuje’’ ir apie galybę, ku
ria to rojaus kūrėjai nuolat gi
riasi. Bliafavimu sukurtas pa
statas pradeda griūti. Štai tik 
keli ryškesni prasidėjusio pra
regėjimo pavyzdžiai.

Tarpkontinentinių Sovietų 
raketų baimė kaip ir išnyko
Kai prieš porą metų paaiškė

jo, kad Sovietai gali paleisti į 
erdvę sunkesnius sviedinius, ne
gu Amerika, šiame krašte buvo 
kilusi išpūsta baimė, kad Sovie
tai turi prisigaminę šimtus tarp 
kontinentinių raketų, galinčių 
pasiekti Ameriką su atominė
mis bombomis. Buvo paspausti 
visi pramonės mygtukai, kad ta 
pavojinga “spraga” būtų užkiš
ta. Bet, štai, dabar įsitikinta, 
kad Sovietai teturi tik penkias
dešimts tarpkontinentinių rake
tų, o Amerika jau suskubo jų 
pasigaminti kelis kartus dau
giau. Dėlto krašto gynybos sek- j 
retorius McNamara nedvejoda
mas galėjo pareikšti, kad nęt

po Sovietų atominio puolimo su 
visais jo nelemtais padariniais, 
Amerika pajėgs atsikeršyti 
daug galingesniu smūgiu, negu 
Sovietų puolimas.

Kas arčiau pažįsta Amerikos 
pramonę, tam yra aišku, kad 
Sovietai niekad nepajėgs su ja 
lenktyniauti net ginklavimosi 
srityje, į kurią Sovietai tik ir 
kreipia dėmesį. Užtenka čia pri
siminti tik, kaip šio krašto pra
monė nulėmė dviejų pasaulinių 
karų eigą.

Pasitikėjimas tos pramonės 
galia davė pagrindą ir preziden
tui Kennedy neseniai pareikšti 
įsitikinimą, kad Amerika pir
moji pasiųs žmogų į mėnulį. Ta 
čiau erdvės užkariavimo sritis 
ir yra bene vienintelė, kurioje 
Sovietai yra atkreipę į save dė 
mesį, sudarydami galybės įspū
dį. Tuo tarpu, kiek yra sričių, 
kur šis kraštas skina kelią į 
ateitį... Bet kažkodėl apie tai pa 
mirštama.

Vis dažniau keliama aikštėn 
molinio Sovietų milžino silpnybė 

Ideologiškai bolševizmas šian 
dien yra beveik suskilęs. Mark
sizmo pranašavimų prasilenki
mas su tikrove, sukėlęs jo sute
mas laisvajame pasaulyje, 
drumsčia raudonųjų ideologų 
nuotaiką ir už geležinės uždan
gos. Pamažu skyla patys bolše
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ROMULO GALLEGOS

|| LAUKINĖ MOTERIS
|| Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

Taip buvo kalbama. Galimas daiktas, kad labai 
buvo perdedama pasakojant apie josios turtą; bet vis 
tik gana turtinga ir labai šykšti buvo donja Barbora.

Dėl paskalų apie josios burtininkišką galią taip 
pat ne visa buvo lygumiečių vaizduotės išmislas. Ji iš 
tikrųjų tikėjo esanti antgamtinių jėgų globojama ir 
dažnai kalbėjo apie “Bendrininką”, ją išgelbėjusį nuo 
mirties vieną naktį, uždegant jai žvakę, kad nubustų 
tuo laiku, kai jos kambarin selino papirktas kumetis 
ją nužudyti, ir kad nuo to laiko jai pasirodydavo pa
tarti, ką turinti dalyti sunkiais atvejais arba at
skleisti tolimus ar būsimus įvykius, apie kuriuos jai 
pravartu žinoti. Anot jos, tai buvęs patsai stebuklin
gas Ačagvos Nazarietis; tačiau ji vadindavo visai 
paprastai “Bendrininku”, ir iš čia paplito legenda 
apie jos suokalbį su velniu.

Tačiau Dievas ar naminis velnias jai buvo tas 
pat, nes jos dvasioje burtai ir religiniai įsitikinimai, 
užkalbėjimai ir maldos, viskas buvo sujaukta ir su
maišyta į vienui vieną prietarų masę, lygiai kaip ant 
jos krūtinės pilnoje sutartinėje kabėjo škaplieriai ir 
indėnų burtininkų amuletai, ir kambario sienos, kur ji 
paslaptingai kalbėjosi su “Bendrininku”, religiniai pa
veikslai, pašventintos palmės, kryžiai, krokodilo iltys, 
akmeniniai perkūno pirštai ir stabukai, įgyti indėnų 
gyvenvietėse, naudojosi viena bendra lempele.

Dėl meilės jau nebuvo nė to mišinio laukinio 
apetito su vyrų rijikės neapykanta. Godumo aistra 
apmarino josios jautulingumą, o taip pat, moters —

skritu, alyvinės spalvos veidu, Santas Luzardas at
pažino Antony Sandovalį, Antanuką, veršiukų pri
žiūrėtoją jo vaikystės laikais, ir jo ekspedicijų daly
vį beieškantį laukinių bičių medaus ir paraulatų2) liz
dų.

Pasisveikino pagarbiai nusiimdamas skrybėlę; ta
čiau, kai Luzardas jį apkabino, panašiai, kaip buvo 
padaręs prieš trylika metų jį atsisveikindamas, sujau
dintas kumetis prašnabždėjo:

— Santas!
— Tu, Antanai, visiškai nepasikeitei — tarė Lu

zardas, vis dar rankomis apkabinęs kumečio pečius.
Ir šis, iš naujo reikšdamas pagarbą:
— Tamsta tai iš tikrųjų esi kitas asmuo. Tiek, 

jeigu nebūčiau žinojęs, kad turi eldija atvykti, nebū
čiau pažinęs.

— Vadinasi, neužklupau iš netyčių? Iš kur pa
tyrei, kad atvykstu?

— Atrodo, žinią bus parnešęs į “Baimę” kume
tis, lydėjęs “Burtininką”.

— A! Taip. Jie buvo dviese, ir vienas jų turėjo 
vakar vakare parvykti raitas.

— Man šnipštelėjo Jonas Primitas — užbaigė 
Antanas. — Tai toks “Baimės” durnelis, kuris viską 
patiria ir yra tarsi telegrafas naujienoms perduoti. 
Tiesą sakant, visą dieną buvau susirūpinęs tuo “Bur
tininko” užsikepimu vykti kartu su tamsta eldijoje. 
Apie tai kalbėjome su bičiuliu Karmelitu, kai nuaidėjo 
gvarura.

Turėjo galvoje savo bičiulį ir tuoj jį pristatė:

— Prisiartink, bičiuli. Karmelitas Lopez. Vyras, 
kuriuo gali pasitikėti užmerktom akim. Jis iš naujų
jų; bet taip pat Luzardietis ligi kaulų smegenų.

PRANAS DAILIDE vizmo pamatai. Kinijos Mao 
dar laikosi į juos įsikibęs. O 
Chruščiovo patarėjai jau siūlo 
jam pripažinti gyvenimo realy
bę ir ieškoti kelių ūkiniam So
vietų bendradarbiavimui su Eu
ropos Bendrąja rinka.

Ūkiškai Sovietų sistema, ne
žiūrint visų jos lopymų, neveda 
į žadėtą klestėjimą. Ligi šiol 
Sovietų pilietis gyvena sąlygo
se, kurios tebematomos tik kul
tūriškai atsilikusiuose kraštuo
se. Ypač yra ryškus Sovietų sis 
temos nepasisekimas žemės 
ūkyje. Čia tas nepasisekimas 
prilygsta bankrotui. Juk ką gar 
Įima pasakyti apie sistemą, ku
ri, panaudodama žemės ūkyje 
40 procentų darbo jėgos, nesu
geba aprūpinti savo gyventojų 
maistu, tuo tarpu Amerika su 
aštuoniais procentais, dirban
čiais žemės ūkyje, neturi kur 
dėti maisto pertekliaus.

Didelius nepasisekimus gyve
na bolševizmas šiandien ir poli
tiškai. Nežiūrint viso agresyvu
mo, kuris tebesireiškia tiek Ber
lyno klausimu, tiek Kuboje, tiek 
Pietryčių Azijoje, stiprėja įspū
dis, kad bolševizmo laimėjimų 
laikotarpis yra praėjęs. Visa ei
lė raudonųjų užsimojimų Azijo
je ir Afrikoje paskutiniais me
tais nepavyko. Net mažutė Gui- 
neja nepabūgo Sovietų milžino 
ir išvarė jo ambasadorių. Tai 
bolševizmo ateičiai nieko gero 
nežada.

