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RAUDONOSIOS KINIJOS KARINIAI DALINIAI ŽYGIUOSIĄ INDIJOJE 
... NESULAKOMAI, JEI INDAI NEGAUS GINKLU IS UŽSIENIO

Tai pareiškė Indijos generolas. Premjeras Nehru ramina indus. Kovos tebevyksta tarp kiniečių ir indų

kad Kinija drumsčia ramybę.
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NEW DELHI — Indija ir ko 
munistinė Kinija vakar apkalti- j užgniaužta”, 
no viena antrąją dėl didžiulių
užpuolimų nepaskelbtame pasie
nio kare. Kiniečiai įteikė Indi
jai protestą.

Kovos vakar vyko šiaurės ir 
vakarų apylinkėse prie dviejų 
Azijos milžinų pasienio.

Pasak Indijos pranešimų,
20,000 kiniečių komunistų puo
lė dviejose pasienio vietovėse, 
prašokdami savo jėgomis indus 
pasienio sargybinius.

Raudonosios Kinijos kariniai 
daliniai šeštadienį pasistūmė 
3-4 mylias Indijos teritorijoje,

JAV „LAUKIA”

WASHINGTON, D.C— Vals-
,.v. , , ... v. tybės departamento pareigūnaibreze, kad kiniečių daliniai bus, , v. f ,r’ ,,v__x. ,x seka pranešimus apie dideles

kovas, vykstančias tarp indų 
ir kiniečių karinių dalinių. Bet 
jie teigia, jog abi pusės turi ri
botus siekimus, kurie neleisią 
konfliktui virsti dideliu Azijos 
karu.

Indija ir Raudonoji Kinija 
jau seniai ginčijasi ir pešasi dėl 
pasienių. Washingtonas mano,

ja „kovosianti kol agresija bus.

Premjeras Nehru vakar pa
ūžė, kad kiniečių daliniai 

išvyti iš Indijos teritorijos.

ŽODIS IŠ NEW DELHI 
MIESTO

NEW DELHI, Indija — 
Premjeras Nehru vakar pareiš
kė socialistų grupei, kad nerei
kia pulti panikon dėl kovos tarp 
indų ir kiniečių šiaurės pasieny
je.

Vakar Jungtinių Valstybių 
korespondentas Hanegan iš 
New Delhi pranešė, jog jam te'

nublokšdami indus į užpakali- ko kalbėtis gu Indijos genero.
nes pozicijų linijas.

Padėtis rimta. Indijos gyny
bos ministeris Krišna Menon 
kaltina kiniečius dėl užpuolimų, 
kuriems ilgai ruošėsi, nors kal
bėjo apie taiką.

Indų kariniai daliniai buvo 
nublokšti dviejuose frontuose 
palei Indijos ir Kinijos ginčija
mą Himalajų pasienį. Abi pu
sės turi didelius nuostolius.

Indijos kariniai daliniai per
grupuojami abiejose apylinkėse, 
ir indų gynybos ministeris Kriš
na Menon, dažnai rėmęs raudo
nąją Kiniją, prisiekė, jog Indi-

lu, prašęs neskelbti jo pavardės. 
Ką gi šis indų generolas pareiš
kė? Štai jo pagrindinės mintys:

1. Jei Indija negaus karinės 
pagalbos iš kitur, kiniečių kari
nių dalinių negalima bus sulai
kyti. Kiniečiai labai gerai gink-

2. Kovos tarp kiniečių ir indų 
ilgai truksiančios, jei Indija ne
gaus ginklų iš užsienio.

Pasak kitų šaltinių, premje 
ras Nehru neketina prašyti 
ginklų iš užsienio, bet jis gali 
pakeisti mintį.

Dar daugiau Nasserio karių Yemene
Kairas siunčia yemeniečtams pagalbą ne „savo naudos 

reikalams"
ADEN — Sanos radijas spa

lio 19 d. naktį pranešė apie at
vykimą į Yemeną „naujų egip
tiečių karinių dalinių kovoti pe
tys į petį su mūsų kareiviais”.

Anksčiau radijas, cituodamas 
yemeniečių ministerio pirminin
ko Abdullah Saliai pareiškimą, 
pareiškė, kad Egipto preziden
tas Nasseris įsakė vykti „di
delei smogiančiai karinei jėgai 
mums pagelbėti”.

Saliai pabrėžė: „Jei Saud ir 
Hussein (Saudi Arabijos ir Jor
dano karaliai) gali gauti britų 
ir amerikiečių pagalbos, kodėl 
mes negalime prašyti paramos, 
iš savo didžiosios sesers — 
Jungtinės Arabų respublikos?”

GALIMAS BRITŲ 
SĄMOKSLAS

Yemeniečių premjeras pareiš
kė savo tautai, kad ji netikėtų, 
jei kas sakytų, jog egiptiečiai 
atvyksta jos valdyti.

MIRTIS KARALIŠKAI 
ŠEIMAI

Sanos radijas taipgi prane
šė, kad Yemeno revoliucinė vy
riausybė nuteisė mirties baus
me aštuonis nuverstos karališ
kos šeimos narius už akių.

Nuteisti mirti princas Has- 
san, didžiausias Sallalo režimo 
priešas; du Hassano sūnūs ir 
penki nuverstojo karaliaus 
Badr broliavaikiai. Seniau bu
vo pranešta, kad yemeniečių 
karalius Badr žuvęs revoliucijos

Pasak Kairo radijo praneši-, spalio l^diemį patvirtino gan- 
mo, Saliai apkaltinęs Britaniją ™
ginklavimu ir finansavimu Bei-
hano gubernatorių, kad būtų iš
provokuoti neramumai prie pa
sienio. Beihan yra vakarinia
me Adeno protektoriate, kurio 
sienos susisiekia su Yemenu.

Anot Kairo radijo pranešimo, jėga esanti pakeliui į Yemeną. 
Saliai korespondentui pasakęs: Egiptiečių naikintuvai yra pa- 
„Mums žinoma, kad kariniai da- keliui į Hodeidą. Egiptiečių lėk- 
liniai yra telkiami Saudi Arabi- i tuvai yra pakeliui į Saną (ye-
joje ir netoli yemeniečių pasie
nio. Kariuomenės telkimas mus 
negąsdina, mes esame pasiruošę 
ją sutikti su ginklais”.

KALENDORIUS
Spalio 22 d.: šv, Melanijus, 

Marbutas, Mynė, Donatas.
Spalio 23 d.: šv. Teodoras, 

Ramutė,
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsn.

Saulė teka 7:09, leidžiasi 6:01

Kenedžio administracija, at
rodo, pasiruošusi parduoti gink
lų premjero Nehru vyriausybei, 
jei ji prašytų. Indija dar nepra
šė Amerikos ginklų.

KAS NAUJO 
POLITINIUOSE

FRONTUOSE
CHICAGO — Vakar kores-

S<jlygos egzilinei

vyriausybei pripažinti
WASHINGTON, D. C. — Per 

valstybės departamento spau
dos konferenciją vienas laikraš- 

i tininkas paklausė, kokiomis są
lygomis Amerika galėtų pripa
žinti Kubos egzilinę vyriausy
bę. Klausėjui buvo atsakyta, 
kad vilties yra mažai. Mat,

Naujausios

PAKEITIMU NEMATYTI
Nauji vyriausybės pareiškimai dėl Rytų Europos 

politikos
WASHINGTON, D. C.—Aukš tuose ir Kaukaze. Armėnijoje 

ti vyriausybės pareigūnai daro kiekvienos rungtynės su rusais
paskutiniu metu stiprių pastan- pasibaigiančios muštynėmis. Bet *’0S*

žinios
— Demonstracijos prie bazių. 

Vakar Japonijoje prie ameri
kiečių bazių demonstravo apie 
65,000 japonų.

— Prez. Charles de GauTlio 
vyriausybė šeštadienį rūsčiai 
teigė, jog Prancūzų Valstybės 
tarybos nutarimas skatina prie 
„perversmo ir smurto”. Taryba 
nutarė, kad de Gaulle peržengė 
savo valdžios ribas, sudaryda
mas specialų karinį teismą.

— Politiniai sluoksniai įsiti
kinę, kad Prancūzijos preziden
tas de Gaulle laimėsiąs spalio 
28 dienos referendume. De 
Gaulle siūlo, kad balsuotojai 
nutartų, kad ateityje prancūzų 
prezidentai būtų renkami tie
siogiai, o ne elektoralų kolegi-

ų įpiršti savo politiką, parem
tą “realiais faktais” Rytų Eu-

pondentai iš Japonijos ir Berly- Amerikos vyriausybė laikosi to- ropoję. Drauge norima pasitei- nesutarimams tarp rusų

ir šiuo atveju nėra jokių įrody- — Buvęs prezidentas Truma- 
mų, kad būtų kas nors daroma nas savo agitacinėse rinkiminė-

no politinių frontų 
šiuos dalykus:

pranešė. kios tradicijos, kad nepripažįs- ginti, kodėl vyriausybė nepatei- 
Įta jokios egzilinės vyriausybės, kia jokio drąsaus plano nugalė

1. Japonijoje tūkstančiai as- jeigu ji nebuvo susikūrusi savo
krašte ir iš ten pasitraukusi. 

Pareiškimas sukėlė susidomė-

menų vakar suruošė demonstra
cijas prieš ten esančias Jungti
nių Amerikos Valstybių bazes.
Prieš Amerikos bazes, esančias ■ jimo ne tik kubiečiams, bet ir 
už Tokio miesto, japonai de- visiems egzilams, kurie galvo-
monstrantai (daugiausiai ko
munistai ir jų bendrakeleiviai) 
rėkė: „Jankiai, važiuokite na
mo”.

2. Lenkijos komunistų parti
jos vadas Gomulka, 5 dienas 
viešėjęs Rytų Vokietijoje; grįžo 
į Varšuvą traukiniu. Vakar pa- i 
skelbtas rytų vokiečių komunis
tų vado Ulbrichto ir Gomulkos 
komunikatas. Štai tojo komuni
kato turinys: 1. Vakarų valsty
bėms būsiąs garantuotas susi-! 
siekimas su Vakarų Berlynu. 
Tas susisiekimas turėtų būti 
tvarkomas tarptautine teise. Bet 
vakariečių karinės įgulos turė
siančios pasitraukti iš Vakarų 
Berlyno, kuris būsiąs neutrali
zuotas.

ja apie savo vyriausybių suda
rymą Washingtone ir jų pripa
žinimą.

ir ne-
rusų iškelti.

se kalbose vanoja buvusį prezi
dentą Eisenhowerį, teigdamas,

Lietuviai Kongreso
apklausinėjimuose

WASHINGTON, D. C. — At
metu, dabar skelbiama, jog jis gtovX} Rūmų užsienių reikalų 
yra gyvas ir prisiglaudęs Saudi
Arabijoje.

EGIPTAŠ~PRI$iPAŽISTA 

TEIKIAS PAGALBĄ 
YEMENIEČIAM 

SUKILĖLIAM
KAIRAS, Egiptas — Įta

kingas dienraštis Al Akram

dus, kad Egiptas ginklais ir vy
rais remia pulkininko Sallalos 
revoliucinį sąjūdį Yemene.

Laikraščio vyriausias redak
torius Heykal pareiškė: „Nėra 
jokios paslapties, jog galinga 
egiptiečių smogiamoji karinė

meniečių sostinę), ir egiptiečių 
aviacija gaus įsakymus iš Ye
meno vyriausios komandos”.

Heykal teigia, kad „Kairas 
nenorįs iš šios pagalbos sau 
naudos”.

JAPONAI SUSIERZINO DĖL 
RUSŲ BANDYMO PACIFIKE

TOKIO — Japonai pareika
laus atlyginimo (kompensaci
jos), jei rusų raketų bandymai

Devvey VVatso-n, 34 metų, gimęs 
Chicagoje, Harvardo universiteto 
profesorius, ir vienas jauniausių 
vyrų, gavusių kartu su dviem bri
tais biochemikais medicinos ir fi
ziologijos Nobelio premiją. Britų 
mokslininkai yra dr. Francis H. C. 
Crick, 46 metų, ir dr. Maurice H.

(UPI)

ti mirtinam Vakarų pasaulio 
priešui — komunizmui. Visa po
litika yra paremta prielaida, 
kad komunizmas švelnėja ir ga
lės išvirsti į tokią sistemą, su 
kuria bus galima sugyventi. 
Švelnėjimą, girdis, skatina pats 
gyvenimas: ūkiniai sunkumai, 

j laisvės pasigedimas, visuomenės
I balso atsiradimas.
i

Atsakingi pareigūnai 
shingtone nieko tačiau nesako, 
ar numatoma kaip nors prisidė
ti prie tariamojo švelnėjimo rai
dos pagreitinimo. Nerodoma 
pritarimo nė idėjai, kad reikėtų 
ir mums pagalvoti apie slapu
kų (partizanų) siuntimą už Ge

Nedaroma jokio spaudimo i0® > Padavęs Korėjoje ir ne- 
sugebėjęs pritaikinti Monroe 
doktrinos Kubai.

— Alžiriečių premjeras Ben 
Bella, grįžęs namo iš dviejų sa
vaičių Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Kuboje, pareiškė, 

eis ranka rankon

prieš rusiškąjį kolonializmą, 
nors praėjusiais metais stiprių 
pareiškimų tuo reikalu padarė 
pats prezidentas Kennedy ir 
JAV ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Adlai Stevenson. jog Alžirija

Dedama nemažų vilčių į rusų j su Kuba”.
ir kiniečių nesutarimą. Washing- __

: tone kai kieno net sakoma, kad
dešimties metų bėgyje rusai ir !

Wa~1 amerikiečiai turės tą patį prie
šą. Nesutikimo tema buvo iš
kelta net kelių kalbėtojų vals
tybės departamento konferenci
joje.

ČIBIRAS GINA 

LIETUVOS IR KITŲ 

REIKALUS
MONTEVIDEO, Urugvajus. 
Kazimieras Čibiras šiom die

nom lankėsi Buenos Aires, Ar-
Pavojingiausiu tašku laiko

mas Berlynas. Labai rimtas 
ležinės bei Bambukinės sienos konfliktas dėl Berlyno galės iš- gentinoje. Ten nuvykti jis bu

vo kviečiamas Argentinos vals-vietoje kovoti su jų slapukais, ^ūti dar prieš Kalėdas. Tikima- 
nors ir pripažįstama, kad kiek- įs* tačiau, jog N. S. Chruščio- 
vienam slapukui sulikviduoti vas supranta, jog Amerika yra 
reikia pastatyti 10 ar net 20 pasiryžusi kariauti. Toksai už
žmonių. Iš antros pusės nesle
piama, kad mūsų žmonės yra

tikrinimas irgi buvo padarytas 
net kelių labai aukštų pareigų-

išmokyti kovoti ir vienoje ir ki-) nų‘
toje sienos pusėje. I Eubos pavojus nelaikomas di

deliu. Nenumatoma, kad dėl jos 
galėtų prasidėti karas. Kas iki

komitetas yra paskelbęs me
džiagą apie Europos pavergtų
jų tautų atstovų apklausinėji
mą. Tai stambi 378 puslapių jF- W]1kins, 45 metų. 
knyga. Joje įdėta protokolas 
apie Juozo Miklovo ir Jono IStu- 
ko apklausinėjimą. Be to, įdėti 
pareiškimai, padaryti Lietuvos 
atstovo Juozo Kajecko ir Vil
ko pirmininko dr. Antano Tri
mako. Priede yra ištisai per- 
spaustas dr. Alberto Tarulio 
straipsnis apie gyventojų nuos
tolius Lietuvoje (jis buvo pa-
skelbtas “Journal of Central 
ESuropean Affairs”, No. 1, 
1962). Apklausinėjimas truko 
nuo šių metų birželio 8 iki rug
sėjo 19.

