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Izraelio premjeras puolė Jungtines Tautas
Kodėl užsirūstino Ben-Gurion?

Izraelio ministeris pirmininkas smerkia 
"dvigubą laikyseną"

JERUZALE. — Izraelio minis 
teris pirmininkas Ben-Gurion va 
kar smarkiai puolė Jungtines 
Amerikos Valstybes dėl jų “dvi 
gubos laikysenos” izraelitų at
žvilgiu, nes, girdi, tai ncpagelbs 
ti taikos reikalams Artimuose 
Rytuose. .

Kodėl Ben-Gurion užsirūsti
no? Mat, J. Tautų S. Taryba už
vakar New Yorke aštriai papei
kė Izraelį dėl jo karinių užpuo
limų Sirijos kareivių buveinių 
praėjusį mėnesį. Izraelis teigia, 
kad sirai iš savo buveinių ap
šaudė šratais jo žvejų ir polici
jos laivus Galilėjaus jūroje.

Jungtinių Tautų Saugumo Ta 
rybos 10 balsų (nė vieno prieš) 
priėmė - Amerikos rezoliuciją, 
kad Izraelio teigimai, jog sirai 
išprovakavę užpuolimą, neturi 
pagrindo.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Britanija, Sovietų Sąjun
ga ir Jungtinė Arabų Respubli
ka ėjo išvien papeikiant Izrae
lio žygius. Prancūzija susilaikė, 
nes kulkos švilpė iš abiejų pu

Diktatorius Castro
laiko 50,000 politinių
belaisvių kalėjimuose

Kaip ilgai laisvasis pasaulis pa
kęs komunistinės vergijos 

siautėjimą?

VVASHINGTONAS. — Kubos 
diktatoriaus Fidel Castro reži
mas dabar turi uždaręs ,50,000 
politinių kalinių perpildytuose 
kubiečių kalėjimuose.

Šis dalykas iškilo Jungtinių 
Amerikos Valstybių pareigū
nams pradėjus svarstyti Fidel 
Castro pasiūlymą išlaisvinti 1, 
179 kubiečius invazijos belais
vius už 62 milijonus dolerių.

Įsiveržėliai, kurie nesėkmingai 
bandė nuversti Castro režimą 
prieš vienerius metus, yra ku
biečiai pabėgėliai, kuriuos Jung 
tinės Amerikos Valstybės pra
džioje palaikė.

Kiti belaisviai, — praneša ko 
respondentai Washingtone, — 
dar labiau yra nukentėję kai 
kuriais atvejais, negu įsiveržė
liai, kovoję prieš Castro režimą, 
taipgi negalima išleisti iš gal
vos. Teigiama, jog Castro įkali
nęs 200,000 asmenų invazijos 
įkandin, ir dar 50,000 tebėra 
kalėjimuose.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė pasmerkė barbariš
ką Castro pasiūlymą išpirkt/ 
žmonių gyvybes už pinigus.

— Izraelis ir Korėjos Respub
lika užmezgė diplomatinius san
tykius ambasadoriniame lygyje.

KALENDORIUS
Balandžio 11 d.: šv. Leonas, 

Vykintas.
Balandžio 12 d.: šv. Julius I, 

popiežius; Girulis, Jūratė.

ORAS
Cro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 50 laipsnių; rytoj — dali
nai apsiniaukę.

Saulė teka 5:17, leidžias 6:25.

sių. Prancūzų ambasadorius Ar- 
mand Berard pareiškė, kad prie 
monė “ne visiškai buvusi beša
liška ir objektyvi”.

— Izraelio premjeras Ben- 
Gurion puolė Jungtines Tautas.

Vietnamas pasiuntė
karinius dalinius
prieš komunistus

SAIGON, Pietų Vietnamas. 
— Pietų vietnamiečių pastipri
namosios jėgos ir amerikiečiai 
kariniai patarėjai užvakar pa
siųsti į apylinkę 500 mylių šiau 
rėje nuo Saigono, kur komunis
to Viet Kong partizanai balan
džio 8 dieną nužudė du ameri
kiečius kareivius ir paėmė ne
laisvėn du kitus.

Amerikos helikopteriai iš Do 
Nang nuvežė per 20 vietnamie
čių civilių ir amerikiečių pata
rėjų į apylinkę ir du pietų viet
namiečių daliniai pasiųsti sunk- 
vežimais prieš komunistus, ku
rie ten stiprinasi.

Loren ir Schell laimėjo
Oscar premijas

SANTA MONICA, Cal. — 
Dvi užsienyje gimusios žvaigž
dės — Sophia Loren ir Maxi- 
milian Schell užvakar laimėjo; 
Hollywoodo aukštas premijas, 
ir “West Side Story” buvo pa
vadinta geriausiu metų filmu.

Miss Loren gimusi Italijoje, 
o Schell gimęs Austrijoje.

— Sovietų užsienio reikalų 
.ministeris Gromyko sekantį pir
madienį atvyksta į Belgradą pas 
diktatorių Tito.

Argentinos kongresas susirenka, 

nes didėja Perono grėsmė
Specialią kongreso sesiją sukvietė naujas 

prezidentas Guido

BUENOS AIRES. — Argen
tinos kongresas sukviestas į ne
paprastą sesiją nutarti, kaip 
elgtis su peronistais, kurių va
dai numato pilietinį karą, jei jų 
rinkimuose laimėjimai nebus pri 
pažinti.

Nuverstojo diktatoriaus Juan 
D. Peron šalininkai laimėjo 43 
vietas kongrese kovo 18 dieną 
rinkimuose. Jų laimėjimai buvo 
panaikinti, pritaikius Argenti
nos konstitucijos paragrafą ki
lus politinei krizei, kuri Jose 
Maria Guido pasodino į prezi
dento kėdę.

Guido užvakar sukvietė spe
cialią sesiją išspręsti visą eilę 
problemų, kurios krašte atsira
do nuo rinkimų. Kongresas ture 
tų susirinkti 48 valandų laiko
tarpyje.

— Graikų aukso- atsargos pa 
didėjo metų ketvirtyje. Graikų 
aukso ir užsienio valiutos atsar 
gos padidėjo 30 milijonų dole
rių 1962 metų pirmajame ket
virtyje — paaugo iki 250 milijo 
nų. Tai pranešė Graikijos banko 
valdytojo pagalbininkas Demet- 
rios Galanis.

Prezidentas Kennedy pirmadienį Washingtone atidarė 1962 metų 
beisbolo sezoną. (UPI)

JAV PASIŪLĖ NAUJĄ PLANĄ 

NAUJOSIOS GVINĖJOS GINČE
flmerikiečių-britų pasiūlymo punktai

HAGA. — Indonezijos ir O- 
landijai JAV pasiūlė planą iš
spręsti Vakarų Naujosios Gvinė 
jos ginčą. Apie tai buvo paskelb 
ta Hagoje (Olandijos sostinė
je) ir Jakartoje • (Indonezijos 
sostinėje). Diplomatiniuose 
sluoksniuose pažymima, kad tą
pasiūlymą remia prezidentas . prieš • dvi savaiti ,bet numato- 
Kennedy ir Britanijos ministe- ma, kad penktadienį gali vėl pra 
ris pirmininkas H. ■ Macmillan. sidėti.

Pagal tą planą būtų palaips
niui iš tos salos atšaukiami o- 
landų pareigūnai ir jų vieton 
įstatomi Indonezijos valdinin
kai; taipgi būtų sudaryta tarp
tautinė institucija, kuri leistų 
Papuai apsispręsti. Indonezijos 
prezidentas Sukamo prinčipe pa 
siūlymą priėmęs. Olandai, atro
do, atmes.

Nota pasiusta
Sovietų Sąjungai

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės ir Bri 
tanija, atrodo, davė vakar ga
lutinį perspėjimą Sovietų Są
jungai, kad JAV vykdys visą 
eilę numatytų atominių bandy
mų šio mėnesio gale, jei Mask
va nesutiks pasirašyti atominių 
ginklų bandymų uždraudimo su 
tartį.

Jungtinį britų ir amerikiečių 
vyriausybių pareiškimą paskel
bė Baltieji Rūmai, raginantį So 
vietų Sąjungą peržvelgti savo 
poziciją dėl inspekcijos ir pri
imti “tarptautinio patikrinimo 
dėsnį”.

Greitkeliu savaite
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy gegužės 20 - 26 
paskyrė JAV greitkelių savai
tę, pabrėžiant gyvybinę plentų 
reikšmę.

Spaudoje skelbiama, kad tą' 
pasiūlymą paruošė buvęs JAV 
ambasadorius Indijoje E. Bun- 
ker, kuris dalyvavo slaptuose 
Olandijos - Indonezijos pasita
rimuose, įvykusiuose praeitą mė 
nesį Washingtono apylinkėse. 
Pasitarimai buvo nutraukti

Pagrindiniai amerikiečių - bri 
tų pasiūlymo punktai esą šie:

1. Olandija privalo pareikšti 
sutikimą Naujosios Gvinėjos su 
verenumą pavesti globai tarp
tautinės institucijos, kuri tą sa
lą administruos dvejus metus.

2. Pirmųjų metų laikotarpy 
palaipsniui būtų atšaukiama o- 
landų valdininkija.

Laikinosios Alžirijos vyriausy
bes prezidentas Abderrahmane Fa- 
ras. Naujoji vyriausybė, sudaryta 
prancūzų prezidento de Gaulle, 
pažadėjo, kad “Alžirija niekada 
netaps antroju Kongu. (UPI)

TĖVAS PANEIGIA 

BOLŠEVIKŲ 
PROPAGANDĄ

CHICAGO. — Paulius Leo
nas vakar (paskelbta “Chica- 
go’s American” pirmame pus
lapyje) “daugiau kaip rusų pro
paganda” apibūdino Maskvos 
laikraščio pranešimą, jog jo dūk 
tė sugrįžo į Lietuvą, nes jai ne
patikęs Amerikos gyvenimas ir 
dėl meilės “sovietinei tėviškei”.

Paulius Leonas, 45 metų, 
2753 W. 71 str., pareiškė, jog 
jis yra sukrėstas tokiu pasaky
mu ir manąs, kad tai ne jos žo
džiai.

Regina Leonaitė, 22 metų, su
— UAV ambasadorius Kana- grįžo į Lietuvą praėjusio va

doje Merchant pasitraukia iš i sario 21 dieną, išgyvenus dve- 
šio posto. Priežastis asmeninė. ! jus metus Chicagoje.

Sukamo ketina pasiimti 

Vakarų Naująją Gvinėją
Paliko atdaras duris dėl Naujosios Gvinėjos sutarties

JAKARTA, Indonezija. — 
Prezidentas Sukamo balandžio 
9 dieną pranešė, jog Indonezija 
eisianti į karą dėl vakarų Nau
josios Gvinėjos, jei olandai ne
pasitrauks iš kolonijos iki šių 
metų galo.

Bet jis taipgi paliko atdaras 
duris išspręsti ginčą taikiu bū
du, kuris, gal būt, būsiąs pri
imtinas ir Olandijai.

Pasak Sukamo žodžių, Indo
nezija priima principe amerikie
čių planą, kuris numato, jog

3. Antrųjų metų laikotarpyje 
indoneziečiai palaipsniui užim
tų olandų valdininkų vietas.

4. Pabaigoje antrųjų metų 
Naujoji Gvinėja pereitų Indo-1 
nezijos valdžion.

5. Net ir perėmus pareigas 
Indonezijos administracijai, ta 
tarptautinė institucija Papuai 
garantuotų apsisprendimo tei
sę.

Thompson sustojo
Bonnoje, grįždamas 

į Maskvą
BONNA, Vokietija. — Jung

tinių Amerikos Valstybių am
basadorius Rusijoje Thompson, 
grįždamas iš Washingtono į 
Maskvą, vakar sustojo Bonno
je, kur viešės, berods, 3 dienas.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris, pertraukęs savo a-
tostogas Italijoje, grįžo vakar bet tik ne prezidentą Kennedį
į Bonną. Thompson ir Adenau
eris kalbėsis Berlyno klausi
mais. Jau kuris laikas Bonnoje 
vyrauja nerimas dėl užtrukusių 
Thompsono ir Sovietų užsienio 
reikalų ministerio Gromyko pa-
sikalbėjimų Berlyno krizės klau vaičių kelionę Viduržemio jūro- 
simais. je.

ŽEMĖS REFORMA ITALIJOJE
'Planuojama suvalstybinti elektros jėgainės

ROMA. — Krikščionių demo
kratų vyriausybė planuoja Ita
lijoje pravesti žemės reformą, 
visų pirma panaudodama tam 
tikslui tuos plotus, kuriuos ne 
patys savininkai apdirba. Ant
ra, planuojama suvalstybinti e- 
lektros jėgaines. Tie du veiks
mai būsią vieni pirmųjų naujo
sios vyriausybės didesnių pas
tangų; atitinkami įstatymų pro
jektai būsią kelių savaičių laiko
tarpyje įnešti į parlamentą.

Apie tai pranešdamas “Chica 
go Tribūne” korespondentas 
Henry Gaggiottini, pažymi, kad 
elektros gamybos ir kitų ener
gijos šaltinių suvalstybinimas 
turėtų didelės įtakos į Italijos 
ūkį. Būsianti suvalstybinta ir 
atominės energijos gamyba.

Elektros gamyba Italijoje ge
rokai išplėsta. Praėjusių metų 
pabaigoje visi įrengimai jos ga
mybai ir paskirstymui buvo ver

Indonezija galėsianti pradėti ad 
ministruoti vakarų Naująją Gvi
nėją po dviejų metų Jungtinių 
Tautų priežiūros. 'Olandai dar 
netarė žodžio dėl šio plano.

Sukamo pabrėžė šią savo po
ziciją, pasakydamas kalbą avia
cijos šventėje. Indonezija gau
na iš Sovietų Sąjungos kovos 
lėktuvų, kurie skraidė ir aviaci 
jos iškilmių metu.

Anot pranešimų iš Holandia, 
vakarų Naujosios Gvinėjos sos
tinės, Olandijos kariai sučiupo
45 indonezus įsibrovėlius pra- ■ gaibos ir karinių reikmenų An 
ėjusiame savaitgalyje. Vienas '
indonezas mirė, kuris buvo su
žeistas trumpoje kovoje.

Sukamo savo kalboje pasakė, 
jog Indonezija pasižadėjusi pa
siimti vakarų Irianą (vakarinę 
Naująją Gvinėją) šiais metais.

Jis teigė, jog Indonezija myli 
taiką, bet labiau laisvę ir, “jei 
taikūs metodai nepasiseks šiais 
metais, mes pasiruošę kovoti”.

Trumpai iš visur
— Sirijos karo vadas vakar 

pranešė, kad trijų dienų lai
kotarpyje būsianti sudaryta nau 
ja civilinė vyriausybė ir, gal 
būt, būsiąs plebiscitas ,ar Siri
ją vėl sujungti su Egiptu.

— Britanijos premjeras Mac 
millan dvylikos valandų laiko
tarpyje pasiuntė Sovietų dikta
toriui Chruščevui antrąją no
tą, ragindamas jį pasirašyti a- 
tominių ginklų bandymų uždrau 
dimo sutartį, kurios vykdymą 
prižiūrėtų tarptautinė komisi
ja. Šis Macmiliano uolumas nu
stebino kai kuriuos politikus,

— Buvęs britų premjeras 
Winston ChurchilI balandžio 9 
dieną atplaukė graikų laivinin
kystės magnato Aristotelio Ona 
ssis jacbta į Agrigentą, Sicili
joje. ChurchilI atlieka trijų sa-

tinami $4,800,000,000. Italijos, akrų; iš viso Italijoj dirbamos 
elektros bendrovės pereitais me žemės yra 64,220,000 akrų. Vy
tais turėjo 50,000 tarnautojų riausybėje yra nusistatymas pa-
ir pagamindavo 59,000,000,000 
kilovatų. Privačios bendrovės 
per 10 paskutiniųjų metų pa
dvigubino elektros gamybą Ita
lijoje, investuodamos $1,600,000, 
000 naujiems įrengimams. Nu
matoma, kad augantis elektros 
pareikalavimas vers per 10 atei
nančių metų kasmet investuoti 
į tą šaką po $560,000,000 papil
domų lėšų. Pramatydamos su- 
valstybinimą, privačios bendro- 

bijojo didesnių naujų in-ves
vestavimų daryti, kas kliudė ir 
kitai pramonei augti.

Paskutiniais statistiniais duo 
menimis (iš 1961 m. balandžio 
mėn.) 16.5 procento Italijos dir
bamos žemės buvo apdirbama 
nuomininkų, pusininkų. Tokios 
žemės plotai siekia

Naujausios
NZ ■ ■žinios

— Vakar iš Cape Canaveral, 
Fla., buvo ruošiamasi paleisti 
tarptautinis satelitas. Britų yra 
satelito kapsulė, o Amerikos — 
trijų tarpsnių jėgainė. Bis sate
litas tirs ionosferą, kuri atmu
ša radijo bangas. iStebėtojų su
sirinko 74 iš 28 valstybių; So
vietų Sąjungos atstovai neda
lyvauja, bet yra jų satelitinių 
valstybių atstovai.

— Prancūzai pareigūnai va
kar Paryžiuje areštavo žymų 
slaptosios armijos organizacijos 
(OAS) vadą, kuris planavo kaip 
sabotažais paralyžuoti Prancū
ziją.

— Amerikos Valstybės depar 
tamentas vakar atskleidė, jog 
jis prieš metus perspėjo Por
tugaliją nenaudoti Jungtinių 
Amerikos Valstybių gautos pa-

goloje.
— Sovietų Aukščiausias so

vietas balandžio 12 dieną pas
kelbė valstybinę šventę, minint 
Sovietų Sąjungos skridimo į to
limąsias erdves vienerių metų 
sukaktį. Tai užvakar pranešė 
Maskvos radijas. Juri Gagari- 
no 1961 metais skridimas rake
toje aplink žemę bus metinė 

[šventė, — paskelbė radijas.

— Meksikiečiai iškilmingai su 
tiko Brazilijos prezidentą Joao 
Goulart. Prezidentas Goulart už 
vakar iš Chicagos atvyko į Mexi 
co City, kur jis buvo iškilmin
gai sutiktas ir pasveikintas, iš
lipus jam iš lėktuvo.

Meksikos prezidentas Lopez 
Mateos, jo ministerių kabine
tas, užsienio diplomatinis kor
pusas ir tūkstančiai meksikie
čių sutiko aerodrome Brazilijos 
prezidentą.

— Buvęs Vakarų Vokietijos 
prezidentas Theodor Heuss nu
vežtas į ligoninę Loerrach vie
tovėje, Vokietijoje, jam susir
gus.

— Frondizi sveikas. Du gydy
tojai vakar pareiškė, kad nu
verstas prezidentas Frondizi e- 
sąs sveikas, bet jis turėjo šio
kį tokį širdies negalavimą praė
jusią savaitę.

rūpinti 40-čiai metų paskolą iš 
3 procentų tiems nuomininkams 
ir pusininkams, kurie norės že
mę savo nuosavybėn įsigyti.

Pasikeitė notomis
MEXIC0 CITY. — Meksika 

ir Brazilija pasikeitė notomis, 
sutikdamos sudaryti jungtinį ko 
mitetą, kuris ieškos artimesnio 
ekonominio bendradarbiavimo.

Susitikimas
SEOUL. — JAV armijos sek

retorius Elvis J. Stahr jr. užva
kar susitiko su gen. Chung Hee 
Park aptarti svarbesnių gyny-

11,000,000 bos reikalų.
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DEŠIMTASIS SKAUTŲ ĮSAKYMAS

„Būk rytoj geresnis, negu Todėl ypatingai

ŽODIS BELDŽIASI Į ŠIRDĮ

Kiekvieną darbo dieną Balfo Balfas gauna įvairiais keliais, 
Centras gauna bent dešimtį tais- retai tiesioginiai iš anapus. Daž 
ką, kuriuose prašoma pagalbos, nai tuos prašymus pristato Bal- 
Daugiausia iš Lenkijos lietuvių, fo veikėjai, ypač neseniai iš Lie 
Tuos laiškus beskaitant daro- i tuvos atvykusieji. Kartais pri- 
si klaiku: atrodo, kad visi mū- siunčia ištisus sąrašus kanki- 
sų broliai, sesės lietuviai yra nių, kuriems tik Balfas gali pa- 
be rankų, be kojų, džiovininkai, dėti.

KATEDRŲ PARODA LOUVRE
Į

Paryžiaus pirmaujančiame 
'meno muziejuje Louvre balan- 
| džio mėnesį suorganizuota va- 
i dinamoji katedrų paroda, kurio- 
| je išstatyta katedrų skulptūra, j 
! vitražai, istoriniai dokumentai 
i apie jų statybą ir kita katedras 
i liečianti medžiaga.
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arba tai yra šeimos, kurių vi
sas turtas ir uždarbis vien tu
zinas vaikučių.