Iš Buenos Aires’o rašo, kad 
per paskutinį pučą žuvo 14 as
menų, iš jų tik 3 kariškiai (11 
civilių gyventojų, visai nesuinte
resuotų pučais). Pučą sukėlė 
gen. Montero vadovaujama ka
riuomenės dalis, vadinamieji “de 
mokratai”, kurie reikalavo pra
ilginti kariuomenės režimą, ne
šaukiant parlamento, kad tuo 
būdu būtų išvengta liaudies fron 
to, sudaryto iš peronistų, ko
munistų ir kitų kairiųjų ekstre
mistų. “Lojalistams”, kurie va
dinosi ir “nacionalistais”, vado
vavo gen. Ongania. Ši “nacio
nalistų” grupė yra ištikima pre
zidento Guido politikai, kuri 
taip pat yra aiškiai antiperonis- 
tinė, taigi pučo kilmė neaiški: 
antiperonistai susimušė su to
kiais pat antiperonistais! Tokie 
pučai tegalimi Pietų Amerikoje.

Pučo eigą nulėmė gen. Onga
nia. šarvuočiai, kurie buvo pa
siųsti į Konstitucijos aikštę. Ši
toj aikštėj niekad civilių netrūks 
ta. Pamatę kautynėms išsirikia
vusius tankus ir pro jų pailgas 
skyles tankistų veidus, civiliai 
ėmė juokauti, kad kariai nenu
siskutę. Civiliams atrodė, kad ši 
aikštė nėra strategiška, nėra 
tinkamas kautynių, laukas. Apie 
20-25 minutes išstovėjo tankai 
nieko neveikdami, jų įgulos ne- 

1 išeidamos iš tankų ir civilių pra 
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Visuotinis Bažnyčios susirinkimas atidarytas Šv. Petro bazilikoje Vatikane. Susirinkime dalyvauja 
beveik 3,000 kardinolų, arkivyskupų, vyskupų ir kitų dvasiškių. (UPI)

vyro įpročiams apglušinus jos būtybėje visus mote
riškumo poreiškius, ji pati vadovavo kumečiams, mė
tė lasso ir stepėse parklupdydavo bulių, kaip gabiau
sias josios gyvulių augintojas, ir nuo juosmens ne- 
nurišdavo peilio ir revolverio, nes juos nešiojosi ne-, 
vien tam, kad pagąsdintų, — ir, jeigu kartais besi
vaikydama naudos — reikalo turėti aklai paklusnų 
ūkvedį, arba, kaip Balbino Paibos atveju, savo įrankį 
priešo stovykloje — buvo verčiama meilautis, tai bu- 
VO v yriškas paėmimas, o ne moteriškas atsidavimas, j 
Nenumaldomą pagiežą pakeitė panieka vyrams.

Nepaisant tokio gyvenimo ir kad jau peržengė 
keturiasdešimtų slenkstį, vis dar tebebuvo patraukli 
moteris; jeigu ir visiškai neturėjo moteriško švelnu
mo, užtat imponuojanti moters-vyro išvaizda teikė jo
sios grožiui originalumo: kažką laukiniško gražaus ir ‘ 
kartu baisaus.

Tokia buvo garsioji donja Barbora: gašlumas ir 
prietarai, godumas ir žiaurumas, ir ten jos paniuru
sios širdies gilumoje mažas, tyras ir skausmingas 
dalykėlis — Asdrubalio atsiminimas, sukliudyta mei
lė, nesuskubusi padaryti jos gera. Bet netgi ir tai įga
vo baisų laukinio kulto pobūdį, reikalavusį žmogiškų 
aukų: Asdrubalio prisiminimas visada ją apnikdavo, 
kai ji savo kelyje susitikdavo su vyru, vertu jos dė
mesio.

IV

VIENAS IR TŪKSTANTIS SKIRTINGŲ KELIŲ

Algarrobo brasta prie įvažiavimo į Altamiros ūkį 
sudarė išpjovas augštuose krantuose, kurie ten įsprau
dė Araukos srovę.

Į gvaruros1) balsą, skelbiantį eldijos atvykimą, 
atbėgo prie dešiniojo kranto pažiopsoti keletas mer
gaičių ir nusileido prie paplūdimio trys berniukai ir 
du vyrai.

Viename jų, araukanietyje, geram jaunuolyje, ap

Gen. Onganios šarvuočiai nulėmė pučą Argentinoje

eivių neįspėdamos. Civiliai ne
nujautė, kad ant aplinkinių na
mų stogų yra “demokratų” ka
riuomenės daliniai, užėmę ko
vos pozicijas. Staiga pasipylė 
kulkosvaidžių kulkos į tankus, 
tankai atsakė irgi salvėmis. Ci
vilių tarpe kilo panika ir bėgi
mas į visas puses: keli krito 
negyvi, dar daugiau liko sužeis
tų, toje pat aikštėje gulinčių.

Smarkus susišaudymas ėjo 20 
minučių. Staiga atsirado ir vir
šum stogų praskrido karinis 
lėktuvas, kuris savo pasirody
mu demoralizuoja stoginius šau 
liūs: jie išleidžia karininką, ly
dimą puskarininkio su balta vė
liava, pranešti tankistams, kad 
kapituliuoja. Šitokiu būdu Gu
gama tankai pergalėjo “demo
kratus”.

Prezidentas Guido priėmė ka
pituliaciją su nuolaida pučis
tams, būtent pažadėjo, kad pe
ronistai, komunistų ir kitų kai
riųjų ekstremistų partinė veik
la nebus toleruojama ir kad 
toms partijoms nebus leista sta 
tyti kandidatų į parlamentą. 
Tuo būdu Guido sudarė lyg ir 
sąjungą su nugalėtais pučistais.

Tokie pučai Argentinoje yra 
lyg ir tradicija; jie kyla iš po
litikuojančių generolų. Tokia Ar 
gentina retai turi tarptautinio 
pobūdžio karą, tad generolai da
ro karjeras panašiais pučais. 
Štai, po pučo artilerijos genero
las Benjamin Rottenbach pas
kirtas armijos sekretorium, o 
kontraadmirolas A. Kolungia — 
karo laivyno sekretorium. Pučą 
pralaimėję generolai Lorio ir 
Montero tuo pačiu pakenkė .sa
vo karjeroms, o gen. Ongania 
įgijo politikoj svarų balsą, bet 
vargu galima numatyti, kas dar 
gali toje pat Argentinoje atsi
tikti, ir tai netolimoje ateityje, 
nes nė vienas kovojusių partne
rių neišsprendė klausimo, kodėl 
dirbančiosios masės simpatizuo
ja peronizmui. Tas faktas, kad 
Ongania grupė reikalauja ne
delsti su parlamento rinkimais, 
o Montero - Lorio grupė reika
lauja ilgesnės karinės diktatū
ros, kol ji sunaikins peronizmą 
ir komunizmą, neišryškina ar
gentiniečių tautos aspiracijų bei 
jos valios. J. Gs.

U Kriauklas, Venecueloje atstojąs ragą. Ve r t.
'-’) Paukštis, panašus j strazdą, didelis giesmininkas. Vert.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. spalio mėn. 15 d. i lis atskubėjo į šią iškilmę”, pa- 
—— sakė popiežius. Prieš popiežiaus

rūmus kitoj aikštės pusėj, aukš-
NEPAPRASTA ŠVENTĖ | tai už Vatikano ribų, buvo ma

tyti šviesus elektrinis įrašas

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
R E A L E S T A T E K E A L ESTATE

ROMOJE “Viva ii Papa dėl Concilio”. MARQUETTE PARKO CENTRE

(Atkelta iš 1 psl.)

Iškilmingas susirinkimo 
atidarymas

Susirinkimo atidarymui prita
rė visų Romos bažnyčių varpai, 
kurie gaudė 10 minučių. Tie pa
tys varpai šį džiaugsmą karto
jo 12 vai. dienos ir vakare, sau
lei leidžiantis, Viešpaties Ange
lo maldai.

Atgiedojus iškilmingą himną 
į Šv. Dvasią, prie laikino alto
riaus susirinkimo salės arba, ki
taip sakant, bazilikos vidury 
šv. mišias į Šv. Dvasią laikė 
kardinolas dekanas Eugenijus 
Tisserant. Mišių gale palaimini
mą davė Šv. Tėvas ir tuojau 
apsirengė iškilmingais mišių li
turginiais drabužiais. Generali
nis II Vatikano susirinkimo sek 
rotorius ark. P. Felici iškilmin
gai atnešė ant altoriaus Evange 
lijų knygą, kurią vartojo ir I 
Vatikano susirinkimas. Po to 
kardinolai, arkivyskupų, vysku
pų ir vienuolijų generolų atsto
vai pareiškė popiežiui ištikimu
mą ir klusnumą, pabučiuodami 
ranką.