TRUMPAI Iš VISUR
— Prezidentas Kennedy, su

sirgęs sloga Chicagoje šeštadie
nį, atidėjo agitacines rinkimi
nes kalbas ir šeštadienį grįžo 
į Washingtoną.

Dabar jaučiasi geriau.
— Viceprezidentas Johnson 

irgi susirgo sloga.

Tautinio jausmo kilimas so
vietiniame bloke laikomas labai 
svarbiu veiksniu, silpninančiu 
komunizmo pasitikėjimą savimi. 
Buvo nurodyta kaip pavyzdys, 
kad tautinis pasipriešinimas te-

šiol į salą pristatyta, nepakėlė 
jos apsigynimo galimumų. Pri
pažįstama tačiau, kad prieš me
tus su Kuba buvo daug leng-

1 bėra labai stiprus Baltijos kraš- viau susidoroti.

PRANCŪZU VALSTYBES TARYBOS NUTARIMAS 
SMOGE PREZIDENTUI DE GAULIUI

PARYŽIUS-
Prancūzijos Valstybes tarybos sprendimas

Prancūzų Vals- los įstrigdavo dėl teisminės ei- nolams, įsteigtiems įsakymu,

tybinio Belgrano radijo direk
toriaus. Toji stotis yra galinga, 
perduoda žinias trumpomis ir 
ilgomis bangomis ir girdima ne 
tik Argentinoje, bet taip pat 
Bolivijoje, Paraguayuje, Urugu- 
ayuje ir pietų Brazilijoje. Sto
ties patarnavimai labai bran
gūs ir tik aukšti kvalifikuoti 
asmenys kviečiami svečiais.

Pagrindinė Kazimiero Čibiro 
tema “Tribūna Institucional” 
radijo programoje buvo pasisa
kymas už krikščionių demokra
tų sąjūdį.

Belgrano radijo rašytojas ir 
žurnalistas Sr. Patricio Peral- 
ta padarė pasikalbėjimą su Ka
zimieru Čibiru Vidurio Europos 
Krikščionių Demokratų Unijos 
veiklos ir organizacijos klausi
mais. Pasikalbėjimas įrekorduo- 
tas ir neseniai perduotas per 
radiją.

Per tą patį Belgrano radiją
tybės taryba penktadienio va- gos ir būdavo gana švelnūs visi OAS pasmerkimai būsią Čibiras kalbės lank-

nutarė -incr nrA’zirl pnf o a onrondimoi i_______ -fc^a-ZiniiOraS UlDiraS KaiUeS ld.pKkare nutarė, jog prezidentas 
Charles de Gaulle peržengė sa
vo valdžios teises, sukurdamas 
specialų karinį teismą, ir įsakė 
jį išsklaidyti ir panaikinti visus 
jo sprendimus.

Taryba atlieka tokias pat 
funkcijas kaip ir JAV Aukš
čiausias teismas. Jos sprendi
mas išgelbėjo Slaptosios Armi
jos organizacijos (OAS) gyvy
bę teroristo Andre Canal, pa
smerkto karinio teismo mirti.

Canalo advokatas Prancūzi
jos Valstybės tarybai pareiškė:

sprendimai
Tarybos pasisakymas

panaikinti — įskaitant buvusių 
'prieš generolų Maurice Challe, And-

de Gaullį gali turėti įtakos į re Zeller, Raoul Salan ir Ed- 
spalio 28 dienos referendumą ir mond Jouhaud. Jouhaud buvo

čio mėn. tema: “Sovietų impe
rializmas ir kolonializmas Vidu
rio ir Rytų Europoje”.

Šiom dienom taip pat jam tė-paskatinti administracinį suki- pasmerkas miriop, bet sprendi- 
limą prieš tai, ką daugelis pran- mas dar neįvykdytas. Du kiti 1 ko 15 min. kalbėti per Antarti- 
cūzų galvoja, jog tai esą konsti- mirties bausmių įvykdymai bu-' da radiją (Buenos Aires) apie 
tucijos laužymas. vusiam užsienio legiono seržan-1 dabartinę padėtį Pabaltijo oku-

De Gaulle pasiūlė, kad refe- tui Albert Dovecar ir civiliui i puotose valstybėse.
Kazimieras Čibirasrendume balsuotojai pasisaky- Claude Piegts, būtų irgi netei-■ 

tų, jog ateityje prezidentai bū- Į sėti 
tų renkami tautos tiesioginiu 
balsavimu, o ne dabartinės elek
toralų kolegijos. Daugelis pran
cūzų teigia, kad tik parlamen
tas turi teisę priimti konstitu
cinį priedą ir kad de Gaulle pa
žeidęs konstituciją, norėdamas 
jos pakeitimo referendumu.

Tarybos sprendimas taipgi 
palies SAS teroristo Rooger De- 
ąueldre bylą, kuriam mirties 
bausmė jau įvykdyta.

Jei šis nutarimas bus taiko-

sviecia
pietų amerikiečius, nurodyda- 

" ! mas. komunizmo vergijos pavo-
— JAV raketa Ranger V va- jus jų kraštams ir neužmiršda-

kar praskriejo pro Mėnulį 300 mas priminti komunistų oku- 
mylių atstume, bet negalėjo at- puotosios ir engiamos Lietuvos 
siųsti žemėn Mėnulio nuotrau- įr kįįų pavergtųjų kraštų, 
kų, nes baterijos sugedo. __________

— Indijos gynybos ministe- — 87-tasis )IAV Kongresas 
ris Krišna Menon vakar pripa- dviejų sesijų metu pasiekė kal-

n , . . .. „Bus jam įvykdyta mirties
v?: ,T ' bausme, jei jus atmesite ma-

no teigimą, kad karinis teismas 
neturi teisinio pagrindo egzis
tuoti”.

jos laikraštis Novos Rumos 
spalio 20 dienos laidoje ragino 
suorganizuoti antiamerikines

Ramiajame vandenyne (Pacifi- • demonstracijas prezidento Ken
ke) sutrukdys patstovią Japoni
jos oro linijų tarnybą. Tai pra
nešė japonų vyriausybės šalti
niai.

nedžio vizito Brazilijoje metu— 
laipkričio mėnesio viduryje.

— Seattle paroda, trukusi 6 
mėnesius, vakar uždaryta.

De Gaulle įsteigė specialų 
teismą praėjusį birželį, kad bū
tų pagreitinti sprendimai OAS
teroristams, nes ankstesnės by-' mas kitiems specialiems tribu-

žino, kad indai kariai nukentė
jo, netekdami 9 stovyklų, ku
rias užėmė raudonoji Kinija.

— Tarp arabų valstybių gali
įvykti susikirtimas dėl Yemeno. Į jas.

bu rekordą. Kongresiniai rekor
dai rodo, kad nariai, pateikda
mi faktus ir duomenis, užpildė 
42.496 puslapius per dvi sesi-
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TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

Atlyginimas nacių aukoms

Visos kliūtys dėl nuo nacių 
nukentėjusiems išmokėjimo pa
šalintos ir jų bylos pagreitintu 
tempu svarstomos. Jau išsprę
sta ir patenkinta... 44 prašy
mai (iš 8,000!) ir išmokėta 400,- 
000 dol. Neseniai Chicagos 
“Abendpost” pranešė, kad pra
šymai būsią patenkinti, jei bent 
atrodys, kad tas ar kitas as
muo nukentėjo. Lenkų, o ypač 
žydų organizacijos kel.a pro
testą ir reikalauja atlyginimo 
išmokėjimo nacių aukoms. Da
bar vokiečių įstaigai reikia už
pildyti specialius formuliarus 
(anksčiau užteko paprasto pa
reiškimo), kurie gaunami lenkų 
Savišalpos draugijoj, 1514 Mil- 
waukee avė., kas šeštadienį 
nuo 5 iki 8 v. v.

Norime pabrėžti, kad paleng- 
vėjus svarstymo procedūrai ir 
vokiečių įstaiga Koelne, Vokie
tijoj, išmoka atlyginimą dažnai 
virš 10,000 dol. (mat mokama 
už praeitą aiką nuo 1949 m.) 
ir be to moka mėnesines rentas 
ligi gyvos galvos iki 100 dol. 
mėnesiui. Todėl verta daryti 
žygių išgauti atlyg.nimą visiems 
tiems, kurie nukentėjo nuo na
cių, jei turi į tai teisę. Taigi no
riu paraginti visus buv. nacių 
kalinius kalėjimuose (tik ne už 
kriminalinius nusikaltimus) ir 
kacetininkus, nustojusius svei
katos prievartos darbuose, in
validus ir pan. asmenis, kad jie 
nepraleistų galūtinės progos 
ir ligi š. m. gruodžio 31 d. įte.k- 
tų formuliarus vokiečių įstaigai 
Koelne, kurios adresas yra — 
Bundesverwaltungsamt, Koe'n, 
Hochhaus, am Rudolplatz, Ger
many. A. Č.

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Kl. Nuėjus į banką taupymo 
sąskaitos reikalu, buvau pa
klaustas socialinės apdraudos 
numerio. Pasiteiravau, kam 
jiem reikalinga, man atsakė, 
jog valdžia iš jų reikalauja pra
nešti visų vardus, kuriems jie 
išmoka $10.00 ar daugiau divi
dendų. Ar nuošimčiai ir kitos į- 
eigos yra įskaitomi į $1,200 su
mą, leidžiamą pensininkui už
dirbti, ar $l,2u0 skaitoma tik 
uždarbis, už kurį imama soc. 
apdraudos mokestis? J. B.

Ats. J. R. Soc. draudimo ad
ministracija nieko bendro su 
gaunamais dividendais neturi. 
Šiai įstaigai yra visiškai nes var 
bu,' ar jūs gaunate dividendus, 
ar ne, kadangi jokie dividendai 
ąr kitokios santaupos nėra įs
kaitomos į $1,200 sumą, kuri 
leidžiama uždirbti kiekvienam 
pensininkui. Man atrodo, kad 
bankas norėjo žinoti, jūsų soc. 
draudimo numerį dėl kitų tiks
lų, Turbūt jie turi apie jūsų di
videndus pranešti valdžios mo
kesčių (Internal Revenue) įstai 
gai.

Kl. Prašau paaiškinti, kur 
man kreiptis. Mano žmona turi 
50 m. Ji pradėjo dirbti 1952 m. 
1955 m. susirgo ir dabar ser
ganti proto liga. Aš jau pensi
ninkas, gaunu $119 mėnesiui. 
Mano žmonai nenori mokėti. 
Kur man kreiptis dėl nedarbin
gumo pensijos? V. N.

Ats. V. N. Man atrodo, kad 
jūs norite žinoti ne apie nedar
bingumo pensiją sau, bet apie 
žmonos galimybes gauti tokią 
pensiją. Kaip jau buvo aiškinta, 
kiekvienas nedarbingas darbi
ninkas, neatsižvelgiant į jo am
žių, turi teisę gauti pensiją, jei 
jis yra pakankamai ilgai išdir
bęs ir yra visiškai nedarbingas.

Galbūt jūsų žmona ir yra ne

darbinga. Tačiau labai gaila, 
kad, atrodo, ji negalės kvalifi- 

, kuotis nedarbingumo pensijai, 
į nes nėra pakankamai ilgai išdir 
įbusi. Idant nedarbingas žmogus 
j galėtų gauti nedarbingumo pen
siją, jis turi turėti bent 20 me
tinių darbo ketvirčių. Ką tai 
reiškia? Trumpai: jis turi būti 
išdirbęs socialinio draudimo pa- 

I dengtame darbe bent penketą 
metų laike paskutiniųjų dešim
ties metų prieš tampant nedar
bingu. Jeigu jis nėra išdirbęs 
šio laiko — nedarbingumo pen
sijos gauti negalės, nors būtų ir 

i visiškai nedarbingas..
Kadangi jūsų žmona yra iš

dirbusi tik trejus metus, tai ji, 
atrodo, negalės kvalifikuotis. 
Tačiau yra viena išimtis. Neži
nau jūsų aplinkybių, bet pa
barčiau vistiek labai skubiai su- 
isisiekti su socialinio draudimo 
įstaiga. J. Šoliūnas
Ar aš galiu savo tėvus atga
benti su preferencijos kvotos 

viza?

Kl. Aš esu gimęs už geležinės 
uždangos krašte ir mane dar 
mažą (vos 9 metų amžiaus) 
adoptavo JAV piliečių šeima. 
Mano tikrieji tėvai yra pabėgė
liai ir dabar gyvena Vak. Euro- 

' pos valstybėj. Šiuo metu aš esu 
21 metų amžiaus ir pasi
dariau JAV piliečiu. Ar yra ga
limybių, kad su peticijos pagal
ba galėčiau atgabenti tėvus į 
JAV su preferencijos kvotos 
viza? N. Š.

Ats. N. Š. Labai gaila, bet 
jūs savo tikrųjų tėvų negalite 
atgabenti į JAV. Pagal veikian
tį Imigracijos įstatymą, tiktai 
JAV piliečio tėvai gali kvalifi
kuotis preferencijos kvotos vi
zai. Kuomet jūs buvote adop- 
tuotas, jūsų tikrieji tėvai pagal 
šio Imigracijos įstatymo dvasią 
ir prasmę, neteko “tėviškų” 
giminystės ryšių, neatsižvel
giant jūsų į tikruosius tėvus as
meniškų santykių. Pr. Šul.

Kiek Lietuvoje pensininkų?
Lietuvos partinė spauda gi

riasi, kad kiekvienas žmogus, 
dirbantis visuomenei naudingą 
darbą, mūsų šalyje (suprask, 
visoje Sovietijoje. — E.) yra 
užtikrintas, kad jis senatvėje 
neliks vienišas, gausiąs pensiją. 
Pagal Vilniaus “Tiesą’’ (210 
nr.) Lietuvoje, Aukšč. Tarybos 
1956 m. liepos 4, priimtasis val
stybinių pensijų įstatymas su
teikęs teisę į pensiją daugeliui 
tūkstančių piliečių, kurie anks
čiau jos negalėjo gauti. Esą, 
1956 m. spalio 1 d. Lietuvoje 
pensininkų buvo apie 57,000, o 

: šiuo metu, 1962 m. rudenį, pen
sijas gauną daugiau kaip 134,- 
000 žmonių. Išlaidos pensijoms 
1961 m. siekusios 32 mil. 66 
tūkst. rb. — jos buvusios be
veik 4 kart didesnės už 1955 ni. 
išlaidas. Dar nurodyta, kad pen 
sininkų tarpe esama daugiau 
kaip 10,000 buvusių kumečių, 
bernų ir kitų žemės ūkio darbi
ninkų (kolchozininkai į pensi
jas neįtraukti. — E.). Nors tei
sė į pensiją turi būti pagrįsta 
ir įrodyta atitinkamais doku
mentais, tačiau pasitaiko nema
ža atsitikimų, kai piliečiai rei
kalauja skirti jiems nepriklau
sančią pensiją ar griebiasi ir ne 
sąžiningumo. Be to, ir patys so
cialinio aprūpinimo skyrių dar
buotojai neretai sudarą sąlygas 
neteisėtai gauti pensiją. (E.)

TRUMPAI
— Kichnionde, Maine, įvyko 

pensininkų susirinkimas savo d- 
jai įkurti. Išrinkta valdyba, pa-

.-..M..........

