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Prez. Kennedy paskelbė Pavergtųjų Tautų savaite
........  ■■■■■■■ 8Šiandien JAV kongresas 

prisimena komunizmo 
pavergtas tautas

Draugo korespondento žygiai Washingtone

(Specialus pranešimas telefonu iš Washingtono)

Penktadienį pavakare prezi
dentas Kennedy paskelbė Pa
vergtųjų Tautų savaitę, kuri 
oficialiai prasideda liepos 16 d. 
Paskelbimas sukėlė didelį entu- 
zizmą Pavertųjų Tautų savai
tės rengėjų tarpe visame kraš
te. Savaitė yra paskelbta dau
gelyje šio krašto valstybių ir 
miestų. Didesni minėjimai ruo
šiami New Yorke, Chicagoje, 
Philadelphijoje, Buffalo, Cleve- 
alnde, Pittsgurghe, Minneapo- 
ly, Seattle, Los Angeles ir ki
tuose miestuose.

Washingtone minėjimas susi
dės iš kelių dalių, šeštadienį 
Washingtone Pavergtųjų Tau
tų komitetas suruošė pusryčius 
Dodge viešbuty. Dalyvavo arti 
100 žmonių, jų tarpe Illinois j 
atstovas kongrese E. Derwins- 
ki ir gražus būrys Washingtono i 
lietuvių, jų tarpe ir Lietuvos I 
pasiuntinybės patarėjas dr. St. 
Bačkis. Kalbėjo pavergtų ki
niečių ir kubiečių atstovai. Ei
lė senatorių ir kongreso atsto
vų atsiuntė telegramas.

Kongresas pavergtąsias tau
tas prisimins specialia malda 
pirmadienį. Atstovų rūmuose 
paskirtos dvi valandos pasita
rimams apie pavergtas tautas. 
Jiems vadovaus atst. E. Der- 
winski.

Trečiadienio vakare Paverg
tų Europos tautų asamblėja 
Washingtone, spaudos klube, 
turės banketą. Jame dalyvaus 
eilė senatorių ir kongreso at
stovų. Yra pakviesti ir keletas 
lietuvių: min. J. Rajeckas, V. 
Sidzikauskas, dr. A. ' Tarulis, 
dr. Krivickas.

Būdamas susirūpinęs, kad 
kad šiemet delsiama su Paverg
tų Tautų savaitės paskelbimu, 
“Draugas” tuo reikalu rašė ve- Į 
damuosius ir ėmėsi kitų žygių. Į 
Mūsų dienraščio atstovas Wa- ’ 
shingtone pasirūpino, kad tų 
vedamųjų vertimai būtų įteik
ti atitinkamiems amerikiečių 
veiksmams. Trečiadienį mūsų 
dienraščio atstovas kreipėsi į 
Baltuosius Rūmus, “Draugo” 
vardu klausdamas, kaip bus su 
Pavergtųjų Tautų savaitės pa
skelbimu. Jam buvo pasakyta 
pasiteirauti penktadienio rytą. 
Kai jis kreipėsi nurodytu laiku, 
jam buvo pasakyta paskambin
ti 11 vai. 30 min., tada — pa
prašytas paskambinti 3 vai.,

KALENDORIUS
Liepos 16 d.: Švč. P. Marijos 

Škaplierinės, Dųolutis.
Liepos 17 d.: šv. Aleksand

ras, Vytenis, Utene.
Saulė teka: 5:29 v., leidžiasi 

8:24 v.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse ne
šilta. Protarpiais lietus. Tem
peratūra virš 70 1.

vėliau — 4 ir 5 vai., ir tik pa
galiau 5 vai. 30 min. gavo ži
nią, kad Pavergtųjų Tautų sa
vaitės proklamacija prezidento 
Kennedžio pasirašyta. Jau bu
vo pervėlu tą žinią įdėti į tos 
dienos nakčia spausdinamą 
“Draugą”.

Bomba Šv. Petro 
bazilikoj

WASHINGTONAS. — Praė
jusį šeštadienį didžiausioje pa
saulio bažnyčioje, Šv. Petro ba
zilikoj Romoj, buvo padėta 
bomba. Kadangi bazilika tuo 
metu .kai sprogo bomba buvo 
tuščia, tai niekas nesužeistas, 
tačiau apgadinta siena. Tokių 
bombų jau yra sprogę praeity
je bent keturios. Manoma, kad 
tai psichiškai nesveiko darbas.

“Varoviškos” premijos 
paskatinti žemes ūkio 
produktų pristatymu

■OKUP. LIETUVA. — Siek
dama išbristi iš sunkumų že
mės ūkyje ir Lietuvos žemdir
bius priversti daugiau gaminti, 
Lietuvos Ministrų Taryba įstei
gė premijavimo fondą, skirtą 
kolchozams, sovchozams ir ki
toms įmonėms skatinti už “auk 
štos kokybės žemės ūkio pro
dukcijos pardavimo valstybei 
plano įvykdymą bei viršijimą”. 
Premijų įsteigta 450, jų tarpe 
penkios pirmosios siekia po 8, 
000 rublių. Ūkius prefriijuoti 
numatyta vieną kartą per me
tus. Premijas skirs Min. Tary
ba, teritorinėms gamybinėms 
valdyboms, rajonų vykd. komi
tetams ir paruošų ministerijai 
pateikus.

Castro vis šaudo
HAVANA. — Vyriausybė pa 

skelbė, kad įvykdyta mirties 
bausmė ' keturiems asmenims, 
kurių trys esą buvę Amerikos 
agentai. Esą, jie organizavo par 
tizanus Jaruco vietovėje, apie 
20 mylių -nuo Havanos. Ketvir
tasis vyras nubaustas už tai, 
kad jis esąs turėjęs ryšių su vy 
rais, nužudžiusiais liepos 22 d. 
vieną Castro policininką. Su
imti kiti šeši asmenys nubausti 
ilgalaikėm kalėjimo bausmėm. 
Kubos oro ministerija vis kalti
na JAV, kad šios lėktuvai skrai
do virš Kubos.

Argentinoj didėja 
antisemitizmas

BUENOS AIRES. — Argen
tinos policija yra įspėta budėti, 
kadangi vis daugiau pasireiškia 
krašte antisemitinių išsišokimų. 
Ypač po to, kai žydai įvykdė 
bausmę žydų žudikui Eichma- 
nui. Vidaus reikalų ministras 
Carlos Adrogue kvietė palaužti 
antisemitines jėgas.
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Pavergtųjų tautų minėjime Chicagoj lietuvių grupė. Minėjime dalyvavo daug įvairių pavergtų 
tautų atstovų.

Kolonijinių tautų išlaisvinimas 
vyksta toliau

DR. ONA LABANAUSKAITE,
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — 
Jungtinių Tautų generalinės 
samblėjos 16-sios sesijos tre
čioji dalis buvo skirta vien tik 
kolonializmo klausimams vie
naip ar kitaip vartyti — vieno
je vietoje juos, jei galima, už
baigti, o kitoje pradėti.

Trečią kartą sesija susirinko 
Nevv Yorke J. Tautų būstinėje 
birželio 7 d. ir pasibaigė birž. 
28 d.

I
Geras kraitis i

Tiesioginis susirinkimo tiks
las buvo nepriklausomybės su
teikimas J. Tautų globoje bu
vusiom Ruanda - Urundi terito
rijoms, Belgijos administruoja
moms nuo pat I Pasaulinio ka
ro pabaigos. J. Tautų asamblė
jos sprendimu tose teritorijose 
liepos 1 d. atsirado dvi naujos 
nepriklausomos ir pilnai suve- 
renės Rvvanda ir Burundi vals-1 
tybės, kurias J. Tautos įsipa
reigojo globoti (joms prašant 
ir sutinkant) ta prasme, kad 
padės joms suorganizuoti ad
ministracijos aparatą, sienų ap
saugai ir vidaus tvarkai palai- 
įkyti IrėikiaJlingus policinius -> 
karinius dalinius ir teiks viso
kią kitokią pagalbą, ūkinę sri
tį tvarkant, žodžiu, J. Tautos 
savo buvusį globotinį išleido su 
kraičiu. Ir tuo keliu pasirinkta 
eiti todėl, kad nebepasikartotų 
tai, kas atsitiko Konge. Galop, 
tai pilnai sutinka ir su tikslais, 
kurie buvo numatyti rašant 
Tautų Sąjungos chartą ir pe
rimant globoti I Pasauliniam 
kare nugalėtos kaizerinės Vo
kietijos kolonijas Afrikoje ir 
kitur.

Pravda apie vargę
piešiniuose

MASKVA. — Sunkumai, va
dinamose plėšininėse sovietų 
žemėse Sibire yra dideli. Apie 
tai paskelbė ir Pravda savo 
straipsnyje. Kaip žinoma, į tas 
vietas yra pasiųsta dirbti ir 
lietuvių, kurie gyvena labai 
sunkiose sąlygose.

Komunistai gabendami į šias 
vietas lietuvius iš jų dar pasi
tyčioja, teigdami, kad lietuviai j 
į šią tremtį važiuoja savu noru.1

Pagrindinės diskusijos dėl 
Ruanda - Urundi ateities vyko 
asamblėjos 4-jame komitete, 
kurį sudaro visi J. Tautų na
riai. Apie tas diskusijas mano 
jau buvo rašyta tam tikslui 
skirtame rašinyje. Čia dar ga
lima pridėti, kad už rezoliuciją, 
balsuojant už ją visą paskutinį 
kartą, balsavo 93 nariai, niekas 
nebalsavo prieš, Islandija svars
tymuose visai nedalyvavo, o 
šios 10 susilaikė: Albanija, Bul
garija, Baltgudija, Čekoslova
kija, Vengrija, Mongolija, Len
kija, Rumunija, Ukraina ir jų 
visų vadovė Sov. Rusija. Su- 
sialikymo motyvas — kad di
džiuma nesutiko įsakyti Belgi
jai išvesti iš ten karinių dali
nių prieš liepos 1 d.

Rezoliucija įpareigojo, tarp 
kitko, gen. sekretorių tuojau 
psiųsti į naująsias valstybes 
savo specialų atstovą su būriu 
ekspertų ir apie rezoliucijos 
vykdymo eigą padaryti prane
šimą greit susirenkančiai 17- 
jai sesijai.

Imta domėtis P. Rodeasija
Afrikos - Azijos blokas, daug 

kam nenorint, sugebėjo įrašy- 
dinti darbotvarkėn dar jr Pie
tų Rodezijos klausimą. Kadan
gi 4-sis komitetas buvo užim
tas su Ruanda - Urundi klau
simu, tai dėl P. Rodezijos dis
kusijos vyko asamblėjoje. Ši
tą klausimą buvo spiriama 
svarstyti, pasiremiant 1960 m. 
samblėjos priimta deklaracija 
apie nepriklausomybės suteiki
mą kolonijinėms valstybėms ir 
tautoms. Tos deklaracijos sku
besniu įvykdymu rūpintis yra 
sudarytas ir specialus vadina
mas 17-kos komitetas, kuris 
neseniai rinko žinias apie pa
dėtį P. Rodezijoje ir teigia, kad 
ten esama didelio nepasitenki
nimo ir pavojaus sukilti, jog 
ten baltųjų mažuma neduoda 
jokių politinių teisių juodųjų 
daugumai, jog toji teritorija 
neturi vidaus savivaldos, nes 
dauguma jos gyventojų neturi 
jokio balso.

Senegalo atstovas, kalbėda
mas 9 Afrikos valstybių vardu, 
teigia, kad P. Rodezija yra ten

Reikią viską padaryti, kad

Reikalaujame laisvės visiems 
ir visur

Pavergtųjų tautų savaites minėjimas Chicagoje

CHICAGA. — Vakar Chica- ir Azijos ir Afrikos. Mes reika- 
goje įvyko Pavergtųjų Tautų laujame laisvės ir nepriklauso-

apsigyvenusių europiečių kolo
nija, kad tie europiečiai nese
niai ten priėmė “antidemokra
tišką” konstituciją, kad apsau
gotų savo privilegijuotą padėtį. 
Todėl J. Tautų asamblėja tu
rinti prašyti D. Britaniją ten 
esančią padėtį pakeisti. Toks 
prašymas turėtų būti priimti
nas D. Britanijai, kuri pirmoji 
nešė emancipaciją ir Azijoje ir 
Afrikoje.

D. Britanija bijanti aistrų
D. Britanijos atstovas prašė 

to klausimo dabar nesvarstyti 
šiais motyvais: pirma, P. Rode
zija yra tokia teritorija, kuri 
neįeina į tikrosios kolonijos ka
tegoriją, nes turi vidaus savi
valdą, antra, diskusijos dabar 
J. Tautose ten gali sukelti aist
ras ir tuo būdu apsunkinti dar
bą tiems, kurie atsakingi už tas 
teritorijos politinę evoliuciją.

(Nukelta į 5 psl.)

' savaitės minėjimas.
' Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Lietuvos gen. konsulas dr. P.

, Daužvardis, kuris savo gerai 
i paruoštame žodyje priminė Pa
vergtųjų Tautų savaitės reikš
mę ir iškėlė Sovietų Sąjungos 
nusikaltimus. Konsulas pažy
mėjo, kad daugelis buvusių Eu
ropos laisvų tautų yra paverg
tos bolševizmo, kai buvusios 
Afrikos ir Azijos kolonijos tam Karves Šeriamos duona 
pa laisvomis. Komunistai tas
tautas pavergė ginklu, sulaužy
dami net ir nepuolimo sutartis. 
Šiandien Sovietų Sąjunga yra 
didžiausia kolonijinė imperija 
pasaulyje, laikanti užgrobusi
daugelį tautų ir ne rusų kil- vištas. Šis reiškinys labiau iš
mes žmonių.

Konsulas pacitavo Chruščio
vo mintis, pasakytas 1960 rug
sėjo 23 d. Jungtinėse Tautose, 
kada diktatorius pažymėjo, jog 
carinė Rusija rėmėsi durtuvu, 
tačiau kaip matome ir komu
nizmas yra užgrobęs eilę tautų 
ir jas laiko pavergęs, kaip ir 
Rusijos caras. Sovietai kaip ir 
caras persekioja kitas tautas ir 
religijas ir kiekvieną laisvės ju
dėjimą užgniaužia, kaip mes 
matėme Lietuvoj ir Vengrijoj.

Jungtinių Tautų deklaracijoj 
skelbiama, kad tie, kurie paver 
gia tautas, nusižengia pagrindi
nėm žmoniškumo teisėm. Šie 
žodžiai taikomi Sov. Sąjungai. 
Laisvojo pasaulio žmonės turi 
reikalauti pavergtiesiems lais
vės. Savo kalbą konsulas dr. P 
Daužvardis

Kubos jūrininkai 
Klaipėdoje

VILNIUS. — Pusantro mė
nesio viešėję Klaipėdos uoste 
35 Kubos jūrininkai svečiavosi 
pas Klaipėdos moksleivius, su
sipažino su kai kurių Klaipėdos 
fabrikų jaunimu. Birželio 26 d. 