Taip kenčia ir auga mūsų tau 
ta!

Sausio - kovo mėn. vien Lenki 
! jon Balfas pasiuntė per 250 siun 
tinių. Ir kaip nepasiųsti, jei pra

Antra didžioji Balfo bėda — 
valdybų trūkumas. Retai kas 
šiandien benori valdžios, mie
liau aukoja dešimkę, nei vado
vauja rinkliavai. Ir taip yra, 
kad norinčių duoti yra žymiai 
daugiau, negu norinčių aukas 
surinkti. Daug kur Balfo sky-

S
Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t 

9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
į ORTHOPED1JOS TECHNIKOS 1AR 

2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 
Tel. PRospect 6-5084

Prenumerata: Metams y2 metų
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00

3 mėn. 1 mėn. 
$4.00 $1.75
$3.50 . $1.50

šymai taip graudūs, įtikiną, daž irių visai nėra, todėl atskiri as- 
nai poezijos posmais perpinti, mens savo aukas prašomi pri

siųsti Centrui (105 Grand St., 
Balfo bėdos . Brooklyn 11, N. Y.).

Balfo didžioji bėda, kai reikia Velykos ir Balfas
daugiau duoti, negu surenkama. Balfo šalpa siekia beveik iš-
Taip buvo šiemet sausio - kovo skirtinai tik tuos lietuvius, ku-

imėn. Per tą laiką gauta $15, rie nelaukia Velykų ir neišgy-
235, o reikėjo išleisti $20,195. vena džiaugsmo. Jiems visą am-
Didžioji išlaidų dalis padaryta. žiu bus gavėnia, pasnikas, mat,

: individualiems siuntiniams, y- i ar priešai tautos ar nelaimės
pač už geležinės uždangos. Men ir karai juos nustūmė amžiams
kutis siuntinukas kaštuoja 50 į vargo jūrą. Tokiems Ameri-

mųms 0 Per tris mėnesius išsiųs- kos lietuviai per Balfą skuba
šiandien esi ir negu vakar svarbu norėti ir stengtis būtina Per siuntinių. Jų išlaidos padėti siųsdami savo gavėnioj
buvai”. rytoj geresniu, negu šiandien , siekė beveik 5,000 dol. sutaupytą dolerį: 105 Grand St.,

’ , ----- jjdVA.. • -............ R.L.J.

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

1 JD61 valandos skambinti telefonu 
j HEmlock 4-1652 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
i kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Niekas gyvas nestovi vietoj esame’ ° VPač neSu vakar bu‘« Prašymus tiems siuntiniams Brooklyn 11, N. Y. 
Jaunystė bėga greitai ir nepa- ^taiP> kaiP toji

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS ŲIGOS 
PRITAIKO AKINltJS 

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

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTORU LIGOS

junti kaip dar taip neseniai kianti pelkė, tapsim nemieli sa-1
krykštavusio jaunuolio galva i Vo/Pu”ltai; «si vengs mūsų, ir, 
baltu šarmu pasidengia. Upelių JausImes nelaimingi,
vanduo nesustoja bėgęs, o vys- i Sakoma, ypač šiame krašte, Į 
nių baltieji žiedai sunkiomis ke
kėmis svyra ant medžių šakų— 
po tokio trumpo laiko tarpo!

Ginama vyskupu pozicija dėl paramos mokykloms
Newark, N. J., arkivysk. Tho- paruoštą federalinės valdžios pa

yra daug žmonių su „kompįek- mas A. Boland gynė JAV Bažny- .ramos švietimo planą.
Q.aig,T   kai kas jaučiasi negrą- čios hierarchiją nuo užmetimų, Tai nėra tiesa , pareiškė arki-
žus, kai kas kvailesnis už kitus SfffiSSu?J5: 2±3K

~ . _. • • 1 z i. , , KT . trukdymą pravesti federalinės vai- atsakingi už prašymą federalinės
O, neduok Dieve, jei kas susto- ir t.t. Nepuoselekim ir neaugm- džios programos mokyklų para-' paramos. Jie nėra jai priešingi, 
ja, užsistovi — pavirsta pelke, I kime tų „kompleksų”. Tai būtų mai. Kalbėdamas kovo 24 dieną Bet jie yra nusistatę prieš laisva- 
dvokimu nebaidančia tik varlių i panašu, jei darželyje rūpestin- iNewarke įvykusioje pirmoje Pa- vališką, be teisingo pagrindo jos 
ir šliužų!.. i Į gai saugotumės paliesti piktžo-1sauliečių apaštalavimo konferenci- davimą. Jie pareiškė, kad federa-

r\ ~ ~ - j z įa nta Kir,o-; Mm,i: iv. ii 30J'e> arkivyskupas pasakė, kad line parama turėtų būti skirstomaO ypač žmogui nedera susto- lę... Ne blogį reik aremti ir Ji būta aiškaus «nesup*atiin<A lie. reika£lingumo pagįndu ir* kad šis
ti, sustingti. Daug syk esu gir- panešti. Reikia piktžoles įsrau- ‘ čianęio Bažnyčios rolę šiuo atveju, skirstymas nebūtų diskriminuojan-
dėjus jauną žmogų, pasakojantį ti, kad gėlėms geresnės sąlygos Kaltinama, kad vyskupai išardę ; tis.
draugui: „Na, ko tu nori iš ir daugiau laisvės, vietos būtų Tautinės švietimo s-gos (NEA) į Jie pasakė, kad. jei diskrimina-
manęs, jei aš jau per 18 metų 
esu toks, tai nesitikėk, kad ga
liu pasidaryti kitoks!” Per 18 ' aukštyn, drąsyn, tvirtyn te-j 
metų amžiaus — toks?! Vai ne,; skleidžias skautiškoji dvasia!

žydėti ir klestėti. Visi tai gali
me, tikrai! Tat — pirmyn,

sės, broli, ne! Tu nebuvai visą 
laiką toks. Iki 1 metų amžiaus 
Tu tik gulėjai vystykluose, val
gei ir miegojai. Iki 7 metų Tu 
išgyvenai kūdikystės augimo ir

Sesė Mirga

PAVASARIO BALIUS

Akademikai vėl sujudo ruoštiaplinkos pažinimo laikotarpį. tradię.^ akademinį pavasario
Paskui Tu ėjai į mokyklą 
praskleidei mokslinės žinijos 
knygą. Aš nekaltinu Tavęs, jau
nasis mano broli, sese, jei Tavo 
dvasinis pasaulis nėjo lygiu

balių. Jau eilę metų šis balius 
yra turėjęs didelį pasisekimą 
visuomenėje.

Kaip ir praėjusiais metais,

__ I cija prieš šešis milijonus neviešų
jų mokyklų mokinių buvo įrašyta 
į šią programą, jie priešintųsi to
kiai diskriminacijai.

Tie, kurie surengdavo diskrimi
nacinį bilių, ir tie, kurie nenorėtų 
matyti mūsų užimtos pozicijos tei
singumo. — jie yra atsakingi, o 
ne vyskupai, už federalinės para
mos švietimui programos nepra- 

I vedimą.”
Arkivyskupas dar pridėjo, kad 

“katalikai yra; lygiateisiai piliečiai. 
Kada .mes prašome to, kas mums 
teisėtai priklauso, me.s turėtume 
būti išklausyti. Mes neprivalėtu
me būti nustumti į antraeilę pa
dėtį.”

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

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

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

a»m»ii»inim»ii8in»ninniiiiHiiiniiiminmiinmin»iimniH8niiiniiiiin^
Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Rd. 

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. išskyrus trečiadienius. 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine.

VAL.: Pirmad.. antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo -6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.
_____ Telef. REpublic 7-2290.

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

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(kampas 35-ta ir Halsted)

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

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

Chirurgija
2~sa. :. A9.5® VVestern Avė., tel.PJJH o Y.-I I- A tn-aiiipas oo-ca ir HaiStCd) Ofisai: 7958 S VVestern Avė tel6449 So. Pulaskl Rd. (Craivford Valandos vakarais 7-9. šeštad. 10-2. GR 6-0091; 392 E. 159th Št Harvev 

MarliAfl.1 'Riiilduie'Y w»l. TAT T rečiad. susitarus. III., tol. TCDisnn s_a.qq«. \tMedical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001,

Ofisas: 3t48 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717

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

Dr. S. B I EŽĮ S
CHIRURGAS

T,, i u.,. III., tel. EDison 3-4383; 30 N Ml-
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 'gan Avė., Suite 808, tel CE 6 7764 

Tel. Ofiso — iii 7-0400. -------- .. ibi.Valandos pagal susitarimą"

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER Ja KIRSTUK

f Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Telef. PU 5-2020.: Vai.: Pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč. | vaP^vak 'šeštad 1—4 vai 6 trečianraAiHe105 piisal susitarimą. Jeigu

'uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais j uždama' ’ trečlad‘ ^»te^epi^ skambint. TE 9-1071.
nuo 7 ilki 8. •-------- '. i

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos ir Damen Avė.
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutarti. - 

Ofiso telef. LAfayette S-0048 ,
Rez. VVAlbrook 5-S048 į Ofiso telef

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą 
rei. Ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždary ta.

ei." ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St.. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

LAfayette 8-5210, Jei 
neatsUiepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR, EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

Vai.
vak.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St. 
Ofiso tel. REliance 5-4410' 

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

Penkt. tik 1—s p. m. 
Trečiad, ir šeštad. pagal sutarti.

žingsniu pirmyn. Jei Tavo auk- visas pelnas skiriamas Dr. My
lėjimas, dvasios brendimas atsi- dūno Vardo Šalpos fondui. Šis 
liko, gal Tu ir nekaltas. Yra■ fondas, kurio pirmininkas yra 
daug Tau palengvinančių aplin-1 dr. St. Budrys, buvo įsteigtas 
kybių, o toji aplinka, kuri supa ■ šelpti visą studentiją, nekrei- 
šių dienų jauną žmogų nėra ge- piant dėmesio kuriai organiza- 
ra, kartais, sakyčiau, net ji yra. cijai studentas priklauso, 
baisi ir žalinga.

Tačiau — Jūs, kuriems ski
riamas šis „Draugo” skyrius 
esate gyvos organizacijos na
riai. Skautija turi būti visada

Balandžio 14 d. sukanka 50 me
tų kaip nuskendo laivas Titanikas.

Arkivyskupas Boland pažymėjo, 
kad “ši paramos švietimui kontro-

Šiais metais balius įvyks ge
gužės mėn. 12 d. Western Ball- 
room. Baliaus tema bus alyvų 
žiedai.

Balandžio 3 d. baliui ruošti į J/

Išsigelbėjo labai maža dalis zmo- ■ versija parodę, jog mums reikia 
nių, nuskendo 1,635 asmenys. | geraj organizuotų ir vieningų pa- 
Nuotraukoj matyti laivo kapt. | sauliečių.”
Smith. Laivo menedžeris Ismay,
buvo kaltinamas JAV senate, kad! “Mes negalime atstovauti Baž- 
pergreit plaukė, neaprūpino žmo-!nyčios kol nežinome jos minties.” 
nių gelbėjimosi juostom ir pats i Svarbias vietas užimą neinformuo- 
pirmas šoko į gelbėjimosi laivelį, ti katalikai, jo žodžiais, “gali dau- 
nors vaikai ir moterys tebebuvo giau pakenkti, nei gero padaryti.” 
laive. Ismay mirė 1937 m. (UPI) V. <5.

rei. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

•2751 VVest 51 st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIRŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo ii 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 8 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. IVAIbrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS~
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7Ist Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VAL AND O gj PAGAL SUSITARIMĄ

Ofiso telef. CLlffside 4-28B6 
Rezid. tel. IVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2__ 4 ir
6 vak- Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
2 vai, iki 5 vai, vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERP 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St
nff^PR°?PeCtr,8_122S ar P« «-5B77 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S

šešt 2"T4 v’ poplet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest-71st Street 
™riim,a b&onis pagal susitarimą. 
D61 valandos skambinkit tel.: HE
ii2128.xu,uo 1 lki 8 va-l- Popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. Ir šeštad

budri, gyva. Ji turi žengti pir- j komisija, turėjo pirmą posėdį. : 
myn, kaip tai jai diktuoja kū- j j komįsįją įeįna J. Tamulaitis, * 
rybinga žmogiškoji dvasia. Vi- komisijos pirmininkas, A. Trin- 
siškai nėra kalbos apie 18-28 kūnas, D. Korzonienė, R. Kor- 
metų žmogų — jam progresas zonaS; R palčiauskas, G. Bud

rytė, D. Kriščiūnaitė ir G. Sta- 
siškytė. Programą, kuri žada 
būti ypatingai įdomi, tvarko 
filisterių sąjungos pirmininkas

nėra negalimas, bet atvirkščiai, 
tai tie metai, kada protingas, 
baigiąs subręsti žmogus gali ne
paprastai daug sukurti, pada
ryti, o taip pat ir, save taip ’ Dirvdnis. 
tvarkyti, kaip jo protas, valia, 
išmintis ir gera širdis bei sąži-i 
nė diktuoja.

Todėl skaute, jei esi šiurkštus 
— gali pasidaryti švelnus, jei 
esi piktas — gali tapti meilus, 
jei esi egoistas — gali pradėti 
būti paslaugus ir rūpestingas, 
artimui, jei esi amžinai surūgęs; 
ir paniuręs — gali lavinti šyps- ■ 
nį veide, jei esi linkęs apkalbi-: 
nėti ir kritikuoti kitus — pra- i 
dėk kritikuoti ir kalbėti apie i 
save... ir t. t. ir t. t.

Kiekvienas mūsų turime klai
dų, ydų, neaptašytų charakte- po p]etų Farduodama: 
no aštrių kampų. Kaip tik gy- pasaulinių žinių santrauka ii ko 
vendami, dirbdami, bendrauda- j mentarai, muzika, dainos ir Mag
ini su žmonėmis turime geros' dutės pasaka. Programą veda 
progos pažinti save ir kitus. Ir Steponas J. Minkus Bį?nio reika- 
f . .. z- t z • lais kreiptis { Baltic Flonsts —taip galime apsišlifuoti. Ir tai ^ovan,j krautuvę, 502 E.
ne vėlu, iki žmogus gyvas, nors Broadivay, So. Bostone. Telefonas 
būtų ir 60 - 70 - 80 metų. Svar-: AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
bu, kad jis būtų sąmoningas ir ■ ‘Draugas”.
žinotų, ką jis daro.

G.

ELECTROniCS

B U I C K ’ A S - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba
MILDA BUICK, INC.

907 W. 35th Street, Chioago 9, III., Tel. LA 3-2022

%

0R. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos

2737 VVEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tek GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-0873

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

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą.. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRUEGAS 
Specialybė akušerija ir moterą ligos

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbfell Avė. kampas)Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak 

šeštadieniais 1-4 p. p.

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-47S2

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 1-4 p, p. 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

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

BR. I. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos
! 2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VAUS-UBOKA8
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA "ir MOTERŲ

LIGOS V
aiandos; nuo t-4 ir 6-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet

_______Trečiadieniais uždaryta.

TV-RABIOAI -OUOST. REKO1 
STEREO FONOGRAFAI - PLOKŠTELE:.

[ ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODZIA

Viskam iemiauslas kainos ir garantija

13321 S. Haisted St.- CLlFFSlDE 4-5665

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 yal. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotę bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 mėty modeliu 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją.

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Weslersi Avenue, Chicago 36, III. 

Telef, W4lbrook 5-5121

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdle 
ną. išskyrus trečiadieni.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

fVAfiir ASO
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 lki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiky ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
T.lsrnnius nriimn našu.! susitarimą

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

DR. JANINA JAKŠEVIOIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt nuo 1 iki 4 va.l.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. d. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ii ie#t, uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus Ilgos
10748 S. Michigan, Chicago 28, III 

Telef. offiso; PUllman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
i-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-315(1

DR. F. G. W|NSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marąuette Bosd
Vai. nuo 2 lki 4 v.' v. ir 7 iki 8 v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rei. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6651 

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Ofiso telefonas — BIshop 7-252B

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archerl 

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidui 
(Emergency), šaukite telefoną - 
484-6967 nuo 2 valandos po pietį 
ligi 5 valandos ryto kasdien.

Kuomet svarstote duoti dovan. 
savo giminėms arba draugams, at 
siminkite, jog “Draugo” prenume 
rata yra vieną iš puikiausių.
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Alžirijos nepriklausomybe ir

PRANCŪZIJOS PROBLEMOS
Praėjusį sekmadienį referen 

dūmo būdu Prancūzija pareiš
kė savo valią. Virš devynias
dešimt du procentai gyventojų 
pasisakė už prezidento de Gaul 
le planą išspręsti skaudžiąją 
Alžirijos problemą, kuri pran
cūzams daug kainavo moraliai, 
medžiaginiai ir žmonių gyvybė 
mis.

Alžirijos arabai kovojo už 
savo krašto nepriklausomybę 
septynerius suvirš metų. Jų ko 
vą sunkino prancūzai kolonis
tai, kurių Alžirijoj iš seno gy
veno apie milijonas. Jie prie
šinosi ir dabar dar labai ašt
riai tebesipriešina Alžirijos ne 
priklausomybei, tvirtindami, 
kad tasai kraštas ir toliau tu
ri pasilikti Prancūzijos globo
je.

Turinčių teisę balsuoti Pran 
cūzijoje yra dvidešimt septy
ni milijonai. Už Prancūzijos 
ir Alžirijos sutartį baigti karą 
kovo mėnesį pasisakė 80 pro
centų balsuotojų. Tai labai 
daug. Tuo pačiu šis gausus 
balsų skaičius reiškia tautos 
pasitikėjimą prezidentu Char
les de Gaulle ir jo planui su
tvarkyti Alžirijos reikalus, su
teikiant jai laisvę ir nepriklau 
somybę. Kaip atsimename, 
1961 m. sausio mėnesį Prancū
zijoj buvo pravestas referen
dumas suteikti Alžirijos žmo
nėms teisę patiems apsispręsti, 
kaip jie nori sutvarkyti savo 
krašto reikalus. Ir tada daug 
balsavo, bet truputį mažiau ne 
gu dabar.

Š. m. birželio pabaigoje pa
tys alžiriečiai praves referen
dumą, kokios nepriklausomy
bės jie nori; bendradarbiavimo 
ryšiais su Prancūzija, ar kito
kios. Po to netrukus įvyks vi
suotiniai rinkimai į parlamen
tą, kuris sudarys pirmąją ne
priklausomos Alžirijos vyriau
sybę. Ir tuo bus užbaigta Pran 
cūzijos 130 metų valdžios ir 
globos gadynė Alžirijoje.

Pasibaigus Alžirijos karui, 
įstačius to krašto gyvenimą į 
nepriklausomo gyvenimo vė
žes, prezidentas de Gaulle su
sidurs su kitomis, taip pat di
delėmis ir svarbiomis proble
momis. Pirmoj eilėj praėjusio 
sekmadienio balsavimuose ga
vęs visšką tautos pritarimą 
savo planams Alžirijoje ir tuo 
pačiu žymiai sustiprinęs savo 
prestyžą, kaip krašto prezi
dentas, atrodo, jis gal visai ne 
trukus paskelbs krašto parla
mento rinkimus: kals, kol ge
ležis dar karšta, kol laimėjimo 
dvasia tebebus gyva.

Mat, de Gaulle jau 71 metų 
amžiaus. Tad, nebe jaunystė. 
Savo veikla jam teks įrodyti, 
kad jis dar pajėgus kraštui 
vadovauti. Bet koks sušluba- 
vimas jam būtų pavojingas. 
Todėl labai yra aišku, kad jis

visomis savo galiomis ir oru
mu griebsis darbo didinti Pran 
cūzijos įtaką europiniuose są
jūdžiuose bei tarybose. Nepai
sant gautos stambios paramos 
tautoje Alžirijos klausimu, vis 
tik daug kas šneka, kad su 
prezidentinės kadencijos užsi- 
ba'g'mu 1965 metais turėtų 
baigtis ir jo politinė karjera. 
Suprantama, kad atsiras visa 
eilė politikų, kurie norės užim
ti de Gaulle vietą. Prasidės var 
žybos. Ar tose varžybose be
daly vaus de Gaulle?