Popiežius daro tikėjimo 
- išpažinimą

Jaudinantis buvo momentas, 
kai Šv. Tėvas atsiklaupęs prieš 
visą vyskupų minią skaitė ti
kėjimo išpažinimą. Jam pagar
bą pareikšdami ir kiti suklaupė. 
Paprastai Bažnyčios įstatymai 
tikėjimo išpažinimą įsako įvai
riais atvejais tik žemesniems. 
Tą patį tikėjimo išpažinimą at
skaitė visų kardinolų ir vyskupų 
vardu gen. susirinkimo sekre
torius. Visi susirinkimo tėvai 
bent mintimis jį sekė ir po to 
kiekvienas atskirai pasirašė ti
kėjimo išpažinimo tekstą. Po
piežius atskaitė įspūdingą į Šv. 
Dvasią maldą Adsumus, kurio
je, išreiškus maldaujančių ne
vertumą, prašoma ypatingos pa
galbos susirinkimo darbams. Vi
si vyskupai giedojo Visų Šven
tųjų litaniją. Trečioj jos daly 
popiežius, laikydamas kairėj ran 
koj kryžių ir giedodamas, tris 
kartus laimino susirinkimo da
lyvius. Po to buvo giedama e- 
vangelija. lotyniškai ir graikiš
kai. Pagal seną Bažnyčios tra
diciją iškilmingose popiežiaus; 
mišiose evangelija giedama a- 
biem šiomis kalbomis, nes pir
mųjų krikšč. amžių liturgijoj 
buvo vartojama graikų kalba, 
o tik vėliau pradėta naudoti lo
tynų kalba. Po evangelijos bu
vo giedamos kai kurios mal
dos bei giesmės graikiškai. Taip 
pat viena malda perskaityta sla 
viškai, kita — arabiškai. Galop 
Šv. Tėvas pasakė lotyniškai ati
darymo kalbą, kuri truko 37 
min. (apie ją bus vėliau), ir su
teikė visiems dalyviams iškil
mingą palaiminimą. Gen. sek
retorius paėmė nuo altoriaus 
Evangelijų knygą ir vėl ją pa
dėjo nuošaliai. Paskui, įlipęs į 
sakyklą, paskelbė pirmo bendro 
posėdžio dieną ir valandą. Pir
masis tat posėdis buvo spalio 
13 d. 9 vai. ryto. Iškilmės už
truko 4.30 vai.

Popiežiaus ir visų susirinkimo 
tėvų pagerbimas

Tą patį vakarą apie 6 vai. 
žmonių minios plaukė į Šv. Pet
ro aikštę pareikšti popiežiui ir 
visiems susirinkimo tėvams sa
vo pagarbą. Aikštė buvo pilnu
tėlė žmonių. Gražiai iliuminuota 
bazilika, aikštę supanti kolona
da ir popiežiaus rūmai. Apie 7 
vai. iš Kapitolijaus prasidėjo 
jaunimo fakelų eisena į Šv. Pet
ro aikštę, sudarydami paskui

įspūdingą kryžių apie obeliską. 
Pro apšviestą popiežiaus rūmų 
langą pasirodė patsai Šv. Tė
vas ir ta proga pasakė nuošir
džią tėvišką kalbą ir pareiškė, 
kad nežinia, kada baigsis šis 
visuot. Bažnyčios susirinkimas, 
bet, galimas daiktas, gali tęstis 
iki Kalėdų, reikalui esant — ir 
vėliau. Tylaus vakaro paslap
tingą nuotaiką didino besišyp
sąs mėnulio pilnatis. “Ir menu-

Specialūs Vatikano 
pašto ženklai

ROMA. — Vatikano valsty
bės paštas, visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo proga, š. m. spalio 

Į 30 dieną išleis specialią aštuo- 
nių pašto ženklų seriją. Ši ženk
lų serija įvairiais simboliais gra , 
žiai atvaizduos svarbiausius mo 

: mentus šio istorinio Bažnyčios 
'gyvenime įvykio.

2 aukštu rcz.Ulencija. 3 mieg., val
gomas, sallonas, virtuve. Beveik nau
jas mūras. Arti parko. $21,000.

2 butų mūras. 2 po G kamb. Arti 
62-os ir California. Našlė parduoda 
už $29,500.

1% aukšto, apie 10 metų mūras. 2 
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz
džiai. Garažas. 29,400.

Prie parko mūras. 4 butai po 6 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

C butų niūras. .Apie $7.000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $50.000.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria Higb. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $5,000.

Tuščias lotas. 45 p. Liuksus rezi
dencijų sekcija. Reikia susitarti. 
$12.300.

Nauja likerių prekyba — taverna 
ir puošnus butas. Kaina nuderėta.

Viskas tnodern. 1 % aukšto mūras. 
6 ir 4 kamb. $23,500.

2 butų 7 metų mūras arti parko, 
dideli modernūs kamb., alum. lan
gai, garažas. $41,000.

Pajamų bimgalow, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb,, naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,500.

Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū
ras, aukštas stogas, garažas, $18,800.

Apkaitas medinis 5 kamb., naujas 
šildymas gazu. garaž., prašo $14,000.

Ant kampo 2 butų mūras, ir dar 3 
kamb. sausam rūsy, atskiri gazu 
šild., mūro garažas. $27,700.

Atskiri du namai už $22,000; mū
rinis ir medinis, keli blokai nuo par
ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
matysite.

Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū
sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18,500.

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū
ro namo, kurio kaina tik $19,950.

Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai. 
$20,000.

Mūrinis 2x4. garažas, 30 p. litas. 
Gage* p. Tik $22,900.

Murins, 2x5, mūr. garažas, taksai 
$13U. Kaina $20,000.

Mūrinis, naujas, 3 mieg., netoli 
mūsų įstaigos, $18,500.

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% p. 
lotas 72 ir Kedzie. $lS,500.

Mūrinis, 2x5, naujas, po 3 mieg 
arti .Jaunimo Centro, $36,800.

Mūrinis. 3 butai, 5 garažai ir eks
tra 30 p. lotas. $46,500.

Mūrinis 7 metų, 3 mieg., kilimai, 
garažas. Bargenas už $20,900.

Mūrinis 1 % a., 5 ir 4 viršuj su 
dviem įėjimais. M. p. Tik $21,900.

Medinis 4 kamb.. rūsys rad. šildy
mas gazu. M. p. $10,400.

Mūrinis 3 butai, šalia mūsų įstai
gos. Naujas šildymas. $30,900.

Mūrinis 2x4, garažas. 30 p. lotas, 
M. p. Tik $20,000.

Mūrinis 2x5, garažas, 69 ir Tal- 
man, skubiai už $27,900.

Mūrinis 4 mieg., garažas, į rytus 
nuo Western, $16,500.

Mūrinis 8 metų, 3 mieg., garažas, 
įrengtas rūsys su baru ir baldais, 
M. parke, $22,700.

Mūrinis 3 mieg., garažas, arti M. 
panko apylinkės, $11,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sih SI., HE 6-5151
2-jų aukštu mfir. 5 ir 6 kamb 5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis, 

modom, virtuvės, atskiros gazu fili- Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa- 
dymo sistemos. Garažas. Arti 67-os ! jamos. Reikia pamatyti, įvertinti, 
ir Campbell $27,500. 3 būt. mūrin. 4—5—S, nauj. at-

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. rem., atskira gazu šiluma, garaž.. 
Alyva šild. Arti 62-os ir Wasbtenaw. i arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$26,800. | $24.900.

2-jų aukštu med. su moder. “face ! Arti Ma>‘l»ettc Par_ko . bažnyčios 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu ' »au^ 2-jų aukštų munn.s po 5% 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir | i IŠ

BŪKITE TIKRI, KAD JUMS 

PRIKLAUSO NUOSAVYBĖ, 

KURIĄ PERKATE

Šis patarimas atrodo nereikalingas ? Jis nėra 
— kadangi, nors ir nuostabu, yra visai galima su
mokėti už nuosavybę ir staiga atrasti, kad nesi 
jos savininkas.

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

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

Chicago Trtle zzzzzf Irust Company
111 Wbst Washington Street, Chicago 2, Illinois

Offices in: Wheaton • Geneva • Peoria • Joliet 
Waukegan • Edwardsville • Belleville • Sycamore 

Regionai Offices, Agents and Representatives serving 
tvery Illinois eounty.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPOMS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė

r#
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS
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CRANf SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING4 '/2%

... Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitg nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI ABinrie*! PIRM- Ir KETV............................... 9 ▼. r. iki 8 p. p.
PMhHHUUdi ANTRAD. Ir PENKT................... » v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. ... j v r. iki 11 v. S Trečlad. uždaryta.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

viename bute. Ąžuolo medžio visi ap
dirbimai. Baseboard karštu vand. 
apšild. sistemos. Galima nupirkti su 
mažu {mokėjimu. $45,900.

Atremontuotas mūrinis. 5 kafnb. 
apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly
va šildymas, Garažas. Arti 64-tos

2x5 mūr., 30 p. sklypas, nauj. šild. 
gazu, nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų. tilt $22,000.