Nauji pašto ženklai bus išleisti sausio 7 d., kadangi pakeliamas 
pašto tarifas. 5 ct. pašto ženklas bus vartojamas paprastam paš
tui, o 8 ct. ženklas oro paštui.

vesta sueiti į kontaktą su pa-
■ našiom d-jom.
■ ‘ — National Society for the 
Prevention of Blindness pra
neša, kad šiais metais JAV-bė- 
se apaksią 30,000 asmenų. Jau 
dabar užregistruota 392,000 a- 

Imerndečių neregių. Ar nėra ga- 
ilimybių paskirti keletą milijonų 
dolerių studijavimui kaip išveng
ti aklumo.

— New Yorko “Board of "s- 
timate” išleido potvarkį, kuriuo 
nustatė šiems metams minima- 
linį uždarbį $1.25, o 1963 me
tams — $1.50.

— Kongreso didesnis lėšų 
skirimas gali išgydyti išsiplėtu- 
sį nedarbą krašte, rašoma Cong 
ressional Record—Appendix (A 
7195). Tai galima pastebėti iš 
buvusios depresijos 1936 m., kai 
krašte bedarbių buvo 14 mil., 
pavartojus valdžiai atitinkamas 
priemones — sumažėjo iki 9 
mil. 1938 m. nevartojant prie
monių, nedarbas pakilo iki 10.3 
mil. 1940 m. besiruošiant kari
škai gamybai, bedarbių skaičius 
sumažėjo iki 8.1 mil. 1941 m. 
apie 10% dirbančiųjų buvo be
darbių eilėse (5.5 mil.). 1944 
m. II pasaulinio karo metu be
darbių skaičius sumažėjo iki 

j 670,000. 1945 m. bedarbių jau 
buvo vienas milijonas. 1949 m. 
bedarbių padidėjo iki 3.6 mil. 
1960 m. kovo mėn. jau siekė 
4.2 mil. Šiuo metu bedarbių yra 
3.9 mil. (1940 m. viso dirbo 
60 mil. asmenų, o dabar yra 70 
mil. dirbančiųjų). Pr. Š.

__ Bostono firma savo in
teresantams ir tarnautojams,

Amerikoje yra 42,876,665 katalikai. Žemėlapyje matyti kiek ku
rioje valstybėje katalikai sudaro procentų. Rhode Island valsty
bėje yra katalikų daugiausia, gi North Carolina valstybėje ma
žiausia, kur katalikų tėra tik 1%. Illinois valstybėje katalikai su
daro 29.8%.

5%
current dividend on investment bonus

4%% DIVIDENDŲ MORAM PAGAU VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokume 4į&% dividendų kas pusmetį ir 

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

4071 AKIUI!! AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

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

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

UITUVIU PREKYBOS NAMAI
TUR! DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
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

4i%

kurie ilgesnę kelionę turi atlik
ti, kol pasiekia centrinę įstaigą, 
įtaisė specialų autobusą, kur ke 
leiviai gali gauti užkasti kum
pio, kiaušinių, arbatos ir skai
tyti 'ytmečio laikraščių.

— AFL - CIO unijų vadovai 
pasisaaė už įvedimą steitų pa
jamų mokesčio ir tuo pačiu pa
naikinant prekybos mokestį.

— Didž. Britanijos 42% šei
mų 1981 m. uždirbo $1,400, gi 
tokių šeimų JAV buvo tik 7%. 
Tuo tarpu kai JAV 51% šeimų 
per metus uždirbo $5,600, o An 

i glijoj tokių šeimų buvo tik 2%. 
j Bet čia tenka padaryti pastabą, 
{kad Anglijoj veikia nemokamo 
{gydymo planas, išmoka pašal- 
Ipas ligoje, t. y. veikia pilna so- 
' eialinė apdrauda, gi JAV nemo- 
' kamo gydymo nėra, be to ang- 
{lų piniginio vieneto svaro vertė 
yra didesnė negu JAV dolerio.

— Prieš 25 metus JAV var
totojai per metus suvalgydavo 
127 svarus mėsos, 15.6 sv. viš- 

■ tienos ir 374 sv. pieno produk
tų. 1961 m. kiekvienas gyvento
jas suvartoja 161 sv. mėsos, 38 

’sv. vištienos ir 386 sv. pieno pro 
1 dūktų.
: — Pullmano kompanija New
Yorke paskelbė, kad Chicagos 

{savo skyriuje statysianti robo
tus, kurie atliksiu sunkiuosius 
i darbus. Robotas bus 4% pėdų 
{aukščio, 4 pėdų pločio ir sver- 
siąs 2,700 svarų. Robotas turė
siąs specialias rankas, kuriomis 
krausiąs medžiagas į automati
nius presus, nešiosiąs ištirpytą 
metalą ir t. t.

— Kada žmonės sutinka su i 
mano nuomone, aš visada gal
voju, kad aš klystu.

—-O. Wilde

GJt A DIN SK A S
J. G. TELEVISION CO.

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

PERKU TR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. VVestern GR 6-6592 
Atdara 11-4 ir 6-8

« P. ŠILEIKIS, 0. P.ffijf Orthopedas. Protezistas.
Aparatai-Protezai. Med. ban-ų dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, Iii. 

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. k K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIUnAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERĮ! UIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 VVest 63rd Street
Tel.; PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOth Place 
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. OSrd 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. VVAIbrook 5-3048

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

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

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 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. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st 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, Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALTBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES UIGOS
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SpedalybS akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 

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

DR. A? GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAU.*. kasdien nuo 6-8 vak. vak., 
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. ir kitu laiku tik cnsltarus. 

Tel. ofiso Ir res. W« 5.2017

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 8 iki
4:80; antr. ir penkt, nuo 4 iki 8;
Neit. nuo 1 kl 4 vai.
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s • Redakcija straipsnius tai- 
s so savo nuožiūra. Nesunau- 
E; dotų straipsnių nesaugo, juos 
~ grąžina tik iš anksto susita- 
s rus. Redakcija už skelbimų 
s turini neatsako. Skelbimų 
3 kainos prisiunčiamos, gavus 
S prašymus.
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Tei. ofiso PO 7-6000, rez. GA '3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehiil 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. n. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

756 VVest SSth Street
(Kamp. 35-ta ir Haisted) 

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

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

Ofiso Ir buto tel. OUympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR, WALTER J. KIRSTUK
(Uietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i 3925 VVest 59th Street 
j Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad ir 
[penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. valę. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadieniua 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. UAfayetle 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY Z. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS-
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
EIGŲ

SPECIAUISTfi 
MEDICAL, BUILDING 

7156 South VVestern 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 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAU SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospeet 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p p 
antrad. ir penktad 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe —■ vidaus llgoa 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. ▼.
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JUL1?MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: FUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., Seit. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p.p, i;.* 6-8 p.p. 
šeštadieniais 10-12 valandos.

Trečipdienialn uždarvta.

Ofiso telefonas — CU 4-2421

DR. AL. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak, 
Treč, ir sekmad. tik susitarus.

1

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS UIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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.

Telef. REpublic 7-2290.

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

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

Ofisas uždarytas iki lapkr. 5 d.

Rez. tel. PR 0-0563, Rez. PR. 0-6736

Dr. W. Ross Dr. L. Seibuits
Inkstų, pūsles Ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7968 S. VVestern Avė., tel 
GR 6-0091; 392 E.159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 80 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. UU 2-5778 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, III. 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehiil 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. PE 6-2635 
aki,s ir P'itaiko akinius

Visual Irainhig — Contact Uenses
Pirmad., ketv. 10:30 v. r. — 7 p p 
antrad., penikt. 10:30 v. r —6 n d’

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

Ofiso telef. CUiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną diena 2 — 4 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir se 
madieniais uždaryta, priimama r 
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA EB MOTER
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-55' 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet ir kil 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso. HE 4-2123, rez. GI 8-6101

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

DS1 valandos skambinti tel.: HI 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas 
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehiil 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
, SpedalybS: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
I EIGOS

VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iltį 8 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez, HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v.

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Haisted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6650 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v ryto Iki 8 v, p.p.. 6-7 v.v,

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.



Kas brangiau, ar tėvų kilme, ar Tiesos šviesa, šventumas ir taika
VAIKŲ APSISPRENDIMAS

Žmogaus apsisprendimo tei
sė yra surišta su laisve ir iš
plaukia iš jo laisvės. Paneigus 
ar panaikinus laisvę, nebelie
ka nei apsisprendimo, nei at
sakomybės už padarytus veiks
mus. Atsakingumo pajautimas 
glūdi pačiose žmogiškumo gel
mėse, kur veiksmai vertinami 
kaip žmogaus nuosavybė, o 
veikiantysis kaip nepriklauso
ma asmenybė. Atsakingumo 
jausmas yra sunkioji gyvenimo 
našta, nuo kurios betgi nie
kas negali išlaisvinti.

Nuo atsakingumo naštos yra 
laisvi vaikai, kol jie prieina 
prie pilnutinio tiesos pažinimo. 
Už vaikus neša atsakomybę 
tėvai. Todėl ir yra didžioji 
auklėjimo privilegija ir parei
ga savo vaikams duoti tiesos 
pažinimą ir įvesti juos į gy
venimo tikrovę.

* #
Visi žmonės yra nuo viens 

kito priklausomi. Vienas sau 
paliktas žmogus negalėtų nei 
apsirengti, nei pavalgyti, nei 
sveikas ilgai gyventi. Žmogus 
yra priklausomas tiesos paži
nime, technikinėje pažangoje, 
kūryboje ir bendrai kultūrinia
me gyvenime. Dar daugiau jis 
yra nuo kitų priklausomas sa
vojo Kūrėjo pažinime. Per 
trumpas yra žmogaus gyve
nimas, kad galima būtų viską 
sužinoti ir viską atrasti. To
dėl reikia naudotis kitų išra
dimais ir patyrimais.

Ateistai Sovietų Rusijoje ir, 
kaip spauda skelbia, pavergto
je Lietuvoje, norėdami žmo
gui atimti laisvę Dievą pažin
ti, draudžia dėstyti vaikams 
religiją. Pasiteisinimui jie skel
bia, jog religija esąs asmeniš
kas reikalas. Todėl vaikai tik 
užaugę galėsią pasirinkti, ar 
reikia Dievą tikėti ar netikėti. 
Tai tik gudrūs ir klastingi re
ligijos priešų išvedžiojimai. 
Jų neapykanta Dievui ir reli
gijai negali pakelti, kad vai
kai žinotų, jog yra amžinasis 
gyvenimas ir atsakomybė sa
vajam Kūrėjui už gerus ir blo
gus darbus. Pas juos atsako
mybė yra tik partijai.

Panašiai reikia pasakyti ir 
apie tuos “apaštalus”, kurie 
šiame krašte kovoja, kad vai
kai nieko negirdėtų apie Die
vą ir antgamtinį gyvenimą. 
Neva laisvės ir konstitucijos 
apsaugojimo vardu išeinama 
prieš religijos dėstymą mo
kyklose. O pagrinde glūdi ne
apykanta minčiai, jog Dievas 
yra galutinis žmogaus tikslas 
ir kad už savo gyvenimo veiks
mus reikės atsakyti.

Jausdami atsakomybę už 
vaikų religinį auklėjimą ir jų 
žemiškojo gyvenimo įprasmi
nimą, amerikiečiai katalikai 
nesigaili pastangų ir pinigo ka
talikiškoms mokykloms išlai
kyti. Visos gausios katalikiš
kosios pradžios mokyklos,

KATALIKŲ PASAULY

KOMPOZITORĖ Į 
VIENUOLYNĄ 

Airių, kompozitorė Aideen 
Kinlen, 24 m. amžiaus, pasiryžo 
atsisakyti daug žadančios kar
jeros ir įstotį į vienuolyną. Jos 
sukurta muzikinė komedija 
“Glory Be” ištisais mėnesiais 
ėjo Dublino Olympia teatre, o 
jos antras muzikinis scenos vei
kalas “Fursey” netrukus bus 
pastatytas. Ji taip pat yra bai
gusi teisės studijas ir gavusi 
advokatės teises. Viską paliku
si/ stoja į vienuolyną.
50 METŲ VĖŽIU SERGANČIŲ 

TARNYBOJE
Vienuolė sesuo M. Stanislava 

Klich šiemet atšventė 50 m. su
kaktį, kai yra narė domininko- 
nių kongregacijos, pasišventu- 
sios globojimui nepagydomų vė
žiu sergančių ligonių. Tą vienuo
lyną įsteigė 1898 m. JAV ra
šytojo Nathaniel Hawthorne

aukštesniosios mokyklos ir 
universitetai liudija, kokią at
sakomybę tėvai turi už savo 
vaikus, norėdami juos išauk
lėti katalikiškoje dvasioje.

Šito viso akivaizdoje gali kil
ti klausimas, kurgi yra tikro
ji laisvė vaikui, ar bedieviško
jo komunizmo kraštuose ar 
čia. Tenai vaikas negali mo
kykloje apie Dievą išgirsti nė 
žodžio. O čia tėvai yra sukū
rę mokyklas, kuriose vaikai 
kasdien girdi minint Dievą ir 
mokosi religijos. Tenai ir čia 
visi žino, kad vaikas neturi 
savo apsisprendimo. Už jį da
ro sprendimus tėvai, Sovietuo
se partija. Tenai jie negali tu
rėti tokių mokyklų, kokias 
mes čia turime, ir tėvai netu
ri laisvės savo vaikus auklėti 
taip, kaip jiems patinka.

Vaikas neturi apsisprendimo 
nė tautybės klausime. Jis ly
giai gali išaugti savo kalba ir 
papročiais ir vokiečiu, ir pran
cūzu, ir lenku, ir lietuviu, ar 
net kiniečiu. Mokyklos ir bend
rai aplinkos sąlygos gali vai
ką nustatyti net prieš tėvų 
kalbą ir visą jų gyvenimo po
būdį. Už tą tautinį vaikų iš
auklėjimą gula atsakomybė 
pirmoje vietoje tėvams.

Jokie autoritetai negali pa
neigti tėvams teisės ir parei
gos į vaikų auklėjimą. Bažny
čia neina net išganymo darbo 
vykdyti, jei tėvai su tuo nesu
tinka : ji neteikia vaikams 
krikšto ir kitų sakramentų, 
jei tėvai prieštarauja. Juo la
biau ji nepaneigia ir nesiekia 
savo veikloje pakeisti žmogaus 
kilmę. Ji tą kilmę įveda į iš
ganymo kelią ir ją pašventi
na. Mūsų lietuviškoji kilmė 
mums yra lygiai brangi kaip 
prancūzui prancūziškoji ar ai
riui airiškoji. Taip pat ir mū
sų kalba nėra prastesnė už ki
tas kalbas.

Bet kągi gali žinoti vaikas 
apie lietuviškąją kilmę ar kal
bą? Jam dar yra svarbu mo
kykloje gauti daugiau laisvų 
dienų. C pridėtinės pamokos 
yra visada nelengvos. Čia lais
vas vaiko apsisprendimas vi
sada nueis tik viena krypti
mi, — jis apsispręs, kad lietu
vių kalba nebereikalinga.

Kai vaikas išmoks branginti 
tėvų kilmę, tai tada ir matys, 
jog ir lietuvių kalba yra rei
kalinga. Bet kol tai atsitiks, 
tą reikalą turi pirma parody
ti tėvai ir mokykla. Pasiteisi
nimas, kad vaikai laisvai ap
sisprendžia prieš lietuviškas 
pamokas yra labai graudus ne
susipratimas. Juk ir už geleži
nės uždangos sako, kad vaikui 
tenai duota religinė laisvė, bet 
apie Dievą nieko nekalba, arba 
blogai kalba. Laisvėje gyven
dami, turime atskirti, kur vai
kai turi spręsti ir kur tėvai.