» išplaukę atgal, kubiečiai gyrė
si, kad, girdi, Kubos įr Sovietų 
draugystė esanti neišardoma.

Pergabeno karius 
rekordiniu laiku

WASHINGTONAS. — Oro 
pajėgos rekordiniu laiku perme
tė iš Amerikos į Europą ii’ at
gal karo dalinius. Užtruko 45 
vai. nugabenti 1,525 armijos 
vyrus ir 33 tonas įvairių ginklų 
iš Fort Riley, Kan., į Frankfur
tą, prie Maino, Vokietijoje ir iš 
ten pergabenti 1,361 vyrą ir 52 
tonas ginklų į Fort Lewis, Wash 
ington. Tai buvo padaryta va
landa greičiau negu buvo su
planuota.

Dar daugiau dėmesio 
ateizmui

Birželio mėn. pabaigoje Kau
ne vyko Lietuvos švietimo dar
buotojų seminaras ir svarbiau
sioji diskusijų tema buvo: koks 
turi būti komunistinės visuome
nės žmogus? Nutarta daugiau 
dėmesio skirti politiniam švieti
mui ir ateistinei tematikai.

• Vilniaus radijas skelbia, 
bai°-ė žodžiais: į kad turizmo reikalai blogai tvar 

“Šiandien mes reikalaujame • ^om*- pirmiausia turistų
laisvės Europos tautoms, kaip reikalavimų nepatenkina turiz

mo bazės Pabaltijo respubliko
se. Per mažai turizmu domisi 
prof. sąjungų organizacijos. Kri 
tiška padėtis — tai turistinio 
inventoriaus nuomojimo reika
las Lietuvoje. Siekiant pakelti 
turizmą, šiemet įsteigti turistų 
klubai Kaune ir Klaipėdoje, vė
liau jie būsią steigiami šiau-

Cboleros epidemija
CALCUTA, Indija. — Apie 

450 asmenų mirė nuo choleros 
epidemijos. Serga 1,950 asme
nų, kurie nugabenti ligoninėn, 
tačiau epidemija gali paliesti
net ligi pusantro milijono žmo- 
nių. Įvairiomis priemonėmis šiuose, Panevėžy ir kituose mies
stengiamasi palaikyti švarų van 
denį ir tualetus.

Uranijus Japonijon
NEW YORK. — Aukštos rū- 

j šies uranijus iš Australijos ga- 
I benamas į Japoniją. Uranijus 
jgaunamas Alligator upėje, apie 
120 mylių nuo Darvvin miesto. 
Uranijus būsiąs naudojamas ty
rinėjimo tikslams.

Lietuviai žurnalistai 
Ukrainoj

Nuo birželio 26 d. Ukrainoje 
— Kijeve viešėjo Lietuvos žur
nalistų delegacija. Jai vadovavo 
Žurnalistų s-gos valdybos pirm. 
J. Karosas. Šalia “Tiesos”, dar 
atstovauti laikraščiai: “S-oviets 
kaja Litva”, “Komjaunimo Tie
sa”, “Vakarinės Naujienos” ir 
“Leniniečių balsas” (Tauragės 
teritorinės gamybinės valdybos 
organas). (E.)

mybės visiems žmonėms ir vi
sur. Meg reikalaujame, kad So
vietų Sąjunga respektuotų su
tartis, pripažintų Atlanto ir J. 
Tautų chartas, atitrauktų ka
riuomenę iš visų užimtų sričių 
ir duotų suverenines teises ir 
laisvę kraštams, kuriuos dabar 
yra pavergusi”.

OKUP. LIETUVA. — Sovie
tų laikraštis “Selskaja Žizn” puo 
lė žemdirbius, savo privačiuose 
sklypuose pradėjusius daugiau 
duona šerti karves, kiaules ir

kilo nuo birželio 1 d. Sovietijo
je pakėlus kainas mėsai ir kt. 
produktams. Laikraštis teigia, 
kad žemdirbiai pigią valstybi
nę duoną paverčia pašarais ir 
po to kolchozinėse rinkose už 
brangesnę kainą pardavinėja 
mėsos gaminius. (E)

Studentai Urbanoj
URBANA, III. — Illinois uni

versitete Urbanoj šiemet vasa
ros semestre studijuoja 7,674 
studentai. Tai beveik 6°/0 dau
giau negu praėjusiais metais.

Trumpai iš 
visur

tuose. Pastaruoju metu pradė
ta plėsti ir turizmo agitacija.

• Lietuvoje nuo rugpiūčio 
15 d. iki rugsėjo 15 d. partija 
ir vyriausybė skelbia vad. rei
dą visuotinio mokymo įstatymo 
vykdymui patikrinti. Anksčiau 
buvo nusiskųsta, kad dar ne vi
si mokyklinio amžiaus vaikai 
lanko mokyklas, tuo tarpu 1962 
- 63 mokslo metais norima per
eiti prie visuotinio privalomo 
aštuonmečio mokymo. “Reido” 
metu bus tikrinama, ar užregist 
ruoti visi mokyklinio amžiaus 
vaikai ir paaugliai.

• Švedijoj nutarta kartą per 
metus patikrinti susisiekimo 
priemones.

• Japonijoj nuo lietaus po
tvyniuose žuvo 52 asmenys.

• Japonijoj kaltinama 12 žmo 
nių, kurie praėjusio gruodžio 
mėnesį norėjo nužudyti min. 
pirm. Ikeda.

• Pakistano vyriausybė už
sakė Kanadoje už 1 mil. dol.

jgaro variklių savo jėgainėm.



"DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. liepos mėn. 16 d. pritarimo. Dabar reiktų daryti bai daug svorio duoda tokiems 
į atitinkamų žygių tokiai apsau- žmonių prašymams ir neabejo- 
gai įgyvendinti, tuomet mes lie- ju, kad žmogaus, kuriam nemo 
tuviškose apylinkėse galėtume karnas gydymas yra reikalingiau 
saugiai gyventi. Pr. šulas sias, balsas yra labai svarus.

Jis yra daug svaresnis negu to, 
kuris priešinasi projekto priė- 

JQ§ KLAUSIATE mimui dėl biznio sumetimų,
kaip tai daro įvairios draudimo 

MES ATSAKOME bendrovės. J. Šoliūnas

SOCIALINIS DRAUDIMAS
I R D A R B A S

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

Kaip apskaičiuoti 
pensija?

J. Šoliūnas

Labai dažnai mūsų skaityto
jai, ypatingai besiruošę pensi
jon, klausia kaip. galima apskai 
čiuoti savo mėnesinę socialinio 
draudimo pensiją. Mes mielai 
patarnaujame, tačiau pensiją 
galima apsiskaičiuoti ir pa
tiems, jei turima reikalingos 
žinios. Pats darbininkas apskai
čiuodamas pensiją sutaupys lai
ko. O be to nevisada į klausi
mą galima pilnai ir atsakyti, 
kadangi daugelis užmiršta pri
siųsti reikalingus duomenis. Už
tat šiandien ir pabandysime nu
rodyti pagrindinius dėsnius, ku
riais naudojantis, galima būtų 
apsiskaičiuoti pensiją.

Reikalingos žinios
Svarbu yra kad turėtume vi

sus būtinus duomenis. Svarbiau 
sios žinios yra šios: darbininko 
gimimo data, jo uždarbiai ir 
metai, kuriais galvojama išeiti 
pensijon.

Kada kalbama apie darbinin
ko metus, atsimintina, jog pen
sijų apskaičiavime moterims 
naudojama data, kada joms su
kako 62 m. amžiaus, o vyrams
— 65 m.

Uždarbiais nevisada galima 
naudoti visi. Galima naudoti tik 
tie uždarbiai, už kuriuos yra 
mokami soc. dr. mokesčiai. Va
dinas, nors kai kuriais metais 
būtum uždirbta ir labai daug, 
yra naudojama tik leistina mak 
simalinė metinė uždarbių suma. 
Metų bėgy šitoji suma nuolatos 
didėja. Aiškumo dėliai prisimin
tina uždarbių sumos, kurios lei
stinos naudai pansijų apskai
čiavimui. Čia pateikiama tik 
maksimalinės sumos: nuo 1937 
m. iki 1950 m. — $3,000, nuo 
1951 m. iki 1954 m. — 3,6000, 
nuo 1955 m. iki 1958 m.—4,200 
dol. ir nuo 1959 m. pradedant
— $4,800. (Visi metai įskai
čiuojami imtinai). Vadinasi, 
nors ir būtume kai kuriais me
tais uždirbę daugiau, negalima 
naudoti didesnę sumą negu auk 
ščiau nurodytąją. Nesilaikant 
Šios taisyklės, apskaičiuotoji mė 
nesinė pensijos suma negalės 
būti tiksli.

Pagrindinės datos
Pensijas apskaičiuojant gali

ma naudoti visi uždarbiai arba 
nuo 1937 m. arba nuo 1951 m. 
pradžios. Pradedamoji data pri
klauso nuo metinių uždarbių 
dydžio; jei uždarbiai prieš 1951 
m. buvo didesni, tai ir jie nau
dotini, o jei ne — išmestini vi
sai.

Užbaigiamos datos gali būti 
trys:

a) metai, kada sukako mote
ris 62 m. amž., o vyras 65 m.

b) metai, kada darbininkas 
mirė (šitoji data naudojama 
našlių, vaikų ir mirties pašal
pų apskaičiavime, arba tėvų 
pensijoms apskaičiuoti) ir,

c) metai, kada darbininkas 
tapo ir kvalifikavosi nedarbin
gumo pensijai.

(Bus daugiau)

DĖKOJA DIEVUI IR POLI
CIJAI

PU. J. Brooks Chicagos dien 
rašty “Sun-Times” dėkoja 2-m 
policininkam, kad jie sugavo 
plėšiką, peršovusį jį prie Madi- 
son ir Paulina gatvių. Jis skai
tytojus įspėja, kad plėšikui ne
reikia priešintis, nes jie tuojau 
šaudo į žmogų. Esą dėl 4 dol. 
nereikėjo jam priešintis, nes 
dabar jis nemanąs, kad būsiąs 
darbingas ir galėsiąs išlaikyti 
šeimyną. Plėšikas pagautas ir

Ar jau paaiškėjo, kolda med. 
pagalba bus teikiama

Kl. Kalbama, kad pagal King 
- Anderson įst. projektą, bū
sianti teikiama med. pagalba 
pensininkams vien tik nuo 65 

j m. amžiaus, o sergantiems ne
darbingiesiems prieš 65 m. amž. 

.nebūsią teikiama. Kaip tik pa- 
’ stariesiems už vis labiau yra 
reikalinga med. pagalba, nes jie 
iš gaunamos kuklios savo pen
sijos nepajėgia jokio privataus 
apsidraudimo išpirkti. Jiems 
trūksta dar net pragyvenimui, 
o be to dar gydymosi išlaidos, 
kai nei dienos negali apseiti 
be vaistų ir daktaro vizitų. 
Prašau paaiškinti, kur tuo rei
kalu mes nedarbingi turime 
kreiptis ar rašyti kokias petici
jas, ar skųstis, kol dar yra ne
vėlu, kad ir mūsų nepamirštų, 
neaplenktų busimasis medicinos 
pagalbos įstatymas ? K. B.

Ats. K. B. Nesutinku su jūsų 
: sakymu, kad jau yra aišku, jog

■IBI

Typographical Union 
$25,963,000

Ladies Garment 
VVorkers §21,702,000

Spaudos darbininkų unija per praeitus metus nario mokesčių 
surinko ir iš investicijų pajamų turėjo §25,963,000; moteriškų 
drabužių darbininkų unija iš viso pajamų turėjo $21,702,000.

AR JAV IEŠKO PAGALBOS. 
JAPONIJOJE?

TOKIO. — Japonų ekonomi
nis organas “Nihon Keizai” pa
skelbė pirmame puslapy straips 
nį, kad investuos savo kapita
lus JAV-bėse — Wichita, Kan
sas ir Willmington, S. Caroli- 
noj. Amerikos ambasada Tokioj 
pareiškė, kad JAV atkreipė tik 
ja,ponų kapitalistų dėmesį, jog 
atidaros galimybės jų investici
joms.

SENELIAMS papiginti 
BUTAI

GRENICH, CONN. — Čia 
pastatyti didžiuliai namai, kur 
yra įruošti 15 butų, skirtų se
neliams papiginta kaina nuo- 

I muoti.
Namai pastatyti 7^ akrų že

mės plote. Statybai lėšas skyrė 
miesto, apskrities savivaldybės 
ir federahnė valdžia. Butai pa
gal jų dydį nuomuojami sene
liams po 40—60 dol. į mėnesį. 
Kiekvienas butas turi tris kam
barius — salioną, miegamąjį ir 
virtuvę. A. č.

Congressional Record iš birž. 
11 d. (pusi. 9331) atspausdino 
senatoriaus Andersono kalbą 
JAV-bių Senate, kur jis tarp I 
kitko pareiškė, kad AMA (Ame 
rikos Gydytojų dr-ja) 20 metų 
laikotarpyje paskyrė $20 mil.; 
propagandai kovoti su federali- 
niu sveikatos draudimu, re
miant privačias laisvas apdrau-I 
dos kompanijas.

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

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

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

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Del 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- 
Jienj uždaryta. Kitu laiku susitarus. ,

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

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel. LU 5 6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.
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= e Redakcija straipsnius tai- 
3 so savo nuožiūra. Nesunau- 
5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita- 
s rus. Redakcija už skelbimų 
5 turini neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
S prašymus.

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

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

Telefonas: GRovehili 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road

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

Ofiso lr huto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Nuo liepos 8 iki 23 atostogose. 

Kreiptis j Dr. Kisielių.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučiu ir širdies)
756 VVest 35th Street 

(Kamp. 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 

Treč. susitarus.
Ofiso tel. Bl 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010

DR. J. RIMDZUS
CHIROPR ACTOR . . 

Headaches, Arthritis, Rheumatism.
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadway. Gary, Indiana 
Valandos — šeštad. 9 v. r. iki 12 v. 
dieną. Kitu laiku pagal susitarimą. 

Telef. Office Gary: Gary 885863a 
Res. Chicago BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINĖS LIGQS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

Telef. REmihlic 7-2290.

Išvyko atostogų, ligonis pradės 
priiminėti tik liepos 16 dieną.

jis tiki, kad plėšikas bus nu
baustas aukščiausia bausme, 
bet tuo jis sveikatos neatgaus. 
Jis dėkoja Dievui, kad liko gy
vas.

Mes drįstame abejoti, ar rei
kėtų nesipriešinti plėšikui, ku
ris pastoja kelią ramiam piliečiui 
ir reikalauja atiduoti pingus.