2x4% beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum. langai, 2 a. garažas, 
$36,000.

Prieš M. parką tik kelių metų, 6 
kamb;, 1 % vonios. $22,700.

Liuksus 7% kamb., 1 aukšt. rezid., 
2% vonios, “radiant” šild. gazu. 
Brang, kiliui., 2 a. mūr. garažas. Šo- 
nin. įvaž. Evergreen plc.—geras pir
kinys.

10 butų po 5 ir 4 kamb., puik- 
apart. šild. alyva, nauj. elektr. Marą. 
parke. įmokėti $30,000.

5 ir 6 kamb. mūr., platus sklyp., 
nuomos po $125 per mėn. M. parke, 
tik $26,500.

2x4% mūr., iškelti vamzdž., atsltir- 
šild., tik kelių metų, Brighton Par
ke. $29,500.

2x(i gražus mūr., platus sklyp., 
nauj. šild. gazu, nauj. elektr., 2 a. 
garažas. Brighton p., tik $26,800.

7 ir 3 kamb., mūr.. kilim., alum. 
langai, karšto vand. šild., 4 mieg. 
butas savinink. ir $75 pajamų. Bri- 
gbton p., tik $17,900.

laibai gražūs 2x4 ir 2 atskir. 
kamb., plyt. vonios, kilimai, alum. 
langai, 2 a. mūr. garaž. M. parke. 
$32,500.

3 mieg., kelių metų mūr., platus 
sklyp., šild. gazu, alum. langai. Tik 
$18,200.

6 kamb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, nauja elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16,800.

visai nauji mūr. modernūs na
riai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $22,500.

8 metų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas gazų, 2 auto. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Tik $23,000.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321
W0RTH OVER $150,000.90 

Open To Good Offer
NATIONALLY KNOWN FISHING 

CAMP — FOR SALE ! !
j DGRSAL FISHING POST,

STUART, FLORIDA
j 3 Duplex Cottages, Efficiency Units,
Screened Porehes facing thc Jungle

| Likę South Fork of tho St. Lucie
River. Salt. and Fresh Water Fishing.

I C Boats, 5 Motors, Tackle, Cushions,
I etc. Shop Building. 34x52 foot Buil- 
| ding. containing Office, TV Roora, 
i Tackle Shop and Restaurant facing 
| the River. Established for years.
' TDEAT, for GROUP OF BUSINESS 
OR PROFESSIONAL PEOPLE, or to 
remain as a FJSHING CAMP. 2% 
Acres — 400 ft. WATER FRONT- 
AGE. ROOM FOR ENPANSION. 
BROCHURE AND DĖTAIS ON RE- 
tįUEST. $50,000 to $60,000 cash will 
handle. Dcal dircct with owner.

Write or Wire for Colorful Bro- 
chure:

DORIS S, KOLLIKER, Ounei 
R. R. 2. Stuart, Florida

6 KAMBARIŲ MEDINIS NAMAS,
ąžuolinės _ grindys. porčius, 2 maš. 
žaražas. Žiein. langai, 40x165 p. 
sklypas. Kaina — teisingas pasiūly
mas. 10412 S. Trumbull Avė. Kreip
tis j sav. —

adr, 10224 S. Trumbull Avė.

8 METU MŪR. NAMAS
J vaJiarus nuo Gage Pk. 41/, kamb. 

Kilimai. Apsauga nuo potvynio. 2 
mašinų garažus. Labai geras pirki
mas už $.30,750,

1% AUKŠTO MCR.
5 ir 4 kamb. švarūs, moderniški 

butai. Gazo šiluma. Aluminiaus lan
gai. $2.4,500.

ŠTAI, 8175 MĖN. PAJAMŲ!
3 butai ir krautuvė viename na

me ir kieme virš garažo dar 4 
kamb. butas. Visa kaina tik $12,000.

2 BUTU 5 METU MŪR.
Marąuette Pk. Karšto vandens ši

luma. Kilimai. Aluminaus langai. 
$38,500 — arba geriausias pasiūly
mas!

TIK $16,750
Oak I.awn 5 kamb. 11 metų mūr. 

namus ant 40 pėdų sklypo. Nauja 
gazo šiluma. 2 mašinų garažas. Ar
ti mokyklų.

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6, mūr. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Marąuette Parke, mūr. 1% aukšto 
6 ir 4 kamb., nebrangus.

Prie 73-eios ir Talman. Mūr. 6 
butų. Geras pirkinys.

69-ta ir Oakley. Nauji bungalow 
po 6% kamb. Tik $17,500.

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

PROGOS-OPPORTUN1TIES

Savininkas parduoda geromis 
sąlygomis taverną ir restoraną, 
fabrikų rajone. Sekm. uždaryta.
LU 1-1026.

Parduodama siuvykla, pilnai 
įrengta. 2205 S. Laramie Avenue, 
Cicero.

Parduodama rūbų valykla ir 
siuvykla, įsteigta prieš 25 m. La
bai gera vieta siuvėjai ar siuvėjui.
DI 8-2780.

ĮSIGYKITE DABAR!

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
V'ADOVSLIS

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

DĖMESIO !

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Piftsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCK8 

Kiekivcna sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Uitiieunian Catholto Hour.
Radio Station WLOA, Braddock,

Pennsylvanla.

Washtenaw. $17,900
2-jų butų, 6 metų mūr. 2% vo

nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgal.
$41,750.

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir ' ir Francisco. $18,250.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

Mūr. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par-
k©.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke.

$22.500.

CICERO—BERWYN
2 butai po 6 kamb. Gazo šilima, 

2 auto. garažas. $27,000.
3 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba

seboard šilima. Apsauga nuo potvy
nio. $21,500;

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

Pajamų nuosavybė, Jaunas sodas, rami, graži vieta, senatvė verčia 
parduoti, įmokėti tik $500; Savininkas duos morgičiu 5%.

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai- 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 įmokėti, už $16,600.

7 metų namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, I1L, CL 7-6675

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. S18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas 819,900.
1% aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

B U D R E C K A S a, Norkus Reai Estafe
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St. WA 5-5030

5 metų, 1 % aukšto mūr., arti Mar
ąuette p-ko, 6 ir 4 kamb. Potvynio 
kontrolė. M ii r. garažas, d vigubas 
sklypas. Savininkas priverstas greit 
parduoti už sumažintų kainų.

CONTRACTORS

Keikia greitai parduoti. 32 metų 
tvarkingas, stiprus ir labai gerai už
laikytas mūras. 2 2 įv. dydžio butai. 
$2.400 pajamii mėn. Viskas moder
niška, geroj vietoj, prie gražaus par
ko. Kaina tik 6 kart mct. nuoma. 
Pamatyk, tuoj duok pasiūlymų ir 
būsi laimingas pirkęs.

Mūr. 2—(i, 1—4 Brighton Park
centre; Potvynio apsauga, garažas, 
platus skl. $-26,500.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

ŠIMKUS 
4259 So. Maplevrood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste Ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 

' tinių ir rezidencinių sklypų. Sau- 
|gam investavimui farmos, žemės 
ĮHklypal su medžiais. Patogus susi- 
į Bickimas.

Dr. J. BRIEDIS—REAL ESTATE
110 — 127 Sfc, Lemont, III.

( l-»s ūkia j valį. nuo State g-vės)
CL 7-7388

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M E DI CINO Su P R E K Y B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 -8949 
2301 W, 69th St.. Chicago

STA N KUSI
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Slogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinaml ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
Ir “galvanized”. Dažymas iš lauko 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dienų ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, KO 2-8778

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

Vlenintėllal iš lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Hiinoia 
Ofiso tel. 277-1442

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

Marąuette Parite — 14 butų. Pa
jamų virš $21,000 per metus. Tik 
6% karto nuomos.

Marąuette p-ke. 4 butų, 2x5 ir 
2x4 k., šildymas alyva. Tik $51,000. 

Gage p-ke. 2x6 k.. 3 mieg. $23,500.
1 % a. ruur. 6 ir 3 kamb., šild. aly

va, 37% p. sklypas. Tik $23,500. 
BALIS REAL ESTATE. HE (i-1343

ltoselande. — Gražių ir brangiųjų 
namų apylinkėje (U'allaee ir 11 t th 
St.) parduodamus 2-jų butų mūras 
ant plataus šklypo. 18 metų senumo. 
Modernios vonios ir virtuvės, 2-jų 
auto. garažas, šildymas gazu. Daug 
priedų. Ypatingos aplinkybės verčia 
panluoti su dideliais nuostoliais. Tik 
$21,800. Kreiptis RE 7-2646.

ŠILDYMAS
A. S ten čiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naees), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditionera ir atlie
ka visus skardos darbus.