V. Rim.

duktė Rose Havvthorne. Ji buvo 
pirmoji to vienuolyno motinėlė. 
Dabar šis vienuolynas JAV-se 
turi 7 namus. Sesuo Stanislava 
yra imigrantė iš Lenkijos. Ji 
dar pati asmeniškai pažino vie
nuolyno steigėją Rose Haw- 
thorne.
AMBASADORIUM Į AFRIKĄ

Baltieji Rūmai pranešė, kad 
James W. Wine, buvęs JAV 
Bažnyčių tarybos generalinio 
sekretoriaus pavaduotojas, yra 
skiriamas ambasadoriumi į nau 
jąją Afrikos respubliką Ivory 
Coast Respubliką. Tos respubli
kos prezidentas Felix Houphou- 
et-Boigny yra katalikas, praei
tais metais lankęsis JAV-se.

PALAIDOJO KATALIKIŠKAI
Dramos, filmų, radijo ir te

levizijos aktorius Frank Love- 
joy, 48 m. amžiaus, buvo palai
dotas katalikiškai New Yorke 
su šv. mišiomis Šv. Povilo baž- 

i nyčioje. Aktorius mirė spalio 
2 d. bemiegodamas.

DRAITGaSš pirmadienis, $062 ra. flp9.Ro rain. 22 3.

Pop, Jono XXIII kalbos, pasakytos ai i darau t visuotini 
santrauka

cios susinnkimą,

Laose įsitvirtina komunistai

S, Vietnamo ginkluoti daliniai įsijungė j komunistinę 
kariuomenę

GEDIMINAS GALVA
Džiaugiasi Motina Bažnyčia, 

kad, Dievo Apvaizdai malonin
gai padedant, nušvito taip ilgai 
laukt diena, kurioje iškilmingai 
prasideda visuotinis Bažnyčios 
— II Vatikano — susirinkimas, 
čia prie šv. Petro karsto, globo
jant Švč. Dievo Gimdytojai, mi
nint šiandien jos dieviškos Mo
tinystės šventę, — pradėjo sa
vo iškilmingą kalbą pop. Jonas 
XXIII.

Visuotiniai Bažnyčios 
susirinkimai

Įvairūs Bažnyčios susirinki
mai, kurie tik buvo Bažnyčios 
istorijoje, — ar tai 20 visuoti
nių Bažnyčios susirinkimų, ar 
tai daugybė provincinių bei at
skirų sričių susirinkimų, — ro
do neginčijamą Katalikų Bažny 
čios gyvybingumą ir yra žėrin- 
tieji Bažnyčios istorijoj šviesu
liai.

Šiuo visuotinio Bažnyčios su
sirinkimo sušaukimu šv. Petro 
įpėdinis nori dar kartą patvir
tinti Bažnyčios mokomąją galią 
ir pristatyti ją visiems šių lai
kų žmonėms nepaprastoje iš
vaizdoje, turint prieš akis šių 
modemiškųjų laikų reikalavi
mus bei iškrypimus. Visai yra 
natūralu, kad, pradėdami šį vi
suoti Bažnyčios susirinkimą, 
Mes žvelgiame į praeitį, į pir
mykščius Bažnyčios susirinki
mus, norėdami išgirsti juose pa 
sireiškusius paskatinančius bal 
sus, iškilmingus bei garbingus 
balsus iš Rytų ir Vakarų nuo 
IV-jo šimtmečio iki Vidurinių 
amžių ir nuo jų — iki moder
niškųjų laikų, skelbusių trium
fuojančios Kristaus Bažnyčios 
gyvenimą.

Bet, šalia šių džiaugsmą su
keliančių reiškinių, 19 amžių 
Bažnyčią lydi ir liūdesio bei 
skausmo deibesys. Neveltui se
nasis Simeonas pranašavo Ma- ■ 
rijai: “Štai, šitas pastatytas nu 
puolimui ir prisikėlimui dauge
lio Izraelyje ir kaipo ženklas, 
kuriam bus prieštaraujama” 
(Lk.2, 34).

Ši didžioji problema, pastaty
ta pasauliui beveik prieš du 
tūkstančius metų, lieka nepasi
keitusi. Kristus visada lieka 
šviečiąs istorijos bei gyvenimo 
centre. Gi žmonės yra arba su

Juo ir su Bažnyčia, ir tada jie 
džiaugiasi šviesa, gerumu, tvar 
ka bei taika; arba yra be Jo 
ar net prieš Jį, ir sąmoningai 
prieš Jo Bažnyčią, duodami 
priežastį sumišimui, žmonių tar 
pusavio santykių paaštrinimui 
ir sudarydami pavojų brolių žu
dynių karams.

Visuotinieji Bažnyčios susirin 
kimai yra iškilmingi Kristaus ir 
Jo Bažnyčios vieningumo pa
reiškimai. Todėl jie prisideda 
visuotinai tiesą paskleiti, teisin
gai sutvarkyti individualų, šei
myninį bei socialinį gyvenimą, 
sukaupti dvasinę energiją, sie
kiant tikrojo ir amžinojo gėrio.

,Trys darbštaus šiam Bažny
čios susirinkimui pasiruošimo 
metai yra dangiškos palaimos 
ženklas. Šios susirinkimo švie
sos apimta Bažnyčia, kaip Mes 
tikimės, — kalbėjo popiežius, 
— sustiprės dvasiniai ir su nau 
ja energija be baimės žvelgs į 
ateitį. Be to, šio susirinkimo po
tvarkiai, organizuotai bendra
darbiaujant, padarys, kad žmo
nės, šeimos bei tautos pakels 
savo mintis prie dangiškų daly
kų/

Visuot. Bažnyčios susirinkimui 
tinkamas metas

Šv. Tėvas suminėjo palankias 
aplinkybes, kuriose vyksta šis 
susirinkimas. Čia jis pastebėjo,

i ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
>j| Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

Pagaliau, ar ne iš to paties susidūrimo su aplin
ka, pamačius palmyną, iškilo visiškai be pagrindo pa
veldėtas šeimos apmaudas, ir ar tai nebuvo sugrįži
mas prie smurto, nors ir momentalaus, įspėjimas prieš 
jį patį? Lygumų gyvenimas, toji neatsispiriamoji jė
ga, su kuria patraukia jos imponuojąs šiurkštumas, 
tasai perdėtas vyriškumo jausmas, kilęs iš tokio pa
prasto dalyko, kaip jojimas per beribes stepes, pasta
tys į pavojų pastangas jo geriausių metų, atiduotų 
pasiryžimui nusmelkti ginkluoto vyro barbariškas 

i tendencijas, berusenančias jame.
Vadinasi, buvo išmintinga grįžti prie pirmykščio 

pasiryžimo: parduoti ūkį. Be to, tai atitiko jo tikrie
siems gyvenimo planams, nes visa tai, ką patyrė el
dijoje, galimas daiktas, tebuvo tik akimirksnio susi
jaudinimas. Argi jis buvo pasiruošęs tam darbui, kurį 
galvojo užsikrauti? Ar iš tikrųjų jis žinojo, kas yra 
ūkis, kaip jį vesti ir kokiu būdu atitaisyti negeroves 
tos pramonės, kuri, praktikuojama per kelias genera
cijas, neprarado savo primityvios formos? Plataus ci
vilizuojančio plano bendros gairės jau buvo suvokia
mos, tačiau smulkmenos — ar jis galėjo su jomis 
susidoroti? Jo protas, išvestas iš tų teorinių idealinių 
sričių, kuriose ligi šiol laikėsi, ar duos kokių teigia
mų davinių, įsijungęs į tokias konkrečias ir menkas 
smulkmenas, kokiomis turės būti šitokio pobūdžio 
ūkio administravimas? Ar dar nebuvo pakankamai 

.įrodytas jo nesugebėjimas, kuriuo ligi šiol jis elgėsi 
lAltamiros atžvilgiu?

kad jo ausis pasiekia net ir la
bai gerų sielų dejonės, šiais 

’ moderniais laikais jos temato 
tik blogį ir griuvėsius. Jos tei
gia, kad mūsų laikai, palyginus 
juos su praeitimi, nuolat blogė
ja. Jie taip elgiasi tarsi iš isto
rijos nieko nebūtų galima pasi- 

i mokyti, tartum buvusių susirin 
'kimų laikotarpyje viskas buvo 
| labai idealu.
i

Savo kalboje popiežius paste
bėjo, kad šių laikų pasaulis dau 
giau rūpinasi politiniais bei eko 
nominiais klausimais ir dėlto 
mažai arba visai nesirūpina dva 
sinės srities reikalais, kuriais 
užsiima . Bažnyčia. Šis dabarti
nių laikų nusiteikimas, be abe
jo, nėra geras ir yra vertas 
aiškaus papeikimo. Tačiau, iš 
kitos pusės, negalime pripažin
ti, jog šių moderniųjų laikų gy
venimo būdas bent tuo yra gir
tinas, kad jau nesudaro tiek 
kliūčių Bažnyčios veikimui, kaip 
tai yra buvę kitų visuotinių 
Bažnyčios susirinkimų metu

Šv. Tėvas pareiškė didelį 
skausmą, kad ištisos eilės jam 
taip brangių vyskupų nesima
to šiame susirinkime, nes dau
gelis jų yra kalėjime, nes dau- 
mybę Kristui arba kitaip su
kliudyti ir negali dalyvauti. Jų 
prisiminimas verčia karštai už 
juos melstis.

(Bus daugiau)

Spalio 13 d. įvyko II Vat. visuot. sus-mo pirmasis bendrasis posė
dis, kuriame turėjo būti komisijų rinkimai, tačiau, pageidaujant 
kard. Lienart ir kard. Frings, rinkimai atidėta snalio 16 d., kad 
tarpusavio pasitarimuose galėtų geriau pažinti kandidatus. Po 
bendrojo posėdžio įvyko sus-mo prezidiumo tarybos posėdis. Jį su
daro įvairių tautų kardinolai: Tisserant, Tappouni, Lienart, Cag- 
giano, Gilroy, Ruffini, Alfrink, Pla y Deniel, Spellman, Frings. 
Čia matome vyskupų grupę po pirmojo posėdžio.

Tokios buvo ydos jo būdo, tokio saikingo visais 
kitais atvejais. Santas Luzardas nejautė savyje glū-' 
dinčios energijos, bijojo ir buvo perdėtai atsargus.

Pasirodymas Antano, kuris pranešė, kad jau 
paruošta vakarienė, nutraukė jo mąstymus.

— Neturiu apetito, — atsakė.
— Nuovargis nustelbia norą — pastebėjo Anta

nas. Šią naktį tamsta turėsi pernakvoti šitame kam
baryje, tokiam, koks jis yra, nes teturėjome laiko tik 
pašluoti. Ryt išbaltinsime sienas ir kiek papuošime.! 
Nebent tamsta patvarkysi atlikti bendrą namų remon
tą, nes iš tikrųjų tokiuose, kokie yra, negali gyventi.

— Tuo tarpu palikime taip, kaip yra. Gal par
duosiu ūkį. Už mėnesio čia pasirodys don Enkarna- 
šionas Matute, kuriam pasiūliau nupirkti Altamirą, 
ir, jeigu man duos priimtiną sumą, nieko nelaukda
mas, atiduosiu.

— Šitaipos! Vadinasi, tamsta nori atsikratyti 
Altamiros ?

— Manau, tokia bus geriausia išeitis.
Antanas kurį laiką liko susimąstęs, o paskui pa

sakė :
— Jeigu taip tamsta nusprendei, matyti, taip 

reikia. — Ir, įteikdamas raktų ryšulėlį, pridūrė: — 
Štai namų raktai. Šis, labiausiai aprūdijęs, yra nuo 
salės durų. Galimas daiktas, jau neberakina, nes to 
kambario niekas nebuvo atidaręs. Ten visa taip, kaip 
buvo palikęs amžiną atilsį velionis.

“Tai, kaip buvo palikęs velionis. Nuo tos valan
dos ir vietos, kur velionis buvo įsmeigęs durklą į 
sieną.”

Ir tų dviejų Antano posakių greita asociacija 
buvo lemiama akimirka Santo Luzardo gyvenime.

Atsikėlė iš hamako, paėmė žvakidę su degančia 
žvake ir kumečiui tarė:

— Atidaryk salės duris.
Antanas pakluso ir, kurį laiką patriūsęs besuka- 

, Įlodamas raktą užrūdijusioje spynoje, atidarė duris,
1 tryliką metų buyusias uždarytas.

Dvokianti nevėdinto oro srovė privertė Santą 
žengti atgal. Kažkoks šlykštus ir juodas daiktas, 
šikšnosparnis, išnėrė iš patamsių ir vienu sparnų 
mostelėjimu užgesino šviesą.

Jis vėl įžiebė ir, Antano lydimas, įėjo į kambarį.
Iš tikrųjų visa ten buvo taip, kaip buvo palikęs 

don Jose Luzardas: supamoji kėdė, kurioje mirė, 
durklas įbestas į sieną.

Neištardamas nė žodžio, giliai susijaudinęs ir 
įsitikinęs atliekąs svarbų žygį, Santas prisiartino prie 
sienos ir griežtu judesiu, kokiu jo tėvas turėjo įsmeig
ti žmogžudišką durklą, jį ištraukė iš ten. Plieną den
gusios rūdys atrodė tarsi sukepęs kraujas. Jį nusviedė 
toli nuo savęs ir Antanui tarė:

— Taip, kaip aš padariau su šiuo ginklu tu pa
daryk su tuo apmaudu, kurį neseniai girdėjau tave 
reiškiant, ir kuris iš esmės nėra tavas. Vienas Lu
zardas tau jį įteigė, kaip ištikimybės prievolę, bet ki
tas Luzardas dabar tave atpalaiduoja nuo tos nežmo
niškos pareigos. Jau pakankamai neapykanta pasi
darbavo šioje žemėje.

Ir kai Antanas, šių žodžių stipriai paveiktas^ ty
liai mėgino išeiti, jis pridūrė:

— Pasirūpink visu, kas reikalinga, kad ryt bū
tų pradėtas remontas. Jau nebemanau parduoti Alta
miros.

Ramia dvasia, pilnas pasitikėjimo savimi, vėl at
sigulė į hamaką.

O tuo tarpu lauke stepių šnabždesys liūliavo jo 
miegą, kaip šviesiomis jo vaikystės dienomis: pašiū
rėje kumečiai grojo gitaromis, bliovė asilai, ėję pasi
šildyti prie laužų, užtvarose maurojo galvijai, apy
linkių balose kurkė varlės, aidėjo nepertraukiama ly
gumų svirplių simfonija, ir toji beribių vienumų gili 
tyla, mėnesienos šviesoje mieganti lyguma taip pat 
buvo kažkas, kas prasimušė ir buvo girdima už viso 
to ūžimo.

(Bus daugiau) ..

Laoso byla baigta. Šiose skil
tyse skelbtas numatymas, kad 
komunistai palaipsniui Laose 
įsigalės, jau įvykių paliudytas. 
Mao - Tse - tungo samprotavi
mai — mažai tesiskiria nuo So
vietų svetimiems kraštams “iš
laisvinti”. Jo taktika gerai ži
noma pietrytinėje Azijoje, nes 
komunistai išsamiai ją studija
vo. Pasak Mao, pirmiausia rei
kia pradėti pilietinį karą. Jo 
metu, krašte iškovojus persva
rą, užmegsti tarptautinius pasi
tarimus. Jų išdavoje sudaryti- 
na sutelktinė (koalicinė) vy
riausybė, kurios priedangoje 
įsigali komunistai ir, laikui atė
jus, ne komunistai iš jos paša
linami.