Skaitėme spaudoje, kad ne
seniai lietuvis Kasakaitis, neto
li savo namų buvo plėšiko už
pultas. Nors užpultasis atidavė 
turimus pinigus ir nesipriešino, 
tačiau plėšikas jį taip smarkiai 
sumušė, kad dar ir dabar su
muštasis guli ligoninėje su su- 

• laužytu stuburkauliu.

Vėliau grįžtantiems į namus, 
ypač dirbantiems antroje pa
kaitoje, mes patartume moky
tis apsigynimo priemonių (pvz. 
džiu-dzitsu ar pan.). Be to bū
tų gera, kad kiekviena lietuvių 
apylinkė įsivestų konstablių sa
visaugos apsaugą, kaip prakti
kuoja. mažos vietovės. Panašus 
reikalas šių metų pradžioj bu- 
vo iškeltas Namų Savininkų 
'Susivienijimo narių susirinkime 
Brighton Parke, kur yra įvykę 

į keletas užpuolimų. Pasiūlymas 
šioj apylinkėj įsiversti konstab- 
lės apsaugą rado dalyvių tarpe

nemokamas gydymas pagal 
King - Andersono projektą, bus 
suteiktas tik pensininkams, su
laukusiems 65 metų amžiaus.

Visų pirma dar nieko nėra 
aiškaus, koks tas projektas 
galutinoj redakcijoj išeis. Dar 
ir dabar nežinoma ar iš viso 
koks nors projektas bus priim
tas. Antra, paprastai prieš pro
jekto priėmimą daromi viso
kiausi jo pataisymai. Ir nemo
kamo gydymo projektas nėra 
išimtis. Turime atsiminti, kad 
šitas klausimas yra tapęs poli
tinės kovos lauku. Užtat šio 
krašto sostinėje, ir daug kur 
kitur, visokiausios užkulisinės 
kovos tebevyksta. Viena grupė 
visai nenori tokio gydymo (pvz. 
AMA — Amer. Medical Ass’n), 
kiti nori projektą taisyti; pvz. 
respublikonų politinė partija, 
žodžiu, dabar dar nėra galuti
nai nuspręsta, jog projektas 
toks, koks dabar jau yra, ir 
bus svarstomas. Visokiausi pa
keitimai galimi ir lauktini, ši- 

. tiems pakeitimams turės daug 
kas įtakos. Projektui keisti ar 
jį priimti turi labai daug įta
kos ir paprastas žmogus. Jeigu 
turite kokių pasiūlymų projek
to reikalu, būtinai rašykite sa
vo distrikto kongresmanui ir 
savo steito senatoriams. Jie la-

TRUMPAI
- M. Harrington paskelbė sa 

vo knygą “Kita Amerika”, ku
ri visuomenėje sukėlė sensaci
ją. Autorius pastebi, kad 25% 
JAV gyventojų yra neturtingi, 
kas sudaro 40-50 mil. gyvento
jų, kurie gauna minimalines 
pajamas. Neturtas jų pasireiš
kia butus nuomuojant, vaistus 
perkant, būtinus gyvenimo reik 
menis įsigyjant. č.

— Ženevoj nauju Tarptauti
nio Darbo biuro direktoriumi 
vienbalsiai išrinktas prancūzų 
delegatas Aleksandras Parodi,
buvęs darbo ministeris.

— Vak. Vokietijos 125 teisė
jai ir prokurorai turi išeiti pri- 
verstinon pensijon. Mat jie tam 
priai bendradarbiavo su hitleri
niu režimu ir nepaisė teisingu
mo.

— Demokratų ir respubliko
nų frakcijų grupės Senate įtei
kė kompromisinį biliaus projek 

. tą, kuriuo būtų teikiama pagal 
bą seneliams. Šią grupę sudaro 
23 dem. ir respublikonų, kurie 
šiek tiek pakeičia prez. Kenne
dy siūlomą sveikatos planą. 
Jis vadinsis Anderson - Jevit- 

' so įst. projektu, numatąs ap
drausti daugiau žmonių.

Ofisas: 3148 W ėst 63rd Street 
Tel.: PRospeet S-I7t7 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
( Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30
vai. vale. Šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

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

keičia stiklus ii' rėmus1
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.,' trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki '2 p. p.

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

Dr. W, Ross Dr. L. Seibutis
i Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija ,;
Ofisai: 7958 S. Western Av,e. tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St,, Halvev, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite , 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

^Dairia ELECTROniCS
TV-RAOIOAI - OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
I ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Viskam žemiausios kainos lr garantija

13321 S. Halsted St- CLIFFSIDE 4-5665

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA, 5-9209 Chicago, m.

VALANDOS; 
Pirmad, nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad. nuo 9 iki 12:3G p. p.

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. 

Current Dividend up to 4%%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westęm Avenue, Chicago 36, Illinois GRovehili 6-7575

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Rez. WAIhrook 5-3048

Tei. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

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

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

Kcute 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, Namu PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi Įvairios nervines ligos
Valandos pagal susitarimą. 
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GT 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. 
r*” '■ ------ •--------------------------------------
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6S67

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč 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

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. p. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017
Atostogose nuo iepos 7 iki liepos1 

30 d.

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

QR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2656 Wcst 63 Street 
Vai.: Pirinad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30;. antr. ir penkt. nuo 4 iki S;
šešt. nuo 1 ki 4 vai.

Tel. 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 Sešt. uždaryta.

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

DR. EMILY V. 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.

BR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westein 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. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS '
; 6119 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Eoręsi, UI, 

Telef. PU 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. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehili 6-0617

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.
“ ~~ ----

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRUR’GAS 

4644 So. Ashland Avėhiiė 
Bendra praktika lr specialiai

„ , chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 -— 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama, pa
gal susitarimą, šeštadieniais -nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas IIKmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ 

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS

2858 West 63rd Street 
Tel. PR 8-7773

Vai.: pirmad. ir ketv. 5 iki 8 v. v., 
antrad, ir penkt. 1 iki 4 p. p.

Ofiso HE 4-ISIS, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. VYT. TAURAS i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
V. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG- 

PIUČIO MĖN. 5 D.
Telefonas — GRovehili 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKU ŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vąl. vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

Telef. HEmlock 4-1562 
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną, išskyrus trečiadienį.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

Priėm. vai.: kasdien G-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Ofisas 2659 VV. 59tk Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p. 
Šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-3525

DR. AL RAČKUS

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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 <Į-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Boad
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 Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai., 11 v. ryto iki 3 v, p.p.. 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer) 
VAL.. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

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

skelbėjai atkakliai varo pro
pagandą už komunistinę ide
ologiją ir skelbia mintį, kad , 
komunizmas negresia laisvei., 
atseit, laisvė ir komunizmas 
gali būti drauge. Bet kartais 
tie patys propagandistai, šau
kią už komunizmą, sako, jog 
negali būti galimybės kompro
misams, — laisvė turi būti 
atimta visur, kur ji tik bebū
tų.

Visai yra tikra, kad komu
nistų vadai bijo laisvės. Jie 
bijo tų pasekmių, kurios iš 
laisvės eina Jungtinėse Vals
tybėse. Jie gerai žino, kad 
laisvės dvasia gali lengvai už
sikrėsti visi jų pavergtieji 
žmonės.

*
Atėjo Amerikai laikas vėl 

kovoti už laisvės išlaikymą. 
Jos didybė augo drauge su 
laisvės žmogui pripažinimu ir 
jos apgynimu. Jei klaustume, 
kokių gyvenimo vertybių Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse 
yra, kurių neturi kitos tautos, 
tai jų surastume net keletą. 
Ir jos visos surištos su žmo
gaus laisve.

JAV valdžios forma ir jos 
valdymo būdas duoda žmogui 
didžiausią laisvę. Ekonominia
me gyvenime veikia sistema, 
kurioje paliekama plačiausios 
galimybės gaminti ir vartoti 
įvairiausias prekes. Pagal šią 
sistemą produkcijos galimybės 
priklauso ne valdžiai, bet žmo
nėms. Čia pripažįstamas su 
laisve surištas žmogaus as
mens kilnumas. Ekonominė 
laisvė sėkmingai skatina dau
giau ir geriau dirbti ir atlygi
na kiekvienam pagal jo atlik
tą produkciją. Religinės tradi
cijos, pagal kurias duodama 
sąžinės laisvė, skatina kelti 
moralinį gyvenimo lygį.

Šie suminėti principai buvo 
svajonė JAV kūrėjų, kurie 
jau tada matė šių dienų kar
tose Amerikos didžiąją pažan
gą. JAV tėvai sunkiai kovojo 
už laisvės išlaikymą. Betgi iš 
laisvės atėjęs gyvenimo būdas 
Amerikoje šiandien atsidūrė 
dideliame pavojuje.

*
Komunistinė banga graso 

užlieti visus principus, suriš
tus su laisve ir religija, ir sie
kia pavergti visą žmogų. Yra 
betgi krašte žmonių su dide
liais vardais, kurie vieni iš 
piktos valios, kiti dėl paikumo 
komunistų pasaulinę agresiją 
remia.

Per 42 metus, kai Jungtinė
se Amerikos Valstybėse įsi
steigė komunistų partija, vi
sas kraštas atsidūrė komunis
tinių antpuolių pavojuje; ve
damas plačios apimties špiona
žas, valstybinėse įstaigose da
roma infiltracija, sabotažai ir 
varoma krašte didžiausia ko
munistinė propaganda. Tos 
veiklos tikslas yra sugriauti

PASAULIUI
visame krašte gyvenimą, ku
rio gerovėmis Amerikos žmo
gus gali naudotis.

Kad taip iš tikrųjų yra, ga
li mums pasakyti patys komu
nizmo vadai. Leninas 1920 m. 
pasakė, kad, kol kapitalizmas 
ir socializmas egzistuoja, ne
galim gyventi taikoj: vienas ar 
ba kitas galutinėje sąskaito
je turės žlugti. O 1960 m. 
Chruščiovas šaukė čia pat New 
Yorke, kad šių dienų Ameri
kos vaikai gyvens jau komu
nistinėje bendruomenėje.

Komunizmo tikslai nėra pa
sikeitę. Jo tikslas yra užimti 
visą pasaulį. Dabar jau komu
nistai kontroliuoja vieną ket
virtadalį visos mūsų žemės< 
ir turi savo įtakoje vieną treč
dalį visos žmonijos. 1918 m. 
Leninas turėjo tik 27 sekėjus. 
1920 m. komunistai turėjo 
80,000 narių. Šiandien komu
nistų partija turi 33 milijonus 
narių 83 pasaulio šalyse.

Komunizmo nenugalėsime, 
eidami į kompromisą su jo fi
losofija ir pasiduodami jo rei
kalavimams. Kompromisai ve
da į tikėjimo, minties, kalbos 
laisvės žlugimą ir praradimą, 
veda į praradimą principų, ku
riais remiantis buvo sukurtos 
JAV ir visa jų valdymo for
ma.

tf-
Kartą paklaustas James 

Russel Lowell, Amerikos žy
musis rašytojas, kaip ilgai 
tvers krašte gerovė ir savitas 
gyvenimo būdas, atsakė, kad 
tik taip ilgai, kaip ilgai galės 
ištverti naujose kartose ide
alai ir filosofija žmonių, ku
rie tą gerovę pajėgė sukurti. 
Bet ar gyvenimas nerodo, kad 
naujose kartose idealai dažnu 
atveju yra tik istorinis atsi
minimas ?

Amerikos teisininkų sąjun
gos komunistų veiklai tirti ko
mitetas yra padaręs „pareiški
mą, kad tikroji komunistų jė
ga Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse yra ne patys komunis
tai, bet visi tie, kurie organi
zuotai ar privačiai su jais 
bendradarbiauja, o vieną par
tinį komunistą gali atstoti 
šimtas nekomunistų, kurie ga
li dirbti anų darbą.

Komunistai giriasi, kad jie 
galį pasiųsti Baltiesiems Rū
mams Wąshingtone kiekvienu 
reikalu 50 tūkstančių laiškų 
per 72 valandas. Taigi gerai 
pastebi minėtas Amerikos tei
sininkų komitetas, kad komu
nistų didžioji jėga nėra nei 
vandenilio bomba, nei sovieti
niai satelitai, bet pasaulio ak
lumas ir abejingumas komu
nistinės veiklos ir taktikos 
vertinime.

Su šiąja sritimi susipažinę 
asmenys tvirtina, kad Ameri
kai šiuo metu gresia didesnis 
pavojus, kaip anuomet, kai 
buvo užpultas Pearl Harbor 
uostas. V. Rim

Katalikų pasauly
MEKSIKIEČIAI DĖKINGI 

KENNEDŽIUI

Kennedžio apsilankymą bazi
likoje meksikiečiai laiko trium
fu tikintiesiems. Tą įvykį liudi
jo apie 200,000 žmonių ir jie 
nebuvo vyriausybės raginti rink 
tis. Kenedžiui ateinant ir išvyks 
tant, minios šaukė: “Tegyvuo
ja krikščionis!’’, “Krikščionybė 
-— taip, komunizmas — ne”.

ANGLIKONAI SIUNČIA 
DELEGATUS Į VATIKANU

Anglijos primas, Canterbury 
arkivyskupas Arthur Michael 
Ramsey, pranešė, kad yra pas
kirti trys anglikonų delegatai, 
kurie stebėtojais dalyvaus Va
tikano suvažiavime, atstovau
dami 40,000,000 anglikonų. Su
važiavimas, kaip žinome, pra
sidės spalio mėnesį. Tie delega
tai yra Ripono anglikonų vyskrr 
pas J. Moorman, buvęs episko- 
palų seminarijos prezidentas

kun. Pr. Grant ir arkidiakonas 
Charles de Soysa iš Ceilono.

GAUSĖJA PASAULIEČIŲ 
KATECHIZACIJOS 

MOKYTOJŲ EILES

LOS ANGELES. — Los An
geles vyskupas pagelbininkas 
Timothy Manning įteikė diplo
mus 621 pasauliečiui. Jie prisi
jungė prie jau turimų 5,000 
pasauliečių būrio, kurie moko 
katekizmo 156,000 katalikų vai 
kų, lankančių viešąsias mokyk
las šioje arkidiecezijoje. Tokių 
mokinių čia kasmet padidėja 
20,000.

GYDYTOJAI PADEDA 
MISIJONIEREMS

JAV gydytojai Vietname ap
lankė Quinhone esančią Medici
nos Misijų seserų ligoninę, pa
gyrė jų pastangas ir pasiūlė 
savo paramą. Jie ne tik talkina 
ligoninėje, bet net parūpina he
likopterį nugabenti sunkesnių 
operacijų reikalingus ligonius į 
kariuomenės ligoninę.