7304 So. Rocfcwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

REZIDENCINIAI,
^komerciniai,

MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501. West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga lietuvė moteris sau
goti 2 mažus vaikus. 4156 W. 58th 
PI. (59th ir Pulaski Rd.)

RE 5-3397

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Wcstern, Chicago 9, DI.

“NIDA” BUILDERS, ING.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2091 Chicago. OI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui DUdnlul 

GA 6-5867

1ŠNUOMUOJAMA — FOR R,ENT

IŠNUOM. 5 KAMBARIŲ BUTAS 
BRIGHTON PARKE

LAfayette 3-4086

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

SKELBKITfiS “DRAUGE”

DĖMESIO !

Ar vargina tarakonai, pelės 
skruzdės? Kreipkitės į Fore-Some 
tel. PO 7-8852.



Pietų Vietnamo laivynas pasirengęs kovoti su komunistiniais sukilėliais

Žmogiškosios būties gelmių 

tyrinėtojo sukaktis

Kun. dr. P. Gaidos sidabrinei kunigystes sukakčiai 
PKANYS ALŠĖNAS

Toronte sudarytas komitetas 
kun. dr. Prano Gaidos-Gaida- 
mavičiaus dvidešimt penkerių 
kunigystės metų sukakčiai pa
minėti. Minėjimo iškilmės įvyks 
lapkričio 18 d., 4 vai. p. p.-Šv. 
Jono Krikštytojo parapijos baž 
nyčioje pamaldomis, o paskui 
salėje — vaišėmis ir numatyta 
programa.

Sukaktuvininkas Toronto lie
tuvių kolonijoj jau yra įmynęs 
gana ryškius veiklos pėdsakus, 
dirbdamas čia leidžiamam laik
raštyje “Tėviškės Žiburiuose”, 
pirmiau kaip antrasis redakto
rius, dabar — vyr. redaktorius.

To darbo dar toli gražu nega
na. Sukaktuvininkas yra gerai 
žinomas savo parašytomis kny
gomis ir plačiajai lietuvių visuo
menei, nepaisant kur ir kas be
gyventų.

Savo veikaluose kun. dr. P. 
Gaida ryžosi eiti ieškojimų ir 
žmogaus buities gvildenimo ke
liu. Štai, viename iš Savo veika
lų jis nagrinėja išblokštojo iš 
tėvynės tremtinio buitį, kitame 
—■ dideliu preciziškumu narplio
ja ir derina žmogaus dvasios 
gilumoje besireiškiantį trilypu- 
mą — milžino, didvyrio ir šven
tojo prigimtį, trečiame gi—jau 
leidžiasi žmogaus buities gelmė
se slypinčio nerimo priežasčių 
ieškoti.

Pranas Gaida-Gaįdamavičius 
gimė 1914 m. sausio 26 d. Ba
jorų km., Želvos valse., Ukmer
gės apskr. 1927 m. baigė Širvin
tų progimnaziją, 1931 m. — Kė 
dainių gimnaziją. Tais pat 1931 
m. įstojo į Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos-Filosofi
jos fakultetą ir Kauno kunigų 
seminariją, kurią baigė ir kuni
gu buvo įšventintas 1937 m. 
Toliau studijas gilino Muenste- 
rio, Freiburgo (čia gavo teolo

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą
• Mokame pinigų perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

ALBERT J. AUKERS, prezidentas
VALANDOS : Pirmad. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4; 

trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad. 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.

gijos daktaro laipsnį) ir Lou- 
vaino universitetuose.

1937 — 40 m. Lietuvoje daly
vavo pavasarininkų, ateitininkų 
ir angelaičių veikloj. 1944-46 m. 
Freiburge liet. kolonijos kape
lionas ir Belgijoje — belgų pa
rapijos vikaras, kartu rūpinda
masis lietuvių angliakasių dva
siniais reikalais. 1950-52 m. fi-

j

losofijos dystytojas Mont - Lau- 
rier, P. Q., seminarijoj, Kana
doj. Nuo 1954 m. gegužės 17 d. 
pradėjo dirbti “Tėviškės Žibu- J 
rių” redakcijoj Toronte, kaip 
antrasis redaktorius. A. a. dr. 
A. Šapokai mirus, nuo 1961 m.' 
kovo mėn. “Tėv. Žiburių” vyr. 
redaktorius.

Išspausdintos knygos: Iš
blokštasis žmogus, 1951 m., Mil
žinas, didvyris ir šventasis, 1955 ■ 
m., Didysis nerimas, 1961 m.> 
Be to, Lietuvoje kartu su kun., 
V. Mankeliūnu iš vokiečių kal
bos išvertė Tihamer Toth Jau-; 
nosios sielos auklėjimas, 1935 ■ 
metais.

Bendradarbiavo Ryte, XX 
Amžiuje, Židinyje, Naujojoj Ro 
muvoj, Darbininke, Drauge, Ai
duose, Aukoje ir kitur. Rašė 
belgų spaudoj Lietuvos klausi
mais P. Chantier slapyvardžiu 
ir be parašo.

Dabartiniu metu sukaktuvi-1 
ninkas redaguoja Tėviškės Ži
burius, kuriuose labai dažnai 
skaitome jo brandžios minties 
vedamuosius, pasirašomus ini
cialais Pr. G. Be to, renka me-1 
džiagą apie a. a. arkiv. T. Ma
tulionį naujam veikalui — to 
didžiojo Lietuvos kankinio mo
nografijai.

Linkėjimas Sukaktuvininkui 
ne tik kunigystės ir amžiaus me 
tais, bet ir veikalų skaičių ma
žų mažiausia bent padvigubinti 
ir toliau būti tokiu našiu ir pro 
duktingu kūryboj kaip ligi šiol.

Kanadoje
Sudbury, Ont.

— Balto vakaras, kurį suruo
šė KLB Sudburio skyriaus val
dyba serbų salėj, praėjo links
moj nuotaikoj davė $84 gry
no pelno. S. .ių buvo ne tik iš 
Sudburio, bet iš Hamiltono ir 
Toronto. Tai buvo pirmas va
karas BALFo naudai mū • ko
lonijoj.

— Salomėja Poderienė, Ire
nos Račinskienės ir Viktorijos 
Jasiūnienės iniciatyva, gražiai 
atšventė savo 50 metų amžiaus 
sukaktį, šeimos draugai išsive
žė ją sekmadienį po pietų pa
grybauti, o po to į J. I. Račins- 
kų vasarnamį pailsėti. Kai tik 
įėjo pro duris, tuoj nustebo pa
mačius skoningai paruoštą vai
šių stalą ir krūvą dovanų. Visi 
susirinkusieji ją sveikino, o lat
vių vardu sveikinimo žodį tarė 
E. Karklins, Sudburio latvių 
bendruomenės pirmininko sū
nus.

— liūtu Petrėnaitė, sėkmin
gai baigusi Marymount mergai
čių kolegiją, įstojo į Sudburio 
universitetą studijuoti medici
nos ir tapo išrinkta ir apvaini
kuota šių metų pirmojo kurso 
grožio karaliene.

— Povilas Jutelis Stobie atle
tų klubo loterijoj laimėjo Ford 
automobilį.

— Šiemet lietuvišką šeštadie
ninę mokyklą lanko 41 mokinys. 
Tai prašoko visus praeitus 12 
metų. Krsp.

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 W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplcvvood Avė.,

Chicago 29, BĮ.

MOŠŲ KOLONIJOSE

Grand Rapids, Mich. 
Pranų pagerbimas

Spalio 6 d. Raubų namuose 
susirinko gausus būrys pagerbti i 
šioj kolonijoj gyvenančius Pra
nus. Susibūrimo pirmasis ini
ciatorius buvo Malakauskienė, i
darbšti bendruomenės narė. Jai 
ypač daug pagelbėjo Raubienė, 
Proktor, Frejerienė ir kitos.

Į vaišes atsilankė apylinkės 
pirm. J. Puodžiūnienė su vyru, 
Alto pirm. K. Stepšys, mielas 
ir visuomet laukiamas kun. Kar 
das ir kt.

Pranų vardu padėkos žodį ta
rė Pranas Turūta primindamas, 
kad panašūs susibūrimai nėra 
paprasti susiėjimai, bet mūsų 
lietuviškos išeivijos sucementa
vimas. Priminė, kad mes bend
rai dirbdami išaugintume jau-Į 
nąją kartą, kuri tęstų pradėtąjį 
darbą.

Vietos kolonija Pranais, kuri | 
aktyviai reiškiasi visuomeni- i 
niam darbe yra gausi: Lekutis, j 
Kestauskas, Žilaitis, Turūta ir 
Frejeris.

Nuskambėjus solenizantams i 
Ilgiausių metų ir dar daugeliui 
lietuviškų dainų, svečiai skirstė
si su pakilia nuotaika. Dalyvis

Phoenix, Ariz.
— Prof. Padalis sėkmingai 

pradėjo mokslo metus Valst. A- 
rizonos universitete dėstydamas 
ekonomijos mokslus, o žmona 
ir vėl sutiko būti “Alpha Sigma 
Alpha” mergaičių sekc. vadove. 
Padaliai yra jautrūs lietuvių 
reikalams.