Šiuo metu komunistai Laose 
įsitvirtina. Jie, pasirėmę Gene- 
voje sudaryta tarptautine su
tartimi, pašalina amerikiečius 
karius, bet pasitelkia vietnamie
čius.

Tik laosietės verkė amerikiečių

Apokalipsinis amerikiečių ka
rių skaičius — 666 vyrai aplei
do Nhommarath vietovę viduri
niame Laose, stebint tarptauti
nės priežiūros komisijai. Ji ga
lėjo matyti, kaip laosietės verk
damos atsisveikino amerikiečius 
karininkus, kurių laukė lėktu
vas į Bankoką skristi. Jiems va
dovavo abejotinų sugebėjimų 
gen. H. Tucker, kuris įtempė 
santykius su draugais ir nesu
gebėjo suorganizuoti pajėgos 
komunistų daliniams atsispirti. 
Jo metu įsivyravo Washingto- 
ne politikos lūžis. Saigiu posū
kiu atsisakyta Laosą ginti ir 
pasirinktas kelias į kapituliaci
ją, kuri pavadinta “ taikos gel
bėjimu”. Jis tesugebėjo pareikš
ti spaudai; pasitraukiu be gai- 
’esčio. Jo žodžiais, jei kiti gink
luoti daliniai nepasitrauks iš 
krašto, JAV vyrausybė, ypač 
Laoso karalystė, pralaimės ko- 
'ą dėl taikos.

Kova jau pralaimėta, nors 
TAV nuo 1955 iki š. m. birželio 
mėn. išleido virš 400 mil. dol., 
neįskaitant į šią sumą karinių 
išlaidų.

Vietnamiečiai talkininkauja, 
Laoso komunistams

Tarptautinės priežiūros komi
sija, kurią sudaro Indijos, Ka
nados ir Lenkijos atstovai, nie
kada nesinaudojo pilna judėjimo 
laisve. Kai jos kai kurie nariai 
panoro sekti šiaurinio Vietna
mo karių išvykimo kryptį, La
oso komunistai pašaipiai atsa
kė: Mes pastatėme tvorą, kad 
kartais laukiniai jaučiai jūsų 
neužpultų ir nesubadytų. Apie 
10,000 šiaurės Vietnamo karių 
su visais štabais įsirikiavo į 
Pathet Lao gretas. Jie išvyko 
į džiungles ir persirengė. Jei kai 
kurie kariai pasiekė Vietnamą, 
jie gali per kelias dienas vėl su 
grįžti, nes Laoso ir šiaurinio 
Vietnamo siena niekeno neste
bima. Oficialiais duomenimis, 
tik 40 vietnamiečių pristatyti 
komisijai grąžinti juos į kilmės 
kraštą.

Bambuko užtvara

Laosas neturtingas. Jo gam
tos turtai veik nepaliesti. Bet 
jis yra nepaprastos strateginės 
ir politinės reikšmės įsigalėti 
pietrytinėje Azijoje. Jau šian
dien Pathet Lao pastatė bam
buko sieną pietiniame Laose. 
Jos negali peržengti net Laoso 
vyriausybės nariai. Bambuko 
siena tarnauja paslėpti šiauri
nio Vietnamo tiekimą sukilė
liams pietiniame Vietname, Už 
bambuko sienos nusileidiža ru
sų lėktuvai, kurie pristato bū
tinas reikmenis sukilėliams. 
Amerikiečiai apleido Laosą, bet 
rusai nenutraukė sukilėlių gink
lavimo. Kai kurie vakariečiai 
■bandė prasisprausti pro bambu
ko sieną. Pagautieji buvo su
šaudyti.

JAV savo karių dalinių nu
siuntė į Siamą ir netrukus juos 
atšaukė. Iš Laoso komunistai 
skverbiasi ne tik į pietinį Viet
namą sukilėliams talkininkauti, 
bet ir į Siamą bei Kambodiją 
paruošti dirvą pilietiniam karui. 
Pietrytinėje Azijoje Laoso ko- 

I munistai jau pradėjo didesnės 
apimties žaidimą. Nereikia nu
stebti, kad jie ims kovoti ke
liuose frontuose.

flp9.Ro


DRAUGASš pirmadienis, 1962 m. spalio mėn. 22 d. 'bėms ir pietų -Vietnamo Vyriau
sybei. Už šitą tariamąjį šnipi
nėjimą vienuolės neteko visų 
privačių daiktų, o medikamen
tai — tai ne vienuolių nuosavy
bė, o ligoninės, tad daugiausia 
nukentėjo pati raupsuotųjų li
goninė.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

Briuselio mieste, Belgijoj, įvyko muštynės tarp kalbančių flamų 
ir prancūzų kalba. Daug areštuotų ir 12 sužeistų. Tokios mušty
nės jau tęsiasi šimtmečius.

RUOŠIAMASI PAGERBTI DIDŽIUOSIUS 

ŽMONES
Praėjusį antradienį Marijam- Numatyta kviesti visą eilę 

polės Rygiškių Jono gimnazijos gimnazijos auklėtinių, bendra- 
šimtmeeiui minėti komiteto sek- darbiauti monografijoje savo 
retoriaus T. Bukavecko bute ta i straipsniais iš atskirų sričių. Į 
rtasi monografijos ir pačio minė ; tų straipsnių eilę būtų įjungti: 
jimo reikalais. ; politiniai ir visuomeniniai, raš-

J. Vaičiūnas pranešė, kad 
Chicagos Vyrų choras sutiko 
dalyvauti meninėje programoje

tijos, kultūriniai, nušviečią ry
giškiečių įnašą į Lietuvos atkū

BALFO PADĖKA
Chicagos Balfo apskrities val

dyba nuoširdžiai dėkoja už do
vanas prekybininkams, versli
ninkams ir visiems asmenims, 
kurie prisidėjo prie gegužinės 
pasisekimo Bučo darže: Vertel- 
kams Floridoje, už žemės skly
pą, J. Lieponiui — Liet. Prek. 
Namai — už miegamąjį, dail. 
J. Paukštienei už paveikslą, TV 
Daina — Semėnams, B. Braz
džioniui, J. Gradinskui, Frank’s 
TV Shop už radijus ir kitas do
vanas, Kaunams, A. Tverai, J. 
Motiejūnui, Klubui Žemaitija, 
Lietuvių krautuvei, Kuraičiui, M. 
Bajorūnui, A. Šimkūnui, A. Pie
niui, Market delikates., Balniui, 
Jasėnui, VI. Civinskui — Terrai, 
Petrauskui, B. Pakštui, Pr. 
Rumšai, P. Vengeliauskui, J. Ja- 
kubkai, Pr. Nedzinskui, Paniuš- 
kui, Club Aldona, J. Leonaus- 
kui, B. Mulioliui, I. Bražioniui, 
A. Valavičiui, J. Mikelaičiui, P. 
Klimkevičiui, P. Benešiui, P. Ja- 
raminui, K. Eringiui, B. Siliū- 
nui, J. Budrikui, Bičiūnienei, 

Du-
kitiems. Be to inž. 

J. Miklovui už kalbą, K. Bru
žui už talką, barų, kavinės, val
gyklos, įvažiavimų tvarkyto
jams ir darbininkams, laimėji
mų platintojams ir pirkėjams 
bei visiems dalyviams, talkinin
kams, kurie tiktai sudarė ir pa
rėmė Balfo šalpos darbus. Ačiū.

Valdyba

2 aukšti] rezidencija, 3 mieg., val
gomas, salionas, virtuve. Beveik nau
jas mūras. Arti parko. $21,000.

2 butų niūras. 2 po 6 kamb Arti 
62-os ir California. Našle 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 5 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

6 butų mūras. .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 High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $49,500.

Tuščias lotas, 45 p. niuksus rezi
dencijų sekcija, Reikia susitarti. 
$12,300.

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

Viskas modern. 1 % aukšto niūras. 
6 ir 4 kamb. $23,500.

2 butų 7 metų mūras arti parko, 
dideli modernus kamb., alum. lan- 

j gai. garažas. $41,000.
Pajamų bungalow, 2 atskiri bu- 

j tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar- 
I ti parkas, mokyklos. $19,500.
! Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū- 
' ras, aukštas stogas, garažas, $18,800.
! Apkaltas 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,

I Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū- 
Isų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18,600.

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

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

Mur. 3 mieg. 8 metų, garažas. M. 
p. $22,800.

Mūr. 5 kamb., rūsys, garažas. 13 
metų. arti M. p. $12,400.

.Med. 3 mieg. ir pajaįnos iš rūsio, 
tvarkingas ir gražus. $13.3.00.

Mur. 4 mieg. 59 ir Kedzie rajone, 
garažas, kilimai. Tik $17,500.

Med. 2x5, garažas, greta tuščias
lotas. Brighton p. $1 6.900.

Mur. 2x5, garažas, blokas nuo M. 
p., mokyklos ir baž. $5,000 įmokėti. 
$27,500.

Mūr. 5 kamb. prie Maria High, ga
ražas, nauj. šildymas. $19,500.

netoli

P.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69fh Street. Te!. RE 7-7200 or RE 7-8534

rimo ir nepriklausomos Lietu-
Diriguos Chicagos Lyrie operos i vos gyvenimą. Lygiagrečiai dar , Stančienei, Dankevičienei, 
dirigentų asistentas muz. Alek-' bus ieškoma gyvųjų liudininkų, bauskui ir

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

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

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

niuksus 7% kamb., 1 aukšt. rezid., 
2% vonios, “radiant” šild. gazu. 
Brang, kilim., 2 a. 'mūr. garažas, šo- 
nin. jvaž. Evergreen pk.—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., atskir- 
šild., tik kelių metų, Brighton Par
ke. $29,500.

atskir.
alum.

2x6 gražus mūr., platus sklyp., 
nauj. šild, gazu, nauj. elektr., 2 a. 
garažas. Brighton p„ tik $26,800.

7 ir 3 lai)nl).( mūr., kilim., alum. 
langai, karšto vand. šild., 4 mieg. 
butas savinink. ir $75 pajamų. Bri
ghton p., tik $17,900,

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

5 mieg., kelių metų mūr,, 
sklvp., 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
rnai 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.

platus

sas Kučiūnas, Ryg. Jono gim
nazijos auklėtinis. Taip pat gau 
tas teigiamas atsakymas iš Ka-

savo atsiminimais galinčių nu
šviesti kovą už lietuviškumą ir 
rašytą lietuvišką žodį caro oku-

nadoje iškilusios talentingos so Į pači jos metais. Įžanginis istori- 
listės L. šukytės, kuri yra tos nis straipsnis bus prašomas iš
gimnazijos auklėtinės dukra. 
Programoje bus išpildoma tik 
lietuvių kompozitorių ir lietuvių 
liaudies dainos. Akademijos-pa- 
gerbimo reikalai, pereitame po
sėdy aptarti, jau pradėti vykdy
ti. Nutarta vykdyti pereito po
sėdžio nutarimą: kviesti paskai 
tininku dr. A. Kučą, ne tik ėju
sį R. Jono gimnazijoje mokslą, 
bet ir kurį laiką dirbusį ten

dr. A. Kučo.

Z. Samuolis, vakarienės-po- 
būvio organizatorius, pareiškė 
kad ponia Gražina Mustekienė 
sutiko pasirūpinti visais vaka
rienę liečiančiais reikalais.

Kun. J. Vaišnys papildė, kad 

kun. dr. Vaišnora iš Romos taip 
pat sutiko monografijai talki
ninkauti.

HELP MANTUI) — VYRAI

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
lr gimnazijos. Visi miesto patogumai. 

|E115 senesnių namų mieste ir prle- 
I miesčiuose, ąžuolais apaugusiais.
I Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
(tinių lr rezidencinių sklypų. Sau- 
j gam investavimui farmos, žemės 
I Bklypai su medžiais. Patogus susi- 
| siekimas.

i Dr. J. BRIEDIS—REAL ESTATE
110 — 127 St., Lemont, IU. 

(1-as ūkis į vak. nuo State g-vės)
CL 7-7388

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

Murins, 2x5, mūr. garažas, taksai 
$130. Kaina $20,000.

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

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% 
lotas 72 ir Kedzie. $18.500.

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

Mūrinis 3 hutai, šalia mūsų Įstai
gos. Naujas šildymas. $30,900.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 60th St., HE 6-5151
2-jų aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis, 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil- Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa- 
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os jamos. Reikia pamatyti, įvertinti, 
ir Campbell $27,500. j 3 but. mūrin. 4—5—3, nauj. at-

2-jų aukštų mūr, 6 ir 6 kamb. rem., atskira gazu šiluma, garaž.. 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. i arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$26,800. $24,900.

2-jų aukštu med. su moder. “face ! Al“ Marąuette Parko bažnyčios 
stone“ priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu naujas 2-jų aukštų mūrinis po D% 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir i k*mb“ 3 miegamieji. 2 vonios kiek- 
Washtenaw. $17,900. YIename bute. Ąžuolo medžio vis. ap-

. , « . _ 1 dirbimai. Baseboard karštu vand
2-jų butų, 6 metų mūr. 2% vo- apšild. sistemos. Galima nupirkti su

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

2856 S. Homan Ave. $22,500. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 lr 1 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

mažu įmokėjimu. $45,900.
Atremontuotas mūrinis. 5 kamb.

apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly
va šildymas Garažas. Arti 64-tos

mokytojo darbą. į Kviesti monografijai specia-
Plačiau apsistota priemonog- liūs bendradarbius pavesta ko- 

rafijos. Išsiaiškinta, kad mono- ! miteto pirmininkui J. Vaičiūnui 
gralfijai jau gauta labai įdomios ir sekretoriui T. Bukaveckui. 
medžiagos. Dr. E. Draugelis net Bendrą medžiagą ir toliau ren-

ka Vyt. Paulionis, 4407 S. Ar
tesian av., Chicago 32, III.

Sėkmingesniam medžiagos rin 
kimui ieškoma komiteto įgalio
tinių didesnėse lietuviškose ko
lonijose JAV ir Kanadoje. Jau 
yra gauta teigiamų atsakymų.

Komitetui susidūrus su dides
nėmis išlaidomis, nutarta pra
šyti Lietuvių Bendruomenės or
ganų paskolos. S. A.

Net ir raupsuotuosius 
apiplėšia

Viename Viet Kongo komuni 
stinių partizanų dalinys vieną 
naktį užpuolė ir apiplėšė rap- 
suotųjų koloniją — St. Joseph 
Ben San Leprosorium, 25 my
lios nuo Saigono miesto. Atsta
tę durtuvus, komunistai pagro
bė visas leprosoriumo vaistų at 
sargas ir visus 7 seselių vienuo
lių privačius daiktus. Apiplėši
mo metu vienas partizanas per 
skaitė kaltinamąjį aktą, kad 
vienuolės šnipinėjančios JAV-

Needed At OnceS 
DIECAST OPERATORS

MUŠT BE EXldiWENCED 
TOP WAGES TO TOP MEN 

EXCET.LENT BENE I-' ITS 
A PPLY

1N PERSON. VYKITE OR CALT.

CHRYSLER 
CASTING PLANT
1103 S. HOME AVE.
KOK OMO, 1 N 1)1 ANA 

An Eąuai Opportunity Employer

Marąuctte Parke — 14 butų. Pa
jamų virš $21,000 per metus. Tik 

i 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. mur. 6 ir 3 kamb., šild. aly

va, 37% p. sklypas. Tik $23,500. 
BALIS REAL ESTATE. HE 6-4343

Brighton Parke parduodamas 
2-jų butų mūr. po 41/2 kamb., 5 
metų senumo. Po 6 v. v. skam
binkite 254-8382.