Kad išlaikytų tinkamoje auk 
štumoje įgytą tautoje pasiti
kėjimą ir galią, atrodo, de 
Gaulle sieks kelių dalykų: jam 
rūpės išauginti Prancūziją į 
didesnę karinę jėgą su ato
minėmis bombomis bei kitais 
pabūklais; jis taip pat sieks 
Vakarų Europos valstybių kon 
federacijos, kurioj Prancūzija 
tūrėtų turėti dominuojantį 
vaidmenį; konfederacijos rei
kalus pastatyti tokioje aukštu 
moję, kad ji galėtų autorite
tingai kalbėtis šaltojo karo rei 
kalais su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis ir Sovietų 
Rusija.

Per pastaruosius kelerius 
metus labai įdomu buvo sekti 
de Gaulle politinę karjerą. Jo 
populiarumas krašte buvo ar
timai susijęs su Alžirijos pro
blemos sprendimu. Kai taika 
iau atrodydavo nebetoli, jo 
prestyžas staiga pašokdavo 
aukštyn. O kai jo planai sun
kiai vykdavo, jo prestyžas vėl 
krisdavo. Bet, kada jau buvo 
pasirašytos karo paliaubos, de 
Gaulle populiarumas vėl aukš 
tai pakilo. Tai parodė ir sek
madienio referendumas.

*
Bet, kai galutinai susitvar

kys Alžirijos reikalai, nepai
sant jo vardo ir populiarumo 
šaugįmo, stiprės jo opozicija. 

Visokios rūšies socialistų po
litinės partijos, kurių Prancū
zijoje yra daugiausia, išeis į 
stiprią opoziciją prieš jį. Į o- 
poziciją jungsis ir krašto inte
lektualai. Taip pat pramonės 
darbininkai. Neatsiliks ir pre
kybininkai. Savo laiku jie pri
tarė de Gaulle, nes jis stabili
zavo vidaus ekonominius rei
kalus, bet dabar jau pradeda 
nebepritarti jo politikai.

Tačiau neatrodo, kad de 
Gaulle greitu laiku užleis savo 
poziciją kitam ar kitiems. Tie
sa, jo partija gali netekti ke
lių savo narių parlamento rin
kimuose, bet šiandien sunku 
nurodyti kitą asmenį, kuris to
kiu orumu ir drąsa, kaip de 
Gaulle, galėtų tvarkyti kompli 
kuotus Prancūzijos reikalus. 
Bent tuo tarpu tokio stipraus 
politiko prancūzų tarpe nesi
mato. Vienu žodžiu, de Gaulle 
Prancūzijai buvo ir dar yra 
labai reikalingas.

AR JAV PAVYKS SULAIKYTI 
KOMUNISTUS VIETNAME

JAV žygiai Vietname panašūs į Laose, kuris veik prarastas

k ant apie pradinį mokslą, Viet-

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. balandžio mėn. 11 3

Amerikiečiai ir beviltiškose 
padėtyse tariasi esą optinfstai, 
nors viltys ir nepagrįstos. Jų

GEDIMINAS GALVA : name patirta, kad Mekongo 
upės de’toje 50,000 vaikų ne-

Komunistai visur tie patys
Nuotrupos iš maskolių valdomų kraštų 

J. DAINAUSKAS

Chruščevo parėdymu išsprog ko į Sibirą. Pradžioje buvo ma- 
dintos 50 megatonų bombos nyta, kad toji kelionė rišosi su

spauda geras viltis skelbė .prieš rnuluoja, Life, New York Ti- lanko mokyklų, nes mokyklos Naujoje Žemėje išdavoje, pra- žemės ūkio nederliumi, nes 1961
kiekvieną didesnės apimties pa- mes, Chicagos dienraščiais ir sugriautos, o mokytojai išžudy- sipIėtė atominė liga visoje ru- m. derlius Sovietuose buvo ko-
sitarimą su Sovietais. Kiekvie- baigiant, vadinamais moksliniais Užsimota statyti naujus ke- sų Arktikoje net iki Sachalino, kia 40% mažesnis, nei 1959 •— 
no pralaimėjimo metu optimiz- leidiniais pvz. Far Eastern Sur- Jius, bet nuleista užtikrinti šau
nias neišblėsta, nes, esą, galėję vey; Pacific Affairs — visi gro- eismą ... Nūdienis Vietna-
būti dar blogiau. mu’uoja Vietnamo klausimą, mas pateko į komunistų kurs-

Liga paliečia ne vien tik žmo
nes, bet ir gyvulius, paukščius. 
Ji iššaukia karštį, progresyvų

1980 metų. Tačiau dabar, pagal
ukrainiečių bei gruzinų spau
dos duomenis, neabejotina, kad

Gen. Paul D. Harkins, JAV tartum jis būtų pasaldinta kram tomos i evoliucijos u^nį. Jų už nus;jpįmą jėgų netekimą ir pa-i jis ten buvo tada nuvykęs pri-
karinės misijos vadovas Viet- guma. Vieni iškelia prez. nugaryje stovi Maskva ,r ko-................ ,J s p L..,.,, ........ ..... . ,
name, pasiskelbė esąs optimis- ^em didybę, kiti krašto svar-
tas dėl ateities Vietname. Pa- ką, aPrašo vietnamiečių tautą, 
sak jo, metams praslinkus, pa
dėtis pakitėsianti. Viet Kong- tik skurstantys krašto gyven- 
komunistams kariams susitelkus tojai. Maža to. Sukurta Ame- 
į didesnius dalinius, kurių skai- rican Friends of Vietnam

nugaryje stovi Maskva ir 
munistinis Vietminas. 

Saulėtekio programa
galiau mirtį.

is-
_ | nors iš tiesų ten tautos nėra, o i kraustyti nepatikimus gyvento

jus iš gyvenviečių, šautuvus į-

Iki šiol tai ligai nerandama 
vaistų. Naujojoj Žemėj dabar 
pasidarė negalima gyventi, net 

rėmus į nugaras juos nuvaryti nežinia, kuriam laikui, nors Mas

Spaudoje ir gyvenime

MODERNIAUSIOJ CHICAGOS 
DIENRAŠČIO SPAUSTUVĖJ

Grupė lietuvių, jaunų spaudos 
mėgėjų, aplankė “Sun-Times” 
dienraščio naujuosius rūmus. Jie 
pastatyti 1957 m. Tai pats naujau
sias Chicagos didžiųjų dienraščių 
pastatas, kainavęs $22,500,000. Ja
me dabar taipgi leidžiamas “Chi
cago Daily News”.

Informacijas tiems dienraščiams 
perteikia 38 teletipo mašinos, auto
matiška mašinėle surašydamos di
džiųjų agentūrų surinktas žinias, 
persiunčiamas iš įvairių pasaulio 
vietų. Turima 91 linotipas. 12 iš jų 
dirba panaudojant atitinkamai sky
lutėmis išbadytus kaspinėlius — 
raides renka be žmogaus. Taip dau 
giausia perduodami New Yorko ir 
kitų biržų pranešimai. Turima 86 
spausdinimo mašinos, kurių 20 
spausdina spalvotai. Spausdinimo 
mašinos yra trijų aukštų didumo. 
Vienu metu gali spausdinti 160 
pusi. didumo dienraštį (mažesnio, 
t-abloidinio formato, kaip “Sun- 
Times”). Spausdinimo mašina ga
li per valandą spausdinti 50,000 
dienraščio egzempliorių.. Kasdien 
išspausdinama apie 1,000,000 mi
nėtų dienraščių egzempliorių. Per

metus sunaudojama apie 140,000 
tonų popieriaus.

Rytais ir vakarais toje spaustu
vėje spausdinamus dienraščius 
“Sun-Times ir “Chicago Daily 
News” išvežioja. 250 sunkvežimių. 
Jie gauna laikraščių pundus, auto
matiškai suskaitytus, išmetant iš 
spausdinimo mašinų. Išvežiodami 
laikraščius, per mėnesį sunkveži
miai suvažinėja apie 390 tūkstan
čių mylių. Prie vieno ir kito minė
tų dienraščių dirba maždaug po 
1,300 žmonių.

Turint prieš akis šitokius ame
rikietiškos: spaudos tobulus įrengi
mus, ryškėja uždavinys ir mūsų 
lietuvišką spaudą kiek galint to
bulinti. “Draugas”, ta kryptimi ei
damas, neseniai įsitaisė klišėms ga- 

i minti mašiną. Tai daug tūkstančių 
dolerių kainuojantis įtaisas, bet 
galima pasidžiaugti, galint dabar 
greit savą dienraštį lietuviškų įvy
kių vaizdais papuošti. Reikia dėko
ti tiems gausiai atsirandantiems 
geradariams, kurie savo aukomis 

j padeda mūsų lietuviškos spaudos 
j techniškas sąlygas pagerinti ir pa- 
tobulinti.

i J. Daugi.

čius siekia virš 300 vyrų, jiems 
būsią smogiami mirtini smū
giai. Krašto prezidentas Diem 
jį užtikrinęs, kad busią sudary
ti ypatingi daliniai atskiriems 
uždaviniams atlikti. Ant prezi
dento stalo gulįs planas sude
rinti JAV karinių dalinių ir 
Vietnamo karinės vadovybės už 
davinius. Jis pasako žinomus 
dalykus, kad Vietname karo 
raida pareisianti nuo vietna
miečių mažųjų dalinių laimėji-

į saugesnes sritis, lyg lietuvius kva vis nesiliauja ten ir toliau 
draugija, kuriai pirmininkavo 'Praėjusiame šimtmetyje, suda- s,ųstį deportuojamus, kad jie 
generolai ir aukšti pareigūnai. Į rYti mažesnius dalinius kovoti i užimtų vietas mirusiųjų. Net 
Visa būtų gražu Jei ne JAV prieš V. K., deja, nepateisina Kazachstanas ir visas .pietų Si- 
1954 m. įsikišimas Vietnamą pa optimizmo. : kjras gyvena panikoje, kad, e-
dalinti į dvi valstybes ir ato
mazga prie Dien Bien Fu, kai 
prancūzų pastangos per aštuo
nerius metus kovoti ir laimėti 
Indokinijos džunglėse baigėsi 
tragiškai.

Vietnamo romantika

KOVA SU BADU 
MADAGASKARE

; są, ir ten toji liga galinti pa- 
' siekti. Liga pradėjo reikštis 
j kaip tik praeitų metų pabaigo
je. Maskvos pareigūnai aiškina

Išryškėjus, kad kai kuriose žmonėms, jog, girdi, toji atomi- 
Madagaskaro vietose žmonės nė liga atsiradusi Amerikos da. 
alksta dėl maisto stokos, kata- rytų atominių bandymų pase-

ziūrėti raketų išmetimo bazių 
pakeitimo.

Mat, maskolių žvalgyba praei 
«.ų metų rudenį pagavusi ukrai
niečių partizanų vienos grupės 
./adą, pas kurį rastas smulkus 
ir tikslus sovietiškų raketinių 
bazių išdėstymo planas. Atro
do, jog maskoliai įtarė, kad visa 
virtinė tose bazėse įvykusių 
sprogimų irgi rišosi su įvairių 
Maskvos pavergtųjų tautų par
tizanine ir diversine veikla. Pa
ti begyvendama vien pavogto
mis iš Vakarų mokslo žiniomis, 
Maskva liguistai bijo, kad kas 
nors josios bazes suseks ir de
šifruos.likai sudarė šimtą grupių žmo- koje. Įsidėmėtina, kad rusų Ark 

JAV pergyvena antrąją ro- nių’ kurie šiunčiami į provinci- tika yra apgyvendinta iki 85% Prieš kokią bažnyčią Maskva
mų ar pralaimėjimų. Kurį sąry- mantiką Pietryčių Azijoje. Plr- Jas Mokyti moderniškesnio ūki- deportuotų, veik išimtinai ne ru '-----' "
šį tie samprotavimai turi su mojį į,uvo Laose. Kai ten kovos ninkavimo. Katalikų organizaci- sų.
skelbiamuoju optimizmu (žiūr. prasidėjo, Washingtonas paža- Jos padeda apsirūpinti sėklomis,
Chicago Tribūne 4. 8.), šis klau dėj0 kovoti iki priešo sutriuški- mineralinėmis trąšomis ir ma- iruscevo e įones i , i įrą 
simas lieka be atsakymo. nimo ir atkūrimo pilnutinio šinomis. Rengiami įvairūs že- Tuojau pat po XXII-jo parti-

Ar užtenka būti optimis- laisvo Laoso. JAV vyriausybė mės ūkio kursai
tu radus šnektą su Diem, per- įdėjo žymų kapitalą, siuntė ste-
kalbėjus jį sudaryti mažesnius bėtojus, karines misijas, karo 
karinius vienetus ir pradėjus ] laivyną, kuris uždavinio nepasie 
vykdyti Saulėtekio programą, kė, sukūrė plataus masto planus 
kuri yra, mažiausia, keista ir I krašto gerovę pakelti. Kai kas 
neapgalvota? Greičiausia jis op iš viso sambrūzdžio pasipe’nė. 
timistas, kad jam pavyko iš- i Siamo politiniai sluoksniai nu
kopti ir pliūduriuoti paviršiuje, nai šaukia: JAV galop pardavė

Laoso kraštą, šis kaltinimas, 
rodosi, pagrįstas, nes JAV ir 
Vietnamo vyriausybė net dėl j 
taktikų nesutaria.

Washingtonas sukūrė ūkinę 
ir socialinę programą Vietna- 
mui, bet ją paskelbus nuleido 

ryškus bangavimas. Pramonė, j rankas. Ji apėmė 11 veiklos sri 
prekyba ir net spauda taiksto- į čių; bet nė vienoje nesiryžo te
si tam tikriems našiems laiko-' sėti. Sunku paruošti adminis- 
tarpiams. Amerikietiškoji spau- tracijos pareigūnus, kai 6,000 
da jau senokai užpilta straips- valdininkų išžudyta. Besirūpi- 
niais apie Vietnamą .tartum jis nant kaimiečių sveikatingumu,1 
būtų gera vieta kai kam pasi- dalis misijos pareigūnų susir- 
peilnyti. Pradedant Reader’s go maliarija, o 73 asmenys bu- 
Digest, kuris suvirškintą gro- vo komunistų pagrobti. Bešne-

laimėjus tarpusavio kovoje ir 
nusmelkus JAV ambasadoriaus 
Frederick Nolting įtaką Saigo- 
ne.

Vietnamas dėmesio centre 
Amerikietiškame gyvenime

PAPŪGA
WALTER DURANTY

Vertė Al. Baronas
1— Tai yra talismanas. Laikyk savo rankoje ligi 

paskutinės minutės, — šnabždėjo Sergiejus, — jis 
yra magiškas. Laikyk jį tvirtai, įleisk savo nagus į 
jį ir negalėsi pralaimėti, — tada garsiai sušuko, — 
sudiev drauge.

Sunkios namo durys uždaromos trinktelėjo, bet 
Marfuša paliko stovėti vietoje. Tada ji parpuolė ant 
kelių:

— Šventoji Marta, tu, kuri didžiai kentėjai...
Baba Papagai mėgo ceremonijas. Kai bokšte iš

mušė vienuoliktą, Baba Papagai išdidi judėjo per baž
nyčią, altoriaus link. Už jos ėjo du kareiviai, nešda
mi po degančią žvakę, kurios buvo po jardą ilgumo 
ir žmogaus rankos storumo. Už jų, trečias nešė pa
auksuotą vėliavą su papūgos narvu, apsuptu balta 
skepeta ir linguojančiu kaip smilkytuvas. Po to lygiu 
žingsniu ėjo teismo raštininkas. Po jų du sargybiniai 
su durtuvais ant šautuvų. Juos sekė belaisvis, aukštas, 
plačiapetis, aukštai iškėlęs galvą, žingsniuodamas 
kaip laidotuvių procesijoj. Už jo ėjo dar du sargybi
niai, bukapročiai ir griozdiški.

Baba Papagai žengė link stalo prieš altorių, ap
sisuko, apžvelgė susirinkusius, atsisėdo ir susidėjo1 
rankas. Vyras bažnytinę vėliavą įdėjo į laikytuvą ir 
su nervingumo ženklais nuėmė nuo papūgos narvo 
baltą skepetą. Žvakių šviesa krito ant papūgos. Ji 
pamirkčiojo, pakrapštė plunksnas, ištiesė kaklą ir 
sukvarkė:

— Gotova.
Baba Papagai sugriežė savo geltonais dantimis:
— Gotova. Taip, mes esame pasirengę, mano ma-; 

žąsis balandi. Draugai, — tarė Baba Papagai, — pa- 
stumdama atgal kėdę, sukryžiuodama kojas ir pa
smaukdama kepurę ant viršugalvio, -— draugai, šian
dien mes bandysime teisti svetimšalį šunį, kuris čia 
buvo atsiųstas kapitalistų ponų apgaudinėti Soeialis-.’ 
tinės Sovietų Respublikos darbininkus ir valstiečius.’ 
Jis atvyko čia iš krašto, kuris nori tuoj pirmąją dar
bininkų ir valstiečių vyriausybę vėl tironams paverg-i 
ti. Jis — amerikietis. Tai reiškia šuo.

i „

Berlyne pro “gėdos sieną” sunkvežimiu prasiveržė du Rytų Vokie
tijos gyventojai. Nors sunkvežimis sienoje pasikorė, tačiau vyrai 
iššoko ir atbėgo iš raudonojo rojaus į laisvę. (UPI)

kovoja?
Praeitų metų pabaigoje bu

vo net gana smarkūs Kijevo gy
ventojų su milicija susidūrimai,

„„ dėl kurių, Maskvos parėdymu,
jos kongreso Chruscevas nuvyT . •J norėjo uždaryti Sv. Petro ir Po-

t vilo garsiąją cerkvę. Minios žmo 
j nių net virš savaitės saugojo 
| bažnyčią. Virš keturių šimtų 
! žmonių už tai iš Kijevo buvo 
: deportuota į Kazachstaną, Si
birą.

Kazachstano ir Azerbeidžano 
musulmonų tarpe irgi buvo daug 
suėmimų ir išvežimų už “nelega 
lų musulmonų religijos prakti
kavimą”, gi Maskvos teigimu,

į Islamas esąs “arabų fanatikų 
kapitalizmo klastingas pasireiš- 

K <• . i kimas”. Žydų spaudos duome- 
U’- 1 nimis, ne geriau yra ir su jų 

religinėmis praktikomis. Esą, 
* ~ tiems keliems šimtams tūkstan- 

čių žydų, dar esančių Sovietų 
A’ri Sąjungos ribose, tėra tik viena 

rabinų mokykla su 8 mokiniais 
i ir 4 ar 5 rabinai, visi ne jaunes- 
j ni kaip 70 metų amžiaus. 

(Nukelta i 4 psl.t

Žodis šuo sujudino papūgą. Ji sužviegė:
— Bielogvardiejec.
Manijakės moters juokas skambėjo bažnyčioje 

šiurpiu aidu:
— Niekada neapsirinki, niekada neapsirinki, ma

no mažasis balandis niekada nedaro klaidų, — ji šau
kė, — dabar tu, baltagvardiečių šuo, kalbėk pats, sa
kyk, kas tave svetimtautį atsiuntė į šį kraštą.

Amerikietis atsakė paprastai, su vaikišku rusų 
kalbos žinojimu:

— Ja gavariu očen malo po rusky. No ja ne 
..vinovat.

— O, tu kalbi labai silpnai rusiškai, bet tu nesi 
kaltas. Tu moki tai pasakyti. O daugiau nieko neturi 
paaiškinti? — Baba Papagai pasikėlė, nusitraukė nuo 
galvos kepurę, pasidėjo prieš save, pasilenkė į priekį 
ir tęsė, — nieko daugiau? Ar turi dar kokių atsipra
šymų?

— Ničevo, — atsakė belaisvis šaltai. Tai buvo 
vienas žodis, kurį jis ištardavo be akcento.

Jos veidas patamsėjo iš pasiutimo:
— Šunie, — jos balsas sušvokštė tolimiausiuose 

pastato kampuose. Jai tuojau atsiliepė papūga:
— Bielogvardiejec.
— Mažasis draugas kalba, leiskime jai teisti.
Du sargybiniai paėmė amerikietį už parankių. Jis 

nesipriešino, — ničevo, — jis pasakė vėl, parodyda
mas, kad nebijo žaisti šio žaidimo ir nereikia jokios 
prievartos. Jis nuėjo tiesiai prie narvo. Sergiejus su
stabdė alsavimą. Berniuko žvilgsnis šokinėjo nuo pa
pūgos narvo ligi Babos Papagai, kuri buvo pasilen
kusi ant stalo ir savo išverstomis baidyklės akimis 
stebėjo teisiamąjį.

— Heli, — pasakė amerikietis garsiai ir sveti
mos kalbos žodis skambėjo iššaukiančiai, — Heli, — 
jis pakartojo vėl ir įkišo rodomąjį pirštą į narvą.