Darbu pasidalinimas lengvina tėvynės laisvinimu
Pasikalbėjimas su Vliko pirm. dr. A. Trimaku 

ONA LABANAUSKAITĖ, 

mūsų korespondentė New Yorke

Šiuo metu daug rūgimo mū- ko vadovybe. Tik taip surikiavę į — Kaip dabar Vlikas gyvena 
>u Altu?sų gyvosios visuomenės santy- savo darbus, išvengsime nesu- 

kiuose, nes ne juokais vėl imta sipratimų ir neblaškysime taip - 
ginčytis, kas didesnis mūsų tar reikalingos energijos ir medžią 
pe — tai yra kas turi išimtiną ginių išteklių.
teisę vadovauti Lietuvos laisvi- įį 
nimo darbams. Girdisi tuo rei-\ 
kalu ne tik nusistovėjusią prak J
tiką griaunančių kalbų, bet ir kad PLB’ ka*p ™
grasinimų pereiti prie veiksmui SU°tinė lietuviy orSaI™Ja’ tu ™s. Ir tai padaryta nežiūrint 
Natūralu, kad tais klausimais rinti apimti visą IietuVUJ is6iV1_ neseno Alto ^įpareigojimo pi- 
buvo pakalbintas Vliko pirminin jos veiklą ir niekas kitas
kas dr. A. Trimakas, kurio sam 
protavimai čia ir atpasakojami.

— Kas pastebėta naujo, Jūsų 
akimis žiūrint, Lietuvos laisvini
mo darbų talkos laukuose? Kaip 
vertinate pastarųjų metų gin
čus, kuriuos gal būtų galima 
pavadinti ginčais dėl kompeten
cijos ?

— Kad ir daug būta tuo rei
kalu kritikos, tačiau beveik jo
kios kūrybos. Kad ir daug triuk 
šmauta, bet tas daugiažodžiavi- 
mas tik parodė, kaip maža tesi- 
orientuojama padėtyje. Nesusi- 
vaikoma, kaip geriau panaudo
ti turimas jėgas. Atrodo, kad? 
net kai kurių centrinių organi- 
zacijų vadovybių atskiri asme
nys ar net visas kolektyvas ne
susiorientuoja uždaviniuose, jau 
čiasi blaškymasis ar net įsiter
pimas į kitų organizacijų darbą.
Lietuvos laisvinimo baruose dar 
bo be galo, todėl netektų dėl 
jo varžytis. Ir neginčytina, kad 
Lietuvos laisvinimas yra visų 
lietuvių reikalas. Klausimas čia 
ne pareigos, bet tvarkos.

Bet kaip jis turėtų reikš- ? ciją, o jos uždavinys būtų tą
_ ______ ... itis, kad būtų sėkmingas ir ma

žiau varginantis?
— Kadangi kiekviena orga

nizacija turi specifinį savo dar
bo barą, tai tuos darbus dir
bant ir tose srityse turėtų reikš 
tis jų laisvinimo žygiai. Gry
nai gi politinis laisvinimo dar
bas yra politinių veiksnių kom
petencijoje ir jų turi būti dir
bamas. Jie turi savo tarpe pa
tyrusių žmonių, žinomų sveti
miesiems, tat jų ir būtų tiesio
ginis uždavinys politinį laisvi
nimo darbą dirbti. Visi kiti tu
rėtų būti paslaugūs talkininkai, 
be kurių ir politiniams veiks
niams darbas nebūtų pakelia
mas. Tik talkininkai turėtų sa
vo bare atliekamus Lietuvai 
laisvinti darbus derinti su Vli-

■■■
■ VYTAUTAS VOLERTAS
■■

| UPĖ TEKA VINGIAIS
■■■

ROMANAS
■

Išsileido ankstų rytą, vos saulei pakilus. Ėjo 
takais per laukus ir pievas, lenkdamasis kelių ir miš
kų, bet ir laukuose dar buvo tuščia, tik kur-ne-kur 
ganėsi galvijai. Piemenys, jį pamatę, bėgo tolyn, slė
pėsi krūmuose ar už akmenų, nes nepažįstamas žmo
gus dar buvo pavojingas. Tiesa, kai kas ir užkalbino, 
klausinėjo, iš kur einąs, teiravosi, kas anoje apylin
kėje viskas baigėsi, ir pasakojo, kas šitam kaime nu
tikę. Tomas bandydavo apie Gervėnus teirautis, bet 
kas čia daug žinos, nes iš namų žmonės neina, ir tik 
apie artimiausius kaimynus galį šį tą pasakyti.

Buvo arti vidurdienio, kai Jasaitis pasiekė pa
žįstamas apylinkes. Čia taip pat buvo tylu. Sodybos 
stovėjo savo vietose, lyg nieko nebūtų įvykę. Štai ir 
Skardžius, mažytis upelis su vietomis nuostabiai 
aukštais krantais. Protarpiais jie taip iškilę, kad tik 
vaikai gali užsikarti, o jei koks gyvulys, nuo vabz
džių gindamasis, papūs uodegą ir ners į Skardžiaus 
krūmus, vargsi jo. jieškodamas, nes saulės pluoštelis 
prie vandens neprasigręžia.

Šis upelis, lyg vengdamas žmonių, vinguriavo 
kaimų pakraščiais, atsargiai jų išsilenkdamas, ir nie
kas juo nesidomėjo. Gyvulio pagirdyti nevarysi, — 
gali kojas išsisukti. Net ir skalbinių išplauti nepri
eisi, nes kas karstysis aukštais krantais? Tiesa, gra
žių medžių buvo prižėlę, bet pakirtus jie negrius, ka
dangi visų šakos pynėsi vienan audinin. Niekieno ne
trukdomas ir neužkabinamas, Skardžius ramiai yrėsi 
iki Nemuno, lanku Gervėnų išsisukdamas, vos pačias 
galulaukes užkabindamas. .

Jasaitis pasuko Skardžiaus pakraščiais. Saulė 
spigino linksma ir giedri, nuo upelio kilo vėsa bei 
paukščių spurdėjimas lizduose, o aplink vilnijo iš
plaukę javai, šnibždėdami ir čežėdami driekėsi iki 
sodybų, linkčiojo prieš jas ir, verpetuose suglaudę 
galvas, kažkuo stebėjosi, tyliai šnekučiuodami.

Gervėnai jau buvo čia pat, tik už pušynėlio. Rei
kėjo dar ant kalnelio užkopti, truputį į pietus pasuk
ti, o tada jau visas kaimas atsiskleis, lyg paveikslas 
brangioje knygoje.

Staiga Tomas krūpterėjo: susiūbavo Skardžiaus 
krūmų šakos, ir pro jas išlindo arklys. Pasukęs galvą, 
sužvengė linksmai ir ėjo artyn. Kakta, ausų galiukai 
švietė baltumu, ir Tomas greitai atpažino Vilko sar
tį, kuriuo senis taip didžiavosi.

— Matyt paliko laukuose pririštą. Gyvulys ati
trūko, musių užpultas, ir klaidžioja pakrūmiais. Par
vesiu namo, — pagalvojo Jasaitis apsidžiaugęs, kad 
nors pažįstamą arklį užtiko. Užsėdęs leidosi laukais 
į namus.

Gervėnai stovėjo vietoje, ir pasikeitimų nesima
tė. Tomas šuoliais prilėkė prie namų, o nuo slenksčio 
jau kilo pasitikti tėvas su vyriausiu broliu, matyt, 
atokaitai prisėdę. Greitai iš sodo subėgo kiti namiš
kiai, ir klegėjimui nebuvo galo. Tokia laimė, tokia 
laimė! Visi sveiki ir gyv., o kas žino, kaip galėjo nu
tikti !

— Nagi, Vilko arklys! — po kiek laiko nustebo 
brolis, tik dabar kieme pastebėjęs sartį. — Kur jį 
pagavai ?

— Skardžiaus krūmuose. Matyt, atitrūko, vabz
džių pasibaidęs.

Klegesys nuščiuvo. Namiškiai aptilo ir nuleido 
rankas.

Kas pasidarė? — užklausė Tomas, stebėdama
sis ir žvalgydamasis.

— Vilko nėra, — atsakė brolis, nepakeldamas 
akių, — sukrovė visus kaip gyvulius ir išvežė.

— Už ką Vilką?
— Kas žino? Nepatiko kam, tai ir įskundė. Kad 

Sigito jieškojo, ne tiek stebėtina: žmogui dėl tos se

niūnystės atsirūgo. Visus metus tampė po kanceliari
jas, o ant pabaigos su sunkvežimiu atvažiavo. Ale 
ištrūko. Pajautė, kas pas Vilkus dedasi, tai pasiėmė 
vaikus ir pakluoniais Šilelin išbėgo. Vos spėjo išnyk
ti, ir sunkvežimis tuoj atburzgė. Išgriozdė nevidonai 
namus, dar pasėdėjo iki vidurdienio ir išvažiavo tuš
čiom rankom. O Rudžiai tik prieš dvi dienas namo 
parsirado, — paaiškino tėvas. t

Tomas pažvelgė Vilkų pusėn. Sodyba rymojo tyli 
ir negyva.

— Neužmiršo Gervėnų, —tęsė tėvas. — Iki šiol 
čia visais laikais buvo ramu, tik šitiems kiekvienas 
kampelis užkliuvo. Privedė iki tiek, kad miegot žmo
gus, iš baimės negalėjai, rankų pakelt nepajėgei. Tik 
eik, rodosi, Nemunan ir pasiskandink.

Bekalbant ir šnekuččiuojantis, subildėjo ratai. 
Rudžio Sigitas, atsistojęs vežėčiose, iškūrė į laukus.

— Matai, žmogus. Dar nei atsikvėpti nespėjo, o 
jau vėl darban leidžiasi. Reikės ir mums po pietų 
krutėti, — pasakė tėvas. Žemė nemėgsta, kad ant jos 
tinginiaudamas slampinėtum.

Iš sodo pakilo būrys varnėnų ir nuraibuliavo pa- 
debesimis Šilelio link.

10.
}

Šeimą palikęs tėviškėje, kol tvarka nusistovės, 
Tomas šiaip taip grįžo Kaunan.

Buvo liepos sekmadienis. Nerimdamas tuščiuo
se namuose, nuėjo muziejaus sodelin prasiblaškyti.

Lengvam vėjely besisūpaudamosį, ;ža!idė liepų 
viršūnėlės, o jų pavėsiuose krapštinėjosi vaikai, sė
dinėjo vokiečių kareiviai. Šventadienio ramybė ir ty
la viešpatavo gatvėse. Jasaitis prašviesėjusiomis aki
mis žvalgėsi po miestą, kuris, rodosi, iškilo iš miru
siųjų prakeikimo, pradėdamas spindėti gyvybe ir 
žaismingumu.

Vieneri metai... Taip, vos vieneri metai, bet ar 
kada girdėta, kad tiek įvykių susikauptų?

(Bus daugiau)

— Ką manyti apie neseną PL 
B pirmininko dr. J. Songailos

nega
lįs būti šalia jos ar virš jos?

— Taip surikiavus visą lie
tuvių išeivijos veiklą, reiktų 
pajungti PLB kompetencijai mū 
sų diplomatinius atstovus, Vil
ką, Altą, įvairias kitas organi
zacijas visame pasaulyje. Ta- 

. čiau visiem žinoma, kad mini- 
■ mi veiksniai yra skirtingos pri
gimties, veikia skirtingu titulu 
ir nieku būdu negali būti pa
jungti emigracinei visuomeninei 
organizacijai, nežiūrint jos didu
mo.

— Dr. Songaila skundžiasi,, 
kad nepasisekė PLB vadovybės? 
sumanytos konferencijos ir kad 
čia Vliko vadovybė kalta. Kiek 
čia tiesos?

1
— Nė vienas minėtų sumany

mų neturėjo nei konkrečios pro
gramos, nei aiškaus tikslo. No-, 
ras pademonstruoti lietuvių iš
eivijos vieningumą, kada jo iš? 
tikrųjų nėra, negali pasisekti 
jokioje tinkamai neparengtoje? 
konferencijoje. Vieningumas tu 
ri būti pasiektas prieš konferen-

susitarimą ratifikuoti. Tik ši
ta, o ne kita, buvo sumanymų 
nepasisekimo priežastis.

Jachta Columbia, dalyvavusi lenktynėse ties Newport, R. I. Jos stiebas lūžo, nublokšdaimas j jūrą 
du jūrininku. (CP)

— Vliko tradicinė taisyklė 
yra nuoširdžiai bendrauti su 
Altu. Tos taisyklės Vlikas lai
kosi ir dabar. Nežiūrint to, Al
to parama Vlikui dabar sure- 
dukuota tik iki simboliškos su-

niginę paramą Vlikui padidinti. 
Reiškinys labai apgailėtinas, 
nes gali likti nepadaryti svar
būs darbai. _

— Ką pasakysit apie santy 
kiavimą su kraštu?

Šioje srityje matyti daug 
blaškymosi, nesantūrumo, net
histerijos. Nenusikalstama pa
laikant santykius su broliais 
siunčiant jiems siuntinius, su 
sitinkant užsieniuose arba ir pa 
čioje Lietuvoje. Bet reikia skir 
ti pavergtuosius brolius nuo 
Maskvos agentų, kurie kalba 
pavergtųjų vardu, bet dirba 
Maskvos darbą. Santykių palai 
kymas su tokiais agentais bū. 
tų pavergtųjų brolių įžeidinėji
mas ir Lietuvos laisvinimo žy
gių silpninimas. Yra tekę skai
tyti studijų ir straipsnių mūsų 
išeivijos spaudoje, kurie parem
ti išimtinai tik sovietiniais da
viniais. Tokių rašinių išvados, 
švelniausiai tariant, sovietams 
nėra žalingos. Taigi, kam to
kie rašiniai reikalingi? Lygiai 
nenaudingi ir tikrovę iškraipą 
tokie rašiniai, kuriuos maži Lie 
tuvos gyvenimo padangėje esą 
šviesulėliai patiekiami be tų 
biaurių rėmų, kuriuosna oku

Dr. A. Trimakas, VLIKO pirm.

pantas yra įspraudęs visą Lietu 
vos gyvenimą. _____ _—-

— Kaip klostosi tarptautinė 
padėtis žiūrint iš mūsų reikalų 
taško?

— Šiuo metu raudonąjį blo- 
[ką vargina dideli vidaus sun
kumai, kylą iš jų ūkinės siste
mos bankroto. Kinijoje komu

MĖGINIMAS SPRUKTI Į LAISVĘ
V. LITAS

Pirmą kartą sovietų spauda 
paskelbė vieną mėginimą bėg
ti iš tarybinio rojaus. Trys jau
ni armėnai praeitų metų ru
denį mėgino sovietų lėktuvo 
“Yak 12” pilotą priversti skris
ti per sieną. Pilotas gavo 9 pa
vojingus peilio dūrius. Lėktu
vas nukrito ant sovietų žemės. 
Vienas armėnas užsimušė. Ki
ti sunkiai sužeisti, buvo nuvežti 
į ligoninę.

Du jauni armėnai bėgliai ne
seniai buvo' pastatyti prieš Ar
mėnijos sostinės Erewan teis
mą. Sprendimas: sušaudymas. 
Kaltė: “kapitalinis nusikaltimas 
prieš valstybę”. Teismo spren
dimas galutinis.