— Agronomas J. Činga iš Ka-
nadbs, ieškodamas vietos apsi
gyventi pastoviai su šeima Ame 
rikoj, sustojo aplankyti kolegos 
Alg. Rimavičiaus.

— Bekij šeima ir ponios Iva- 
i nauskienė ir Em. Josen atosto
gavo prie Pacifiko pakraščio. 
Grįžo pilni energijos prie savo 
tiesioginių darbų.

— Paulina Urbutienė, mūsų 
visuomenininke, taisosi jau na- ; 
mie po sunkios operacijos ir

Trumpai iš visur
— Sovietų užsienio reikalų 

ministeris Gromyko spaudos 
konferencijoje New Yorke šeš
tadienį perspėjo, jog Rusija pa
sirašys atskirą taikos sutartį su 
komunistiniu Rytų Vokietijos 
režimu, jei Vakarų valstybės ir 
toliau atidėlios išsprendimą vo
kiečių klausimo.

Didžiausiais nesutarimų kalti
ninkais yra Kremliaus vadai — 
diktatorius Nikita Chruščiovas 
ir jo užsienio reikalų ministeris 
Gromyko.

— Briuselio mieste, Belgijos 
sostinėje, vakar susipešė valo
nai (prancūziškai kalbantieji) 
su flamais, kurie reikalauja di
desnio balso vyriausybėje.

Sovietų laivai netoli 
JAV atominio bandy

mo vietoves
WASHINGTON, D.C. — Gy

nybos departamentas penkta
dienio vakare pranešė, kad trys 
Sovietų Sąjungos laivai paste
bėti netoli Johnson salos Ra
miajame vandenyne (Pacifike), 
kur JAV daro atominius ban
dymus.

Anot Gynybos departamento 
pareigūno pranešimo, laivai bu
vę pastebėti trečiadienį plau
kiant pietryčiuose link apylin
kės pietvakariuose nuo Havajų, 
kur rusų ilgo tolio sviediniai 
nukrito, atlikus bandomąjį skri
dimą.

Laivyno aviacija davė signa
lus, jog jie yra netoli ameri
kiečių bandymo zonos, bet jie 
nepaisė perspėjimo.

Skaitykite ir platinkite dienraštį Draugi'

vėl žada būti aktyvi lietuviš
kam organizaciniam darbe.

— Dalia Užemytė ii’ Jonas 
Vyšniauskas iš Rochtestcrio, N. j 
Y., povestuvinei kelionei pasi- j 
rinko gražųjį Phoenix, iš kur ' 
lankė Grand Canyon valstybę 
(Arizoną), įdomią savo gamtos ; 
stebuklais.

Jaunavedžiai iš spaudos suži
noję apie Rimavičių lietuvišką 
Barbaros motelį, jį aplankė. A- 
bu galvoja įsikurti čia. Būtų 
didelis įnašas mūsų lietuviškai 
kolonijai.

— M. Bojevienė persikėlė iš 
Chicagos ir nuolatinai apsigy
veno Phoenix, Ariz.

— A. J. Rimavičiai pasilsėję 
per vasaros atostogas vėl grį
žo į motelio darbą. Gražiausius 
įspūdžius parsivežė iš\Chieagos, 
kur nuoširdžiai vaišingai buvo 
priimti svainių Ročkų, Gintaro 
restorano savininkų, daugelio 
pažįstamų ir draugų.

— Phoenix oras yra labai ma 
Ionus — 70 -100°, naktys vė
sesnės. Daug turistų jau ren
kasi vietas praleisti šaltą žie
mą. Daugelis pensininkų ir šei
mos kraustosi nuolatiniam ap
sigyvenimui. Gyventojų skaičius 
auga kas mėnesį apie 800 - 
1,000. J. R.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209

VESTUVTŲ NUOTRAUKOS TR
AUKŠTOS RŪŠTES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Inc.orporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.
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Mylimai žmonai ir motinai Lietuvoje mirus, 
VINCĄ MARKEVIČIŲ,

sūnų Vytautą, marčią Aldoną ir anūkus 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kernagio šeima

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASSM1R 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Iffiest®

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

.J. F. KUDF1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. Yfi 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME '
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West Tlst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Gicero. T0wnhall 3-2108-0 J

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Kanada siunčia
neapginkluotus

sprausminius lėktuvus i
Į EUROPĄ SAVO AVIACIJOS ' 

DALINIAMS
OTTAWA — Kanada pradėjo 

siųsti naujus Starfighter spraus 
minius lėktuvus savo aviacijos 
daliniams Europoje, bet įgu
loms neduodami atominiai gink
lai, kaip smogiamoji jėga vaka
riečių sąjungininkų gynybos 
strategijoje.

Honest John raketos, pasiųs
tos kanadiečių kariniams dali
niams Europoje, negali turėti į 
atominių sviedinių, nes tokia 
yra vyriausybės politika.V

Bomarc raketų ugniavietės j 
North Bay, Ont. ir šiauriniame 
Quebec, kuriom Jungtinės Ame
rikos Valstybės išleido apie 80 
milijonų dolerių, gali iššauti tik 
tuščius sviedinius.

, Tryliktasis lenkų laivas 
Indonezijai

VARŠUVA — Tryliktasis len
kų laivas ( 10,000 tonų, pasta
tytas Indonezijai, nuleistas į 
Szezecin laivų statyklos vande
nis praėjusios savaitės vidury
je, pasak lenkų spaudos agen
tūros pranešimo. Dar du laivai 
numatyti pastatyti šiais metais.

Laidotuvių Direktoriai

1845 sa WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
air-condiTionkd koplyčios

MEpublU T-M01REpublU T-8609

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tol. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

PETRAS BIELIŪNAS
LAfayette S-S5724348 S. CALIFORNIA AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. YArds 7-34613307 LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
Tel. YArds 7-1138—11393319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1003

Apsimoka skelotis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas IDtu 
vių dienraštis. Gi skalbimų kalne, į ; 

'įsiems prieinamos.
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X Tėvų Marijonų Bendra
darbių Chicagos apskrities su
sirinkimas įvyksta trečiadienį, 
spalio 17 d., 7:30 v. v. t. mari
jonų vienuolyne prie Draugo. 
Tai bus paskutiniai pasitarimai 
prieš įvykstantį banketą.. Visi 
skyrių atstovai prašomi daly
vauti. Po susirinkimo (bus arba
tėlė, kurią paruoš Brighton 
Parko skyrius.

X Lietuvos Vyčių sendraugiu 
susirinkimas įvyks spalio 16 d., 
8 v. v. Vyčių salėj. Visi nariai 
esate nuoširdžiai kviečiami su
sirinkti, nes turme daug naujų 
užsimojimų, kurie turi būti ap
svarstyti. Prašome ir naujų na
rių atsivesti. Po susirinkimo 
bus įdomi programa.

X Balfo Chicagos apskrities 
valdyba pasiuntė savo atstovu į 
Balfo seimą St. Semėnienę. Kiti 
skyriai pasiuntė 12 atstovų. Ket 
virtadienį mašina išvyko. Bal
fo direktoriai V. Šimkus, kun. 
B. Sugintas, Ign. Daukus, o 
lėktuvu išskrido M. Rudienė 
ir N. Gugienė. Jie nevežė ir au
kas, surinktas vajaus metu Chi 
cagoje.

X KorpJ Vytis Chicagos sky
rius sueigoje, įvykusioje rugsė
jo 28 d. išrinko naują valdybą: 
senj. S. Grebliūnas, senj. S. Kli
mas, senj. J. Senkus ir senj. J. 
Tamulaitis. Išrinktieji asmenys 
yra patyrę veikėjai.

X Memininkų klubo metinis 
susirinkimo prezidiumas prašo 
patikslinti žinią apie Čiurlionio 
galerijos direkcijos sudarymą: 
ji sudaryta klubo valdybos, o 
apie jos sudarymą tebuvo klubo 
valdybos pranešta susirinkime. 
Ne susirinkimo, bet valdybos 
kompetencijai priklauso direk
cijos sudarymas, keitimas ar at
leidimas.

X Agota Jauksa, Sliekus, 
1620 S. 51 avė., jungtuvių pro
ga spalio 8 d. buvo pagerbta 
Moterų s-gos 2 kp. Kuopos 
pirm. Diržienė ir narės įteikė 
dovanų ir surengė vaišes, už ku 
rias Sliekus labai dėkinga.