8 METU MUK. NAMAS
Į vakarus nuo Gage Pk. 41/, kamb. 

Kilimai. Apsauga nuo potvynio. 2 
mašinų garažas. Labai geras pirki
mas už $20,750.

1% AUKŠTO MuR.
5 ir 4 kamb. Švarūs, moderniški 

butai. Gazo šiluma. Aluminiaus lan
gai. $24,500.

ŠTAI, S175 MEN. PAJAMŲ!
3 butai ir krautuvė viename na

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

2 BUTU 5 MliTU MCR.
Marąuette Pk. Karšto vandens ši

luma. Kilimai. Aluminaus langai. 
$38,50 0 — arba geriausias pasiūly
mas!

TIK $10,750
Oak Lawn 5 kamb. 11 metų mūr. 

namas 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 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

DĖMESIO

X

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkranstymas 

WA. 5-9209 Chicago, m.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St., Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4660

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga moteris lengvam na
mų ruošos darbui ir prižiūrėti vai
ką. Gyventi vietoj. Atskiras kamb. 
ir vonia. Šiaur. Chicagos priemies
ty. Kreiptis j Mr. Parrell telefonu 
IN 3-5932.

Reikalinga lietuvė virėja
Central Cominn'nity Hospital
Geras atlyginimas. Geros darbo 

sąlygos. Kreiptis j Miss Bagdon.
5701 S. WocU St. RE 7-4600

DĖMESIO !

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

Prie 73-čios ir Talman. Mūr. 5 
butų. Geras pirkinys.

69-ta ir Oakley. Nauji bungalow 
po 5% kamb. Tik $17,500.

VAINA REALTY
2617 W. 71st St._______BE 7-6515

Reikia greitai parduoti. 32 metų 
tvarkingas, stiprus ir labai gerai už
laikytas mūras. 2 2 įv. dydžio butai. 
$2,400 pajamų mėn. Viskas moder
niška, geroj vietoj, prie gražaus par
ko. Kaina tik 6 kart met. nuoma. 
Pamatyk, tuoj duok pasiūlymą ir 
būsi laimingas pirkęs.

Mūr. 2—6, 1-—4 Brighton Park
centre. Potvynio apsauga, garažas, 
platus skl. $26,500.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

ŠIMKUS
4259 So. Maplevvood Ave,
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par-
k©.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,900. 
Mūr. S metų, 2 po 6 % kamb.

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

$22,500.

CICERO—BERWYN
2 imtai — 4 ir 2 kamb. Gazo ši

lima 2-jų auto. garažas. Tik $12.500.
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 veržia 
parduoti, įmokėti tik $500, Savininkas duos morgičiu 6%.

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu. $1.500 įmokėti, už $16,500.

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

Marą. I». mūr-. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. 
1 % aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd Str. LA 8-3384

5 metų, l3/, aukšto mūr., arti Mar
ąuette p-ko, 6 ir 4 kamb. Potvynio 
kontrole. Mūr. garažas, dvigubas 
sklypas. Savininkas priverstas greit 
parduoti už sumažinta kaina.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W. 69th st.. Chicago

A. ABALL ROOFING
{steigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dum.
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, S 
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 dieną, ir naktį bei sekmadie. 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave. 
Tel. FKontier 6-1882

iŠ

is Brazilijos atsiuntė aprašymą 
ir keletą nuotraukų iš caristi
nės okupacijos laiko Marijam
polės gimnazijoje. Gauta retų 
nuotraukų iš A. Rūgytės, iš ku
rių viena net iš 1889 metų. T.
Bukavecko teta pasiūlė nuot
raukų iš 1908, 1909 metų Ma
rijampolės gimnazijoje lietuviš
kos veiklos, žurn. P. Petrutis 
iškasė pirmosios nepriklauso
mos Lietuvos R. Jono gimnazi
jos pirmosios abiturientų laidos 
vinietę. V. Paulionis, monogra
fijos reikalų vedėjas nusiskun
dė, jog reakcija į asmeniškus 
kreipimusis raštu duoda per 
mažus rezultatus, tačiau eilė at 
sakymų su nuotraukomis ir pa
stabomis jau užregistruota.
Tai pat yra pasižadėjusių parū
pinti nuotraukų iš nepriklauso
mos Lietuvos R. Jono gimna
zijos laikų.

Kun. J. Vaišnys, monografi
jos vyr. redaktorius, neseniai 
grįžęs iš atostogų, pareiškė, kad ' 
į medžiagos rinkimo ar užsaky
mo darbą jungtis nebūtų jo pa
reiga. Jis tik sutinkąs padėti, _______________ . _______________________________________-
o jo darbas busiąs medžiagos ^jiiiiiilliillllUUIIllimilIglHimilllIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlimiIlllllllU'
tvarkymas ir redagavimas. Bu- 5-----_ _ _ _ — — — _ _ _ _ _ _ _ 2
vo pasiūlytas monografijos su
skirstymo planas, atsižvelgiant 
į iki dabar gautą medžiagą.

J. Vaičiūnas pranešė, kad dr.
P. Grigaitis sutiko talkininkau
ti monografijai savo atsimini
mais iš jo laikų lietuviškos veik 
los gimnazijoj. J. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė taip pat ruošia 
straipsnį apie gimnazijos tipą.
Kun. J. Vaišnys papildė, kad 
prof. M. Krikščiūnas jau pirmą 
dalį savo atsiminimų atsiuntė, 
o dabar baigia antrąją. Jo at
siminimai lies pereito šimtme
čiu pabaigos lietuviškąją veik
lą Marijampolės gimnazijoje ir || SUTAUPYKITE 50 0 SUTAUPYKITE 50 |
UŽ jos ribų. SlIiIIIiIIIIH!I!IHIim»IIIIHIIIIIilIiH!IIIIIII|IIIIIIIIIIlllHliiI|IIIIUIIIĮIIIĮHIIIIinillIII«!l»7

KING CAR WASH
45th ir So. Ashland Avenue

Atdara pirmad., antr., treč. ir ketv. nuo 8 v. r. ir 5 v.v.; penktad. 
ir šeštad. nuo 8 v. r. iki..5:30 v.v.; sekm. nu-o 8 v. r. ilki 1:30 vai. d.

KUPONAS sutaupysite 50e.
Auto. nuplovimas  .......... $1.7.'
Su šiuo kuponu ............ t.25

Vienas kuponas kiekvienai 
mašinai galioja iki lapkr. 30 
d.. 1962 m.

Vabzdžių -— Dervos — Aly
vos dėmės pašalinamos — Be 
jokio ekstra mokėjimo.

2

RADIO PROGRAMA
— o --

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas 4. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Florists - 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E, 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ii 
‘Draugas”.

VESTUVIŲ \ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSU SPECIALYBE.

| PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Ave. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, «av.

CICERO. 5 kamb. med. bunga
lovv, 1 kamb. pastogėje. Pilnas rū
sys. 2 auto. garažas. Tuoj pat ga
lite užimti. Pilna kaina tik $15,500. 
Tel. OL 6-2233 arba OL 2-8907.

CICERO. Mūrinis — 5 butai ir 
valgykla (restoranas). $500 paja
mų per mėn. Visas geram stovy. 
Pilnas rūsys ir 2 maš. garažas. 
Savininkas išsikelia iš miesto, dėl
to pilna kaina $42,500. Tel. OL 6- 
2233 arba OL 2-8907.

I8NIOMOJAMU—Tx)7t~itENl

Išnuom. 6 kamb. butas Bridge
porte. $45 mėn. Skambinti VI 7- 
8582 nuo 8 iki 11 v. r. ir 1 iki 6 
p. p. arba šešt. ir sekm. telefonu 
TOrrence 2-7904, Mrs. Gard.

STA N KUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018

2741 WEST 69tb St. 
Chicago 36, Illinois

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

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

HEATING CONTRACTORSl
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

Vienintėlial iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

ss
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2501 West 
HE 4-7482

69 Street 
436 - 5153

Pirkite JAV Apsaugos
Bonus!

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

Del infcrmacijų, kreipkitės |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning 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 MI7TAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. TVestern, Chicago 9, HI.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2004 Chicaco, Hl.

MASTER DECORATING ’
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Diklniul 

GA 5-5867
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <«» «

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

SKELBKITES “DRAUGE”

DfiMESIO 1

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



MŪSŲ KOLONIJOSE
Waukegan, III.

RENGIAMAS SUBUVIMAS
ALE Waukegano apylinkės 

valdyba spalio 27 a., šeštadienį, 
7 v. v. lietuvių auditorijoje, 
Lincoln ir 9-tos gatvės kampas, 
rengia Bendruomenės narių ir 
bendruomenei prijaučiančių su
buvimą — šokių vakarą. Veiks 
virtuvė ir gėrimų baras. Tiks
las, sutelkti šiek tiek pinigų 
Lietuvių Fondui.

Kviečiami šios apylinkės na
riai ir gretimų apylinkių, o taip 
pat ir prijaučiantieji.

Atvyko iš Anglijos
Prieš porą savaičių atvyko iš 

Anglijos į USA nuolatiniam ap
sigyvenimui dvi šeimos: Mamai 
čių ir Venskų. Tačiau Mamai- 
čiai čia nepasilieka, nes V. Ma- 
maitis yra pakviestas į Eliza- 
beth, N. J., lietuvių parapijos 
bažnyčios vargonininku ir ten
jau išvyko. Artimoje ateityje statymo (1918. H. 16) ir Lietu- 
išvyks ir šeima. Gi p. Venskai Į vos skautybės įkūrimo (1918.
kuriasi šioje kolonijoje.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Ponai Grižai gavo iš Lietuvos 

laišką, kuriame tarp kitų reika
lų dar rašo: "... Molėtų rajo
ne vienai mergaitei pasirodė Šv. 
Marija. Sekančius du vakarus 
šešios moterys matė toje vieto
je šviesą. Dabar į tą vietą žmo
nės eina ir meldžiasi, net ir iš 
toli atvažiuoja. Čia tai tikras 
atsitikimas ne melas ...”

Tenka pastebėti, jog jau ne
pirmas laiškas gaunamas iš Lie komįsįją sudaro pirm. A. Sau 
tUVOS apie tą įvykį. \p ln;+is vipArdrrn VZ IMATinnfaa ii

Washington, D. C.
JAUNIMO POBŪVIS

Laima-Marija Saldukaitė at 
šventė savo 16-Ujį gimtadienį. P^ra, V. Pileika F. Prekeris,
Ta proga jos tėvelių namuose >
susirinko virš 30 vietinio ir iš i I komisijos sekcijas dar įeina 
kaimyninės Baltimorės jauni- J* Bružinskas, K. Jonaitis, L. 
mo, kurie kartu su juos atlydė
jusiais tėvais linksmai ir jau
kiai praleido šeštadienio vaka
rą. Buvo atsilankiusi net jos
krikšto motina dr. J. Rimšaitė į trojoje pusėje.
iš Kanados ir ta. proga pasiliko 
keletui dienų pasigrožėti JAV 
sostine.

Laima-Marija yra labai gabi 
Notre Dame akademijos 11-to 
sk. mokinė. Būdama tarp pir- 
maujaučiųjų ir berankiodama
pagyrimus ir premijas uz pasi
žymėjimą moksle, kitais metais į?
yra numačiusi užbaigti tą mo
kyklą, kad vėliau galėtų studi
juoti kalbas vietos universitete.

AP

Brockton, Mass.

50 METŲ VEDYBŲ 
SUKAKTIS

Rugsėjo 15 d. Juozas ir An
tanina Tamasevičiai atšventė 
savo auksinę Vedybų sukaktį.

Kun. A. Abračinskas atlaikė 
šv. mišias ir apsuptus trijų dūk 
terų, sūnaus ir trylikos anūkų 
jubiliatus palaimino ir pasakė 
pamokslėlį.

Po pamaldų įvyko pas dukte
rį Onutę ir žentą — Motekai- 
čius vaišės.

Įteikta daug dovanų. Antani
nos ir Juozo Tamaševičių nesve
timi vardai mūsų visų lietuviš
kų vienuolynų aukotojų knygo
se. Juodu teigia, kad būdami 
paprasti darbininkai, negal au
koti tūkstančiais, bet aukoja 
nuolat ir susidaro šimtai.

Juozas jau 78 metų. Antani
na 71 m. Abu kjlę nuo Šiaulių, 
Šaukėnų parapijos.

Antanina paskutiniu laiku 
pradėjo negaluoti. Kankina ast
ma. ‘Sako — Noriu dar pagyven 
ti, kad ištesėčiau pažadą.Putna- 
mo seselėms sumokėti koplyčios 
statybos fondui pažadėtą sumą.

SESELIŲ .VIENUOLYNAS
Šv. Kazimiero parapijos sese

lių mokytojų vienuolynas jau 
pastatytas. Rugsėjo 23 d. buvo 
atidarytas apžiūrėjimui. Vienuo 
lynas mūrinis — dviejų aukštų, 
stovi prie Šv. Kazimiero gatvės.

Koplyčiai Širdies Jėzaus ir šv. 
Marijos Mergelės statulas pa
dovanojo — kun. Albertas Ab- 
račinskas, savo motinėlės ir jau 
mirusio tėvelio atminimui. Bal
dai, bei altoriai padovanoti ge
raširdžių brocktoniečių.

Statyba daug kainavo ir dar 
yra skolos. Prieky Vienuolyno 
Marijos statula yra auka Ago
tos Strakauskienės.

Vienuolynan jau persikėlė gy 
venti mokytojos seselės.

Šiemet čia dirba — seselė 
(Paulina, — vienuolyno vyres
nioji, seselė Morta, seselė Re
gis, seselė Martyna ir sės. Rū
ta. Visos gražiai kalba lietuviš
kai. Keblinskas

Hartford, Conn.

RUOŠIAMA SKAUTŲ
JUBILIEJINĖ STOVYKLA 

1963 m.
Lietuvos nepriklausomybės at

XI. 1) 45 metų sukaktims pami 
nėti, Lietuvių Skautų sąjungos 
vadovybei nutarus, 1963 metų 
vasarą ruošiama jubiliejinė sto
vykla rytiniame JAV pakrašty
je.

Tai stovyklai ruošti komisija 
yra posėdžiavusi Hartforde, ki
tas jos visumos ir atitinkamų 
sekcijų posėdis įvyks spalio 28 
d. Nek. Pr. M. M. seserų vie
nuolyno sodyboje Putnam, 
Conn.

Jubiliejinei stovyklai ruošti

1

laitis, vicepirm. V. Nenortas ir 
A. Matonis, iždin. P. Molis, na
riai— E. Banevičienė, V. Bra
žėnas, J. Bulota, kun. St. Yla,
K. Marijošienė, K. Nenortas, V.

E. Putvytė ir V. Vijeikis.

Končius, R. Pakalnis, B. šimans 
kienė, A. Venclauskas ir k.

Numatoma, kad jub. stovyk
la įvyks kitų metų rugpjūčio an-

Minėta komisija neseniai pa
skelbė savo aplinkraštį — infor 
maciją Nr. 1, kuriame paaiški
nama jub. stovyklos prasmė, 
pristatoma ruošimo vadovybė, 
paskelbtos apybraižos asme
nims ir padaliniams stovyklai 
pasiruošti ir t. t.

yra jub. stovyklos daina; žo 
džius parašė Nijolė Jankutė- 
Užubalienė, muziką—prof. Juo
zas Žilevičius.