“Komsomolskaja Pravda” tą

nos privedė kraštą prie bado 
įribos, ne kas geriau Sovietijoje, 
kur žemės ūkio gamyba krito 
žemiau 1939 m. lygio. Lietuva 
žiauriai apvagiama, nes jos mais 
to gaminiai išvežami Rusijon, 
mokant už juos žymiai mažiau 
negu jų savikaina. Apie tai tvir
tina ne kas kitas, kaip paverg
tos Lietuvos žemės ūkio gamy
bos ir tiekimo ministeris Son
gaila. Jo patiekti daviniai aki
vaizdžiai rodo, koks žiaurus so
vietinio kolonizmo išnaudoji
mas. Nurodyti sunkumai Kini
joje ir Sov. Rusijoje daro su
prantamą Chruščiovo grasini
mą ginklu reaguoti prieš Vaka
rus, jei kas pultų Kiniją jos 
dabartinėse sąlygose.

Tokia padėtis būtų puiki pro 
ga Vakarams sustiprinti savo 
reikalavimus sugrąžinti laisvę 
pavergtoms tautoms. Tebėra ne 
aišku, ar tokios išvados jau da
bar bus padarytos. Atrodo, kad

(Nukelta į 4 psl.)

įvykį šitaip aprašo: 25 metų 
studentas Sersh Tumanjan ir 
du jo draugai Genrik Sekojan 
ir Garegin Mowsesjan pasiryžo 
skristi į Ameriką. Tam tikslui 
jie ieškojo pažinties su armėnų 
pilotu Grigorjan. Trys armėnai 
susidomėjo mažu lėktuvu “Yak 
12”. Pirmiausia jie iš piloto iš
moko, kaip lėktuvą valdyti. Po 
to jie padarė bandomąjį skridi
mą.

1961 metų rugsėjo 10 d. pi
lotas ir trys jauni armėnai pa
kilo į orą. Tuoj prasidėjo mėgi
nimas pilotą nuimti nuo lėktuvo 
vairo. Užvirė kieta kova. Bet 
Sekojan, kuris turėjo perimti 
lėktuvo vairą, stigo patyrimo 
ir neteko nervų. Lėktuvas at
sistojo ant galvos ir pagaliau 
nukrito netoli Erewan. Movvses- 
jan užsimušė. Kiti sunkiai su
žeisti.

Prieš teismą studentas Tu
manjan šitaip aiškinosi: “No
rėjau skristi į Ameriką ir pa
sidaryti turtingu. Norėjau ten 
daryti spaudos pasikalbėjimus 
ir rašyti knygas prieš sovietų 
tvarką. Amerikoje galima už
dirbti pinigų. Po to norėjau 
Amerikoje susirasti turtingą 
moterį ir vesti”.

Vis dėlto Amerika sovietų 
“rojaus” piliečiams yra saldžių 
svajonių šalis.
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ŽODIS APIE RYGIŠKIŲ JONO 
GIMNAZIJĄ

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
K E A L .ESTATE REAL ESTATE

J. VAIČ'ŪNAS

Marijampolės valstybinėje Ry tuvių kalba, bet ji nebuvo vi- 
giškių Jono gimnazijoje buvo siems privaloma. -Lietuviai mo- 
nusistovėjusi graži tradicija: kiniai mielai lankė tas pamo- 
kiekviena abiturientų laida rink kas ir, štai, mokytojai (P. Ar- 
davosi gimnazijon po dešimtme- minas, P. Kriaučiūnas, J. Jasiu- 
čio vieni kitus susitikti ir apie laitis, V. Staniškis) nejučiomis
praėjusias dienas įspūdžiais pa
sidalinti. Mūsų, jaunesniųjų, lai

įkvėpė savo kalbos meilę. Jiems 
smarkiai padėjo iš Prūsų gau-

doms, norint nenorint, teko šią narnos lietuviškos knygos ir 
tradiciją sulaužyti, okupantui s laikraščiai. Prieita net prie to, 
užėmus mūsų šalį, didelę dalį kad patys mokiniai pradėjo leis
sunaikinus ir ilgai eilei rygiš- 
kiečių į užsienį pasitraukus.

Po daug vargingų ir sunkių 
metų Chicagoje susirinko apie

ti slaptus lietuviškus laikraštė
lius. Iš gimnazijos išėjo žmo
nių, kurių vardai ir darbai nu
skambėjo net už Lietuvos ribų.

20 asmenų, R. Jono gimnazi- Jų keletą paminėsime: dr. J. 
jos įvairių laidų abiturientų iri Basanavičius, Lietuvos Atgimi-
nutarė, kad, jeigu būtų sunku 
ar net neįmanoma laikytis senos 
tradicijos, šaukti rygiškiečių su
sirinkimą, ruošti minėjimą Ma

MARQUETTE PARKO CENTRE

lėtinių pareiga būtų palikti- isto-1 
rijai ir ateinančioms kartoms j 
nemeluotą* medžiagą. Platus lei- | ’ 
dinys būtų labai reikalingas.
Dar turime gyvų kovos ir re
zistencijos liudininkų, kurie sa
vo plunksna galėtų tokiame lei- I 6 m. 0 kamb. mūriu., alum. lang'., i % aukšt. mūr. C ir 3 kamb. alyv.

... saus. irengt. rūsys, garaž. $22,750. ! šild., mūr. garaž. $24,500. 'mos. $42,900.dmyje užfiksuoti akimis maty- j 4 Imt. mūriu., 2 auto garaž., alum. 4 mieg. mūras, prie park.. čerpių 
. lang'., alyv. šild., gražus pajam. nam. ■ stog. plat. lotas, gazu šild. Nudergtus faktus. Jų gyvenimas eina 9Oo. ta. kaina. . ..

i rudeni Tčr.1 dar iio na iėoiia Tnteligent. šeimai, 15 m. puiki G i Nauj. 3 būt. mūr. 2 po 5 kamb., virnui. $26,800.
į mutiiį. rvui udi jie pajėgus, kamb. degintų plytų rezid.. apie 40 gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400. - Mes patrnaujame visų rūšių drau

pčd. sklyp., skoninga ir gražu. Prieš park, maisto prek.yb. duoda , dime: gyvybes, susirgimo, ugnies,laikas monografiją ruošti.
Yra tam tikrų svyravimų dėl

Marijampolės gimnazijos įkūri-

$26,000.
2 būt. 7 m. mūr. prie parko, 5 ir 

4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
šild.. gazu. $31,500.

. , ... . . 1)4 aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3mo datos. Vieni duomenys ro- 'kamb., gazu šild., garaž.. sausas ru-
do 1865 metus, kiti (Lietuvių “n. didele.

kur judėjim. ir biznis, 
kamb. būt.. Prašo $34,900.

ir su progimnazijos pradžia. Re-| - but. mūras, s ir s kamb. butai,
10 j j. garaž.', daug vert. priedų, $1.8,800.

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, 
nauja gatv., apsauga nuo vand., ga-

Enciklopedija) — 1867. Lygiai

miantis neoficialiais duomenimis 
iš okupuotos Lietuvos, progim
nazijos pradžia sutaptų su 1861 
metais. Lietuvių Enciklopedija 
tą momentą paliečia gana mig
lotai. Tą klausimą teks išspręs
ti istorikams, o patiems gimna
zijos auklėtiniams liks pareiga 
rūpintis minėjimu ir leidiniu.

rijampolės Rygiškių Jono gim- gimnazija pasivadino), gen. Bu- 
nazijos šimtmečio proga. Ne lota, J. Mačys-Kėkštas, A. Krik
tik seniems bičiuliams ir pažįs
tamiems susitikti, bet ir prisi
minti bei pagerbti tuos, kurie 
dar caristinės okupacijos me-

Amerikos pirmaująs golfininkas Keith 
rungtynėse Troone, Škotijoje,

MacDonald atkakliose

ino patriarchas, dr. V. Kudir
ka, dr. K. Grinius, J. Jablons
kis — Rygiškių Jonas, lietuvių 
kalbos tėvas (jo vardu vėliau

ščiukaitis-Aišbė, jaunimo auk
lėtojas ir rašytojas Pr. Mašio
tas, Pr. Vaičaitis, ark. J. Ma
tulaitis, vysk. P. Būčys, vysk.

tais sukurė gimnazijoje lietu- J. Staugaitis, vysk. V. Borisevi-
čius, prel. A. Grigaitis, prel. 
J. Laukaitis, didelė eilė veikėjų 
pasauliečių ir dvasiškių. Nepri
klausomos Lietuvos laikais Ry
giškių Jono gimnazijos auklėti
niai buvo pasklidę po visą kraš 
tą ir atidavę milžinišką duoklę 
atsistačiusios valstybės kultūri-j 
niame, politiniame ir visuomeni-1 
niame gyvenime.

Monografijos reikalas 
Šiandien okupantas yra iš

braukęs ne tik gimnazijos pa
vadinimą, bet ir patį Marijam
polės miestą ištrynęs iš žemė
lapio ir pavertęs Kapsuko var
du. Pačios gimnazijos istorija 
darkoma. Dėlto gimnazijos auk

$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 
mūr.. 2 būt., oro apšald. $38,500.

Gage park. 3 būt. mūrin., garaž. 
v.erta siūlyti $26,000.

Bright. pk. 3 būt. mūr., atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

Kitur: geras 3 aukšt.,’ 3 būt. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž.
$355 nuom., kaina $27,000 I o but. paJani. mcdin., 5 ir 3

e kamb. mur. gazu šild., garaz., kanib. viršuj. Plvtel.
gera vieta, $17,400. ----

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
1. Mūriu. 4 but. prie 72 & Mozart, j Mūrinis 12 metų 5 kamb., gara- 

naujas šildym., garažai, geros paja- ' žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette
$42,900..........................i....................... | p. lietuvi} mokyklos. $12,600,

2. Mūriu. 2x6, po 3 mieg. kiek- Murins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma- 
vien. nauji rlu šildym., garažas, I ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
Bright P., atpigintas, skub. parda- 3 mieg., gazo šild., $16,900.

Botas 35x125 su 4 kamb. mūrinius 
namus, labai geroj vietoj, galima 
statyti 2 butų namą.. $13,950.

Mūrinis t% a- — 5 apačioj su 2 
mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu.

auto. paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto iki 8 v. virtuvė ir vonia, garažas, 30 p. lo
vakaro.

i

Biznio mūr. 2 but. ir kraut., karšt, 
vand. alyv. šild.. garaž., metams apie 
$2,500 nuom, Įmokėti 3,000. Kaina 
$12,000.zu šild., garaž. $19,600.

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7įsi SI. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

tas, 66 ir Mozart. $17,800,

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST, HE 6-5151
3 but. mūrin. 4—5—3, nauj. at 

vonios, gazu rem., atskira gazu šiluma, garaž. 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem, arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina
kaina. $1S,99O.

6 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 
well, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17.800.

S% kamb. mūrin., 2 m. senum., 
6 0 ped. sklyp. gazo šildym.,
72tos ir Harlcm. $15,900.

2 but. mūr., 6—-5, arti 70 ir Ham
lin, 8 m. senumo, gazu šild., garaž., 
tuoj galima užimti. $25,900.

$24,900.
2 aukšt. mūr. 5—6 kamb., plyt 

vonios, gazu-karšt. vand. šildym. 
garažas, arti 64 ir Pauline. Tik 

arti | $17,900.'
5 m. 2 but, mūr. 5% ir 5% (3

mieg.) “beisboard” šiluma, užbaigt, 
rūsys. Tos rūšies namų turim įvai
riose vietose.

vybės ugnį, virtusią didžiule 
liepsna, išsiplėtusia ne tik po 
visą anuometinį Suvalkų kraš
tą, bet ir po plačią Lietuvą.

Neužmirštami žmonės
Kol Marijampolėj veikė mo

kykla, o vėliau progimnazija, iš 
kurios išsivystė pilna aštuonia- 
klasė, vyravo lenkiškoji dvasia.
Rusų valdžia, išsigandus, kad 
lietuviai nesulenkėtų, įsteigė pil 
ną rusišką gimnaziją lietuviams, 
tikėdami, jog pavyks jaunąją 
lietuvių kartą ištraukti iš lenkų 
įtakos ir ją surusinti. Tačiau 
kai kurių lietuvių gimnazijos 
mokytojų, stiprinusių lietuvybės 
šaknį savo auklėtinių tarpe, dė
ka, gimnazija tapo lietuvių at
gimimo, kovos ir kultūros cent
ru. Atlietuvinimo procesas pra
sidėjo nesulaikomai, ir rusų val
džia svyravo, ar nereikėtų gim
naziją uždaryti. Vienu laiku bu
vo net labai sumažinę mokinių 
skaičių, uždarydami paraleles 
klases.

Gimnazijoje buvo dėstoma lie

Darbų pasidalinimas...
(Atkelta iš 3 psl.)

vis dar bijoma Maskvą spausti, 
kad Chruščiovas nenuvirstų, 
nes prisibijoma, kad jo įpėdinis 
galįs būti pavojingesnis. Mūsų 
bylos požiūriu reiktų elgtis prie 
šingai, nes tuščia yra baimėj 
kad kitas valdovas būtų ki
toks, negu režimas ir Rusijos?' 
interesai.

Mums tas delsimas yra skauJ fa 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite®
dus, nes žinios iš Lietuvos nebe- »už apdraudą nuo ugnies ir auto-fe 

ĮBmobilio pas A
FRANK ZAPOLIS

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš t.o?L Miesto 
leidimai ir pilna' apdrauda.
2047 W. S7 PI. WK 5-8063

VES'I’UVUT NUOTRAUKOS IR
AUlisTOS RŪŠIES I’OTOGRAI'TJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated)
■ EDVARDAS ULIS, sav.

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

Tel. 434-4660

leidžia abejoti, kad rusifikacija
žiauriai stiprinama. Ji pradeda f® 3208^ West »5th Street 
plėšti iš mūsų tautos naujas |rn| ; 
aukas — jaunieji intelektualai 
ir technikai išvežami iš Lietu
vos, čia kemšama vis daugiau 
rusų. Sustiprinta kova prieš re
ligiją yra dalis kolonizatorių pla 
no susilpninti lietuvių atsparu
mą, h

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

i
K

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4840 Archer Avė. Chicago 32

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mur. bungalow Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta iki $17,500.

GERAS NAMAS
9 metų praplečiamas mūr. bunga- 
low Marąuette Pk. 2 mašinų gara
žas. 30 pėdų sklypas. $20,000.

SENI ŽMONES _
Parduos už geriausią pasiūlymą! —■ 
Bridgeporte 4 po 4, 1 po 5 kamb. 
ir krautuvė, mūr. Gazo šiluma.