X Vyt. Didžiojo Chicagos 
šaulių meno kuopelės artistai- 
mėgėjai, spalio 7 d. suvaidino 
Rockforde, Lietuvių klubo sa
lėje, 3 v. linksmą komediją “Šir 
džių vagys”. Vakarą ruošė Bal
fo 85 skyrius. Rež. akt. Alf. 
Brinką. Vaidino J. Petrauskas, 
A. Markužienė Sai. Petrauskie
nė, Pr. Tomkevičius, K. Ulevi
čius, K. Petrauskas, J. Ulevi
čius ir O. Martinkaitė, Daiva ir 
'Gal. Šilingaitės.

X Julija Norkevič, 3253 So. 
Haisted, gavo ypatingą dovaną 
nuo savo giminių iš Lietuvos, 
Akmenės rajono: jai atsiuntė 
virtuvą (“samavorą”). Įpakuo
tas į lentų dėžę, atėjo sveikutė
lis, ir dabar Julija tik laukia 
svečių arbata pavaišinti.

X Rezervacijos tradicinei 
madų parodai, rengiamai Mon
tessori dr-jos spalio 21 d., Jau
nimo Centre, galima padaryti 
pas R. Slapšienę, 7724 S. Alba
ny, tel. PR 6-6177. Bilietai prie 
įėjimo nebus padavinėjami.

(Pr.)
X I DD Kunigaikštienės Bi

rutės dr-jos Chicagos skyriaus 
rengiamą koncertą - balių sta
liukus iš anksto prašome užsi
sakyti šiais telef.: 471-0078 — 
Dulskienė, HE 6-1732— Genie
nė, RE 5-5118 — Kulikauskienė.

(Pr.)
X B. Skibarkai, 7210 Su Tal

man, už pirmus 2 mėn. praleis
tus namuose dėl ligos Leonar
das Jankauskas įteikė $400,00 
čekį. Iš viso iki šiol jam jau 
įteikta $1,096.00. L. Jankausko 
telef. LU 5-2094. (Sk.)

X Leokadija Rakauskienė, 
gyv., Detroite, Wesson st., at
vykusi aplankyti savo dukters 
Aldonos, anūkų ir pažįstamų 
Chicagoj, dalyvavo spaudos ba
liuje ir sužinojusi, kad čia vei
kia Ūkininkų sąjunga, ji kaip 
Lietuvoje buvusi stambaus ūkio 
savininkė, pareiškė norą įstoti į 
šią draugiją. Rakauskienė parei 
škė, kad Chicaga, kurią ji per 
mėnesį laiko spėjo arčiau pažin
ti, tikrai yra verta lietuvių so
stinės vardo.

X E. Bernotienė iš Montrea-: 
lio atvyko į Chicagą aplankyti 
giminių ir pažįstamų. Apsisto- ; 
jus pas O. ir B. Muliolius, 3757 j 

įSou Rockwell st.
X Krivūlės klubas spalio 7 

j d. išsirinko naują valdybą: Pov.: 
Dirkis, Ant. Kisylis, J. Berno
tas, J. Puleikis ir St. Paulaus
kas.

IŠARTI IR TOLI
I. 4. VALSTYBĖSE

j — Dovilė ir Jonas Kalpokai,
prieš metus laiko persikėlė iš 
Toronto, Kanados, į Tampą, 
Fla., baigia statyti didelį, gra
žu namą. Tik atvykę praeitais 
metais į Floridą, Kalpokai tuoj 
pat nusipirko didelį sklypą že- 
imės ir pradėjo ruoštis staty
bai.

— Birutei ir Juozui Gailevi- 
čiams, gyvenantiems Baltimore, 
Md., rugsėjo 26 d. gimė pir gi
mė dukrelė Nida-Marija.

— Lituanus žurnalas jau aš
tunti metai skelbia Lietuvos by 
lą išeivijoje. Jį rasime beveik 
visose laisvojo pasaulio' univer
sitetų ir kitų aukštojo mokslo 
institucijų bibliotekose; jį ran
dame pas senatorius, kongreso 
atstovus ir kitus aukštus val
džios pareigūnus. Daug jo eg
zempliorių yra išdalinta tiems 
žmonėms veltui.

Iki šiolei Lituanus leidimas 
buvo įmanomas tik tauriosios 
lietuviškosios visuomenės pagal 
ba, kuri savo aukomis jį parė
mė. Tam tikslui lietuviškas stu
dijuojantis jaunimas periodiš
kai rengdavo piniginius vajus, 
kurių metu visuomenė gaudavo 
progos įrodyti savo gerus no
rus šiam reikalui.

Lituanus iždas išseko ir va
jus yra būtinas reikalas. Lietu
viškas studijuojąs jaunimas nuo 
širdžiai kreipiasi į visus lietu
vius išeivijoje prisidėti savo nuo 
širdžia auka.

Vajus vyksta visą spalio mė
nesį. Aukas prašome siųsti šiuo 
adresu: Lituanus, 916 Willough 
by Avė., Brooklyn 21, N. Y.

OKUP. LIETUVOJE
— Vilniaus radijas rugsėjo 

22 d. puolė sektų paplitimą ir i 
ypatingai kritikavo Jehovos liu-' 
dininkų veiklą Lietuvoje. Pripa
žinta, kad pastaruoju metu apie 
sektas, jų pasekėjus rašoma vis 
dažniau. Išnagrinėjęs baptistus, 
evangelikus, “50-kus”, kalbėto- 
jas nurodė, kad Jehovos liudi
ninkai esanti konspiratyvi orga
nizacija. Ji esanti griežtai prie
šiška visam tam, kas, esą, sti
prina sovietinę santvarką. Blo
giausia, kad tos sektos nariai 
nedalyvauja rinkimuose, neko
voja už taiką, esą priešiški prof. 
sąjungoms ir kt. organizaci
joms. Iš viso, šioji sekta, tvir
tino Viršulis, esanti tikra šnipi
nėjimo organizacija, nes... gau
nanti nurodymus iš Brooklyne, 
JAV esančio štabo. Esą, ir lais
vos Lietuvos laikais buvę tų Je
hovos liudininkų (daugiau Klai
pėdos kr.) ir kiek adventistų, 
su centru Šiauliuose, ir jie tuo
metinės Lietuvos valdžios požiū 
riu laikęsi lojališkai. Kodėl sek
tos turi tiek sėkmės šių dienų 

j Lietuvoje? Į tai per Vilniaus ra 
J diją Viršulis atsakė vienu sa- 
j kiniu: į sektas stoja paprastai 
[netvirti, nusivilę, nelaimės pri
slėgtieji žmonės. (E.)

Jie remia teisėjo A. Wells kandidatūrą į Cook County aukštesnįjį teismą. Iš kairės į dešinę pir
moje eilėje ponios: J. Pakel, Jr., J. Kazanauskienė, J. Lucas, St. Biežienė ir p-lė Laurin; antroje 
eilėje: neatpažintas, J. Pakel, Sr., J. Kasputis, B. Shotas, sol. A. Brazis, teisėjas A. Wells, dr. 
St. Biežis, J. Kazanauskas, V. Samoška, kun. A. Stašys.

Teisėjui A. VVells pagerbti ruošiamas banketas spalio 20 d. Savings and Loan Ass’n salėje, 6245 
So. VVestern Avė.

JAUNIEJI TALENTAI TURI PROGĄ 

PASIREIKŠTI

J. DAINA.TORAS

I CHICAGOS ŽINIOS
I
TAKSOS IR ARKLIŲ LENK-. stamos medžiagos, bet tiktai 

i TYNĖS ! keletą žiupsnelių paprasto juod-
I šiomis dienomis Chicagos dien žemio.
iraščial mini Airijoje įvykusias 
'arklių lenktynes “Sweepstakes”.
i Nors įstatymas draudžia Ame
rikoje pardavinėti tų lenktynių 
i bilietus, daugelis piliečių slapta 
ijuos perka. Laimėję pirmą pre- 
!miją $140,000, turės valdžiai ta. 
■ ksomis užmokėti $85,000. Lai- 
Jmėję antrą vietą $56,000, mo
kės $25,000; laimėję trečią vie
tą $28,000, mokės valdžiai $9,- 
200.

NENUKIRTO UŽTEKTINAI 
MEDŽIŲ

Illinois valstybės prokuroro 
policija skaito, kiek medžių nu
kirto prie Desplaines upės kon- 
traktorius Boyd Haney & Sons. 
Kontraktorius iš Chicagos sani
tarinio distrikto gavo $285,107 

l už kirtimo darbą. Manoma, kad 
nenukirto už tuos pinigus dera
mą medžių skaičių. Medžių kir
timo darbas yra susijęs su upių 
išsiliejimo kontrole.