Papūga pakėlė sparnus. Kiekvienas stebėtojas, 
gal būt, išskyrus Sergiejų škotą, kurio širdis krūti
nėje stipriai mušė, žinojo, kad papūga kirs. Ji pakėlė 
sparnus, sukarkė, pasisupo ant laktos, prikišo savo 
snapą prie siūlomo piršto, tada pusiau skrisdama, 
pusiau šokinėdama skersai narvą, kapojo orą žiauriai 
klykdama:

—- Končala, končala (pabaigta).
— Ką? Ką tu sena boba į tai? /— paklausė ang

liškai amerikietis Babos Papagai.

Jos akys degė. Ji daužė kumščiais stalą:
— Šunie, šunie, — griaudė ji.
— Bielogvardiejec, bielogvardiejec, — silpnai 

atatarė papūga.
— Pakartok tu, šunie, -— sukomandavo Baba Pa

pagai.
— Taip dažnai, kaip jūs pageidaujate, — atsakė 

amerikietis angliškai ir vėl įkišo pirštą pro virbus.
Šį kartą papūga visai nenorėjo bandyti. Ji pasi

kėlė į narvelio viršų, paslėpė savo snapą plunksnose 
ant krūtinės ir tik tada, kai Baba Papagai šaukdavo 
„šunie”, ji žemu balsu sukarkdavo „Bielogvardiejec”.

— Kelinta valanda? — paklausė Baba Papagai, 
atsisukdama į teismo raštininką, kuris, drebėdamas 
iš baimės, atsisegė kailinius, ištraukė masyvų auksinį 
laikrodį, pasakė „penkiolika minučių ligi dvyliktos” 
ir vėl grąžino į kišenę buvusią princo Raškuškino 
nuosavybę.

— Paleiskite suimtąjį. Jis yra išteisintas, — bo
ba papūga paspyrė šalin stalą ir nužingsniavo bažny
čios viduriu. Dėl vieno suimtojo ji negalėjo atsisakyti 
savo proteguojamo teroro įrankio.

Tuo laiku Sergiejus McTavish pašoko nuo suolo 
ir įbedė akis, kai ji ėjo pro šalį. Kada ji išėjo, jis 
nubėgo pirmyn ir nutvėrė amerikietį už rankos:

— Kelpie. Aš sakiau tau. Baidyklė, — jis šaukė 
kaip pakvaišęs, — mano tėvo teisybė, mano tėvas 
žinojo.

Nekreipdamas dėmesio į sveikinimų ūžesį ir drau
giškai tiesiamas rankas, amerikietis išmetė Sergiejų 
aukštyn:

— Tavo tiesa, vaikine, — jis šaukė angliškai, — 
gal būt tu esi kipšiukas, bet tu buvai kaip turtas, — 
ir tada rusiškai paklausė, — bet kas tai buvo, mal- 
čik? Aš laikiau savo rankoj ligi paskutinio momento, 
bet po to numečiau. Kaip tu padarei?

Sergiejaus burna prasivėrė nuo ausies ligi au
sies:

— Pauostyk savo pirštą.
Amerikietis pradėjo garsiai juoktis, paskui susi

griebė.
— Taip, — sušnabždėjo Sergiejus, — česnakas 

yra burtai prieš baidyklę Kelpie, — ir abu nužingsnia
vo į Marfušos namus.

Pabaiga
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LIETUVIS PAS RAUPSUOTOSIUS
Gyvi lavonai žvelgia į sveikuosius 

KUN. ANT. SABALIAUSKAS

(tęsinys)
Minėti statistiniai daviniai ro 

do, kad raupsais galima užsi
krėsti. Be to, raupsų liga ne vi 
suomet turi matomus ženklus. 
Yra vidinė raupsų rūšis, kuria 
sirgdami ligoniai išviršiniais 
ženklai pastebimi vien tik pa
skutiniame ligos tarpsnyje.

Raupsuotųjų amžiaus ilgu
mas labai svyruoja: kai kurie 
miršta po kelių mėnesių atvež
ti į šią koloniją, kiti gi čia iš
gyvena net virš 50 metų su sa
vo atviromis žaizdomis, be ran 
kų ir kojų pirštų, be nosies, be 
lūpų, be dantų, ausų ir pan.

Iš raupsuotų tėvų dažnai 
gimsta sveiki vaikai, kurie čia, 
atskirai nuo gimusių ir augan
čių ligonių mokosi ir gyvena, 
slaugydami savo ligonius tėvus 
ir savo laiku vesdami ar tekė
dami ligoniai su ligoniais ar li
goniai su sveikaisiais.

Ištisas savo buvojimo dienas 
praleidau, besikalbėdamas su 
stipresniaisiais ligoniais gatvė
je, su silpnesniaisiais — ligoni
nėse. Ne vienas ištiesė man 
žaizdomis aptekusią ranką, ku
rią teko paspausti, aišku, j na
mus sugrįžus, gerai nusiplauti 
ir dezinfektuoti. Kaip čia esan
čios seselės pasakoja — leng
viausia apsikrėtimo priemonė— 
tai baimė, kurios stengiaus ne
turėti.

Raupsuotieji meldžiasi už 
Lietuvą

Tiktai buvo džiugu Vasario 
16 švęsti tarp raupsuotųjų, ku
rie čia, Agua de Dios koloni
joje, visose aštuoniose ligoni
nėse ir pavieniai gyveną mel
dėsi bei šv. Komuniją priėmė 
už Lietuvą. Visi gi keturi čia 
esantieji misijonieriai kunigai 
saleziečiai ta pačia intencija 
atlaikė šv. mišias.

Man pačiam tos dienos anks
tų rytą, dar gerokai prieš auš
rą (5 vai), teko laikyti mišias 
pačioje didžiausioje silpnesnių
jų vyrų raupsuotųjų ligoninėje 
ir tiek bažnyčioje esantiems, 
tiek palatose gulintiems bei 
per mikrofonus girdintiems pa

KOMUNISTAI...
(Atkelta iš 3 psl.)

Bažnyčios persekiojimas pa
gyvėjo Maskvos valdomuose 
kraštuose, bet pirmon eilėn tie 
persekiojimai yra nukreipti 
prieš “ne rusiškas” bažnyčias. 
Tiesa, Vakarų spaudoje jau ga
na daug buvo žinių apie “rusų 
bažnyčios” persekiojimą, tačiau 
tiems teigimams įrodyti tos ži
nutės teikė faktus, liečiančius 
persekiojimą katalikų, musul
monų ar net ir stačiatikių, bet 
tik ne rusų.

Daug lenkų repatrijuoja į 
Vakaru Vokietiją

Po Poznanės įvykių, atėjus 
prie “valdžios” Gomulkai, di
džiuma lenkų tikėjosi, kad tuo 
baigsis Maskvos okupacija. Ta
čiau penki su viršum metų pa
rodė, kad ir Gomulka, lygiai 
kaip Bierut, tėra vien Maskvos 
“Gauleiteris”, ir Lenkija, pra
radusi 1939 m. nepriklausomy
bę, ir šiandien josios neturi. 
Žmonės, priėję išvados, jog “gal 
va nepramuš tos raudonosios 
sienos”, užtat dabar stengiasi 
iš Lenkijos išsprukti bet kur, 
net ir pas savo didžiausį prie
šą — Vokietiją, kuri, lenkų aiš 
kūlimu, esanti Vakarų, o ne Ry
tų okupacijoje.

Čia ir glūdi tikros priežas
tys Varšuvos vis labiau kelia
mo balso prieš Vakarų Vokie
tiją, nes už Oderio gi valdo Ul- 
brichtas, Gomulkos draugas.

sakyti pamokslą ispaniškai ir 
paprašyti, kad jie savo didžius 
skausmus tą dieną aukotų už 
mūsų tėvynės reikalus-

Oras bažnyčioje, nors ir apš- 
čiai vėdinamoje (didžiuliai lan
gai čia neturi stiklų, o durys 
buvo visos atviros), buvo slo
pinančiai nemalonus, nes raup
sais sergantieji pasižymi aštriu 
lavono dvokimu.

Per šv. mišias pirmiau iš
dalinau Komuniją seselėms, 
paskui bažnyčioje esantiems 
raupsuotiesiems. Stengiaus bū
ti atsargus ir, duodamas Ko
muniją, nepaliesti raupsuotųjų 
liežuvio ar lūpų. Tačiau, kas 
ten supaisys, nes nuo aštraus 

' dvokimo buvo pradėjusi pykti 
širdis...

Po šv- mišių viena seselė jau 
' laukė su apelsinų sunka ir su 
j tiršta kaip degutas, juoda ka
va, kurią išgėrus, atseit širdį 

: pastiprinus, reikėjo eiti nešti 
Komuniją į palatas lovose gu
lintiems silpniesiems raupsuo
tiesiems.

Viena sesele lydėjo su žva
ke, vienas stipresnysis raup
suotasis su Komunijai lėkštele, 
kitas gi nešė ir prieš kunigą 
švytavo didelį degantį smilkin- 
tuvą, į kurį ketvirtas pylė apš- 
čiai Arabijos aromatiškų smil
kalų, kad pramuštų kvaituliška 
dvokimą. Ši kartą mano širdis, 
kad ir purtėsi, tačiau atsilai
kė nebesupykusi. Grįžus į za
kristiją, rankas alkoholiu nu
siplovęs (kaip čia įprasta da
ryti daktarų įsakymu po kiek
vieno patarnavimo raupsuotie
siems) , nusišluosčiau graudu
lio ašarą, kurią išspaudė ir 
žiaurios ligos ištiktųjų sopuliai 
ir kartu džiaugsmas, kad šie 
ligoniai prašė palaimos mūsų 
kenčiančiai tėvų šaliai ir jos 
po visą pasaulį išsiblaškiusiems 
vaikams.

Grįždamas į misijonierių būs 
tinę, aplankiau paskirose baku 
žėse tūnančius raupsuotuosius, 
paėmiau jų nuotraukas ir vis 
prašiau savo sopuliais suspaus 
tą širdį pakelti į Aukščiausiąjį 
už Lietuvą ir misijų gerada
rius.

Kiek ilgiau stabtelėjau prie 
vieno raupsuotojo, kuris buvo 
visiškai be jokio rankų ir ko
jų piršto, be nosies, ausų, ir 
pan.

— Jau 25 metai, — sako — 
gyvenu šioj bakūžėlėj, ir 15 
metų. kai esu visiškai nedar
bingas... — Tačiau su abiejų 
rankų kočiolėliais paėmė ciga
retę ir traukė dūmą, pasako
damas apie savo nelaimingą 
gyvenimą

Matant ir iš arti stebint šių 
nelaimingųjų raupsuotųjų ligo
nių skausmus, mūsų gyvenimo 
vargai ir nedalios didele dali
mi nustoja savo įsivaizduoja
mos reikšmės, nublanksta ne
šamoji gyvenimo našta ir kry
žius savaime palengvėja-

Ištisas dešimt dienų išbu
vau šioje pasaulio didžiausioje 
Agua de Dios raupsuotųjų ko
lonijoje, besigėrėdamas šiltu 
95° F. tropiniu klimatu, žaliuo
jančiomis palmėmis ii’ visokių 
kitų šiltų kraštų gamta bei be- 
simarindamas savų akių žvilgs
nius, kurie paprastai krinta į 

I raupsų ligos žaizdomis apteku- 
1 sius veidus, rankas, kojas bei 
I visą kūną. Savanoriškai norė
jau atliekamą nuo tiesioginių 

, pareigų laiką pas juos pabuvo- 
, ti, jiems dvasinį susikaupimą 
! pravesti ir su jais ligoninėse 
j gulinčiais ar miestelyje plačiai 
išsiskirsčiusiais asmeniškai pa- 

I sikalbėti bei jų nedalias išklau- 
Į syti. Šiaip laisvomis valandomis 
1 taipgi plačiai teko pasikalbėti 
su čia dirbančiais misijonieriais 
ir aštuoniose ligoninėse dirban
čiomis seselėms vienuolėmis.

(Bus daugiau)

Kun. A. Sabaliauskas vasario 16 d. Agua de Dios raupsuotųjų 
kolonijos vienoje ligoninėje tarp raupsuotųjų.

TIK TRUPUTIS IKI ŠIMTMETINĖS

Pas senuosius Chicagos lietuvius

nebetekę kantrybės, numojo į 
mane ranka.

— O kaip su “burnele”?
— Kiekvieną dieną pas Mai- 

kį išmetu porą stikliukų ir po
rą byrelių. Kai išgeriu porą 
stikliukų, tai tas padaro ramy
bę ir stiprybę. Pasidarau daug 
šviežesnis ir prie merginų ma
lonesnis, — kaip dainuodavome 
jaunystėje. Tik yra dideliai ne
gerai, kada žmogus gėrimą pa
ima sau už amatą.

— O jaunystėje savo ar pa
traukdavai?

— Žemaitijoje nesu paėmęs 
nė į burną. Dirbau Šiaudinės 
dvaro .bravore. Buvau blaivus 
ir sąžiningas, todėl ponai pasi
rinko mane sau už patikėtinį. 
Vežiojau pono arielką žydams 
šinkoriams į karčiamas. Žiemos 
speiguose bevažiuodamas sušal 
dąvau į ragą, o vienok nepara
gavau nė lašelio, o arielkoje ga 
Įėjau ir maudytis.

— Tai dėTko taip ščyrai?
— Regi, tėvuko nabašninkas 

buvo dar vysk. M. Valančiaus 
“prisiekusis”. Tai jis ir man 
dar jaunam pasakė: “Levi, 
jeigut paimsi arielkos į burną 
kada bent lašą, tai parišiu ak
menį po kaklu ir įmesiu į prū
dą. Ir atsimink mano žodį iki 
smerties”. Bet man, kaip regiu,

Kada šią žiemą dangus be cūzų misijonierius tėvas Pierre 
saiko vertė ir vertė sniegą ant Marąuette Chicagos upe valti- 
Chicagos; jūs kasdien nuo anie- mi pirmą kartą atplaukė į šią 
styvo ryto galėjote matyti vy- vietovę, kur dabar yra Ch ca-
rą, vis stropiai bekasantį snie- 'ga, tai išlipęs į krantą tarė in- “iki smerties” būtų prisiėję il-
gą ties savo namais, 6830 So. dėnams;
Campbell avė. Šios žiemos gam
tos galybės jo nė iš tolo neįvei
kė: jo "saidokas” visados buvo 
švarutėlis kaip stiklinė, kai ki
tur nebegalėdavai beišbristi. 
Bet sniego jis nekasė “į kalną”, 
žerdavo j vežimą ir nuvežęs į 
tuščią sklypą — iškratydavo.

— Šitaip geriau, — sakė jis. 
Nei miestui, nei žmonėms “trio 
belio”, nei man sniego kalnai 
užstos saulę.

O dabar, pavasario saulutei 
sniegą pavertus į niekniekį, jis

goltai laukti...
Pagal turimas “geras popie- 

tas žmogus atvykęs į šią vietą. Iras”, Leonas į Ameriką atkako 
— Klysti, tėveli, — tarė jam 1886 metuose. Ir tiesiai į Chi-

— Broliai, aš esu pirmas bal

indėnai. — Prieš tave čia at
vyko toks Leonas Budreckis, 
žemaitis iš Nemakščių parapi-

cagą.
— Išp’aukėme iš Gamburgo 

tokiu pusiau būriniu, pusiau
jos. Čia kažkur krūmuose da- ; “dampiniu” laivu. Bene virš mė 
bar grybauja. nėšio klaidžiojom po jūras. Va-

jžiavom laivo apačioje tarp ta
0 'vorų (prekių). Valgyti davė tik

Leonas Budreckis

Pagal jo turimas "geras po-! silkes ir bulves ir tai visai ma- 
pieras”, Leonas Budreckis gi- j žai, tą silkės uodegą č’ulpdavo- 
mė 1864 metuose, laike ponavo me visą dieną. Žemaičių nedaug 
jimo Maskolijos ciesoriaus Alek Į tebuvome, daugiausiai važiavo 
sandro I, Žemaitijoje, paprūsė-' žydeliai. Ir kad kils audros ant 
je, Tauragės, paviete ir pakrik- j marių baisios; mūsų geldą kaip

| j štytas Nekąščių bažnyčioj. Tai- šapelį svaidė. Žemaičiai atlaikė- 
gi, greit rengiasi švęsti 98-jį me visi, ale žydeliai ne visi A- 
gimtądienį. Akalidrių nėra tu- meriką bepamatę: kiti pakratė 
rėjęs—mato dar kaip vanagas,' savo kaulelius tarp tavorų. 
girdi kaip lapė, gali su juo iš — Tai jau prastai buvo. 
tolo pašnabždom kalbėtis. Vi- — Ir aš tik per plauką bepa- 
sus dantis tebeturi nuosavus, tekau į Ameriką. Tada laivai

— Leonai ,ar sirgai kada nebuvo kaip dabar. “Būdos” 
nors? buvo ne apačioje, bet laivo vir-

— Kažkada dr. Brazis buvo! ...

i' cradinskasmane išrašęs trims dienoms į .
Šv. Kryžiaus ligoninę. Regi •

, “gazų” buvo atsiradę. Tai ir Į j 6 TELEVISION CO. 
viskas. Daugiau daktarai per 2512 W. 47th St., FR 6-1998 
amželį nuo manęs nėra nieko pardavimai-talsymai Sek. uždaryta 

i uždirbę.

turi kitą. darbą. Miestas gatvė- žmogui suteikia didžios stipry 
se ir parkeliuose kerta nebe pir bės. 
mos stiprybės medžius. Tai ši
tas vyras prisikrauna dvigubai 
už save didesnį vežimą tų su-

— O kaip dabar sveikatuoji?
— Esu sveikas kaip ridikas.

Apie namus dirbu kas tik rei
kia. Darbas yra sveika. Pra
dėdamas kiekvieną naują die
ną, pasimeldžiu Visagalinčiam i vai ryto. vakaruškos pirmad. 
Dievui, dėkodamas už visas VISOS PROGRAMOS Iš WOPA 
man suteiktas malones. Malda

SOPHIE BARČUS RAUIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

7t5i» So. Maplevrood Avė., 
Chicago 2», III.

piaustytų medžių, vežasi, pats 
įsikinkęs vežiman, namo ir ka
poja ateinančios žiemos kurui.
O kai jau visi dienos darbai 
baigti, pasiėmęs lazdelę būtinai
eina pas Maiki “šeibelę” išme- (įr 
sti. Visada giedrios nuotaikos, 
visada linksmas.

— O kaip graboriai, ar ne
siuntinėja kalendorius “susipa
žinimui”?

— Kurgi... Tuoj po pirmos 
karės pradėjo siuntinėti. Bet 
dabar jau nustojo. Regėti, kad

OVI N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III

Tai kas jis toks? Ogi seniau
sias Marketparko gyventojas 
Leonas T. Budreckis, šioje lie
tuviškoje kolonijoje gyvenąs 
daugiau kaip pusę šimto me
tų. Jo laikais čia dar buvo tik 
neišbrendami pelkynai ir gyva
tynai, kur kipšai vedė vaikus. 
Ir jis pirmas savo trobą pasi
statė pelkėje. Anot Budreckio, 
tada pelkių galėjai pasiimti kiek 
tik norėjai, niekas nė žodžio ne 
sakė.

O kada Leonas Budreckis iš 
viso atvyko Chicagon — vai, 
kas bežinos...? čia yra pasako
jamas toks dalykas: kada pran

V A L A N DOS; 
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 12:30 p. p.

šuje. Aš palipęs užėjau į “bū
dą”. Tik kai duos baisiausia 
banga, tai “būdą”, it kokią ke
purę nunešė į jūrą. O aš ir li
kau taip betupįs. Tik pervertė 
ant šono ir kelnių šniūrelį, kurs 
ant kaklo pakabintas buvo, ban 
gos su savim į marias nusine
šė. Ir kapitonas ir šiporiai, vi
sas audras pamiršę, kad jau 
juokėsi, kad juokėsi. O man 
juokai menki bebuvo.

— Tai kaip čia Chicagoje 
klojosi.

— Apsistojau South Chica
goje pas savo draugą -iš tos 
pačios parapijos. Darbų buvo 
mažai. Mat, niekas tada nė su 
kuo nekariavo. Nė komunizmo 
tada nebuvo girdėtis, tai Ame
rikos niekas nė gąsdinti negąs
dino. Kad ir jaunas buvau ta
da vaikis, bet cielus metus ne
gavau darbo. Živnastį davė tas 
draugas. Tada toks Norbut ten 
laikė saliūną. Aš jam valiau tą 
saliūną, skalbiau drabužius. 
Ten pirmą kartą savo amžiuje 
ir arielkos paragavau. Oi, kad 
būtų matęs tėvas.