2 BUTAI PO 4% KAMB.
9 metų, 2 aukštų, mūr. Marąuette 

Pk. Poilsio kambarys lr baras rū
syje. Apsauga nuo potvynio. $36,500.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
Visai su mažu įmokėjimu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mūr. bun- 
galow Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry 
no j metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West lįst Street
Tel. WAlhrook 5-8015

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa- 
ilIlIlIlIlIlISIIIIIililIlUIICIIinilllHSSIIIIIIIII 1 ™ ™Ūjivė.ieBr4ghirOn5 “ūsy's

Dvigubų ašmenų skutimosi peiliu- I £ Pastogė. Šildymas karštu vand. 
kai. Puikiausias chirurginis plienas. ; Garažas.
galąsti alyvoje. “Pinigai grąžinami” ® j
— garantija. 25 — 35c, 100 —. $1.00,
200 — $1.75, 500 — $3.75. 1000—
$6.50. Pašto išlaidos apmokamos. 5 
peiliukai pakely, 20 pakelių kartone.
C. O. D. orderiai priimami. Pašto 
atviruku galit užsakyti bendrą pre
kių katalogą. EMERSON COMPA
NY, 406 S. Second, Alhambra, Calif. 
iiiiiiiiiiiiiiNiiniiijnsiiishmiEih!iiš!!i!iii

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Sav. išeina pensijon Ir parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. narnu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60.000, arba mainys 
} mūr. namą Brighton Parke.

I I 'K. U S
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 S<k Ma$fewoed &¥©«
Telef. CL 4-7450 «,rha YA 7-2048

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rūdis

Tel. CLiffside 4-1050

Kas tik turi g e r ą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vietoj 2-4226

Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospest 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos 

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

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC 
6455 Se, Kedzie Avenue, Tek PRospect 8-2233

Mūr. 114 aukšto: 5 r 3 kamb. 14 PIDEBfS REBUfVM
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski VlMdlU“"“DEIiIb 11,
Puikus pirkinys. 2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sūs kamb., 45 p, sklypas. Pilna kai-
Mūr. 4 pro 4, gazo pečiais šildy- na tik $9.500. 

mas, Brighton Parko centre. Parkliolme mūrinis 2 butų: 2
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar- Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ti Archer susisiekimo, žemi mokės- 8 butai po 5 kamb. (8 miegamieji), 
čiai. i Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY,- INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390
4936 W. 15th St„ Cicero 

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500.
5 kamb. namas 1% aut. garažas. 1 akras žemės. $10,000.

Sklypai mieste, visi patogumai, po SI,500. Akras žemės,ąžuolyno $1000. 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatve verčia parduoti.

4 ir 5 butų namai, geros rendos, mažas {mokėjimas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20.900. 
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k„ garaž., $26,900. 
Medin. 2 po 6 Ii., garažas, $13,900. 
Turime genj bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384

IŠNUOMOJAMA

Apstatytas mieg. kambarys ant
ram aukšte. Patogi vieta, $12.00 
savaitei. 1612 So. 49th Avė., Ci
cero.i-------------------------------------- ------- _

! Išnuom. mod. cottages atostogoms 1 
LAKELAND TERRACE 

Atvykit pasižiūrėti, ar skambinkit
RUBY KAHN

Union Pier, Mich. LAlteside 2216 
Box 224 Taip pat pardavimui

Marąuette Parke ant Talman 
Avė., netoli 69th St. parduodamas 
geram stovy 2-jų lietų mūr. na
mas ir 2-jų maš. naujas garažas. 
Del apžiūrėjimo šaukite PR 8-3792

Perskaitę "Draugą", duoki 
te ii kitiems pasiskaityti.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

HELP WANTED — VYRAI

• GISHOLT LATHE 
OPERATORS

• TOOL GRINDER
• MACHINE ASSEMBLERS
• GENERAL MACHINISTS

lst and 2nd shift.
Highest rates in area. 

Outstanding fringe benefits, 
including

Free Hospital Sickness Insurance.

THE
LOCKFORMER
COMPANY

4615 W. Roosevelt Rd. 
Phone BI 2-2070

% i — DĖMESIO

DĖMESIO!
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Gražiy vizitiniu korteily 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRA U G A £

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama, kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHTCAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500 
dlllllllIIIIIIIIIIIIiHHI ItlMIlilIIIIIIIIIIIIIIIII

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME UVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W. 69th St., Chicago

V. ŠIMKUS^
Statybos tr Remonto Darbai 
2018 WEST 71st STREET 

Tel.: PR 8-4268 (r TE 9-SKS1

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OP FREE PARKING

4 '/2%
Naujas ankštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario men. 1 d,, 1962 m, 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sansio ir liepos mėn. 1 r.
Ufll PIRM. ir KETV. ............................. 9 v. r. Iki 8 p. p.
VHl.MlnlUUa« ANTRAD. ir PENKT....................... 9 v. r. iki B p. p.

ŠEŠTAD. .... 9 y. r. Iki 12 v. d, Trečiad. uždaryta.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

IP

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 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockweil Street
Tel. GRovehill 6-7875

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dięjiražtis. Gi skelbimų katS/>

Remkit dien. “Draugę”

Heating Contractor
Greit, sąžiningai lr garantuotai 
įrengia naujus, perstato senus 
įvairiu rūšių gazu, alyva lr ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
bollerlua Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) Ir kt. darbus. 
Nemokamai apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET ItfETAL 

4444 B. Westera Avaa 
Chicago 9, m.
TeL VI 7-S447

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

BA 1-6047, RO 2-8778

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

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų namų
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VTSUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOSU

PAGEIDAVTMA.
ST 8-0708 CL 7-2091 Chicago, UI.



Misijohieriai, dirbantieji Kolumbijos raupsuotųjų kolonijoje Agua 
de Dios, su lietuvių jiems dovanotais motociklais. Jų nupirkimą 
suorganizavo kun. A. Sabaliauskas, salezietis, kai atsilankęs pas 
raupsuotuosius pamatė būtiną reikalą turėti motociklus kunigams, 
kuris pas ligonis turi vykti didesnius nuotolius.

Tautų išlaisvinimas I DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. liepos mėn. 16 d.

PADĖKA LIETUVIAMS IŠ 
RAUPSUOTŲJŲ KOLONIJOS

Lietuviai įtaisė du motociklu 
misionieriams, aptarnaujan
tiems ligonis raupsuotųjų kolo
nijoje Agua De Dios, Kolumbi
joje. Tos kolonijos klebonas at
siuntė tokią padėką:

“Mano mielieji lietuviai gera
dariai,

Nors aš ir nepažįstu jūsų, 
tačiau galiu įsivaizduoti kokie 
geri katalikai jūs esate, nes per 
kun. A. . Sabaliauską atsiuntė 
mums dvi “Lambrettas” (mo
tociklus) pagelbėti mūsų apaš
tališkame darbe. Iš tikrųjų, tik
roji Krikščionybė yra pilna ar
timo meilės, kurią mano broliai 
(kunigai misijonįeriai) ir aš iš 
jūsų patyrėme.

Gal jūs nė neįsivaizduojate, 
kiek jūs mus sušelpėte. Tropi
nis klimatas, kuriame mes gy
vename, yra labai slopinantis, 
atseit, karščiausias Kolumbijo
je. Klimatas, nuotoliai ir laiko 
stoka sudaro didelių sunkumų 
ligonis aprūpinti šv. sakramen
tais ir dvasinę paslaugą teikti 
ligoninėse. Tačiau jūs su “lam- 
brettomis” tai visą pakeitėte. 
Ačiū jums,.

Būkit tikri, jog kunigai (mi

i

KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont.

Dail. J. Balas įamžina savo 
kūrybą šv. Jone

Toronto Šv. Jono Krikštyto
jo par. bažnyčiai vykdant per
tvarkymo darbus: navos viršu
tinės dalies estetišką sudvigu
binimą, kad žiemos metu geriau 
palaikytų šilimą, o vasarą — 
neleistų įkaitusiam stogui skleis 
ti karščibį bažnyčios vidų; taip 
pat pravedant šviesų naują su
reguliavimą, menišką altorių 
erdvės sutvarkymą, naują baž
nyčios išdekoravimą ir kitą me
ninį pertvarkymą — daug sie
los sudėjo torontiškis dailinin
kas Juozas Bakis.

Jo darbai ir bažnyčios tvar
kymas dar nebaigtas. Laukia 
naujų stacijų — Kryžiaus ke
lių sudėjimas, bažnyčios suolų

si jonieriai) ir Agua De Dios 
raupsuotieji melsis už jus. Mes 
visi turime gerų bičiulių, t. y. 
turime jus visus ir kun. A. Sa
baliauską, pamilusį šią raup
suotųjų koloniją, jos geradarį. 
, Kun. Jonas Elsakkers, SDB.

klebonas.
Prie to laiško kun. Ant. Sa

baliauskas atsiuntė prierašą: 
į “Malonu man buvo patarpi
ninkauti lietuviams gerada
riams nupirkti Agua De Dios, 
Kolumbijos raupsuotųjų kolo- 

. niją aptarnaujantiems kunigams 
du motociklu — Lambretta, — 
kurių pašventinimą ir visus tos 
kolonijos kunigus misijonierius 
matote šiame pridėtame paveik 
sle. Turiu taipgi pažymėti, jog 
vieną iš minėtųjų motociklų 
yra nupirkę Juozas ir Ona Ju- 

1 sevičiai iš Rockford, III.
Dalį paaukotų laikrodukų 

raupsuotus slaugančioms sese
lėms jau yra nuvežęs kun. M. 
Tamošiūnas, grįždamas iš JAIV 
į Kolumbiją; gi žadėtus leng
vus liturginius rūbus jau irgi 
ruošiama pasiųsti visoms aštuo 
nioms Agua De Dios raupsuo
tųjų ligonių koplyčioms. Vi
siems malonių atostogų ir ačiū 

i už motociklus.
i Kun. Ant. Sabaliauskas, SDB

restauracija ir kitoki darbai. Da 
bartiniu metu dail. J. Bakis už
siėmęs bažnyčiai vitražų kūry
ba ir jų darbu. Kairiajam baž
nyčios šone (iš kiemo pusės), 
vadinamųjų mažų langų — 10 
vitražų jau sudėta.

Paskutinėmis dienomis įdėti 
vitražai. į tris langus bažnyčios 
gale (priešingoj altorių pusėj), 
kur yra Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklas — paminklinė 
lenta. Vitražuose iš kairės į de
šinę — viename spalvoto stik
lo rūtos šakos kompozicija, ant
rame — aukuras, o trečiame — 
Gedimino stulpai.

Ypatingai šie trys vitražai 
dvelkia malonaus skonio kom
pozicijomis. Jie neperkrauti — 
pasirinktieji kompoziciniai vaiz- 

'dai tirštai neužgožia viso stiklo

Chicagos žinios
SENATORIUS APIE PREZI

DENTĄ
Illinois senatorius Dirksen, 

respublikonas, išgirdęs, kad pre 
zidentas Kennedy vyksiąs į Chi
cagą spalio 19 d. pasakyti kal
bą, remdamas demokratų kan
didatą į senatorius Sidney Ya
tes, pareiškė: “Kennedy yra 
savo partijos vadas. Yra kai 
kurių dalykų, kuriuos preziden
tas partijai turi atlikti. Šis ap
silankymas yra jų vienas”.

CHICAGO YRA TREČIOJ 
VIETOJ

FBI direktorius Edgar Hoo- 
ver Washingtone paskelbė są
rašą miestų, kur būna daugiau
sia kriminalinių nusikaltimų. Jo 
duomenimis Chicago yra tre
čioj vietoj. Los Angeles yra pu
moj, o New Yorkas antroj vie
toj.
NORĖJO BŪTI VIRŠININKŲ 

PASTEBĖTAS
Raymond Zabloubil, 2238 W. 

24 gt., prisipažino, kad jis du
kart padegė National Biscuit 
kompanijos sandėlį, 7300 S. Ke

ir lietuviams labai artima (su 
daugeliu lietuviškų tautinių sim 
bolių) šventykla — Dievo na
mai.

Neseniai bažnyčia įsigijo nau 
ją, tautiniais motyvais pagal 
dail. T. Valiaus projektą paga
mintą, puikią monstranciją, ku
rios didesnė kainos dalis dar 
buvo skoloj.

Liepos 8 d. klebono praneši
mu iš pamokslo, vienas lietu
vis, nors būdamas suaugusiam 
amžiuje, pasiekęs profesinį iš
silavinimą Kanadoje ir gavęs 
diplomą, nors būdamas neturtin 
vitražuose, leidžiama iš išorės 
įeiti šviesos reflekeijoms.

Iš Gorevale gatvės pusės di
dieji langai dar nevitražuoti.

Vitražai dedami fundatorių 
lėšomis, tad reikėtų prie kiek
vieno jų įmontuoti lenteles su 
fundatorių pavardėmis ir nuro
dymu — kokiam tikslui funda
cija dedikuojama. Juk tai — sa
vos rūšies paminklai.

Šiaip jau — Šv. Jono bažny
čios tvarkymo, puošimo ir meni
nio išgražinimo darbai — labai 
jau toli pažengę į priekį. Iš bu
vusios senos, galima sakyti, ap
samanojusios bažnytėlės — pa
daryta graži, erdvės ir meniniu 
atžvilgiais puikiai sutvarkyta 
gas, dėkodamas už mokslo už
baigimo sėkmę Aukščiausiajam, 
paskyrė auką $200 monstranci
jos skolai sumažinti.

Mes, Šv. Jono parapijos pa- 
rapiečiai, nujėgiame, kas tas 
geradarys aukotojas, tačiau, pa 
gerbdami jo kuklumą, pavardės 
neskelbiame, nes ir klebonas jos 
neminėjo. Pr. Alšėnas

dzie. Jis norėjo, kad viršininkai 
pastebėtų jo budrumą, jam at
radus ir pranešus apie gaisrus.

PARDAVĖ EDGEVVATER 
VIEŠBUTĮ

Edgewater Beach viešbutis, 
5439 Shėridan rd., turįs 1,000 
kambarių, buvo parduotas už 
8 mil. dol. Viešbutis buvo pa
statytas 1924 metais. Statyba 
tuo laiku kainavo 9 mil. dol.

GRANT PARKO KONCERTAI

Koncertai, kurių galima ne
mokamai klausyti Grant Parke, 
prasideda 8 v. y. Liepos 18 ir 
20 d. diriguos Theodore Bloorn- 

: field, o solistas bus smuikinin- 
: kas Jaime Laredo. Liepos 21 ir 
22 d. bus Cole Porter muzikos 
naktys, kurioms diriguos Leo' 
Kopp.

NAUJA ŽVĖRYNO GALVA
Dr. Lester Fisher bus naujas 

Lincoln parko žvėryno direkto
rius. Jis yra žvėryno veterina
rijos gydytojas nuo 1947 m. ir 
turi nuosavą Berwyne gyvulių 
ligoninę. Postą užims spalio 1 
d., kai senasis direktorius Mar- 

ilin Perkins išvyks į St. Louis 
I užimti to miesto žvėryno vedė
jo vietą.