Tai stovyklai ženklelio projek 
tą ruošia dail. V. Vijeikis, paš
to ženklelio išleidimu rūpinasi 
R. Pakalnis, gi stovyklos šūkį 
projektuoja V. Bražėnas ir F. 
Prekeris. Kiekvienas LSS narys 
prašomas jiems teikti savo pa
siūlymų.

Programos sekcijai vadovau
ja A. Matonis, vietos bei išpla
navimo sekcijai — V. Nenor
tas, finansų — P. Molis. J.

NESUNAIKINO BOMBOS,
SUNAIKINS DOLERIAI?
Amerikos prekybos laivyno 

neįstengė sunaikinti nei nacių, 
nei japonų bombos, bet jį gali 
sunaikinti doleriai, — taip rašo 
“Portland, Ore. Journal”, pri
mindamas, kad dabar JAV pre
kybinių laivų naudojimo išlai
dos yra taip išaugusios, kad jie 
jau nebegali išlaikyti konkuren
cijos su užsienio prekybos lai
vais.

a.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A.

KUN. KAN. STANISLOVAS BŪDVYTIS
Jau suėjo Vieneri metai, kaip Lietuvoje mirė a

Kun. Kan. St. Būdvytis. Liūdnai sukakčiai paminėti už. 
jo sielą užprašytos šv. Mišios Toronte (Kanadoj), Tė
vų Pranciškonų bažnyčioje, spalio mėn. 23 dieną, 8 va
landą ryto.

Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus, buvu
sius jo mokinius ir pažįstamus, kas kur bebūtumėt, ku
rie velionį prisimenate už jo sielą pasimelsti.

GIMINĖS

Anglijos karaliene Elzbieta ir Norvegijos karalius Olav važiuoja 
Edinburglie. Olav buvo atvykęs j Angliją trims dienoms.

Vėl nauji teismai Lietuvoje
apskrities Vaškų valsčiuje”. Juo 
zas Ūselis buvo vienas iš parti
zanų organizatorių Ukmergės 
apskrity, kur veikė Pa1~>lr:o sla 
pyvardžiu.

Komunistai savu laiku skelbė ; 
amnestijas partizanams bet, sa ' 
vo viešus pažadus L pydami, ■ 
dabar pradeda teismus, savu į- ; 
pročiu prikerkdami dar ir kitus 
kaltinimus. Okupantams rūpi ne 
teisingumo atstatymas, o sunai
kinimas asmenų, kurie jiems 
priešinosi ar galėtų priešintis. 
Jeigu okupantai rūpintųsi teisin 
gurnu, jie nubaustų tuos, kurie 
masiškai vežė į Sibirą nekaltus i 
lietuvius, kurie žudė lietuvius 
Rainių miškely, Pravieniškėse, 
Panevėžio cukraus fabrike, Za
rasuose ir kitose vietose.

Okupantai, nuteisę mirti 8 vy 
rus iš buvusio 13 policijos bau
džiamojo batalijono, spalio 10 d. 
Kaune pradėjo naują bylą, ku-1 
rioje teisiami 9 dvyliktojo poli
cijos baudžiamojo batalijono na 
riai: JAV-se gyvenąs A. Impu-i 
levičius (teisiamas už akių) ir į 
Jonas Stankaitis, Juozas Kny-’ 
rimas, Jonas Davalga, Pranas, 
Planciūnas, Bronius Gaižauskas, 
Povilas Tinteris, Liudas Kolka 
ir Juozas Ūselis.

Kaip skelbia “Tiesa” Nr. 240 
(spalio 11 d.), teismo sudėtis 
tokia: pirmininkauja Lietuvos 
TSR Aukščiausiojo teismo pir
mininko pavaduotojas Juozas 
Žvirblis. Tarėjai — “Ramunės” 
fabriko inžinierė Ona Šulinskai- 
tė ir geležinkelininkų techniku
mo dėstytojas Balys Babenskas. 
Kaltinimą greta respublikos pro 
kuroro Viktoro Galinaičio remia 
visuomeninis kaltintojas, Liet. 
TSR Mokslų akademijos narys
- korespondentas Jonas Macevi
čius. Sekretoriauja teismo po
sėdyje Irena Gonestaite.

Teisiamuosius Davalgą ir Gai- ' 
žauską gina advokatė Tamara, 
Mandrovskaja, Tinterį ir Plan-, 
čiūną — Marija Matijošienė, ! 
Kemzūrą — Alfonsas Šarka, Ū- 
selį — Jonas Jakutis, Stankaitį 
ir Kolką — Vaclovas Barkaus
kas, Antaną Impulevičių, “sutin 
karnai su Lietuvos TSR Baudžia 
mojo proceso kodekso 56 str.”,
— advokatas Petras Kiškis. Teis 
mo posėdžio pradžioje teisiama
sis Knyrimas pareiškė, jog jis 
atsisako gynėjo ir ginsis pats.

Teisme taip pat dalyvauja eks 
pertas — respublikos Sveikatos 
Apsaugos ministerijos vyriau
siasis psichiatras Julius Gut- 
manas.

Kaltinami “išžudę tūkstančius 
Sovietų piliečių” nacių okupaci
jos metu.

A. Impulevičius pakartotinai 
yra spaudoje pareiškęs, kad jis 
kaltinamas neteisingai, sovieti
nių pareigūnų jam primetamuo
se nušikaltimuose jis nedalyva
vo. Apie tai buvo rašyta ir ang 
lų spaudoje, pvz. “Philadelphia 
Inąuirer”, apie ką yra žinoma 
ir Lietuvoje, net Vilniaus “Tie
sa” tą Philadelphijos dienraštį 
sumini.

Kai kurie iš teisiamųjų yra ( 
buvę partizanai ir kovoję prieš 
okupantus. Pvz. kaltinamajame 
akte sakoma, kad Povilas Tin
teris “1945 m. pavasarį įstojo į 
į ginkluotą buržuazinių nacio- j 
nalistų gaują, veikusią Biržų,,

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

K
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LAIŠKAI "DRAUGUI"
LAZDA TURI DU GALU
Knyga “Palik ašaras Mask

voje” Bostone pateko į vieno 
amerikiečio - komunisto, sky-

■ riaus vadovo rankas. Jis ją skai 
| te ir mane vis in'formavo kiek
vieną dieną, kas toje knygoje 
parašyta ir ką jis joje rado. 
Knyga žmogų atvertė j gerą ke 
lią ir nugręžė nuo komunizmo.

Pirmiau jis kalbėdavo apie 
i sovietų daromą progresą, viską 
gyrė, kas sovietiška, kartu vis
ką peikė kas yra amerikietiška.

■ Amerikos kariuomenės siunti
mą į Libanoną ar Gvatemalą

i laikė didžiausiu Amerikos nusi-I
kaitimu.

minti, kad jis nepaprastai džiau SENIAU IR DABAR
gės tokia knygos lengva ir su- Garsus sportininkas Babe 
prantama jam kalba. į Ruth 1931 m. gavo atlyginimo

Leninas savo knygoje buvo ! $80,000. Atskaičius mokesčius, 
parašęs, kad didžiausias komu-! jam dar liko $68,535. Kad tiek 
nizmo ginklas yra spauda, bet! pat atlyginimo, atskaičius mo- 
neminėjo, kad tas ginklas gali. kesčius, liktų dabar, žaidikas 
būti nusuktas ir priešinga kryp ( turi gauti $860,000. Apie tai ra- 
timi. V. Senuta' šo “Montana Oil Journal”.

Dabar jau Viskas pasikeitė, 
sustojo visa propaganda. Jis 
man daug pasakoja apie Lietu
vos gyventojų vargus, jų trėmi
mą ir kančias; atmintinai žino 
net vietoves. Kartu klausdavo 
ar aš žinąs kur yra Lietuva, 
kur yra Kaunas ? Dar reikia pri

10%, 20%, 30% piginti mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto 
mobjiio pas

F R A N K Z A P O I. I S
3208% West 05th Street ,,, 

Chicago 42, Jllinpjs $
Te! <?A. 4-8654 ir GR. 0-4339.”

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKU BEVERLY HILLS GĖLINY6IA
Geriausios gėlės dėl Vestuvių, banketų, laidotuvių

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET BES

Telef. PR 8-0833 ' PK 8-0834 i

A. A.

VERONIKA
ŽALNERAITIS

Ižkurait.vtS
Gyveno 4139 S. Rockuell St.
Mirė spalio 20 d., 1962, 3:10 

vai. ryto, sulaukus 4G m. am
žiaus. Gintę Ghicągoje, III.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me sūnus A.lphonse. J r., marti 
Ei-ances. _ motina T.idovika Už- 
kurailiene-Vitartienč, 2 bioliai 
Bruno. Albeirt, sesuo Marijona 
Gustaitas, švogeris George, se
sers dukterys Verną ir T.orrai- 
ne, (krikšto motina Ona Petru
lis, kiti gimines, draugai ir pa
žįstami.

Kubas pašarvotas John K. 
Iliideikio koplyčioje, 4330 S. 
i'uliGornia Avė. Laidotuvės ,- 
vyks a.nfiad., spalio 23 d., iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta j Švč. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už Velionės 
siela. _Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: Sūnūs, motina, mar
ti ir kiti gimines.

Laidotuvių direktorius John 
K. Kudeikis. Tel. LA 3-0440.

•L F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
gi Jg Tel. Y R 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

A. -Į- A.

Charles Anfonoweck
Gyveno 6022 South Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois.

Mirė spalio mėn. 20 dieną, 1962 metais, 1:05 valandą, po 
pietų, sulaukęs 5G metų amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi seserys: Helen ir švo

geris And.rciv Colligan, ir Patrinta A. ir švogeris Leo Scher- 
merhorn ir jų šeimos, du broliai: Miehael ir šv-ogerka Dorothy 
su šeima, tr Thomas. teta Antanina Juknaitė, ir daug kitų gi
minių, draugi} bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika-K, varis koplyčioje, 6845 South 
Western Avenue. Laidotuves įvyjks trečiadienį, spalio men. 24 
dieną. Iš koplyčios 9:30 valandą ryto bus atlydėtas j Švenčiau
sios Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurtoje įvyks 
gedulingos^ pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visais: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Seserys, broliai, švogeriai, švogerkos, teta ir 
visi kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Telefonas 
7-8600.

REpublic

TĖVAS IR SŪNUS V 
MARQUETTE FUNERAL HOME N<±!_LE 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Isf St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A. A.

Magdalena Seineris
(SKIRIŪTĖ)

Gyveno 1406 South 49th Avenue Cicero, Illinois.
Mirė spalio mėn. 19 dieną, 1962 metais, 4 valandą, po 

pietų, sulaukusi 78 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Gaurės pa

rapijos-. Amerikoje išgyveno 58 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus kan. Jereniifth, pasi- 

jonistas, sūnus Krank, marti Anne, 2 anūkai: Anne Mar.ie ir 
Krank, Jr.. sesuo Marijona Kisielius su šeima, brolio duktė 
Josephine Opelka, jos vyras James ir jų sūnus James, Jr., ir 
kiti . giminės, draugai ir pažįstami.

1 Priklausė prie Dievo Motinos Sopulingos, šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų, Tretininkų, Maldos Apaštalavimo, Tėvų 
Marijonų, Rėmėjų ir šv. Mišių Draugijų.

Kūnas pašarvotas Ant. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje. 14 10 
South 50th A.vėnūe, Cicero. Illinois.

T.aidotųvSs įvyks antradienį, spalio mėn. 23 dieną. Iš ko
plyčios 8:30 valandą ryto bus atlydėta į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Sūnūs, marti ir anūkai.
T.aidotuviu direktoriai A. Petkus ir Sūnus, telefonas TDwn- 

hall 3-2108.

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tek REpubUo 7-1213 
Tek Vlrgiaia 7-6672

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel, YArds 7-34013307 LITUANICA AVĖ.

POVILAS I. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
108211 S. MICHIGAN AVĖ, Tek COnu

3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. Tek OLympie 2-1003
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X Teis. A. VVells, Lietuvių 
Nuosavybių susivienijimo val
dybai pakvietus, atvyks j narių 
susirinkimą, kuris įvyks spalio 
paskutinį penktadienį 7:30 vai. 
vak. Vengeliausko salėje, 4500 
S. Talman Avė. Susirinkime tei 
sėjas VVells aiškins rinkimų 
tvarką ir reikalą aktyviai lietu
viams rinkimuose dalyvauti ir 
išrinkti sau tinkamus atstovus 
bei kitus pareigūnus. Po to bus 
svarstomi nuosavybėms mokes
čių reikalai. Kviečiami ne tik 
nariai, bet ir suinteresuoti lie
tuviai iš apylinkės ir kitų kolo
nijų, nes bus svarstomi gyvybi
niai namų savininkų ir lietuvių 
reikalai.

X Jadvyga Kuzmickienė, Mo
terų s-gos 21 kp. ir Šv. Kaži- ! 
miero Rėmėjų 1 sk. pirm., spa
lio 16 d. šventė savo vardo die
ną ir buvo draugų pasveikinta, i 
Palinkėta ilgiausių ir sveikiau
sių metų.

X Augusta šatkus, 1638 S. 
50th Avė., Cicero, III., kelintas 
mėnuo vieši Los Angeles, Calif., 
kur gyvena jos dvi dukros. Vy
resnė dukra Diana susilaukė 
pirmgimio kūdikio dukrelės, o 
jaunesnioji dukra Patricija su
silaukė pirmgimio sūnaus. Po šių 
laimingų įvykių ir pats senelis 
Petras Šatkus buvo ir išskridęs 
kartu su šeima pasidžiaugti.

X Moksliniam darbui reika
linga Mikalojaus Daukšos kny
ga “Postilla Catholicka”. Kas 
ją turėtų ir sutiktų paskolinti, 
malonėkite atsiliepti Pasaulio 
Lietuvių Archyvui, 2655 West 
69th Str., Chicago 29, III.

X Laiške iš Portlando, kur 
stovi rietuvių partizanams pa
statytas kryžius, rašoma, kad 
prasiautė baisus uraganas, pa
daręs valstybei apie 200 mil. 
dol. nuostolių, neįskaitant pri
vačios nuosavybės. Viesulas lė
kė 95 mylių greičiu per valan
dą, daug išgriauta medžių ir 
stulpų, bet lietuvių kryžius išli
ko nepaliestas. Tikimasi, kad iš 
laikęs tokioje audroje, kryžius 
galės stovėti šimtus metų.

X Jaunimo Centras vasaros 
atostogų metu atliko didesnius 
vidaus persitvarkymo darbus. 
Įrengtas stebėjimo langas, iš
kelta skaitykla, perdažytos kla
sės ir padaryti kiti patobulini
mai bei pagražinimai, kurie lan 
kytojams duoda daugiau pato
gumų ir geresnes darbo sąly
gas. Už tai didelė padėka 
priklauso tėvams jėzuitams ir 
administr. kun. Kubiliui.

Madų karnavalas, šv. Kazimiero akademijos — Marijos aukštes
niosios mergaičių mokyklos alumnietes rengia madų parodą spa
lio 24 d., 7 valandą vakare, Marijos aukštesniosios mokyklos, sa
lėje. Šioje nuotraukoje matome rengėjas (iš kairės į dešinę): žy
mi veikėja Marija Rudienė, Š,v. Kazimiero akademijos alumnietė; 
Susan Karr, viena pirmųjų alumniečių, kuri yra daug pasidarba
vusi įgyti seselėms vasarnamį; Rozalija Clark, Illinois valstybės 
generalinio prokuroro žmona, Šv. Kazimiero akademijos alum
nietė; sesutė M. Estelle, Marijos aukštesniosios mokyklos asis
tentė ir alumniečių globėja; žymi veikėja Genovaitė Remaks, alum
nietė ir šio karnavalo komiteto pirmininkė. Pelnas skiriamas 
įrengti baldus seselių poilsio — šv. Antano vilos vasarnamyje. 
Komiteto narės laiko arkliuką, kuris puoš karnavalo karuselę.