— Ir paskui?
— Gavau darbą už arklį. Iš 

uosto vežiau į liejyklą gele- 
ries rūdą. Pripildavo į “’bo- 
gę” toną rūdos, tai ir tempda
vau 2 mylias tokiais mediniais 
bėgiais. O pati “bogė” svėrė 
700 svarų. Bosas neretai bota
gu per nugarą supliekdavo. Ale 
už dvyliką valandų uždirbda
vau 2 dol. ir 10 centų. Tai bu
vo dideli pinigai anoje gadynė
je. Už dolerį galėjau misti vi
są savaitę kaip koks grafas.

— Na, ir tada?-

— Tada ir prasidėjo tikroji 
Amerika. Padirbęs tik porą me 
tų, ne tik visą skolą draugui 
atsilyginau, bet pinigais ir šunį 
jau užmušti galėjau.

Leonas turi ir puikią atmin
tį. Kalba žemaitiškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai, bohemiškai, 
slovakiškai. Ir Amerikos “kvi- 
tinti” dar greit nežada. Dieve, 
padėk! Alb. V-nas

PAJIEŠKOJIMAS
.lieškomi — JUOZAS, JONAS 

IR ANTANAS BERŽINIAI ir jų 
sesuo Kotryna Beržinaitė-Rastu- 
tienė, vaikai Juozo, gimę 1890— 
1897 metais, iš Lietuvos išvykę 
1903—1905 metais j Chicagos 
miestą. Jieško sesuo Barbora. At
siliepti adresu: Lithuania, ra j. Ak
menė, mst. Papilė, Barbora Jan- 
kaitienė.

ELEMENTORIUS E
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedagogas 

Ignas Malėnas pačiu naujausiu 
metodu.

Vaikus galima pradėti mokyti 
skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu.

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Simankevi- 
čiaus spalvotais piešiniais. Iš
leido Ateitis Brooklyne, N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė 
Italijoj. Kaina $2.50. Gaunama 
adr.: ATEITIS, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y. ir pas 
platintojus.

MOVI N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?:- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

1 2047 W. 67 PI. WA 5-8063

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 ik'i 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. „ 9 iki 1

AND LOAN ASSOC7A27ON 
3Ą30 South Halsted Street * Chicago 3»* CLiffside Ą-OlOlf 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

Chicagos Savings bendroves 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(4%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575



BOSTONO ŽINIOS
“LAISVES1 VARPAS”
PAGERBĖ MAIRONĮ

i

Naujosios Anglijos kultūrinė 
Radio draugija “Laisvės Var
pas”, balandžio 1 d., Bostone, 
lietuvių klubo salėje surengė di 
džiojo Lietuvos atgimimo dai
niaus Maironio pagerbimą, mi
nint gimimo 100 m. sukaktį.

Tenka pažymėti, kad meninę 
minėjimo programą, susidedan
čią iš Maironio raštų skaitymo, 
deklamavimo ir muzikinio in
terpretavimo, išpildė Bostono 
lietuvių mokyklinis jaunimas, 
išaugęs jau tremtyje. Vaidybi
niai paruošti aktorės A. Gustai- 
tienės, muzikiniai kompozito
riaus J. Gaidelio.

Po programos vedėjo P. Viš
činio įžanginės kalbos, nuaidė
jus Lietuvos himnui, jaunųjų 
gretos padėjo dvi gyvų gėlių 
puokšteles -prie Maironio pa
veikslo scenoj.

Moksliškai paruoštą paskaitą 
apie Maironio gyvenimą, asme-

Ir. Ausiejutė skaito Maironio 
kūrybą jo pagerbimo minėjime So. 
Bostone. (Nuotr. E. Meilaus).

nybę ir kūrybą skaitė poetas 
St. Santvaras, prelegentas sa
vo išsamioj paskaitoj paminėjo 
ir savo asmeniškus išgyvenimus 
iš pirmo- susitikimo su Maironiu 
Kaune.

Scenoje.Maironio kūrybą me
lodeklamacijose vaizdžiai išpil
dė: Alg. Antanavičius, G. Če
pas, B. Vaičurgytė, R. Ausieju- 
tė.

Akt. I. Nikolskytė skaitė iš
traukas iš “Jaunosios Lietuvos” 
pianinu palydint kompozitoriui 
J. Gaideliui,

Po minėjimo, “Laisvės Var
po” rėmėjų šeimininkių progra-

įmos išpildytojai buvo pavaišin
ti kavute.

Jos metu vyko kultūriniai pa
sikalbėjimai apie maironinius 

į metus ir dienos aktualijas. Sve
čių tarpe buvo poetas Faustas 
Kirša, poetas A. Gustaitis, kom 

ipozit. J. Gaidelis, dail. Vizgir
da, prof. Čepas ir kt.

Baigiant norėtųsi pagirti1 
i “Laisvės Varpo” organizuoja
mus ir pravedamus A. Viščino 
kultūrinius parengimus bei ra
dijo programas, pasižyminčias 
patriotiškumu ir estetiškumu. į

J. V. Sūdavas'

BALTŲ KONCERTAS 
BOSTONE

Paskutinysis šios serijos kon
certas įvyks balandžio 13 d. 8 
vai. vak. Jordan Hali patalpo
se.

Koncerto programą išpildys 
estų smuikininkė Celia Aumere, 
tai yra viena iš pajėgiausių es
tų smuikininkių.

Celia Aumere savo muzikines 
studijas pradėjo turėdama vos 
penkis metus amžiaus. Vėliau, 
baigusi Estijos valstybinę kon
servatoriją, Sovietams okupa
vus Estiją, pasitraukė į Švedi
ją ir gavusi Švedijos karaliaus 
stipendiją toliau gilino savo stu 
dijas Švedijoje.

Celia Aumere turėjo eilę reči
talių Londone, Briuselyje, Vie
noje, Hamburge, Osle, Kopen
hagoje, Stockholmc ir kituose 
Europos miestuose. Visur susi
laukė šilto publikos priėmimo ir 
labai gero muzikos kritikų įver 
tinimo.

Dabartiniu metu Celia Aume- 
re gyvena Šveicarijoje ir dėsto 
smuiko pamokas “Lucerno mu-

, zikos konservatorijoje”.
Akompaniatore yra pakviesta 

Dagmar Kokker, -kuri irgi tu- 
! rėjo eilę savo piano rečitalių 
Latvijoje, Estijoje, Anglijoje, 
Vokietijoje, Kanadoje ir Ame
rikoje.

Bostono ir apylinkės lietuviai 
prašomi nepraleisti tokios retos 
progos.

Bilietus bus galima gauti prie 
įėjimo. Studentams bilieto kaina 
tik 1 dol.

Tėvynės Garsij vakaras Bostone. Sol. Daiva Mongirdaitė ir Bos
tono Moterų trio, vad. komp. J. Gaidelio, Velykų 1 d. išpildys me
ninę programą lapinų rengiamajame šokių ir lietuviško meno va
kare. šokiams gros “The Contincntals” orkestras. Pradžia 6:30 v. 
Bostono Liet. Piliečių Dr-jos didžiojoje salėje. (Nuotraukoje ma
tytį sol- D. Mongirdaitė (kairėj), S. Daugilienė (dešinėj viršuj), 
V. Maušutkaitė (dešinėj krašte) ir J. Mickūnienė.

Nuotr. R. Bričkaus

MUSŲ KOLONIJOSE
iiiiiiiiii iiiiiiiiiiHiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MUITAI SENOVĖS LIETUVOJE
l Muitai senovės Lietuvoje buvo 
| imami prekes įvežant ir išvežant.
Iš pradžių jie buvo imami natūra, 
o paskui pinigais.

Muitus rinkdavo arba samdomi 
' muitininkai, arba teisė juos imti 
būdavo išnuomojama (daugiausia 

:žydams). Gavusieji tokią teisę im- 
I ti .muitus, turėdavo sumokėti me- 
! tams sutartą sumą.

Muitai buvo renkami ne tik už 
1 įvežamąsias ar išvežamąsias pre
kes, bet ir už naudojimąsi keliais, 

i tiltais, keltais.
Kas išsinuomodavo teisę rinkti 

1 muitus, paprastai turėdavo neblo
go pelno.

Brockton, Mass
Koplyčios statybos vajus

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rys savo vienuolijos centrą turi 
Brocktone prie Thatcher gat
vės. Šiemet pradėta statyti vie
nuolyno koplyčia.

Vienuolyne buvo susirinkę 
Bostono diecezijos lietuviai ku
nigai išdiskutuoti koplyčios pla
ną.

Susirinkime dalyvavo kun. J. 
Švagždys seselių kapelionas, 
prel. P. Juras, prel. P. Virmaus 
kis, kun. A. Kontautas, kun. 
A. Klimas, kun. S. Saulėnas, 
kun. J. Klimas, kun. M. Vemb
rė, kun. Žuromskis, kun. A. 
Janiūnas, kun. A. Abračinskas 
ir kun. J. Bernatonis.

Rėmėjų suvažiavimas įvyks 
gegužės 8 d. Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų vienuolyne Brock
tone. Šv. mišios 11 vai. ryto. 
Posėdis prasidės 1:30 v. p. p.

Šis suvažiavimas atkreips dė
mesį į koplyčios statybos lėšų 
vajų.

Kronika
— Nomiūa Ramanauskaitė 

baigė gailestingųjų seserų aukš 
tuosius mokslus. Dabar dirba 
Brocktono veteranų ligoninėje.

— Andrius Eiva ir Bauža, 
nesant Brocktone lituanistinės 
mokyklos aukštesnių klasių, va
žiuoja šeštadieniais į Bostono 
lietuvių mokyklą.

— Raimundas Šukys, North- 
eastern universiteto Bostone ty 
rinėjimų asistentas, daug yra 
atsiekęs naujų oro įtaisymų sri 
tyje. Raimundas 1958 m. tame 
pat universitete gavo elektri- 
kos inžinieriaus bakalaureatą, 
1960 m. gavo magistro laipsnį 
ir dabar ruošia doktoratą.

Raimundas yra vedęs Liudą

Šv. Petro parapijos bažnyčioje Bostone kovo 31 d. vysk. Riley suteikė sutvirtinimo sakramentą 160 
jaunuolių. , Nuotr. P. Plikšnio

Mereckytę. Augina sūnų And
rių ir dukrelę Romą.

Vasario 14 d. Brocktono mies 
to dienraštis “Enterprise” buvo 
įsidėjęs Raimundo foto, moksli
nio darbo aprašymą. Aprašyta 
šeima ir kilmė.

— Elzė Jankutė, Martyno 
Jankaus duktė, lankėsi Brock
tone, vizitavo savo tėvo vardu 
pavadintą šaulių būrį, kur bu
vo ji pagerbta įteikiant rožių. 
Pasakė šauliams skatinantį žo
dį. Pagerbimo pobūvis įvyko E- 
milijos ir Stasio Grušų naujoj 
rezidencijoj. Ta proga kalbą pa
sakė Sofija Putvytė-Mantautie- 
nė.

— Sofija Mantautienė, Mote
rų šaulių vadė, išvyko Worces- 
terin patikrinti sveikatą. Atsi
gulė Memorial ligoninėj. Gali 
kartais priseit daryti kojos ope
raciją ir ligoninėj išgulės ilges
nį laiką. Pažįstami gali para
šyti laiškų.

— Kun. L. Gronis, Vasario 
16 gimnazijos direktorius, rašo 
121 Rėmėjų būrelio vadovei:

“Dėkodamas nuoširdžiai už 
Jūsų visų šiais metais parody
tą uolumą ir Vasario 16 gimna
zijos atjautimą bei finansinį jos 
rėmimą, maloniai prašau su to
kiu pat uolumu remti ją ir atei
nančiais metais.”

Kas dar neaukojo, prašau gim 
nazijai paaukoti per 121 būrį.

K. Keblinskienė

Mahanoy City, Pa.
Reikšmingas susirinkimas

Šv. Juozapo parapijos klebo
nijoj kovo 20 d. įvyko šios apy
linkės Kunigų Vienybės ir Lie
tuvių dienos komiteto susirinki
mas.

Į Liet. Kunigų Vienybės val
dybą buvo išrinkta sekantieji 
nariai: kun. Juozas Neveraus- 
kas iš Maizeville-Gilberton, Pa., 
perrinktas ir šiais metais pir
mininku, vicepirm. kun. A. Was- 
sel, iš Mahanoy City, Pa., kun. 
Juozas Karalius iš Shenandoah, 
Pa., išrinktas sekretoriumi.

Taip pat buvo nutarta šiais 
metais suruošti Lietuvių dieną

rugpiūčio 12 d., sekmadienį,
Lakewood Park, Pa. Tam tiks
lui išrinktas komitetas: pirm. 
— kun. V. Vezis — Tamaąua, 
Pa., garbės pirm. kun. Česna — 
Mahanoy City, nariais kun. K. 
Rakauskas iš New Philadelphia, 
Pa., kun. Juozas Neverauskas, 
iš Maizeville — Gilberton, Pa., ir 
kun. J. Čeponis, iš Mt. Carmel, 
Pa.

Visas Lietuvių dienos pelnas 
yra skiriamas trims seselių vie 
nuolynams: Šv. Kazimiero, New 
town, Pa., šv. Pranciškaus, 
Pittsburgh, Pa., ir V. Jėzaus Nu 
kryžiuotojo, Brockton, Mass.

J.A.C.

Melrose Park, III.
Balfo vajui pasibaigus

Balfo 117 sk. piniginis vajus užsi
tęsė nuo 1961 m. lapkričio mėn. iki 
1962 m. kovo 1 d. Vajaus metu 
aukojo::

Po 20 dol. — Mr. & Mrs. Gū
džius.

Po 10 dol. — St. Vidmantas, 
A. L. P. Klubas, Dr. K. Jablons
kis, Antanina ir Jaunutis Dagiai 
(Chicago, vietoj gėlių a. a. P. Ka
valiauskui mirus).

Po 5 dol. — Kun. P. Kūra, J. 
Gritinas, J. Butą, F. Valuckas, 
A. O. Didžbaliai (Chicago, III.), 
Otto M e j e r i s, A. Barčas, 
A. Lingis, V. Puodžiūnas, K. Juk
nelis, SLA 125 kuopa, E. Lapas, 
J. F. Urbeliai, G. E. Lazauskai, 
Mr. & Mrs. Lyons, N. Leskaus- 
kas, T. A. Briškaičiai, A. L B-ne, 
A. V. Stankevičiai, H. O. Raštikiai, 
A. O Joncha, A. Jarai.

Po 4 dol. — J. A. Račiūnai, V. 
Elsbergas, Aug. Urbelis.

Po 3 dol. — Ig. Bilaišis, A. Bu
tą, J. Gražys, B. P. Murinai, V. I. 
Linartai.

Kiti aukojo po mažiau. Viso su
rinkta 219 dol. Nario mokesčio už 
1961 m. surinkta 21 dol. Tokiu 
būdu Balfo Centrui pasiųsta 240 
dol.

Visiems aukotojams ir nariams 
Balfo 117 skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja.

Valdyba

AUKOS ALTUI
Alto centre nuo 1962 m. kovo 

1 d. iki kovo 31 d. gauta aukų:
$2,055.50 — Detroito Lietuvių 

| Organizacijų Centras per pirminin
ką R. Valatką; $1,466.44 — Wor- 
cester, Mass., Vasario 16 d. minė
jimui rengti komitetas per kun.
J. Steponaitį; $800 — Rockford, 

(III., Alt skyrius per V. Keršį;
' $712.85 — East Paterson, N. J., 
Nepriklausomybės Šventei Rengti 
Komitetas per A. Masionį; $700 — 
Waterbury, Conn., ALT skyrius 
per Ch. Bogushą; $595 — New 
Britain, Conn., ALT sk per B. 
Semašką; $550 — East Chicago 
Alt sk. per P. Indreiką; $500 — 
Hartford, Conn., ALT Skyrius per 
Br. Kriščiūną; $450 — Amerikos 
Lietuvių Klubas, St. Petersburg, 
Fla., per Miss A. Karnius; $425 — 
Lietuvos Vyčiai, New Jersey per
K. šipailą; $350 —- Pittsburgh,
Pa., ALT skyrius per V. Količienę;
$347 — L. R. Kat- Federacija,
Dayton, Ohio, skyrius per Fr. Gu
delį; $300 — Elisabeth, N. J., Lie
tuvai Gelbėti Komitetas per Fr.

iiiiiiiimiimiiiHiiiiaiifiifiiiiiiiiiiiiiiiHiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III. 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiim

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Savings
anl .-Lt,„it ssocxahon

Chartered and Supervised by the United States Government
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vietą greta mūsų įstaigos

i’asinaudukitc "Draugo” Ciassificd skyriumi
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Kudulį; $283 — Norwood, Mass-, 
ALT skyrius per Br. Kovą; $282
— East St Louis, III., lietuvių ko
lonija per St. Petraitį; $255 — 
Grand Rapids, Mich., ALT skyrius 
per J. Belinį; $217 -— Bridgeport, 
Conn., ALT skyrius per A. Sta- 
nišauską; $192 — Lietuvių Klubas 
Beverly Shores, Ind., per E. Ma
siulį: $160 — Linden, N. J., ALT 
skyrius per V. Tursą; $123-55 — 
Lowell, Mass., ALT skyrius per
L. Paulauską; $118 — Ateitininkai 
sendraugiai Washington, D. C., per 
Pr. Grušą; $100.28 — Cambridge, 
Mass., lietuvių parapija per Iz. 
Vasiliūną; $100 — American Lith- 
uanian Citizens Club, Providence, 
R. I., per J. Balkų; $100 — Law- 
rence, Mass., ALT skyrius ir Lie-

! tuvių Piliečių Klubas per M. Sto- 
inie; $92.25 — Muskegon Hts.,
| Mich., Lietuvių Klubas per. J. Ra- 
dišauską; $89.00 — Providence, 
R. I„ lietuvių parapija per kun. 
V. Martinkų; $48.50 — Long
Beaeh, Calif., Lietuvių Klubas per 
D. Mekišių; $28.00 — Springfield, 
III., lietuvių kolonija per J. Šid
lauską; $25.00 — Lietuvos Valst. 
Liaudininkų Centro Komitetas 
Tremtyje per pirmininką L. 
Šmulkštį; $20.25 — SLA 121 kp. 
Clinton, Ind., per D. Riauką; $20
— Liet. Bendr. Great N-eck apy
linkė, N. Y., per P. Povilaitį.

Organizacijų surinkta $11.505.62
Pavieniai asmenys 

$140 — kun. S. Morkūnas (rink
liava bažnyčioje); $70 — prel. P.
M. Juras (rink. bažn.); $45 — 
kun. E. Paukštis (rink. bažnyčio
je) ; po $25 — J. Chiliauskas ir 
dr. J. Skrinska; $20 — W. T. Kvet- 
kas; po $15 — A. Staniškis ir J. 
Vydas; po $10 — J. Bigelis, V.

Bacinskas ir S. Cibulskas; po $5 
j— S. Karaliūnas, Br. Matulaitis, 
K. Slavinskas, kun. Z. Smilga; $3 
— dr. V. Sruogienė.

Pavienių asmenų suaukota — 
$412. Iš viso per kovo men. gauta 
$11,917.62.

Visiems aukotojams pasiųsti pa
kvitavimai ir padėkos laiškai.

Asmenys ir organizacijos, kurie 
dar nėra Lietuvos laisvinimui au
kavę arba dar nėra persiuntę su
rinktų aukų ALT centrui, prašoma 
jas pasiųsti: Lithuanian American 
Council, Ine., 1739 So. Halsted St., 
Chicago 8, III.

Alto sekretorius

Laimė yra dvasinis, ne kūninis 
dalykas. Ji gimsta iš aukos, ne iš 
pasismaginimų, — iš meilės, o ne 
iš geidulių. — Lacordaire

Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDU ALBUMAS

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuva visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų.

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Velykinė dovana

Kiekvienam .verta jj pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač mū
sų draugams amerikiečiams. 

Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija,
916 VVilloughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus 
Kaina — $5.00.

Užsisakyk tuojau!

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO. 
DR 3-3683

(24 VAL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS U LIS, sav.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
už apdraudą, nuo ugnies ir auto-g 
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208% VVest 05th Street 
Jhicago 42, Illinois

Tel.: GA. 4-8054 ir Gfl. 0-4338.

GRAŽI DOVANA BET KADA!
Tėvai, įsigykite ir duokite savo 

viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENĖS pasakų knygą

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

rf . — -....
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62 H S. Western, PRospect 8-5875

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

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South Western Avė. krautuvė
........... .............-...... 0

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CK ANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

4 '/2%

'U

!i
Ii

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r,
VAS ANDOę* PIRM- ir KETV...................... 9 v. r. nu s p. p.ANTRAD. ir PENKT................ .. 9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.