MERO TELEGRAMA POPIE
ŽIUI

Chicagos meras Richard Da
ley pasiuntė pop. Jonui XXHI 
telegramą Vatikano II visuoti
nio susirinkimo atidarymo pro
ga, linkėdamas susirinkimui pa
sisekimo,

NEGALI IŠVARYTI IŠ 
AMERIKOS

Jungt. Amerikos Valstybės 
negali iš Amerikos išvaryti či- 
kagieeio Paul Ricca, 64 metų, 
anksčiau buvusio žymaus krimi 
nalų sindikato vado. Bandyta jį 
išvaryti ne tiek už atliktus kri
minalinius žygius, kiek už ne
teisėtą atvažiavimą į šį kraštą 
1917 m. Ricca per šešis mėne
sius susirašė su 47 kitom val
stybėms, bet nė viena iš jų jo 
nepriima. Kol kas pasilieka A- 

jmerikoje, bet kas mėnesį turės 
prisistatyti imigracijos įstaigai.

dovanų dalinimas įvyks lapkri
čio 11 d. Jaunimo Centre.

Vien tik išvardinimas klausi
mų, kuriuose mūsų skautai pa
sireikš, rodo, kad jaunųjų ta-

| lentų varžybos turi tikslą mū- 
Žmogaus sugebėjimas ką nors , baleto studiją ir nelankančių ba-1 Sų skautuose sustiprinti pamė- 

leto studijos; 8) Dainos: liau
dies dainos, lietuvių kompozito
rių daina, varžovo sukurta skau 
tiška daina ar varžovo sukurta 
moderniška daina; 9) Muzika:

atlikti geriau, nei tai daro “vi
durkis”, ateina su juo į pasau
lį jo gimimo dieną. Tačiau tų 
gabumų išvystymui veik visuo
met reikalingas koks nors aks
tinas, reikalinga, kad kas iššauk 
tų tų gabumų suklestėjimą, jų 
raidą pastūmėtų pirmyn. La
biausiai toks išorinis akstinas, 
atrodo, reikalingas žmogaus 
meninių gabumų sužadinimui, 
nes menas visų pirma yra žmo
gaus vidaus kilnus pasireiški
mas, jo sugebėjimas pajusti 
grožį ir mokėti tą pajautimą 
parodyti kitiems.

Kuo galima pasirodyti

Paskatinimai reikalingi suau
gusiam, juo labiau jie yra rei
kalingi jaunimui, kad nugalėtų 
jo abejones savo sugebėjimais. 
Savo ruožtu, juo anksčiau žmo
gus pradeda lavinti tą ar kitą 
gabumą, juo didesnį patyrimą 
jis susikrauna. Juo drąsiau jis 
parodo savo sugebėjimus ki
tiems. Su tuo tad ir rišasi jau
nųjų talentų įvairūs konkursai, 
premijos, stipendijos ir t.t.

Šiuo metu kaip tik Chicagos 
Skautininkų Ramovės sudaryta 
speciali komisija praveda mū
sų skautų tarpe jaunųjų talen
tų varžybas. Tų varžybų progra 
ma varžovus suskirsto į dvi 
grupes: nuo 7 iki 12 m. am
žiaus ir nuo 12 iki 18 m. Tų 
varžybų programa apima: 1) 
Dailųjį skaitymą laisva tema 
(3 min.), sava kūryba; 2) Ei
lėraščių deklamavimą — pasi
rinktą eilėraštį ar varžovo su
kurtą eilėraštį; 3) Rašomuosius 
darbus: klasėje atliktas darbas, 
tema poetas Maironis ir jo ei
lėraštis, kurs varžovui labiau
siai patinka; namuose atliktas 
darbas, tema: Lietuvis skautas 
Amerikoje. Kuo jis gali pasi
tarnauti Lietuvai ? Lietuviais 
mes esame gimę. Kodėl garbin
ga būti lietuviu? Kodėl mes no
rime ir turime būti lietuviais? 
Ko nereikia išsižadėti būnant ' 
lietuviu ?; Kalba — pasakyti kai I 
bą pasirinkta tema. 5) Vaidyba 
— monologas, ištrauka iš lie
tuviško veikalo ar varžovo su
kurtas dalykas; 6) Rankdar
biai, piešiniai, foto nuotraukos: 
teisėjo nurodymu varžovas tu
ri padaryti nuotrauką lauke ir 
kambary; 7) Baletas: lankančių

girną savosios kalbos, savųjų 
dainų. Mūsų kultūra turi dau-

LIGONIAMS MIŠIOS PER 
TELEVIZIJĄ

Kas sekmadienį, per Chicagos 
televizijos stotį WGN-TV (ka
nalas 9) 9 v. ryto transliuoja
mos “Mišios ligoniams”. Kiek
vienam katalikui jau žinoma, 
kad sveikieji neišklauso šv. mi-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

gybę turtų, kuriuos mes galime *r neatHeka savo pareigos.
parodyti savo aplinkai, svetim
taučiams. būdami tikri, kad tie

fortepionas, akordeonas, smui- mūsų meno turtai yra tikrai
kas ir t.t. — lietuviškas kuri- aukštos vertės, bet mūsų dai- 
nys, klasikinis dalykėlis ar var
žovo kūrybos dalykėlis; 10)
skilčių pasirodymas: pastovios kultivuoti iš mažens. Užtat svar

nas, poeziją mūsų literatūros 
dailųjį skaitymą jaunimas turi

(ne atsitiktinam pasirodymui į,U; kad jr šiemetinėse varžybose 
sukurtos) skilties pasirodymui daiyvautų kuo daugiau mūsų
skiriama 5 minutės laiko.

Varžybos turi sudominti 
jaunimą

Varžybų įvertinimui sudary
tos atskiros komisijos. Rašo
mieji darbai, rankdarbiai, fo
tografijos įteikiamos komisijai

nūflinfl ELECTROniCS
gmtrrnKUHT.'.TT.nv

(TV-R ABEJAI - OUOST. REKORDERIAI 
, STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTE 
ANTENOS- BATERIOOS - LEMPU 
CL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

V/skam žemiausios kainos Ir garantija

rELĖStPUTĖS

13321 S. Haisted St.- CLIFFSIDE 4-56651

jeigu stebi mišias per televiziją. 
Sveikieji privalo mišių klausyti 
savo parapijos bažnyčioj. Tele
vizijos mišios taikomos ligo
niams jų paguodimui, nes kaip 
ligoniai, jie yra atleisti nuo ėji
mo į bažnyčią.

PERKU IK PARDUODU

PAŠTO ŽENKLUS IR 
SENUS PINIGUS

P A T R I A
6312 S. VVestern GR 6-6502 

Atdara 1 I -4 ir <1-8

♦ ♦ ♦<

PAGAMINO NETIKRĄ 
BOMBĄ

i mas būtų labiausiai surištas suI Prie policininko Mario Lencio 
tautiniu auklėjimu. Tų varžybų naTnU, 9124 S. Merrill, rasta 

> pasisekimas patrauks ir dau- įtartina dėžutė, panaši į bombą.

skautų ir kad tas jų pasirody-

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

į 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
suž apdraudą. nuo ugnies lr auto-f 
[mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208^, VVest 95th Street 

‘Jhicago 42, Illinois
gTel.- GA. 4-8654 lr GR. 6-433BĄ

giau mūsų jaunimo. Atvykę policijos specialistai dė
žutėje rado sujungtas 8 toateri-1 

Į jas su laidu, vedančiu į plasti
nių savaitę katalikų kapinių kinį indą, kuriame nerado- sprog 

direktoriai iš 70 Jungt. Am. Vai
dvi savaites prieš varžybas. Lai , stybių ir Kanados diecezijų ren 
mėjusieji tose varžybose pirmą kasi 15-am metiniam seimui 
ją ir antrąją vietą gaus dova- j Chicagos Edgewater Beach vieš 
nų. Laimėtojų pasirodymai ir, būtyje.

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

Jungtinių Tautų policininkai išmetė vieną iš daugel kubiečių, dik
tatoriaus Castro priešų, iš šios tarptautinės organizacijos salės 
New Yorke, kai jie triukšmu pertraukė Kubos prezidento Osval
do Dortieos kalbą, raginančią Jungtines Tautas pasmerkti JAV 
ir prezidentą Kennedį dėl projekto sulaikyti laivus, kurie veža 
karinius reikmenis į Kubą. (UPI)

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Vlrginia 7-774/

4ž%
current dividend

5%
on investment bonu»

4%% D1V1I)1:M)V mokam pagai, visas taupymo sąskaitas 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4 34% dividendų kas pusmeti ir 

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

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, HjIjINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir Šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

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

DABAR JAU GALIMA GAUTI VISŲ MĖGIAMĄ UŽŠALDYTĄ
MRS. SHARKO’S 
KUGELĮ

Reikalaukite maisto krautuvėse. Jeigu negausite, telefonuokite — 
585-5453.

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 ,, „
Trečiad. uždaryta visą. dieną,. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad „ 9 „ 8 ,. „
•Seštad. 9 12:30 ’ „

anticipated dividend 
on investment accounts 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 sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois6245 South Westem Avenue. GRovehiU 6-7575

M