Dvasinėj tvarkoj yra daug leng
viau atlikti kokį didelį pasiauko
jimo aktą, negu kasdien ir kant
riai kryžiuoti savo kūną su visais 

ijo netvarkingais jausmais. Smulk- 
ikios pareigos yra dažnai sunkes
nės, nes jos atrodo nereikšmingos 
ir nuolat pasikartojančios, bet ne
ištikimybė mažuose reikaluose ren 
gia dirvą didėlei neištikimybei. 
Mažuoju neteisybės aktu taip pat 

, sulaužoma riba, skirianti gėrį nuo 
' blogio. — Fult. J- Sheen

PRANCIŠKA
DOBRAWALSKAITI

Gyveno 1701 So. Ruble Str.
Mirė tragiškai liepos Į 4 d., 

5 valandą, sulaukusi 31 metų 
amžiaus. į

Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

tėvas Krank, sesuo Eksvara Ži
lius, jos vyras Bruno ir jų šei
ma, trys tetos: Ona. Bekulčius, 
Tekle Rudiene ir Berniee Pe- 
tors ir jos vyras Alex, ir jų šei
mos bei kiti gimines, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas pirma
dienį 12-tą valandą, P. Gurs
kio koplyčioje, 71S West ISth 
Street. Laidotuves įvyks tre
čiadienį, liepos 18 d. Tš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Tėvas, sesuo, 
ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. P. Gurskis, te
lefonas SE 3-5711.

(Atkelta iš 1 pslj 
į pasikeitimai ten vyktų taikiai 
i ir tvarkingai. D. Britanija per 
labai kompetetingus savo parei 
gūnus rūpinasi sutvarkyti viso 
regiono politinius, konstituci
nius ir ūkinius klausimus, to
dėl J. Tautų paraginimas var
giai ar besąs reikalingas.

Vienas asmuo, vienas balsas 
Tai brito argumentas, nors iš

esmės ir teisingas, nebuvo pa
rkankamas karštiems antikolo- 
Inialistams nuo klausimo svars- 
'tymo dabar atsisakyti — klau- 
> simas buvo diskutuojamas ir 
priimta rezoliucija, prašant D. 

; Britaniją nedelsiant sukviesti 
naują konstitucinę konferenciją 
su visų politinių susigrupavimų 
dalyviais, kad būtų surašyta 
nauja konstitucija, garantuo
janti daugumos teises principu 
vienas asmuo, vienas balsas, 

j amnestuoti visus politinius ka- 
\ linius, duoti laisvę veikti poli- 
,' tinėms partijoms.

Už tokią rezoliuciją balsavo
73 nariai, vienas balsavo prieš
(P. Afrika) ir šios 27 susilai
kė: Argentina, Australija, Aus
trija, Belgija, Kanada, Kolum
bija, Danija, Dom. Respublika, 
Salvadoras, Suomija, Prancūzi
ja, Graikija, Guatemala, Airija, 
Italija, Japonija, Luksembur- 
gas, Olandija, N. Zelandija, Ni- 
karagua, Norvegija, Paragva
jus, Peru, Ispanija, Švedija, 
Turkija ir JAV. Islandija klau
simo svarstyme visai nedalyva
vo. D. Britanija balsavime ne
dalyvavo.

P. Rodezijos klausimas vėl

Marijona Pocienė
(pagal tėvus Petravičiūte)
Gvv. 821 VVest 34th Place, 

Telef. YArds 7-139G.
Mirė 1962 m. liepos 15 dieną 

3:30 vai. ryte.
Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskričio, Jurbarko mies
to.

Amerikoje išgyveno 56 me
tus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Kazimieras, dūkte Ma- 
rie Danko, žentas Steponas, 
sesuo Ona Stankienė su šeima, 
pusseserė Paulina Cermak su 
šeima, švogeris Petras Pocius, 
švogerka Marijona Pociene su 
šeima, ir kiti gimines, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė prie S.L.A. 36-t.os 
Kp. ir Chicago laetuviii Dr-.ios.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 330 7 So. Li- 
tuanica Avė. ‘ I.aidotuves įvyks 
trečiadienį, liepos 18 dieną. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pantados už velionės sielą, Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ii' atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, duktė, 
žentas, sesuo ir kiti giminės.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, Telef. YArds 7-3401.

bus 17-sios sesijos darbotvar
kėje, tačiau britai patys ir be 
paraginimų ieško būdų labai 
komplikuotus to regiono reika
lus tinkamiausiai sutvarkyti ir 
talkon kviečiasi daugumos at
stovus, tačiau jiems sunkina

GUŽAUSKŲ BEVERLY KSLLS GILINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

.L F. EUDE1KIS
IRIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

»
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4895-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4339-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AWULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETT£ FUNERAL HOME NC-.IJ.I..L 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhaII 3-2198-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ,

TRIS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDltlONBD KOPLYČIOS

REpubHe T-8909

darbą atkaklūs europiečių at
stovai panašiai, kaip jie darė ir 
Alžirijoje. Tikimasi, kad, lai
kui atėjus, ten apsigyvenusių 
britų atstovai suras pakanka
mai geros valios surasti bendrą 
kalbą su spalvotųjų dauguma.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

Laikas užeiti į Mutual Federal Bendrovę, kuri 
nuo šių metų liepos men. 1 dienos numato mokėti4U

PER METUS UŽ VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS !
Dividendai išmokami gruodžio 31 ir įPRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN —

birželio 30 d.d. SAUGIOJ LIETUVIŠKOJ BENDROVĖJ!

A. -f- A.

VACLAVUI ANCEVIČIUI (Anduliui) 
mirus, reiškiu nuoširdžiausią užuojautą jo seseriai 
JADVYGAI JARIENEI, švogeriui BRONIUI JARUI, tetai 
KOSTANCIJAI, broliams VAITIEKUI ir VINCUI, duk
terims, sūnui ir žentams.

M. DUNDURAITE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
LAfayette 3-3572

MUTUAL /XX«/$AVIIO
Chartered and Supervised by the United States Government

2202 VV. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

A. -j- A.
ONA ČERNAUSKAS

(PO TĖVAIS KASCIOKAITĖ)
Gyveno 3327 "West Le Moyne Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė liepos 14 dieną, 1962 m., 2:30 valandą po pietą, su

laukusi pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Sudąrgos par. Amerikoj išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime gimines: Pranas Čc.rnausfeas, 

Ursųįa ir Kclix Palilunas ir I-Iedvyga Willonowska ir šeima, taip
gi daug kitą draugų ir pažįstamų. Lietuvoje liko brolis ir sesuo.

Priklausė prie Sv. Cecilijos draugijos, Chicagos Lietuvių 
Draugijos ir prie Susivienijimo Lietuvių Amerikoje.

Kūnas bus pašarvotas šiandien (pirmad.) 5-tą valaųdą po 
pietų Woid and Wold koplyčioje, 3337 West North Avenue. Lai
dotuvės įvyks trečiadienį, liepos 18 dieną. Iš koplyčios 9:15 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Mykolo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų, bus nulydėta 
Į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai . kviečiame visus: gimines, draugus ii’ pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Gimines, draugai ir pažįstami.
Laid. direkt. Steponas Lackawicz, Telef. RKpublie 7-1213.

3307 LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArdi 7-3401

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DLL. Tel. OLympie 2-1003



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. liepos mėn. 16 d.

X LB Chicagos apygardos 
valdyba yra gavusi lietuvių vi
suomenei ribotą bilietų skaičių 
su 15% nuolaida į Tarptautinę 
Prekybos ir Pramonės parodą, 
kuri įvyks š. m. liepos 25 — 
rugpiūčio 12 d. Chicagoje. Bilie 
tus iki liepos 25 d. galima įsi
gyti: Balio Brazdžionio preky
boje, 2646 W. 71 St., “Margi
niuose”, 2511 W. 69 St., Mečio 
Šimkaus Real Estate įstaigoje, 
4259 S. Maplewood Avė.

X Dail. Antano Rūkštelės kū 
rinių paroda įvyks šį rudenį 
lapkričio 10 -18 dienomis Jau
nimo Centre. Prieš tai dail. A. 
Rūkštelės paroda įvyks Worce- 
stery, Mass. Vasaros metu dail. 
Rūkštelė duoda piešimo ir ta
pybos pamokas savo vedamoje 
meno mokykloje. Atspėjamu lai 
ku dailininkas rašo knygą iš 
meno srities.

X Dantų gyd. P. Vaitaitienė, 
Cieeroje praktikuojančio dr. 
Vaitaičio žmona, prieš keletą 
metų laimėjusi Chicagos “Sin- 
gerio’’ suruoštuose siuvimo mė 
gėjų kursuose pirmą vietą ir 
savo sugebėjimus įrodžiusi kar
tūnų baliuose bei Operos baliu
je, laimėdama pirmas vietas už 
originaliausias ir gražiausias 
sukneles, mielai sutiko parody
ti savo vakarinius bei popieti
nius rūbus Ark. Matulaičio Se
nelių Namų Statybai paremti 
madų parodoje.

X Lietuvių Fronto Bičiulių 
poilsio ir studijų savaitė šįmet 
įvyksta Kanadoj rugpiūčio 5-12 
dienomis. Studijų savaitė prade 
dama Maironio minėjimu rug
piūčio 5 d.; dalyvaus paskaiti
ninkas ir jaunimo choras. Rug
pjūčio 9, ketvirtadienį, bus li
teratūros vakaras, rugpiūčio 10 
d. partizano minėjimas, rugpiū
čio 11 d. koncertas, dainuoja 
sol. Verikaitis ir sol. šukytė, 
akompanuoja muz. Gailevičius. 
Tuo pat metu stovykloj vyks ir 
lietuvių dailininkų paroda. Iš 
Chicagos žada vykti Lietuvių 
Fronto bičiulių būrelis.

X St. ir T. Martinkai, ilgus 
metus Bridgeporte turėję vy
riškų drabužių krautuvę, dabar 
jau eilė metų kai yra patogiai 
įsikūrę Beverly Shores. Jaunes
nis būdamas St. Martinkus bu
vo labai gerai žinomas muzikan 
tas ir vadinamų kapeli jų vado- 
dovas, dažnai kviečiamas į lie
tuviškus parengimus. Jo muzi
kantų grupėje buvo iš kunigaik 
ščio Oginskio lėšomis išmokytų, 
kurie didžiuodamiesi apie tai pa 
šakodavo. Ir dabar St. Martin
kus kartkartėmis savo pirštus 
akordeonu pamiklina.

X Veroniką šalnienę penkta 
dienio vakare apie 7 v. buvo 
užpuolusi plėšikė. Baigusi dar
bą Šv. Jurgio par. klebonijoje, 
kur ji yra virėja, Šalnienė ėjo į 
namus. Vos perėjus Lituanica 
gatvę ir pradėjus eiti 33 gat
ve į Halsted pusę, staiga kaž
kas atlaužė jos ranką ir ištrau
kė rankinuką su penketo dole
rių ir raktais. Atsigrįžusi pa
matė, kad buvo moteris plėšikė, 
kuri skubiai nubėgo į netoliese 
stovintį juodą automobilį ir sė
dusi, vyrui vairuojant, nusisku
bino tolyn. Buvo lietus ir liet
sargiu prisidengusi Šalnienė nei 
nepastebėjo, kaip plėšikė taip 
arti prislinko.

X Ieškoma virėja ar skalbė
ja. Su pasiūlymais skambinti 
PO 7-1687. (Pr.)

X Dėmesio! Savininkas par
duoda 6 kambarių bungalow 
Marąuette parke: 6331 So. 
Rockwell St. telef. 254-8338.

(Sk.)

X Onai Stankus, gyv. Chica
goje, yra laiškas nuo Barboros 
Kankienės iš Kretingos. Atsi
imti Draugo administracijoje.

X Mary Lynu Kazunaitė, 6 
m., vadinamoj Free Fair, kuri 
vyksta aikštėje ties Damen ir 
47 gatve, kasų konkurse, kla
sėje jaunesnių kai 7 m. . am
žiaus, laimėjo antrą vietą. Ka- 
zunai gyvena 6118 So, Mozart.

X Muzikos konkurse, kurį 
; dabar praveda dienraštis “Chi
cago Tribūne”, gražiai pasižy
mėjo Tomas Smicklas, 11 m., iš 
Berwyn, taipgi Antanas Pavi
lionis, 12 m., 6505 S. Kenneth 
av. Varžybos akordeono ir pia
no muzikoje tebetęsiamos; bai
gsis tik pačią muzikos festiva
lio dieną — rugp. 18, Soldiers 
field stadione.

X Trys lietuvaitės akademi- 
kės — Vita Vilutytė, Irena Pau 
liūtė ir Gražina Stepaitytė, vi
sos iš Chicagos, norėdamos pa
žinti Europos kraštus bei ąpžiū 
rėti jos tūkstantmetės kultūros 
paminklus, išvyko ilgesniam lai 
kui į užjūri. Jos jau aplankė 
Angliją, Belgiją, Olandiją, Va
karų Vokietiją, Prancūziją ir 
Šveicariją. Dabartiniu metu ke
liauja po Italiją. Vėliau vyks į 
karštąją Ispaniją, kur sustos il
gesniam laikui. Į JAV grįš rug
sėjo mėnesį.

X Remdami Lietuviškos Kny
gos klubą, kiekvienas būsime 
knygnešiu. Įmokėję tik $5.00 
avanso, mes jau sudarysime 
gražią sumą naujiems kūri
niams leisti. Kviečiami visi įsi
jungti į L. K. klubą. Naujausi 
leidiniai papigintomis kainomis 
jau pasiekė daugelį L. K. klubo 
narių. Tai: “Veidu prie žemės”, 
“Vyrai klystkeliuose”, Enciklika 
“Motina ir Mokytoja”, “Žiob
riai plaukia”.

X Dvylika jaunij lietuvaičių 
kanklininkių pildys programą 
Tarptautinėj Prekybos parodoj 
McCormick rūmuose. Apie tai 
skelbiama savo biuleteny paro
dos administracija, pažymi, kad 
tai bus vienas didesnių patrauk 
lių įvykių Tarptautiniame Liau
dies Dainų festivaly, vykstan
čiame tos parodos metu. Tas fe 
stivalis tęsis kaip nenutraukia
ma programa per visas 19 pa
rodos dienų (liepos 25 —- rugp. 
12 d.). Iš viso tam sutelkta 3,- 
000 programos pildytojų. Lietu 
Vaičių kanklininkių vadovė yra 
Anelė Kirvaitytė, 4608 S. Wood 
St. Parodos kultūrinės dalies di 
rektorė Helen Tieken Geraghty 
minėtam biuleteny rašo: “Mes 
jaučiamės pagerbti, galėdami 
Tarptautiniame Liaudies Dainų 
festivaly turėti lietuvių kankli
ninkių ansamblį”. Šį ansamblį 
sudarys kanklininkės: Raminta 
Lampsaitytė, 7754 S. Troy av., 
Geraldina Navikaitė, 4206 So. 
Campbell av., Rima Pakeltytė, 
4355 S. Campbell, Dalia Bakai- 
tytė, 5202 S. Fairfield av., Al
dona Macnoras, 4252 S. Arte
sian av., Janina Ruibytė, 4049 
S. Artesian, Virginia ir Dalia 
Chodockaitės, 3417 S. Wallace 
av., Rima Deksnytė, 3122 So. 
Halsted st., Dalia Barmutė, 
7138 S. Maplewood av. ir Rūta 
Jonynaitė, 4329 S. Rockwell st.