/
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LIETUVIŲ SODYBA FLORIDOJE
Kan. dr. J. Končius, Balfo pir — Kokiomis lėšomis būtu ga- 

mininkas, ir uolus - tremtinių Įima taip didelę sodybą kurti?

atmosfera. Gal atsirastų ir sa- S 
vas statybinis stilius, atgytų ' 
gražūs papročiai, tradicijos. į 
Ypač pagyvenusiems būtų ma- > 
lonumas apsigyventi tokioje So- ' 
dyboje. Ir aš pats jon persikai- ! 
čiau būti savųjų tarpe, nesgi

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

tai malonumas! Nors as

MARQIJETTE PARKO CENTRE

globėjas Europoje, šiuo metu — Finansinis klausimas 
gyvena Ft. Lauderdale, Fla. j vienas opiausių. Gal Floridos USA gyvenu 39 metus, vistiek 
Nors pareigos Care ir NCWC S valstybė galėtų ateiti į pagal- pasiilgstu lietuviškos atmosfe- 
jstaigose dažnai verčia jį iš Flo bą ir paskirti žemės ilgalaikiui

išsimokėjimui. Esu pradėjęs žy
gius tuo tikslu, tbet nieko nėra

ridos išvykti, kanauninkas yra 
pamėgęs tą žydintį kraštą, ir
ketina jame likti visada gyven- tikra. Valstybė laiko savo že- 
ti. Kan. dr. Končius širdingai mes daugiausia parkams. Yra

ros. O ką (bekalbėti apie tuos 
naujakurius, kurie vėliau iš tė- • 
vynės yra išvykę, arba pabėgę. Į 

— Ar neteko sueiti su a. a. ! 
prof. Pakšto pasekėjais, kurie

fondų, kurie ieško vietos “Atsarginiai Lieturekomenduoja Vidurio Floridą 
lietuviams kurtis, ir steigti joje 
savą Sodybą. Štai, kelios jo min 
tys tuo reikalu:

— Lietuviams kurtis geriau
siai tiktų Vidurinė Florida, kur 
ne per karšta ir ne per šalta. 
Šiuo kraštu turėtų susidomėti 
netik pensininkai, bet ir jaunes 
ni; ypač tokie, kuriems gręsia 
artritas, turėtų atsikelti gyven
ti čionai, kur saulė gydo. Be to, 
čia yra sąlygos dirbti, atsiran
da kaskart daugiau industrijos; 
Cape Canaveral sutraukė apie 
šimtą tūkstančių žmonių, stei
giasi elektronų, raštinės maši
nų, naftos, lėktuvų ir kitokie 
didžiuliai fabrikai — jiems leng

visokių Welfare 
gal sutiktų pagelbėti finansuo
ti. Užtenka ketvirtį, ar trečda-
lį kainos įmokėti už žemę, o Ii- rinių įtakų?

vai” kurti kur nors ant salos, į 
atsiskyrus nuo svetimų kultū-

kusius pinigus galima būtų iš
mokėti dalimis. Reikėtų finan
savimu mėginti užinteresuoti 
fondus, ar atskirus turtuolius. 
Matavimams, nusausinimui ir 
keliams pravesti reikėtų tuojau 
pat turėti koks -$100,000 dol.

— Mūsų Lietuvos mums nie
kas niekur neatstos, tad tokios 
atsarginės Lietuvos kūrimas at 
rodo tartum koks beviltiškas 
žygis. O Lietuva vistiek išliks, 
nežiūrint laikino pavergimo.At- 
sarginės Lietuvos planas fan

Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 
keli blokai nuo mūsų rašt. $14,500.

Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo
mos. Duos be derybų už $11,800.

On butu mūras. 2 po S kamb. Ge
ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

$130 nuomos ir sau butas. Arti 
Jaunimo Centro. Švarus kaip stik
las namas. $17.200.

Trys butai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskiri gazu šild. 
$26.400.

Arti bažnyčios, mokyk. 2 butai. 
Naujas šild. Garažas. $27,000.

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4% butai. Karpetai. Įreng
tas rūsys. $38,700.

Tikram biznieriui prie parko like
rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų, 30x65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernūs biznio įrengi
mai. Reikia matyti, derėsim atvi
rai.

Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66,600.

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7,000 nuomos. Parduos už $6 2,800

Mažai įmokėti — 4 kamb., 30 p. 
lotas. Gazu šildymas. $12,700.

5 butai ir biznis, mūro namas. 
Atskiri šildymai. $3,600 
$14,800.

Prie pat parito. Modernus mūras. 
9 kamb. 50 p. sklypas. Garažas. 
$25,900.

Arti 07-os ir Pulaski. 6 metų, 5 % 
kamb. mūras. Naujas mūro garažas. 
Geležine tvora. Alum. langai. 30 p. 
lotas. $20,950.

Lotas bizniui ir butui. Vieta dide
lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 
$6,000.

Gabi moteris turės rūbų valyklą, 
ir puikų butą geram name. Brighton 
Parke. $14,800.

Brighton Parke. Dabai geras 2x4 
kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 
Rūsys, garažas: $19,200.

Brighton Parke. 2 geri namai, 5 
butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
$28,500.

Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry-

$35,900 mūrinis 9 metų — 2 butai 
po 3 mieg. kiekvienas. M. parke.

$24,300 mūrinis namas su taverna 
ir visais įrengimais arti mūsų.

$10,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 
p. loto. M. arba G. parke.

$11,300 medinis 4 kamb., rūsys,
nuomos, garažas M. parke.

$33,800 mūras prie pat mūsų įs
taigos, butas sav. ir 3 nuomos.

$12,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas, rūsys. Gage p.

$18,500 visai naujas, I mieg. Arti 
musų įstaigos.

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild., geri plasterial, 1% blo
ko nuo Maria Higb.

$23,900 mūrinis 2 po 4. garažai 
30 p. lotas, Gage p.

$15,500 medinis, 2 po 4, Brighton 
p„ 2 blokai nuo mokyklos.

$19,500 naujas mūrinis. M. p. su 
aukšta pastoge, įmokėti tik $1,500.

$17,000 medinis 4 butai Brigthon
p. Geroj vietoj.

$28,500 medinis 6 butai Gage p.,
garažas, lotai.

$25,900 mūrinis 3 butai, garažai,
Gage p.

$13,000 mūrinis 5 kamb., 12 m.,
garažas, mažas įmokejimas.

$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu
tai. 2 lotai, 4 garažai.

$26,500 mūrinis 2x5, platus lotas,
garažas, Gage p.

$21,000 už medin} pajamų namą 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia,

c,h.5O)i mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

0 0.900 medinis 4 kamb., rūsys, ga
zo sild., arti mūsų.

PILDOME ĮVAIRIŲ RCŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 69«h Street. Tel. 436-5151

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša- į tus, 2 geri pajamų 
lia. Geras mūras bizniui su įrengi- | $17,500. Duoda $4,800 nuomos i me- į 
mais. $35,900. tus. Reikia įmokėti $4,o00. į a.,

MARQUETTE PARKE Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Prie Šv. Kryžiaus bažn. medinis garažus—S18,900

namas, du butai, salė parengimams Jįur. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
eri pajamų namai. Kainuoja Fr taverna. Su visais ^engimais.

~ Mažas jmokejimas. Kama tik
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirimt. gerų Ir pigių namų.

— Ar manote, kad galima, tastiškas, o Sodybos idėja — 
būtų tiek lėšų suteikti lietuvių realus dalykas. Kitos tautybės
resursais?

— Taip, jei susidomėtų, pa
vyzdžiui, lietuviškosios taupy
mo ir skolinimo b-vės. Kas pa
norėtų sodybą finansuoti, tam 
būtų didelis pelnas, nes Florido-

viau kurtis ir plėstis, kur nėra je žemės kaina kaskart auga, 
žiemos. Daržininkystės produk- pr nekrinta. Jau per penkiolika 
cija Floridoje taip pat didelė, i paskutiniųjų metų kainos visą 
Žemė čia derlinga, ir derlių ne- ' laiką auga ir nekrinta. Žemė,
ša per visus metus.

Ligi antrojo Pasaul. karo Flo
rida buvo mažai apgyventa, bet

irgi turi savo sodybas, ir net iš
tisus miestelius. Sodyboje pir
miausiai turėtume įsteigti sene
lių prieglaudą. Lietuvės vienuo
lės turėtų jai vadovauti. Esu 
jau tuo reikalu kalbėjęs su vys
kupu Brizgiu ir su kai kuriomis 
seserų kongregacijomis. Sene
liams su visokiomis “kvarabo- 
mis” čia būtų geriausios sąly-1

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7lsl St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
PRIE MARQUETTE PARKO

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rockivell. 
Už netikėtą kainą—tik $22,900.

4 butų mūrinis, Brighton Parke. 
Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. 
pajamų. Tik $27,500.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsėmimo kontrolė. 
Arti 66-os ir į vak. nuo Kedzie. Tik 
$17,900.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. ’ Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61,500.

6 kamb. mūr. 1 % vonios. Gazu 
šildymas. Garažas. Arti 65-os ir 
Gairfield. $16,900.

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norjnt padidinti 
metines pajamas apie $5,000 esant 
namuose. Brighton Parke. Tik 
$14,800.

Prie Marąuette Parko bažnyžčios 
mūrinis, 4 butai po 5 kamb. Geras 
namas Įr nebrangiai.

Prie 67-tos ir- Campbell. 2-jų bu
tu mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $25,500.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639
NAUJAI ATREMONTUOTAS

5 kamb. mūr. bungalovr prie Mar
ąuette Pk. $19,500.

ARTI Į VISUR!
Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 

10 metų mūr. namas, 2 butai po 5 
kamb. (su 3 miegamaisiais). Pigus. 

$855 MĖN. PAJAMŲ
5 krautuvės ir 3 butai Marąuette 

Pk. $59,000.

kainavusi po $75.00 už akrą [ gos, tačiau ir jauni galėtų gau-
prieš penkerius metus, dabar 
daug kur apkainuota dešimte-

da'bar kasmet į Floridą atva- • riopai brangiau. Statyba plin- 
žiuoja maždaug du šimtai tūks ;ta visur, privažiuoja čia gyven- 
tančių žmonių. Prieaugliui yra ti daug pensininkų ir veteranų, 
didžiulių, nenaudojamų žemės ’ visur prisėta naujų namų, ne
plotų, tinkamų sodyboms, dar- tik priemiesčiuose, bet ir lau
žams, sodams. kuose.

— Ką galėtų čia dirbti atvy- — Ar jau numatėte, kas tai
kę jaunesnio amžiaus lietuviai: kins tamstai sodybą kurti?

ti čia darbų fabrikuose, daržuo
se.'Būtų gražu, kad Sodyba bū
tų ne vien senių, o mišri. Gera 
būtų joje visiems, o seneliams, 
tai jau — tikras rojus: — bai
gė pašnekesį kanauninkas kun.
J. Končius. D. W.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA S-SS84

MARQUETTE PARKE
Iš naujesnių, nebrangus, 1 % aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
pirmame aukšte.
PAGALVOKITE, TIK 6 METINĖS 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų,’ 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo VVestern.

Prie Maria High, 4 butai po 5 
kamb. Gražus namas, platus sklypas. 
Normali kaina.

8 metų, 6 kamb. mūrinis. 2 maS.
garažas. $21,500.

6 metų, 3 mieg. medinis. Pilnas 
rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir aruži krttu-LABAI PIGUS

Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu- tuvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar
tai po 6 kamb. Namas gražiai re- ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto ; kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
garažas. $15,000. pigus.

5 METŲ MUR. BUNGALOIV šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga-
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo ! low. Aiti Marąuette Parko mokyk-

— Jei įsikurtų lietuviška So
dyba, būtų galima ją išdalinti 
į skyrius, ir pradėti kokią nors 
savą pramonę: kad ir saldainių 
gamybą, vaisių ir jų 'gaminių 
konservavimą, na, ir sodinin
kystę, daržininkystę bei pieni-

— Aš darau tiktai paruošia
mąją studiją dėl vietos sodybai 
kurti. Nei mano sveikata, nei me- 
amžius neleistų man į tą planą 
aktyviai įsitraukti. Tą darbą 
turėtų apsiimti jaunesni, labiau

Paskutinis žmogaus tikslas turi 
būti jo laimė, ir ta laimė neglūdi 
nei jusliniuose pomėgiuose, nei 
turtuose, nei kituose kūniškuose 
dalykuose, o dorybių praktikavi- 

Aristotelis

sugebą ir amžiumi ir finansiniu i
ninkystę, jei pakaktų žemės ga- u Korporacija turgtų
nykioms. Pagyvenusiems pensi-

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI !

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Lietuvių šeimoje išnuomojamas 
gražus, šviesus kambarys mergai
tei ar moteriškei. Visai arti Šv. 
Kryžiaus ligoninė, bažnyčia ir 
maisto krautuvės. Tel. PR 8-9085

""'pROGOS-OPPORTUNITIES
•VHK-MUM•«•#

REAL ESTATE

$36,600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

po 5% kamb.. 3 mieg. Šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

A, Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St. WA 5-5030
Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 

■ pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre-

potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly
pas 33 pėdų. $20,500.

13 APARTMENTŲ 
Marąuette Pk. Ž13.000 metinių pa

jamų. Galima perimti 5%% paskolą. 
Kaina jau išderėta.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7įsi Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

lų. Viskas moderniška Gražiai 1S- 
dekoruota. Nebrangus.

2-jų butų med. (5 Ir 4 kamb.), 
Brighton Parke. $13,500.

2-jų butų mūras (5 ir 6 kamb.). 
Gage Parke. $22,000.

J. STONKUS, R. E. 
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

'Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasu kaityti.

CONTRACTORS

ninkams galima būtų išdalinti 
lotus kur nors pagal ežerą, een 
tre gi įsteigti savo krautuvę, 
paštą, mokyklą, ir administraci
ją.

— Ar seniai tiriate įsikūrimo 
galimybes, ir, ar esate nužiūrė
jęs tinkamą vietą?

— Jau prieš septynerius me
tus man atėjo ta idėja, bet tuo 
tarpu idėja ir tebėra. Teko ap
žiūrėti daug vietų. Netoli Titus- 
ville, keliasdešimt mylių nuo 
Cape Canaveral, užėjau 7000 
akrų tarp dviejų ežerų. Kelio-

susidaryti, gal, Chicagoje. Ga
biems pramonininkams, banki
ninkams aš galėčiau perduoti 
savo tyrinėjimo rezultatus, kad 
jie pradėtų planus vykdyti. Iš 
Chicagos mane yra aplankę: 
vysk. Brizgys, Valerijonas Šim
kus. Su Šimkum apvažinėjome 
visas numatytas žemes, matė- j 
me daugybę įvairių vietų, tin
kamų klimato ir derlingumo 
atžvilgiais. Iš vietinių floridie-
čių šiuo klausimu domisi ir su 1 KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO
manim ryšį tuo .reikalu palaiko į JINGI D/*B+AJ’tprie ^"VStu 

J 1 ! ma samdyti tik turinčius 18 metų

Parduodama LIKERIŲ KRAU- gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la-
TUVĖ—TAVERNA.

Teirautis LAfayette 3-3626
bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

Parduodama “self-service” grose- į ŠIMKUS 
riu krautuvė ir namas. Geroj vie-. real estate, notary Public 
toje. 2010 VVest 115th Street.

Taverna ir 2-jų aukštų mūr. na
mas. Pilni įrengimai, prekės, “fik- 
čeriai”, TV ir juke box. 11 kamb. 
2-me aukšte. Pilna kaina $35,000.

42SS Ss, Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046 

PILDOME INCOME TAX

rezidencija ant 306 kamb. 10 m. 
p. lot. $19,500.

Pageidaujant, galima pirkti Jar 4 į dym^Pt'$36,o6olr 3 karnb' Atsklri šll_ 
2 apt. 6 ir 5 kamb. šildymas aly-sklypus šalia. Skambinti YArds 

7-4559, nuo 10 v. r. iki 2 p. p.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ 

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 VV. 69tb St., Chicago

V. ŠIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 0-5531 , 
/;

kun. F. Garmus, Skupeika, Wer 
talkai. Būtų gerai, kad daugiau 

nes į Europą nutraukdavo ma- kas iš nusimanančių lietuvių 
no studijas, tačiau pereitų me- čionai atvyktų su manim pava- 
tų 'gale atradau net tris vietas žinėti po Floridą ir tęsti šį 
po dešimtį tūkstančių akrų. svarbų paruošiamąjį darbą.
Viena jų yra trisdešimt mylių į \ „ * >1 — Koks butų pirmasis sody

bos tikslas?
— Be abejo, kurti “mažąją 

Lietuvą”, kur lengviau galėtų 
išsilaikyti sava kalba, papro-

šiaurę nuo West Palm Beaeh. 
Kita yra prie Gulf of Mexico, 
netoli miestelio Venice, prieina 
prie įlankos ir 31-ojo kelio. Te
nai yra septyni tūkstančiai ak
rų. Kaina tarp $200 ir $300 už 
akrą. Pačiame Floridos vidury
je dar galima pirkti vieną akrą 
ir už šimtą dolerių, o plotai di
deli, vis po dešimtį tūkstančių 
akrų.

'^1

Bulių kautynėse pradžiokas to- 
reodoras pateko jaučiui ant ragų 
Gali mieste, Kolumbijoj, tačiau ne
buvo mirtinai sužeistas. (UPI)

amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny-
p-glgjg --

FE&ERALINIAI DARBO 
SAMBOS (STATYMAI
Snaudai paruošė Pr. Šutas 

Knygelėj klausimų ir atsakyme
forma yra išaiškinti veikiantieji 
JAV-bėse federaliniai darbo samdos 
įstatymai. Knygeles kaina 40 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St..

>♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦« 
HELP VVANTED MOTERYS

Liet. restoranui reikalingos pa
davėja ir indų plovėja.

Kreiptis — 3236 S. Halsted

HELP WANTED — VYRAI

MAN 60 to 70 yrs. old to act as 
supervisor over 10 sleepy ladies on 
3rd shift. No exp. necessary ex- 
cept speaking English and good re- 
ferences. West Side near Roose- 
velt Road. Call LA 2-1103.

v. . ., , Chicago 29, Illinoisetai, susidarytų sava kultūrine1

VELYKŲ DŽIAUGSMAS 
BUS VISIEMS,

ne tik' mažiems, tik reikia laiku kreiptis į FELIKSĄ MACKE
VIČIŲ — BRIGHTON BAKERY savininką ir jis parūpins Jūsų 
Velykų stalui visokius skanumynus: tortus, baumkucheną, šo
koladinius kiškius, kiaušinius ir kitokius skanumynus.

F. Mackevičius savo gaminiais 
pasižymėjo Kaune, Nepriklauso
moje Lietuvoje, o dabar jau yra 
visų lietuvių ir kitataučių mėgia
mas Čikagoje. Jo gaminių—kepi
nių galima gauti ir duoti Vely
koms užsakymus:

Nors Brighton Bakery artėjan
čioms Velykoms yra gerai pasi
ruošę su naujausiais ir nepapras
to skonio kepiniais, bet prašo ir

šeimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų prieš pat šventes 
dirbti per naktis, tai. savo užsakymus paduokite tuojau pat, o 
tada ir F. Mackevičius ir šeimininkės — bus patenkintos. Užsa
kymus galite paduoti asmeniškai atsilankę, laišku ar telefonu 
Vlrginia 7-1250.

BRIGHTON BA K E R Y
2457 W. 46th Place Chicago 32, Illinois

DĖMESIO

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

jIlilh9iII9IIISii!l9NIII!IIIIIiaillilll!!IIIIIIIB31

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69tli St. II a. PR 6-1063

!lllll(l!lillll919IEISEii9i89illSil9lllllš99llliiiii

MOVING
Apdraustas perkraustymaa iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FEontier 6-1882

Skelbkites “Drauge”,

STANKUSI 
CONSTRUCTION C0. |

Atlieka planavimo ir staty- § 
bos darbus, gydytojų ofisų, 4 
gyvenamųjų ir prekybos pa- S 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- S 
rime virš 300 įvairių stan- w 
dartinių projektų. M

va. ' $21,500.

meOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W, 6981! St. BE 7-8389
Gage Pafkė. Mūrinis 3 ir 2 kamb.

30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea
lu vienam ar dviem asmenim. Kaina 
tik $13,000. į

Marąuette Parke. Modern. mūri
nis,. 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu 
šalia.