X Adv. Charles P. Kai ga
vo iš Chicagos mero R. Daley 
padėkos laišką už advokato pri
siųstą jo paties, drauge su sū
num adv. Darvinu, parašytą 
brošiūrą “Pakalbėkime apie mo
kesčius”, kurioje objektyviai 
nušviečiami mokesčių reikalai.

IŠ ARTI IR TOLI

Chicagos žinios
REZERVUOJA TV KANALĄ 

AUKLĖJIMUI

Federalinė komunikacijos ko
misija VVashingtone sutiko re
zervuoti Chicagos televizijos 
auklėjimo sąjungos 20-ąjį ka
nalą, kuris ateityje bus naudo
jamas auklėjimo tikslams be 
jokių reklamų.

MOTERYS GERIAU VAIRUO
JA UŽ VYRUS

Chicagos rajone padaryta stu 
dija apie vyrus ir moteris aute 
mobilių vairuotojus paryškina, 
kad, nors vyrai yra prie vairo 
82 procentų viso vairavimo, jie 
yra kalti už 85 procentus įvy
kusių nelaimių. Vidutiniai Vyrui 
įvyksta nelaimė kas 12,100 my
lių, o moteriai kas 14,789 my
lios.

APGAVO DEIMANTŲ PAR
DAVĖJA

Du ginkluoti vyrai, pasisukę 
esą policininkai, buvo įleisti į 
17-ame aukšte deimantų parda
vėjo tfaoqu.es/ Adler raštinę, 29 
E. Madison st. Staiga apalpusį 
Adler vagiliai kartu su jo žmo
na prirakino prie radiatoriaus. 
Negalėdami atidaryti “seifo”, 
jie išsinešdino su $20,000 ver
tės deimantų.

ELEKTROS VIELA APVY
NIOJO MAŠINA

Elektros 600 voltų viela, tei-; 
kianti jėgą elektriniams auto
busams, trūko prie Wabash ir

REIKALAUJA $200,000 UŽ 
KOJA

Dvylikmetis Laird Davidson, 
340 S. VVestern av., neteko kai
riosios kojos patekęs po trauki 
nio pereitų metų birž, 17 d. Šio
mis dienomis iš Pennsylvania 
gelžkelio reikalauja $200,000 at 
pildo.

IŠGELBĖJO UNIFORMA
Septynmetis Dexter Shipman 

iš Park Forest, apsirengęs fut
bolo uniforma važiavo savo dvi 
račių į futbolo aikštę. Į jį įva
žiavo motociklas ir parbloškė. 
Futbolo uniforma vaiką išgelbė
jo nuo susižeidimo.

GRAŽINO KANARĖLĘ Į 
NARVELĮ

Clarence Lovve, 3512 W. Mon
roe, buvo policijos rastas šve

itimuose namuose. Jis pareiškė,

X Leonas Vytautas Juškaitis 
baigė Lojolos universitete, Chi
cagoj, prekybos administraciją. 
Tai labai gabus jaunuolis, ku
riam sunkus fizinis darbas ne
sutrukdė užbaigti mokslo ir stu 
dijų metus apvainikuoti diplo
mu. Naujasis bakalauratas šį 
rudenį išvyksta atlikti karinę 
prievolę, vėliau planuoja savo 
pasirinktoj srity tęsti mokslą 
toliau. Leono Vytauto tėvai Ci
ną ir Kostas Juškaižiai (Kos
tas buvęs Liet. kariuomenės ka
rininkas) gyvena 6113 S. Camp 
heli Avė., Chicagoj.

X Marijona Paukštis, 4425 S. 
California Avė., ilgai sirguliavo 
po Moterų s-gos seimo, kurio 
metu jai buvo tekę nešti visą 
didžiausią seimo ruošimo naštą, 
bet dabar, sveikatai sustiprė
jus, ji vėl įsijungia į bendrą vei 
klą.

X Į Akademikių Skaučių (A. 
S. D.) Chicagos skyrių įstojo 
kandidatėmis Izolda Bendorai- 
tytė, Dalė Rėklytė, Dalė Kreme 
ryte ir Kristina Žukaitė. Visos 
jos yra aktyvios skautės.

X Morta Andrijauskienė šio
mis dienomis iš Šiaulių atvyko 
Chicagon pas savo sūnų Vladą 

; Andrijauską, kuris turi žino
mąjį grožio salioną Artistic 
Beauty, 2711 W. 71 st. Motina 
ir sūnus buvo jau nesimatę 19 
metų. Andrijauskų namuose da
bar yra didelis džiaugsmas.

X Ona Lorens, Brighton Par 
ko visų labdaringų organizaci
jų narė ir geradarė, serga ir 
yra globojama dukros gyvenan
čios Palos Park, III. Ona Lorens 
pasigenda visos jos draugės ir 
tikisi, kad netrukus pasveikus 
grįš į visuomeninę veiklą.

X Andrius Bajorūnas, regis
truotas vaistininkas, atvyko iš 
Adelaidės, Australijos, į Cbica- 
gą pas savo gimines ir apžiūri 
galimybes įsikurti. Australijoje 
turėjo nuosavą vaistinę. Farma 
cijoje mokslus yra baigęs Vokie 
tijoje, o Australijoje perlaikė 
visus reikalingus egzaminus. 
Chicagoj Bajorūnas turi seserį 
ir svainį. Atvykęs į Draugą sve 
čias, lydimas statybos kontrak- 
toriaus F. Petrausko, turėjo pro 
gos susitikti su senais pažįsta- 

'rnais ir apžiūrėti patalpas. Ta 
proga svečias A. Bajorūnas pa 
liko Draugo reikalams 10 dol., 
o F. Petrauskas 25 dol.

J. A. VALSTYBĖSE
— J. Rajeckas, Lietuvos at

stovas Washingtone, Balfo sei
me Baltimorėj pasakė ilgesnį 
sveikinimą, pasidžiaugdamas Ba 
lfo veikla ir pažymėdamas: “Pa 
stebėtina, kad Balfo karitatyvi- 
nis darbas netiesioginiai pasitar 
nauja ir mūsų tautiečių vieny
bei. Jis prisideda prie pašliju
sios vienybės tautinio solidaru
mo realizavimo. Balfo šalpos 
darbe visi tautiečiai sutilpti ga
li ir visi jame pageidaujami 
yra. Šelpiamųjų tarpe posūnių 
bei podukrų nėra. Balfas gera
sis samaritietis tikrąja to žo
džio prasme.”

— Prof. Mykolo Biržiškos lai 
dotuvių komitetas, kuriam va
dovavo Jurgis Gliaudą, nepajė-

Ta proga Šv. Tėvas susitiko ir 
ilgai pasikalbėjo ir su Lietuvos 
atstovu prie Šventojo Sosto 
min. Stasiu Girdvainiu, kuris 
atstovavo Lietuvą oficialiai Va
tikano II-jo susmo atidaryme ir 
šioje nepaprastoje audiencijoje. 
Kaip jau buvo mūsų skelbta, 
be ministerio Stasio Girdvainio 
ir jo sekretoriaus S. Lozoraičio 
jr. Vatikano II-jo susirinkimo

LEIDŽIA MILIJONUS, BET 
$10 NE

James Norris, Chicagos ledo 
rutulio rinktinės ir Chicagos srovė būtų jį užmušus, 
stadijono reikalų vedėjas, siūlė
Toronto ledo rutulio rateliui mi 
lijoną už vieną lošėją, bet yra 
labai šykštus įrengti stadijone 
už $10 bent vieną vandens gė
rimo fontaną, kurių visai trū
ksta. Tai kirtis į veidą sporto

Roosevelt gatvių ir apsivyniojo eidamas pro šalį, pamatė
aplink dr. F. Massari automo- kanarėlę, beskraidančią po kam 
bilį. Jis ramiai sėdėjo mašinos j karį, ir jis į namus įėjęs grą- 
viduje 20 minučių, kol elektros žinti ją į narvelį.
srovė buvo uždaryta ir ugnia-__________
gesiai išnarpaliojo vielą. Jei bū
tų bandęs išlipti, tai elektros

aDflinfl ELECTROniCS
TV-R ABI JAI -OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
ANTENOS- BATERIOOS- LEMPUTES E L. VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI

VJtkam kainos Ir garantija

13321 S. Haisted St.-CLiffsioe 4-5665

atidaryme dalyvavo ir Vysk. V. katalikų skaičius padidės vienu 
Brizgys, prel. Ladas Tulaba ir milijonu. Dabar katalikai Chi- 
kanauninkas Juozapas Stanke- cagoje sudaro 39 procentą gy- 
vičius, atvykęs iš Lietuvos. ventojų.*

NORĖJO SUPLĖŠYTI BIRŽOS 
AKCIJAS

Harry Szyperski, Chicagos 
Second Federal Savings įstaigos 
pareigūnas, neleido 70-ies metų

mėgėjams, kurie dabar turi ten .našlei suplėšyti, jos manymu, 
kintis minkštais gėrimais arba niekam nevertas biržos akcijas, 
alumi, nors jų ir negeistų.

KATALIKŲ SKAIČIUS 
PADIDĖS

Chicagos arkidiecezijos parei 
gūnai spėja, kad iki 1985 metų

OKUP. LIETUVOJE

Jis surado, kad jos buvo vertos 
$14,000. Našlė ne tik pasiėmė 
tuos pinigus, bet uždarė savo 
sąskaitą toje įstaigoje ir išsi
kraustė į Floridą.

ARKLYS PABĖGO SU SO
LISTU

Chicagos Civic operos “Prin
co Igorio” pastatyme solistas 
David' Poleri buvo bepradedąs

ARAS UŽPUOLĖ
ŠUNĮ .. . . . .

Auksinis aras, užklydęs į Chi dalnuot‘ ar,»- 3» jojamas
arklys savo nuožiūra apleido 
estradą.

John Guilfoyle, atvykęs Chi
cagon iš Riverdale, N. Y., iš
krito iš kėdės savo kambaryje 
Edgewater Beach viešbutyje ir 
įsilaužė 5 šonkaulius. Jis vėliau 
mirė Augustana ligoninėje.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiii

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvSs darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. OOth St. II a. PR 6-1063
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

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

Chicago 29, 111.

— Lietuvos kom. partijos ck
propagandos ir agitacijos sk. cagą, puolė iš dangaus ant su
vedėjas J. Mešutis, savo straip- nies prie 48-tos gt. ir Ellis av. 
snyje “Tiesoje” (208 nr.) pas- Policininkas arą nušovė, bet 

igė surinkti reikalingos surinkti ' kelbė, kad lietuviškųjų komuni- taip, kad aras buvo įteiktas Lin
sumos pinigų. Dar trūksta apie Utinių agitatorių kalbose ligi coln parko paukščių skyriui. 
500 dol. Jei kas savo pareigos šiol pasitaikydavo daug tuščia-
nebūtų iki šiol atlikęs, yra pra- žodžiavimo ir tik pastaruoju me

: somas auką tam reikalui pasių- tu jie pradeda vartoti daugiau 
sti šiuo adresu: Inž. V. Varnas, populiarią suprantamą kalbą. ! Katalikų kapinių direktorius 

j 800 No. Van. Ness Avė., Los žinoma, ir komunistų skaičius George Klupar, užsibaigus di-

PIGIAU YRA MIRTI NE 
CHICAGOJE

KIEK PERNAI BUVO 
GIMIMŲ?

Pernai Cook apskrity, įskai
tant ir Chicagos miestą, buvo 
122,000 gimdymų.

VALYMAS
KILIKAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

auga ir dabar jų skaičiusMišučio 
žodžiais, siekia daugiau kaip 
70,000; komjaunimo organizaci
joje jau esama 170,000 jaunuo
lių ir merginų.

Iš Mišučio klaidų, trūkumų, 
skaičiavimo dar aiškėja, kaip 
sunku susidoroti su bažnyčios, 
religijos įtaka žmonėse. Jo žo
džiais, kalbant apie religinius 
prietarus, jų naikinimą, nusira
minimo nuotaikos būtų žalin
gos. Ir jis pripažįsta, kad vis 
dar yra žmonių, kurie lieką re
ligijos įtakoje.

Be komunistinio, antireliginio 
amonių auklėjimo, Mišutis dar 
ragina rūpintis ir kova žemės 
ūkyje. Ir šioje srityje komuni
stiniai agitatoriai turį savo “ug

Angeles 38, Calif.,

AUSTRALIJOJE
— Jaunųjų ateitininkų vasa 

ros stovykla ruošiama kainuo
se Mylor N. F. C. stovyklavie
tėje, sausio 13-25 d. Stovykla 
yra nuo Adelaidės už 17 mylių.
Ši stovyklavietė apima 124 ak
rus puikaus reto miško plotą, 
teka upelis, netoli yra ežeras.

‘Stovyklos metu bus daromos 
ekskursijos prie jūros.

ITALIJOJE
— Vysk. V. Brizgys spalio 11 

d. kalbėjo per Vatikano radiją 
į Lietuvą, Visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo proga. Taip pat kai 
bėjo ir prel. L. Tulaba.

— Šv. Tėvas Jonas XXIII, po
kalbos diplomatams, visuotinio nkigų žodžiu” ir praktišku dar- 
Bažnyčios suvažiavimo proga, taisyti blogą padėtį nui- 
nužengė nuo sosto ir širdingai
kalbėjosi ilgą laiką su įvairių 
tautų delegacijų atstovais, ypa
tingai domėdamasis jauniausių 
Afrikos ir Azijos tautų žygiais.

mant, iškuliant derlių, sėjant 
žiemkenčius, nuimant kaupia
mąsias kultūras, kaupiant paša

Svečias iš Australijos farmacistas A. Bajorūnas (kairėj) ir F. 
Petrauskas, kontraktorius, apsilankymo Drauge metu. ■ ' v;=

kir
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rektorių seimui Chicagoje, pa
reiškė, kad išeina pigiau nu
mirti bet kurioje kitoje vieto
je, bet ne Chicagoje, nes čia 
vidutinė laidojimo kaina yra 
apie $1,545. Iš tos sumos $1,000 
tenka laidotuvių direktoriui, 
$330 kapinėms, $115 už pamin
klinį akmenį ir $100 už gėles.

VIENOS RAIDĖS SKIRTU
MAS

Pereitą penktadienį, kai pre
zidentas Kennedy lankėsi Chica 
goję, Kennedžiams buvo paruoš 
tos pagerbtuvės. Pats preziden 
tas vadinasi John F. Kitas Ken 
nedy buvo John A., kuris yra 
demokratų partijos kandidatu 
13-me kongresiniame distrikte.

rus. Taigi, jei žemdirbiai neno- Į distai. (E.)
~~~ .......—......

riai imasi darbų, dar kliudo ir j 
nepalankios oro sąlygos, tai, ti- j 
kimasi, padėtį gelbės propagan- j

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 Iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 

9 8
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KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
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 sąskaitų nuo vasario mBn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sansio ir liepos mBn. 1 r.
vai KMnne. pirm. ir ketv.VHi.HnUU9> ANTRAD. Ir PENKT.

ŠEŠTAD.

.... 9 v. r. Iki 8 p. p.
............  .......... » t. r. Iki B p. p.
9 » r. IW1»T d Trečiad uždaryta.

J’enktad
Seštad. 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
6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehiU 6-7575 J

tfaoqu.es/