LAIVAS IŠPLAUKĖ NEIŠ
KRAUTAS

American Export linijos 9,- 
644 tonų prekinis laivas Expe- 
ditor išplaukė iš Chicagos uo
sto neiškrautas, kai dvi krovė
jų unijos tarp savęs nesusitarė 
dėl jo iškrovimo. Laivas buvo 
atvežęs alyvų ir kitų dalykų iš 
Viduržemio jūros kraštų.

UŽSAKĖ 300 NAUJŲ AUTO
BUSŲ

Chicagos susisiekimo linija 
(CTA) užsakė 300 naujų auto
busų, kurie iki kitų metų va-

K. Donelaičio mokyklos choras, vadovaujamas muziko J. Bertulio, mokslo metų užbaigimo iškilmėse.

IS ARTI IR TOLI

Chicagoje ir apylinkėse

J. A. VALSTYBĖSE
— Sudarytas vilkaviškiečių 

komitetas Chicagoje įtemptai 
dirba, organizuodamas jubilie
jaus iškilmes. Baigusieji ir lan
kiusieji Vilkaviškio gimnaziją, 
taipgi jos mokytojai ruošiasi 
gausiai su savo artimaisiais bei 
bičiuliais dalyvauti gimnazijos 
55 metų ir miesto 300 metų ju
biliejaus iškilmėse š. m. rugsė
jo 1 ir 2 dienomis Jaunimo Cen 
tre, Chicagoje.

Rugsėjo 1 d. 6:30 v. v. vilka
viškiečiai kartu su visa lietu
viškąja visuomene rinksis į mi
nėjimo akademiją - koncertą ir 
literatūrinį vakarą Jaunimo' 
Centran, kur programą išpil
dys kūrybinės vilkaviškiečių pa 
jėgos. .

Rugsėjo 2 d. 10 v. r. pamal
dos Jėzuitų Namų koplyčioje 
prie Jaunimo Centro. Vakare 5 
v. jubiliejinis banketas su šo
kiais ip linksmąja menine prog
rama Jaunimo Centro didžiojoj 
salėj.

Iki rugpiūčio mėn. 15 d., pra
nešant savo dalyvavimą, vilka
viškiečiai registruojasi šiuo ad
resu: Kazys Povilaitis, 2632 W. 
69 St., Chicago 29, III. Telef. 
GR 6-8038. Norima žinoti bent 
apytikrį, ypač banketo, dalyvių 
skaičių, o taipgi parūpinti iš to
liau atvykstantiems nakvynes.

— Charles Štokas, žinomo 
So. Bostono, Mass., fotografo 
sūnus, Pennsylvanijos universi
tete gavo elektrikos inžinerijos 
magistro laipsnį.

INDIJOJE
— Lietuvis misijonierius sa

lezietis kunigas J. Svirnelis par 
vyko iš savo rekolekcijų, kurias 
praleido Khasi kalnuose, toli nuo 
lygumų karščių. Grįžęs rado 
miestelį ir apylinkes apsemtus 
Brahamaputros vandens. Pot
vyniai dideli.

Rašo, kad Shillonge, salezie
čių seminarijoje įšventinta 13 
naujų kunigų, 28 subdiakonai. 
Bemaž visi juodukai, tik pora 
baltaveidžių. Saleziečiai čia turi 
nemažai čiabuvių pašaukimų. 
Tik provincijoj turi virš šimto 
aspirantų, virš 30 filosofijos stu 
dentų, 18 naujokų noviciate ir 
40 teologijos studentų. Tarp 
trijų provincijų — Madraso, 
Kalkutos ir Assamo — šis skai 

‘čius trigubai padidėtų.
Tačiau tiek jaunų burnų . iš

maitinti, aprūpinti kainuoja 
daug.

Net dvi lietuvių šeimos iš J- 
AV padeda dviem klierikam tę
sti mokslą į kunigus čia Indi
joje. “Būtų labai gerai, jei jų 
atsirastų ir daugiau, nes yra 
visų pareiga plėsti Bažnyčią pa 
gonių kraštuose, jei norime ap
ginti ją ir savo kraštuose”,— 
rašo kun. Svirnelis.

OKUP. LIETUVOJE
— Vysk. Teofilis Matulionis

Kadariškių km., Utenos apskr. 
Dar 1929 m. buvo bolševikų are 
štuotas, 11 mėnesių išlaikytas 
kalėjime, 24. kartus tardytas ir 
nuteistas 10 metų sunkiųjų dar 
bū kalėjimo. Buvo išvežtas ,į 
sunkiausių sąlygų lagerius So- 
lovkų salose, kur buvo verčia
mas dirbti prie miško kirtimo 
darbų. Susitarus su Lietuvos vy 
riausybė, 1933 m. buvo iškeis
tas į komunistus kalinius. 1933 
metais lankėsi Lietuvoje. Nuo 
1943 m. sausio 9 d. yra Kaiše- 
dorių diecezijos vyskupas. Oku
pantai jį privertė apsigyventi 
Šeduvoje ir kliudo jam eiti vys
kupo pareigas. Bolševikų kalin 
tas trimis atvejais.

— Išcenzūruoti V. Mykolai
čio - Putino “Altorių šešėliai”. 
Okupuotoje Lietuvoje išleistoje 
J. Lankučio knygoje “V. Myko
laičio-Putino kūrybą” 223 pus
lapy rašoma, kad leidžiant nau
ją “Altorių .šešėlių” laidą buvo 
išimtos tos vietos, kur knygos 
herojus Vasaris gėrisi nepri
klausomos (anot Lankaičio — 
“buržuazinės”) Lietuvos gyve
nimo reiškiniais. Bolševikų cen
zūra žiauriai kieta.

Hgg

sario mėnesio bus pagaminti ir liepos 4 d. pradėjo 90-sius am- 
pristatyti General Motors ir , žiaus metus. Laikosi, palygina- 
Flexible kompanijų. Į mai gerai. Yra gimęs 1873 m.

Kun. B. Vitkus, MIC, religinės 
spauudos skleidėjas ir platintojas, 
šiomis dienomis lankėsi Chicago
je.

— Vilniaus universitetą bai
gusiems šiemet įteikta 600 dip
lominių knygelių (su sovietų 
valstybiniu herbu), jų tarpe 
102 gydytojams.

— Apie dail. A. Žmuidzinavi
čių, jo kūrybą, nuopelnus pas
kelbė straipsnį Montevideo, Uru 
gvajuje leidžiamas žurnalas 
“Revista dėl Informacion” 4 
nr.

— J. Avyžiaus romanas 
“Žmogus lieka žmogumi” birže
lio 17 d. pastatytas per Vil
niaus radiją, Režisavo A. Ker
nagis. Aktorių tarpe pasirodė: 
G. Jakavičiūtė, A. Radzevičius, 
V. Derkintis, J. Kanopka ir kt.

— Šiaulių “Aušros” istorijos- 
etnografijos muziejuj atidaryta 
liaudies meno paroda—ji užda
ryta liepos 5 d. Buvo eksponuo 
ta rajonų liaudies menininkų
darbų.

EUROPOJE
— Viso pasau’io lietuvių laik 

raščiai ir žurnalai kviečiami j 
spaudos parodą Londone. ABN 
— Antibolshevik Bloc of Na-

tions—Miunchene pranešė, kad 
“World’s Press News and Ad- 
vertising Review” Londone ren
gia spaudos parodą ir kad ren
gėjai prašo ir tremties tauty
bes iki šio mėn. 25 d. nusiųsti 
šiai parodai savo spaudos — 
laikraščių ir žurnalų.

Dalyvavimas mūsų spaudos 
šitoje parodoje būtų dar vienas 
įrodymas, kad lietuviai ir sve
tur yra gyvastingi savo lietu-, 
vybe, kultūra ir aktyvūs kovo
je su Lietuvos okupantu, nors 
pastarasis ir visaip naikina tau
tą.

Kadangi trumpas laikas, tai 
kai kurių kraštų kai kurioms 
redakcijoms šitąjį prašymą per 
daviau atskirai. Bet dėl pašto 
brangumo visoms negalėjau pa
rašyti.

Labai prašau ir kitų laikraš
čių redakcijas perspausdinti šį 
pranešimą ar kitaip apie anks
čiau minėtą reikalą paskelbti.

Laikraščius ir žurnalus siųs
ti adresu: Mr. D. G. Stevvart- 
Smith, Manor Cottage, Weeke, 
Winchester, England. (Praneša 
J. Kairys, Vokietija).

— Tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimas. Vasario 16 gimna
zijoje minėjimas įvyko birž. 17 
d. Anksti rytą gedulo ženklan 
buvo pakelta vėliava iki pusės 
stiebo. Po pamaldų gimnazijos 
salėje buvo iškilmingas minėji
mas, pradėtas išklausius iš plok 
štelės Haydno Oratoriją. Gim
nazijos direktorius tarė įžangi
nį žodį, primindamas 1941 m. 
tragiškas mūsų tautai birželio 
dienas ir žiaurų žmogaus bei 
tautos teisių pažeidimą. Ragino 
moksleivius ateity, palikus gim 
nazijos suolą, aktyviai įsijung
ti į laisvojo pasaulio lietuvių 
veiklą ir kovą už lietuvių tau
tos teisių ir laisvės atgavimą. 
Mokytojas kun. J. Dėdinas vaiz 
džiai nupasakojo šiurpius tų die 
nų pergyvenimus keliasdešimt 
tūkstančių ištremtųjų lietuvių, 
jo taip pat ir įvykdytas tuo lai
ku įvairiose vietose suimtųjų 
žudynes. Mokinė Bajerytė, mo- 
kin. Tamošaitytė padeklamavo 
minėjimui pritaikytus eilėraš
čius. Pabaigoje išklausyta Beet- 
hoveno simfonija. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu. Vakare, 
visiems moksleiviams dalyvau
jant įvyko iškilmingas vėliavos 
nuleidimas.

— Castelnuovo Don Bosco 
gimnazijoj mokslo metų pabai
goj buvo pravestas tarp moks
leivių tikybos žinių—mokėjimo 
konkursas. Į įvairius išeito 
kurso klausimus visų klasių mo 
kiniai taip gražiai lietuviškai, 
atsakinėjo, kad jury komisija 
klasei turėjo priskirti net po 
dvi pirmąsias vietas. Konkur
są laimėjusieji gavo diplomą ir 
buvo apdovanoti atitinkamu me 
daliu.

LIETUVIŲ PAVILJONUI

Nepriklausomos Lietuvos pa
viljonui Tarptautinėje Prekybos 
ir Pramonės parodoje įrengti 
aukojo: Lietuvių Vet. Gydyto
jų s-ga, dr. L. Kriaučeliūnas, 
ALTS-gos Eeast Chicagos sky
rius, LB Gage Parko, LB Brid
geporto apylinkės po $50, LB 
Marąuette Parko, LB Town o* 
Lake apylinkės po $25, LB Mel 
rose Parko apylinkė, Kun. Bi
rutės Karių šeimų d-ja, Chica
gos skyrius, Parama (Janušai- 
tis ir Mažeika) po $20, LB Ro
selando apylinkė — $15, M. 
Rėklaitis, Talandis Foods & 
Liąuors, Palangos restoranas, 
Lietuvių Marąuette Parko Na
mų Savininkų d-ja po $10, Pr. 
Gedvilą, A. Virkau, Kuraitis, 
Marąuette Delicatessen ir XY 
po $5, ir kiti po mažiau.

Iki šios dienos paviljonui į- 
rengti aukų yra gauta iš viso 
$1,700.00, paviljono įrengimas 
kaštuos $3,500.00. Jo įrengimui 
trūksta dar $1,800.00.

Labai prašoma visų lietuvių

J.ĮS

YRA DAUG DIRBANČIŲJŲ

Chicagos rajone (6 apskrity
se) dirba 2,491,200 asmenų pa
gal JAV darbo biuro duomenis.

organizacijų, draugijų ir pavie
nių asmenų, kurie dar nėra au
koję Nepriklausomos Lietuvos 
paviljonui parodoje įrengti, pa
skubėti su lietuviška auka.

Paviljonui įrengti pinigus šių 
sti LB Chicagos apygardos vai 
dybos kasininkui Kaziui Kasa- 
kaičiui, 4719 S. Maplewood Av., 
Chicago 32, III., arba LB Chica
gos apygardos valdybos sąskai 
ton Nr. 90456 Crane Savings 
& Loan Assn., 47 St. & Rock- 
well Av., Chicago 32, III.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ MER
GAITĘ

Linda Savage, 16, 10104 Ho- 
man av., žuvo, kai Pennsylva
nia gelžkelio prekinis trauki
nys įvažiavo į automobilį, ku
riame ji važiavo, prie Calumet 
gatvės, Hammonde.

liltADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

5 *
'current dividend on investment bonus

4i/2% DIVIDENDĄ MOKAM UŽ VISAS TAUPYMO SA-TAS.
4 metų investment bonus sąskaitom mokam 4y2% dividendą 

kas pusmetį ir ekstra %% nėr metus išmokam pabaigoj 4 metų.
Už pinigus padėtus iki 10 d. mėnesio, dividendai 

skaitomi nuo 1 d. to mėnesio.
, INDELIAI APDRAUSTI IKI $10,000.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 ARCHER AVENUE, CIIICAGO 32, ILLINOIS

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air
Cond. Full Povver... $2,795.00

1961 CHEV. IMPALA 
4 Dr. H.T. .................. $2,095.00

1961 OLDSMOBILE
STARFIRE .............. $2,995.00

1960 CHEVROLET
CORVAIR ................. $1,095.00

Taip pat parūpiname ir naujus 
1962 mod. įvairių firmų už piges
nę kainą nei kitur.

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

DUODAME 6-ių menesių garanti
ją už bet kurių metų automobi
lius, kuriuos mes parduodame.

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western Avė., Chicago 36, Tel. WA 5-5121

4&
ON INVESTMENT 

ACCOUNTS

8-PIECE GLASSWARE SET

šiuos 8 puikius 10 uncijų Libbey stiklus pado
vanosime Jums, jei atidarysite $200 ar didesnę 
sąskaitą arba tiek pat pridėsite prie jau turimos. 
Viena dovana pagal sąskaitą — dovanų nesių- 
sime — pasiūlymas galioja nuo birželio 25 ir 

baigiasi liepos 14 d.
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