Medinis. 2 butai — 6 ir 4 kamb.
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė.
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000. į

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild.
Cementiniai pamatai. Naujai atre- I 
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

Turime daug ir įvairių namij vi- i 
sose kolonijose, parūpiname pasko- ; 
las. notarizuojame dokumentus, pii- Į

! A, Stančiauskas Instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

į naces) visų dydžių oro vesintu- 
CL 4-2390 vus bei Air Conditioners ir atlieka 

visus skardos darbus.

A. ABALL ROOFING
Jsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Dum 
traukiai Pataisomi. Išsmaiinaml ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš lauke 
“Tuckpointing'’. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LĄ 1-6047, RO 2-8778

doine Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St.

į IIIIIIIiliIjl{9Illil!!llll|]illllllllElillllil9!lllll 
NAUJU NAMU PASIRINKIMAS

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Co„
BUILDERS

2523 Wesf <59tb Street
Tel. PRospect 8-3792 

il9ŠI!ISIIi3Hi3IIIS99!imilllllI!l’MI9lliii!imi ’

Parduodamas V/2 aukšto mūr. • 
namas. Apylinkėje 57-tos ir Rich- i 
mond. 37 p. sklypas, rūsys. Kaina. į 
$20.200. Skambinti po 5 v. v.

CL 4-2390 !

ĮSIGYKITE DABAJRT"

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

Ofiso ir namų telefonas: A 
PRospect 8-2013 S

2741 WEST 69th St. i 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS

7304 So. Rockwell Street 
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Greit, sąžiningai Ir garantuotai 
įrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
IIISATING & SHEET METAL 

4444 S. Western Avė., 
Chicago 0, UI.
Tel. VI 7-S447

LAPKUS BUILDERS, INC. ®
Statome įvairius pastatus. Dar- B

JUOZAS ŽEMAITIS
BR VJC. SKABĖ, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki S motų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR E 
KITOKĮ PASTATAIS

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC,
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, UI.

1s;:' bas atliekamas labai sąžiningai,
« vartojant geriausias medžiagas. 3 

yra gaunamas Drauge. Jame yra i ^Turime dar keletą sklypų Chicagoj. Ss
visos reikalineos maldos ir aries- i 6440 SOUTH PULASKI RD, ® Visos reiKaiingos mamos ir gies , y RE 7.6630 arba i.moo 
mes bei liturginiai nurodymai. į
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai- j 
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W,
63rd St,, Chicago 29, III.

Remkit dien. “Draugą”

Apsimoka skelbtis “DRAUGE1 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kaino# 
visiems prieinamo®.



Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdymo d-jos Kultūrinės popietės dalyviai: pirm. E. Pakalniškienė, A. Kir- 
vaitytė. mok. Valaitiene, Z. Juškevičienė, mok. Valaitis, P. Dirkis, M. Šulaitienė, A. Markauskas, II 
eil. -- Lt Šulaitis M. R3bašauskienė, P. Jurėnas, dr. O. Vaškevičiūtė, Pakalniškis, M. Bosienė, V. Mila
vickienė,: J. Bružienė, M. Pėteraitiene, A, Brinką, J. Milavickas, Pr. Šulas. dr. J. Adomavičius ir kt.

i Nuotr. V. Račkausko

Tautų Babelis čia pat DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. balandžio mėn. 11

Chicagoj ir apylinkėse
KUN. GAUČIO SUKAKTIS sijungę talkininkauti L. B. Chi-

jos, Ine., Alvudo suruošta kul
tūrinė popietė. Didžiojoj salėj 
susirinkusiems tėvams ir sve 
eiams dr. J. Adomavičius skaitė 
paskaitą tema — Ką daryti kai 

, vaikas nevalgo ir to nevalgy
mo šalinimo priežastis. Dakta- 

x <. , . . ras išsamiai išdėstė vaikų neval
išreiškė pagarbos jausmus ar-| e e&1° Pranesuną, cagos gyj^ priežastis ir nurodė bū- 
timieji ir draugai iš penkių pa. i ^pygaraoje vei 1a dvi Lituams- dug> ka- pašalintį tag neigia- 
rapijų. Ankstesniosios mokyklos r mybeg. atgak- . paR_

Sblenizantas šv. mišias auko- fa&noc ” • 1Cer°‘’e’. u^ias lausimus, už ką dr-jos pirm. E.
jo 12 vai. Visų šventųjų parap. an ° mo ‘mai ir jose ir pakaini§kįeng vjgų vardu nuo-
bažnyč-oje, kuri buvo perpildy- a . ° ™°, . ,^^ar °^e širdžiai padėkojo. Čia buvo pa
la jo gerbėjų iš Chicago vei ia J*88 a. ^enmių lr A° demonstruoti du spalvoti fil-
Heights, West Pullmano, Brid <IQ . j'Ua^18 imų mo.mai, kurie sužavėjo savo gro- 
geporto, Cicero, Roselando ir kuiaas la^° 945 mokiniai lr žiu ir turiniu.
kitų vietų. Pamokslą pasakė: ” "' Apatinėje salėje su vaikais
kun. A. Zakarauskas, diakonu , • ■ ica&os apytoar os va u^sįgmįm^ turėjo pedagogės M.
buvo kun. S. Bartkus, subdia- ^s Švietimo komisja, kurią v Milavickienė ir
konu kun. S. Petrauskas, apei- sudaro Lietuvių Mokytojų są- M §ulaitienė Pasirodg akt. A. ,
gų vedėjas klierikas M. C. Le- Sos Chicagos sky™uis valdy- o moksleiviai G. Bunti-
zak- va^°vauJama J- Vedegio at * L spalvotą |

Po pamaldų parap. salėje vy- lieka Chicagos apygardoje litu- fįlm ekrane br Q 
ko vaišės, dalyvaujant gimi- amstimų mokyklų vadovavimo gaRą ap_e Jonelį * 
nėms ir iš kitų parapijų atvy- darb5;. is Švietimo ^komisijos pa Susirinkusiems vaikams ir tė_

cagos apygardos valdybai.
Pagal L. B. Chicagos apygar ; 

praeitą sekmadienį, sveikino ir dos v?Wbos Švietimo vedėjo J. !

Kun. S. C. Gaueiui švenčiant 
sidabrinį kunigystės jubilėjų

kusiems, vakare ten pat įvyko žymėtinų kitų darbų, reikia lai 
antras banketas, kuriame dau- k^ kovo 27 d. surengtas 7-

Balfo reikalų vedėjui dažnai 
tenka vykti į uostą, aerodromą 
sutikti atvykstančių lietuvių. 
Didi jų dalis atvyksta Balfo pa 
stangomis ir pagalba apsigy
venti laisvės krašte. Tikrai įdo
mu tuos atvykstančius pasitik
ti, jiems muitinėje padėti, į sto 
tį nuvežti, palydėti į pastovią 
apsigyvenimo vietą. Pats įdo
miausias reiškinys, tai jei yra 
vaikučių iki 10 m. amžiaus, jie 
lietuviškai jau nebekalba; jei 
šeima iš Brazilijos, vaikai mar 
maliuoja portugališkai, jeį iš 

. Vokietijos—mama juos tvarko 
prūsiškai, iš Lenkijos — tėvai 
su vaikais jau derasi “po pol- 
skiemu”. Gaila, kai matai, kaip 
miršta lietuviškas žodis, dar 
skaudžiau, kai žinai, jog tie pa
tys vaikučiai už metų, kitų J- 
AV jau šnekučiuos tik angliš
kai.

Lietuviai iš Sibiro jau kito
kį. Jų vaikai kalba tik lietu
viškai, ne rusiškai. Galima tvir 
tinti, kad kančia grūdina, o pra 

i banga kenkia. Nekęsdami rusų, 
I Sibiro tremtiniai neleido savo 
vaikams nei rusiškai kalbėti.

K. L J.

TĖVŲ PASAKA

Pasakoja mūsų seni tėveliai, 
kad tarpu plačiųjų Lietuvos gire
lių, tarpu aukštųjų jos šilelių, kur 

į nei senas žmogus nevaikščiojo, nei 
S jaunas bernelis žirgelio nemandra- 
■vojo, nei mergelės lelijėlės daina 
'garsiai neskambėjo, esanti lygi ly- 
'gumelė; toje lygumėlėje esanti ža
lioji pievelė, viduj tos pievužėlės 
j didis dvarelis: aukšti rūmai dan- 
j gų remią, žali vyšnių sodai saulę 
temdą. — V. Krėvė

SUŽAUSKŲ BEVERLY HILU GEUHY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMfft 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminldaims Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — OEdareresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Liet. konsulato Chicagoje 
jieškomi asmenys

1 Bitinienė-Kazlauskaitė Domicėlė, 
! 1932 metais gyvenusi Chicagoje.
! Eršeskiene Ona., atvykus į Chi
cagą 1914 m.

Juodeliai Antanas ir Juozas ir 
Juodelytė Ona, iš Kalvelių kaimo, 
Debeikių vaisė., atvykę prieš II 
karą.

Juciai Juozas ir Jonas, Juciutė- 
Grankauskienė Ona ir Juciutė- 
Bagdonienė Stasė, Povilo ir Juli
jonos Jucių vaikai. 1929 metais 
gyvenę So. Paulina St., Chicago.

Pačekojis Antanas, iš Meilūnų 
kaimo, atvykęs prieš I karą.

Puzienė-Ramanauskaitė Julė, iš 
Skiržemės, Margiškių.

Saldargis Pranciškus ir Bronis
lovas, Jubzapo sūnūs, iš Kvėdar
nos.

Šemienė-Kazlauskaite Marijona, 
gyvenusi Chicagoje.

Stakienė-Beinoryte Pranė, Po
vilo našlė, ir jos dukra.

Stakytė Laima, gyvenusi Wer- 
ner lietuvių stovykloje, Vok.

Vaivada Antanas, Augustino sū
nus, gimęs Tauragės apsk., Reks- 
tukų k.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti i
LIETUVOS GEN. KONSULATĄ

6147 So. Artesian Avė. 
Chicago 29, III.

Telefonas — REpublic 7-8334

J* F. EUDE1KISir akt. A. Brinką. Dr-jos sekr. 
P. Jurėnas padarė spaudos ap
žvalgą, ryšium su vaikų auklė
jimo straipsniais, pasirodžiu
siais liet. laikraščiuose. Iš nu
matomų darbų pirmininkė pa
minėjo balandžio 28 d. ruošia
mą Šeimos šventę, kartu bus ir 
vaikų darbų parodėlė; visi da
lyviai bus apdovanoti diplomais 
ir laimėtomis dovanomis. Šioj 
popietėje dalyvavo mokytojai 
Valaičiai iš Cicero, A. Kirvai
ty tė, A. Markauskas, J. Mila
vickas, akt. A. Brinką, inž. J. 
Slabokas, med. sesuo M. Raba- 
šauskienė, K. Katkevičienė, sol. 
J. Bružienė, P. Dirkis, Pakalni
škis, M. Bosienė, kuri visus 
vaišino lietuviškais valgiais ir 
kt.

Pobūvio dalyviai patenkinti 
kultūrine programa ir vaišė
mis, dėkojo Alvudo vadovybei, 
prašydami daugiau tokių pra
mogų, atitraukiant vaikus nuo 
blogų kinų ir televizijų progra
mų, vedančių į kriminalus.

Magd. Šulaitienė

n
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Nermitage Avenue 

Tel. YA 7-17414

v 4330-34 South California Atremta _ F Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
,.MBŲLANCT PATARNAVIMAS DIENĄ EB NAKTJ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUHERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2033 Wesf 7 Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhaII 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

vams filmai labai patiko, už ką 
visi karštai nuplojo.

Pirm. E. Pakalniškienė pa
kvietė visus prie vaišių stalo. Į 
Ji pranešė, kad Alvudo kovo 18 ; 
d. kultūrinėj popietėj dalyvavo 
apie 80 vaikų, kuriuos užėmė l

nių Lituanistinų mokyklų pa
rengimas, kuris savo programa 

Brizgys, prel. I. Albavičius, buvo turiningas ir patrauklus, 
prel. P. Marcinkus, atvykęs iš Švietimo komisija savo darbuo- 

• Romos,lium P, Lukošius-, alder se Vra numačiusi artimiausiu 
manas D. Lupo, A. Kumskis, laiku sušaukti lituanistinių mo- 
organizacijų atstovai — Ona Si kYktų mokytojų ir tėvų disku- dr. J. Adomavičius, akt. A. Brin 
dell, S. Kernagis ir J Reamma. -s^ni susirinkimą, kuriame būtų ka, mok. Pėteraitiene ir L. Šu-

gumą sudarė roselandiečiai.
. Jubiliatą sveikino vysk. V.

Programą abiejų banketų 
metu su geru sąmojum prave
dė kuu. Antanas Zakarauskas, 
meninę dūlį išpildė Visų Šven
tųjų parap. 2, 3, ir 4-to skyr. 
mokiniai, vadovaujami seselių 
kazimieriečių.

Kun. Gaūčias savo padėkos 
žodyje angliškai ir lietuviškai, 
nuoširdžiai dėkojo visiems, y- 
pač šiltai prisiminė buvusį savo 
viršininką — kleboną prel. I. 
Albavičių. Abu banketus malda, 
užbaigė, prel. P. Marcinkus.

iSVARSTĖ LITUANISTINIŲ
MOKYKLŲ VEIKIMĄ IK 

KITUS REIKALUS

L. B. Chicagos apygardos 
valdybos posėdy, įvykusiame ba 
landžio 7 d., buvo apsvarstyta 
lituanistiniu mokyklų švietimo 
ir tautinio auklėjimo klausimai.

Apygardos valdyba su dide
liu dėkingumu pasidžiaugė lie

pasisakyta dėl naujų darbo me laitis, demonstravęs filmus. Al- 
todų ir programos lituanistinė- vudas išleido 9-tą leidinį, kurį 
se mokyklose įvedimo. Užbai- paruošė J. Kreivėnas, “Muziki- 
giant šiuos mokslo metus, su- nis vaiko auklėjimas”. Leidinio 
rengti lituanistinių mokinių pa-' išleidimas kaštavo 50 dol. Su- 
sirodymo bendrą šventę, rude-i daryta komisija iš ped. P. Mai- i 
nį sušaukti lituanistinių mokyk' deikio, J. Kreivėno ir Z. Juške- j 
lų mokytojų konferenciją. ! vičienės; jie bandys išdirbti vai- ;

Posėdy, išklausius vicepirmi- • ko muzikinio lavinimo progra- | 
ninko St. Šiaučiūno pranešimo mą. Manoma komisijos darbą i 
apie apygardoje veikiančias L.! vėliau išleisti atskiru leidiniu. | 
B. apylinkes, nutarta ieškoti Alvudas išsiuntė į Clevelandą 
naujų būdų apylinkių veikimą 2,400 egz. dr-jos leidinių. Apie 
daryti gyvesniu. Taip pat buvo ■ išvyką į Clevelandą papasako- 
numatyta tirti galimybes steig-; jo Z. Juškevičienė, nurodyda- 
ti naujas L. B. apylinkes Ga-: ma, kad ten pasisekimas buvęs 
ry, Ind., šiaurės Chicagos lie- didelis; įsteigtas Alvudo sky-

Mieliems
ALBINUI ir GIČIUI KRIKŠČIŪNAMS/ 
jos mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Mara ir Tadas kirčiai 
Ona ir Stasys Budėjai

EDVARDAS SAUNOMS — GĖLININKAS f
Paruošia gėlės iš savo šiltadaržių vestuvėms J 

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

Laidotuvių Direktoriai
BKM

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS . 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tuvių kolonijose.
Apygardos valdyba, svarsty

dama birželio tragiškų dienų 
minėjimą, nutarė, kur neveikia 
Alto skyriai, pavesti L. B. apy
linkėms organizuoti birželio tra 
giškų dienų minėjimus, reko
menduodama minėjimo organi
zatoriams kviesti prie East Chi-

tuvių mokytojų pasiaukojimu i cagos, Ind., L. B. apylinkės dr. 
dirbant lituanistinėse mokyklo- Į Paukštelio suorganizuotą Lie
tose.

pareiš- 
Kolbos 
didelio

Lietuvių Mokytojų s- gos Chi 
cagos skyriaus mokytojai, be 
savo tiesid^ihių pareigų, yra į-

rius ir pasirodyta su savo pro
grama, kurią pravedė dr. J. Ado 
mavičius, mok. M. Pėteraitiene

Princesė Margareta šypsosi Ox- 
fordo-Cambridge laivų lenktynių 
metu, kurias laimėjo Cambridge 
universitetas, kuriame įmokėsi ir 
jos -vyras, itlPIį

tuvos Genocido parodą
Apygardos valdybas 

kė susidomėjimą dail. 
baigiama organizuoti
maštabo kilnojama, meniškai 
apipavidalinta paroda Lietuva, 
kuri apima visą nepriklauso
mos, okupuotos Lietuvos gyve
nimą ir lietuvių tremtinių kul
tūrines ir politines apraiškas. 
Paroda numatoma atidaryti šį 
rudenį.

Be šių klausimų, posėdy bu
vo aptarti Tarptautinės preky
bos parodoj Lietuvos paviljono 
reikalai, Tautinių šokių šventės 
organizaciniai ir numatyto pik
niko - gegužinės klausimai. J.

VAIKŲ KULTŪRINĖS PO
PIETĖS

Praeitą penktadienį, bal. 6 d. 
Jaunimo Centre įvyko Ameri
kos Lietuvių Vaiko Ugdymo d-

SILPNAME KŪNE
Šitokiu pavadinimu nauja dr. 

JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to
kios nelaimės atveju.

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugybė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusi., kai
nuoja $1.50, Gaunamas “Drauge’

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pifisburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA
IŠ STIPRIOS Ut GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kieklveną sekmadieni nuo 
1:30 iki 2:00 vaL u. p. 

Visais reikalais kreipkitSs šiuo ad 
resu: l.ithnanian Catholic Hour
Radio Station WLOA, Braddock, 

Pennsylvania.

tsss

A. -j“ A.
MARIJAI MAZELIENEI mirus, 

jos dukrai p. Tumosienei ir visai šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

S. ir A. Jaučiai

—j—

AKVILLE JODZIUNAS (JONAS)
MALELO

Gyveno 6825 So. Mapletvood Avė., Chicago, III.
Mirė balandžio 9 d., 1962, 7:30 vai. vak,, sulaukus 68 m. 

amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kupiškiu parap., Jodinių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime brolio vaikai: .Aldona Nai- 
nis ir jos vyras dr. Nainis. Albert Malelo, Bernice Lima ir 
Edward Malelo bei jų šeimos; sesers vaikai: Joseph Gura ir 
Aldona Morehouse bei jų šeimos. Lietuvoje liko brolis Vladis
lovas Malelo ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių D-jai, Dariaus-Girėno Moterų 
S-gai, S.L.A. 134 kuopai.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį 7 vai. vakare Petkaus 
Marąuette Park koplyčioje, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 14 d., iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Panelės Švč. Marijos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: BROLIO IR SESERS VAIKAI

Laidotuvių direkt. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

MAŠINOMS VISTA
REpablic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

STEPONAS G. LA0KAWI0Z
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugi”



B DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. balandžio mėn. 11

X Žurn. Stasys Pieža, Chiea
go American redaktorius, susi
laukė pirmos anūkės. Kotrynos 
Martos, gimusios McGlone šei
moje.

X Dail. Antano Rūkštelės 
atidarytoji meno mokykla-aka- 
demija mokslą jau yra pradė
jusi. Į mokyklą gali įstoti bet 
kurio amžiaus asmenys ir bet 
kuriuo metu. Tarp eilės studen 
tų, jauniausioji yra Raminta 
Lomsaitytė — 12 metų. Be to, 
ji mokosi muzikos ir baleto. 
Greitu laiku numatomas meno 
mokyklos - akademijos oficia
lus atidarymas.

X Dr. Stepas Biežis, Panevė
žiečių klubo pirmininkas, kvie
čia balandžio 14 d. į vakarą - 
pobūvį visus kaimyninių klubų 
— Upytės, Biržų, Kupiškio ir 
kt. narius su šeimomis ir sve
čiais. Pobūvio metu bus pašven 
tintos ir įteiktos Jaunimo Cen
trui JAV ir Lietuvos vėliavos, 
kurias parūpino Panevėžiečių 
klubas.

X Simo Velbasio, baleto stu
dija gegužės 6 d. Jaunimo Cent
re ruošia mokinių pasirodymą. 
Programoj bus ištisa eilė dar 
nematytų baletinių šokių.

X Chicagos apskrities Balfąs 
balandžio 6 d. išsiuntė didelį 
•kiekį surinktų rūbų ir avalynės 
į New Yorką.

X Red. M. Vaidyla Lietuvių 
Žurnalistų s-gos Chicagos sk. 
bal. 6 d. suruoštoje popietėje 
kalbėjo apie Alto per 20 metų 
atliktus darbus, pabrėždamas, 
kad jo pastangomis įkurtas 
Balfas, sušelpti sportininkai, Li 
tuanus ir kt. Diskusijos daly
vavo daug dalyvių, vieni su pa
klausimais, kiti su pasiūlymais 
Altui reformuoti. Dr. Drangelis, 
papildydamas pranešimą, irgi 
pripažino, kad visiems reikią 
susitarti ir eiti prie reformų. 
Skyriaus pirm. A. Gintneris už 
pranešimą red. M. Vaidylai pa
dėkojo ir pasakė, kad ateity 
bus kviečiami ir kiti veikėjai.

X Regina Sabaliūnienė jau 
kuris laikas guli Šv. Antano 
ligoninėje, prižiūrima dr. V. 
Tumasonio. Jai teks ten dar 
kelias dienas pasilikti, kol ga
lutinai pasveiks.

X Stasiūnaičiai, pagarsėję lie 
tuvišku filmu bei liet. kartūnų 
studija, šį sekmadienį balandžio 
15 d. 3 vai., Roselande parap. 
salėję 10801 State St., demon
struos filmą iš pavergtos Lie
tuvos ir parodys savos gamy
bos kartūnus.

X Charles Kazimieras Genis, 
Šv. Antano parap. parapietiš, 
kandidatuoja į Cicero Švietimo 
Tarybą — School Board. Balsa
vimai balandžio 14 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. Lietuviai rengia
si palaikyti savo tautietį.

X Balys Pupalaigis, ilgame
tis ir aktyvus Krivūlės klubo 
narys bei uolus kultūrinių orga 
nizacijų rėmėjas, sunkiai buvo 
susirgęs, keletą savaičių gulėjo 
Šv. Jurgio ligoninėje, dabar gy
dosi namuose dr. Starkaus prie 
žiūroje.

Ketvirtojo spektaklio dieną, bal. 
14-tą, biletų kasa bus atidaryta 
5 vai. p. p. Spektaklio pradžia 8 
vai. vak punktualiai. (Pr.)

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.)
X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 

4259 S. Maplewood, labai tvar
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(Sk.)

X Ateitininkų Vytauto klu- 
'bas balandžio 14 d. 7 vai. va
kare Jaunimo Centre rengia 
viešąjį pobūvį. Red. kun. K. 
Baras kalbės apie Lietuvos ir 
dabartinius reikalus, o pedago
gas P. Maldeikis nupieš lietu
viškosios išeivijos dvasios vei
do kitimą. Bus diskusijos. Visi 
kviečiami, kurie tik domisi šių 
dienų aktualiausiais klausi
mais.

X Dainavos stovyklos dova
nų paskirstymas įvyks per At
velykį. Nukėlimas padarytas dėl 
techniškų kliūčių. Knygučių šak 
neles kviečiama gražinti ligi ba
landžio 29 d.

X Elenos ir Alfonso Aleknų 
namuose, 726 W. 18 st., šia sa
vaitę išstatyta keliaujanti Ma
rijos statula. Bus ligi balandžio 
14 d. Norintieji kviečiami ap
lankyti.

X Jonas Kukeckis, prieš ko
misijos įsteigimą “Palik ašaras 
Maskvoje” knygos fondui surin 
kęs 565 dolerius, iš Armanienės 
knygos autorės, gavo padėkos 
laišką, kuriame rašo: “Aš labai 
džiaugiuosi, kad jūs supratote 
knygos išplatinimo reikalą tar
pe žymių amerikiečių ir nepa- 
gailėjot tiek darbo. Rašant tą 
knygą, mano ir buvo didžiau
sias troškimas supažindinti lais 
vąjį pasaulį, nors dalinai su 
mūsų Sibiro tremtinių - kalinių 
vargais, pergyvenimais ir ko
munizmo žiaurumais”.

X Juozas Bernotas, Cicero 
gyventojas, atsilankęs Drauge 
knygų išpardavimo proga įsigi
jo knygų už didesnę sumą ir ta 
pačia proga paaukojo klišių ma 
šinos skoloms mažinti 3 dol.

nimas, čia mokslus išėjęs arba 
dar tebestudijuojąs.

— Kad jūs tokiame lygyje 
pastatysite “Aidą”, to tikrai 
nesitikėjau ateidamas. Maniau,

X Jonas Rimašauskas, Chi-: kad spektaklis bus žymiai kuk- 
cagos gyventojas, knygų išpar- iesnįs pas jus jaučiuosi, lyg 
davimo metu, įsigijo Drauge būdamas “downtowne”, — už- 
knygų už 69.60 dol. kalbintas prasitarė Marshall

, , . • . Peterson, “South West NcwsHeX Dantų Gydytojų Dr-jos
ruošiamas Kartūno balius įvyks, „o j r, nn tuT i tos eiles parteryje atidžiai ste- greit davė, dekoracijos, drabu-
bal. 28 d., 7:30 v. v., Western b_. “Aidos” premjera ;žiai vietoje. Bet sunkioji prob- .
Ballroom salėje. Už gražiausias I . T P„ „ 3 ą.' , .A. 'lnTnQ onlicki dninnn-bmtie-ii iina lsSjrstl •
_ , , , j Music Leader žurnalo kriti- lema — solistai, dainuojantieji,
3 artuno.su ne es i us uo a- Juanita Rosness “Aidą” se- vadovaujančias partijas. Du j Didžiųjų autoritetų žodžiai 
mos premijos, kūnų paskirsty- ke iš balkono. Muz. Ah.ce Ste-mo komisiją sudarys Vanda 
Balukienė. (Pr.)

X Rekolekcijos moterims, 
Į kurias kasmet ruošia Vyr. Gied- 
rininkės, prasidės rytoj, bal.
12 d., 7:30 v. v. Tėvų Jėzuitų ;vh minios, kuri kėlė šiltas ova- 
koplyčioje. Moterys nuoširdžiai i c^'as> lūpose kiek gražių senti- 
kviečiamos dalyvauti ketvirta- Į mentų skambėjo ir skamba ope 
dienį, penktadienį ir šeštadienį ros rengėjų ir atlikėjų adresu.
rekolekcijose, Verbų sekmadie
nį 10 vai. ryt. šv. mišiose ir 
bendroje komunijoje ir tuoj po 
pamaldų Jaunimo Centre ben-
druose pusryčiuose rekolekcijų lys populiariausi. Žmonės nori 
dalyvėms. (Sk.) j bilietų į likusius du “Aidos”

spektaklius, geidžia kaip nors
X Kaip būtų, jei šiemet Mo

tinos Dienos proga, nupirktu- 
mėt mamai gerą vokišką apa
ratą Blaupunkt? Atvažiuokit 
pasižiūrėti į Gradinsko televizi
jų, radijų ir oro vėsintuvų duoti, ir kur jų begaus Vyt.
.krautucę, 2512 W. 47th St., Radžius, S. Džiugienė .ir kiti ko- į ley ir Thomas Reynolds, žuvo, 
FR 6-1998. (Sk.) lektyvo nariai?... 'kai jų išnuomuotas mažas lėk-

Marijonų Bendradarbių darbuotojos su savo dvasios vadovu kun. K. Vengru, MIC. Stovi iš kairės 
į deš.: T. Kilienė, M. Wodman, A. Skrabutienė, M. Stankus, Vilimienė ir S. Kaulakis. (Nuot. Gulbinsko)

Operos pietuose, kuriuos sekmadienį surengė Marija ir inž. Antanas' Rudžiai operos personalui 
“Aidos” perstatymo proga, susitiko mecenatai, rėmėjai ir svečiai- Dalį jų matome ir čia: iš kai
rės į deš.: Vytautas Kadžius, H. Mackevičienė, Standard Federal bendrovės prezidentas J. Mackevi
čius, Juzė Daužvardienė, operos globėjai — Marija Rudienė ir inž. Antanas Rudis, generalinis kon
sulas dr. P. Daužvardis, Cicero šv. Antano bendrovės vadovas Juozas Gribauskas, Gribauskienė ir 
Milda Buick prekybos savininkas Dan Kuraitis. Nuotr. V. Juknevičiaus

VYT. RADŽIU SEKA SAUGUMAS 

Telefonų audra po ".Aidos"

— Lietuvių Opera Chicagoje Trečiadienio vakarą, lietučiui 
pastatė Aidą su didžiausiu į telkšnojant, sustojau pas Vyt. 'įų... žmonės žino, ką Radžius 
pasisekimu. Tai džiaugsmas lie-i Radžiu, nes per tris dienas jo |veikįa> kur jis eina..
tuviams, ir garbė mums būti 
lietuvių tautinės grupės na
riais, — girdėjau jaunus stu
dentus, besišnekučiuojančius !
skirstantis iš gražiai • pavyku- i premjeros . Daužvardžiai konsu-
sios “Aidos” premjeros.

Kas akyliau stebėjo publiką,
•matė, kad didelę “Aidos” prem
jeros žiūrovų dalį sudarė jau- apie “Aidą”, kada bus kiti spėk

rald” vyr. redaktorius, iš ketvir

phens žiniomis, kritikė išsine
šusi gerus įspūdžius.

Tai pirmieji išgirsti charak- 
teringesni atgarsiai po “Aidos” 
premjeros. O tos gražios žiūro-

Visa tai iššaukė netikėtą te
lefonų audrą. Vyt. Radžiaus te
lefonas — RE 7-0235, o po jo, 
Sofijos Džiugienės, pasidarė pa

patekti į salę, kad ir į pristato
mas kėdes...

Taip, bet bilietai prieš prem
jerą visiems trims spektakliams 
jau buvo iki paskutinio išpar-

telefonu jokiu būdu negalėjau 
pagauti. Ir radau jį telefonu | Po keliolikos minučių įvyko 
bekalbant su J. Daužvardienė. °Peros valdybos posėdis, ir ket
Sako, pirmadienį po “Aidos”

late nieko negalėję dirbti. Vis 
skambinę žmonės: ir amerikie
čiai, ir lietuviai, teiraudamiesi

takliai, kur gauti bilietų, ar nu
matomas dar papildomas spek
taklis. Pirmadienio vakare apie 
lietuviškąjį “Aidos” spektaklį 
WBBM radijas kalbėjęs net % 
valandos.

Taip tą trečiadienio vakarą 
ir iš rengėjų pusės jau buvo 
daromos visos pastangos, kad 
galėtų įvykti papildomas “Ai
dos” spektaklis. Seselės salę

spektakliai iš eilės. Kiek drą- veltui nešvaistomi, — mūsų ope 
sos, jėgos ir aukos tai parei- ros chorai vėl turi pakvietimą 
kalauja! šį sezoną dainuoti Lyric ope-

Nė nepastebėjom, kad Ra- roję. VI. Rmj.

Chicagos žinios
SENIAUSIAS KUNIGAS jtuvas sudužo ūkyje prie 154- 

AMERIKOJE (tos gatvės ir kelio nr. 45, Or-
Kun. Thomas McCormiek, vie > land Parke.

nuolis viatoras, sulaukė 102 m IEgRO už
metus. Jis laikomas seniausiu PAVALGYMU
katalikų kunigu visoje Ameri- Į 196Q m gruodžio g d 101 as_ 
goję. Dabar yra apsigyvenęs muQ sush,go pavalgę Chicagos 
viatorų novicijate Arhngton Morrig&n Jie teism0
Heights. Prieš 60 metų gydy- kdiu bando iggauti $505>000 
tojai jam buvo skyrę gyventi, a mo> kurig bug yigų Jy_ 
vienerius metus.

DU ŽUVO MAŽAME LĖK
TUVE

Du čikagiečiai, James Break-

džiaus žingsnius seka saugu- Kajeckai dalyvavo cere
mas... Vos spėjom nueiti pas 
Džiugus, jau čia skamba tele
fonas, žmonės ieško Radžiaus, 
remia prie sienos, prašo bilie-

dentas įteikė John H. Glenn, 
Jr., Mercury astronautui, me
dalį.

— Dailiųjų Menų Klubo susi
rinkimas įvyko kovo 31 d. ra
šytojo Juozo Balčiūno - Švaisto 
namuose Santa Monica, Calif. 
Jis laikė įdomią paskaitą apie 
“Keturis vėjus” — prieš kelias 
dešimtis metų buvusį garsų po
etinį, literatūrinį sąjūdį. Pas
kaityta “Keturių vėjų” įtakoje 
parašytų eilėraščių. Gyvose dis

patenkinti, visi gali” bilietus! Bernardas
.. ........................... , Brazdzioms, Bronys Raila, dr.vėl sausakimsai pripildys salę

Elena Tumiene, Algirdas Gus-

virtadienio rytą sužinojom au
tentiška, žinią, kad šeštadienį, 
balandžio 14 d., 8 v. v. įvyksta 
dar vienas “Aidos” spektaklis. 

Tikėkime, kad dabar visi bus

ir išsineš tuos pačius šilčiau
sius įspūdžius, kokius išsinešėm 
mes iš “Aidos” premjeros.

‘Aidos” premjeroje

kančių Dailiųjų Menų klubo 
pirm. išrinkta prof. Elena Tu- 

buvęs j mienė.
Chicagos Tribūne Muzikinių Fe ; 
stivalių direktorius Phill Max-1 
well Lietuvos gen. konsului dr. 
P. Daužvardžiui atsisveikinda
mas pasakė: “Tokius puikius 
chorus, tokį įspūdingą ansamb- 
linį dainavimą retai kada gali-

giai pasidalintas.

SULAIKĖ PABĖGUSIUS 
ARKLIUS

Chicagos policija sugavo du 
pabėgusius arklius. Arkliai pa
bėgo nuo dviejų jaunų raitelių, 
jiems bejojant Lincoln parke.

PAVOGĖ CIGAREČIŲ
Vagiliai pavogė sunkvežimį 

prikrautą $90,000 vertės ciga
rečių nuo Dennis Freight sto
ties prie 4622 S. Bishop.

je. Ji dabar išaugusi į ketvirtą 
stambiausią įmonę visoje šaly- j 
je. Prieš 75 metus 250 elektros i 
vartotojų sunaudojo 686,000 ki į 

John Anton, 45 metų, buvęs į lovatines valandas, šiandien.
Chicagoje bankininkas, šiomis j per 2 milijonu vartotojų sunau j 
dienomis Romoje buvo įšventin ■ doja 23 bilijonus kil. valandų.! Spausdino Nidos spaustuvė Lon- 
tas kunigu. Jis Romoje lankė Prieš 75 metus už kil. vai. buvo done. Įrišta kietais puikiais

bankininkas; įšventin
tas KUNIGU

vyresnio amžiaus pašaukimams 
skirtą Bėdos kolegiją. Naujas 
kunigas darbuosis Jolieto vys-'kil. vai. 
kupijoje. I DINGO NUODINGA

“KULKA”
TURINTIEMS PINIGŲ BAN

KUOSE ŽINOTINA
Chicagos policija ieško mir

tinai nuodingos, auksu apklo- 
U'inois valstybė po gegužės 1 tos radiumo bonkutės, kuri bu-

d. pradės į savo iždą perkelti 
bankuose ir bankų dėžutėse lai 
komus pinigus, kuriuos savinin

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvos atstovas Rajec
kas pastaruoju laiku dalyvavo 
Kamerūno Federalinės Respub
likos ambasadoriaus priėmime 
tos Respublikos prezidento Ah-
madon Ahidjo garbei, jo vizito Būdamas studentu Lietuvoje,
Washingtone proga. Rajeckai 
taip pat buvo Togo prezidento, 
■Sylvanus Olympio, kovo 21 d. 
ir Brazilijos prez. Joao Goulart, 
balandžio 4 d. pakviesti į priė-

'mimus jų Washingtone Ianky-j inspektoriumi> Baltų Tarybos 
nariu, ir PLB Vokietijos Kraš
to valdybos pirmininku. 1960 
m. atvyko į JAV. Pr. Zunde ak 
tyviai reiškiasi lietuvių ir kita
taučių spaudoje. Jis yra nuola
tinis vokiečių “Osteuropa” ben
dradarbis; “Baltisches Forschu 
gsinstitut” yra atspausdinęs at 
skiru atspaudu jo darbą apie 
švietimą okupuotoje Lietuvoje, 
o šiomis dienomis Herderio In
stitutas Marburge išleidžia jo 
platoką veikalą apie okupuotos 
Lietuvos žemės ūkį. Jo specia-

mosi proga. Min. Rajeckas Vai 
stybės dep-to protokolo kviečia 

Imas taip pat dalyvavo Senato 
Į ir Atstovų Rūmų bendroj sesi
joj, kurioj Brazilijos preziden
tas pasakė kalbą.

Kabineto narių kvietimu Ra
jeckai kovo 23 d. dalyvavo Vai 
stybės dep-to auditorijoj su
ruoštam Marian Anderson kon
certe.

i Balandžio 9 d. National Geo-Į
: graphi'c Society vadovybės kvie

monijoj, kurioj JAV viceprezi- lybė yra technika, ir šiuo metu

. ... T m- • • • n n pranešimus, kad tremtiniai, be- taitis, Juozas Tinims ir kt. Se-■ . . ,T ’ , . . . •, nnamiai V. Vokietijoje pradeda 
atgauti pilnas žmogaus teises. 
Pvz. tremtiniams, Heimatlose,

Nuolatinės Draugo koresponden
tės O. Ivins-Ivinskaitė (kairėje) ir 
B. Cicėnienė, susitikusios Tėvų 
Marijonų Bendradarbių seime.

Nuotr. Vyt. Zalatoriaus

kai per ilgesnį laiką nebuvo pa
lietę. Savininkų 15 metų nelie
sti bankuose pinigai atitektų 
valstybei. Panašiai ir bankų 
dėžutėse nepaliesti 7 metus pi
nigai. gali atitekti valstybei.

75 METAI EDISON KOMPA
NIJAI

Šį mėnesį sueina 75 metai 
nuo įsteigimo Edison elektros į
gaminimo kompanijos Chieago- į IJIIllIHilIlIHIlIlIlIlIlIlIlilillIlIlIlIlIlHllllll

mokama 19% cento; šiandien
mokama mažiau 3 centus už Jai yra pirmas toks platus moks- 

lmis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga 

yra išversta j 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

vo pavogta iš Leroy Ciero, 706 
W. Weiiington. Bonkutė, kulkos 
išvaizdos, verta $1,000.

— Pranas Zunde ' iš Falls 
Church, Va., gegužės 5 d. at
vyks į New Yorką, kur Akade
minio Skautų sąjūdžio rengia
mose studijų dienose skaitys 
paskaitą tema “Kai kurios mū- 

1 sų tautos išlikimo problemos”.

Pr. Zunde aktyviai reiškėsi re
zistencinėje veikloje prieš abu 
okupantus, o nuo 1944 m. — 
išeivių bendruomeninėje veiklo
je Vokietijoje. Buvo švietimo

y

jis dirba kaip inžinierius.

VOKIETIJOJE
— A. a. Antanas Leščinskas 

mirė Vokietijoje Merden mieste 
kovo 27 d. Palaidotas Schom- 
dorfo kapuose. Velionis buvo il
gametis Lietuvos kariuomenės 
4-to pėstininkų pulko veterina
rijos viršila. Liko sūnus Algis 
Vokietijoje, žmona Lietuvoje ir 
daug draugų tremtyje.

— Tremtinių teises Vokieti
joj didėja. Balfas turi oficialius

•t

nebereikia vizų, kai nori nuvyk
ti į kitus laisvus Europos kraš
tus, išskiriant žinoma, SSSR, 
kur jie ir nemano vykti.

Benamiai užsieniečiai sociali
nės globos srityje yra sulyginti 
su Vokietijos piliečiais. Žinia, 
kilus abejonei, visiems aišku, 
kas yra savo kieme ponas, o 
kas tik svečias, įnamis, tačiau 
vokiečiai demokratijos ir lygy
bės kryptimi gerokai pažengė. 
(K. L. J.)

Mažai norinčių vykti 
į Romą

Nors lietuvių katalikų laikra
ščiai ir gražiai pagarsino šią 
vasarą planuojamą lietuvių eks 
kursiją į Romą, tačiau, atrodo, 
neatsiras pakankamas asmenų 
skaičius bent vienai organizuo
tai 25 asmenų lietuvių grupei. 
Užinteresuotieji bus painfor
muoti individualiai tų asmenų, 
pas kuriuos buvo ekskursijai 
užsiregistravę. (K. L. J.)

TERRA
Porcelanas, kristalas, stato sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. C3rd St.. Chieago 29, III. 

Tel. 434-4660
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.

KRISTAUS 
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI 

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC.

viršeliais

Oi

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chieago 29, Illinois
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii

artuno.su



