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Inland plieno kompanija nekelsianti kainų
Trumpai iš visurPREKYBOS SEKRETORIUS ATAKUOJA 

PLIENO GAMINTOJUS
Trečdalis JAV eksporto susidaro iš mašinų. Plieno kainų kilimas 

ir JAV konkurencija pasaulio rinkoje

NEW YORKAS. — JAV Pre
kybos sekretorius Luther Hod- 
ges vakar pareiškė, kad plieno 
kainų pakėlimas įvykdytas žmo 
nių, kurie U.S. Steel bendrovės 
reikalus stato pirmon vieton, o 
JAV reikalus antron. Kalbėda
mas spaudos konferencijoje, su 
šauktoje Empire State rūmuo
se, Hodges sustiprino preziden
to Kennedy pareikštus puoli
mus, pridėdamas, kad jisai bu
vo “supurtytas ir nusivilęs šito
kiais nelauktais įvykiais”.

Prekybos sekretorius Hodges 
pažymėjo, kad šiame krašte yra 
laisvas įmonių veikimas, ir jis 
pasiliks tokiu ir toliau, bet ir jį 
normuoja įstatymai prieš trus- 
tus. Pramonės įmonė gali pada
ryti klaidų, bet ši plieno gamin 
tojų klaida yra tragiška. “Tai 
blogas pasitarnavimas kraštui 
ir visai verslo visuomenei”.

Toliau Hodges pabrėžė, jog 
kraštas turėjo teisės laukti kai
nų nuosaikumo plieno pramo
nėje, akivaizdoje tarptautinės 
padėties, ‘nuosaikios sutarties 
su darbo unija ir būtino reikalo 
vengti kliūčių tolimesniam ūki
niam atsigavimui. Trečdalis JA 
Valstybių eksporto susidaro iš 
mašinų, o plieno kainų kilimas 
sumažins JAV galimybes laimė
ti konkurenciją pasaulio rinko
se, kaip eksportuojant mašinas, 
taip ir patį plieną.

*
U.S.. Steel bendrovės pirminin 

kas Roger M. Blough valandą 
laiko užtrukusioje televizijos 
spaudos konferencijoje užvakar

IR VĖL BERLYNAS
Sena Kremliaus pasaka

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga užvakar perspėjo, jog ji ne
garantuos laisvo priėjimo į Va
karų Berlyną, jei vakariečiai 
sąjungininkai nesutiks baigti sa 
vo karinę miesto okupaciją.

Maskva pasiūlė Jungtinių Tau 
tų ar neutraliųjų kariniais dali
niais pakeisti Jungtinių Ameri
kos Valstybių, Britanijos ir 
Prancūzijos karines įgulas.

“Izvestijos” pateikė Krem
liaus pažiūras, Amerikos Vals
tybės departamentui pranešus, 
jog Valstybės sekretorius Dean 
Rusk atnaujins Washingtone su 
Sovietų ambasadorium Dobri- 
nin kalbas dėl Berlyno krizės 
pašalinimo.

KALENDORIUS

Balandžio 14 d.: šv. Liudvina, 
Visvaldas, Didutė.

Balandžio 15 d.: Verbų sek
madienis, šv. Anastazija, Vil
nius.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

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

Saulė teka 5:13, leidžias 6:29.

pabrėžė, kad plieno kainų kėli
mas nebuvo neapgalvotas žy
gis. Ir tai nesąs infliacinis veiks 
mas. Plieno kainos pakeltos dėl 
padidėjusių gamybos išlaidų. Iš 
laidos kilo per 4 metus, o kai
nos vis pasiliko tos pačios.

Blough taipgi paneigė, kad 
plieno kainos pakeltos susitarus 
su kitais plieno gamintojais. Jis 
pažymėjo, kad plieno bendro
vės turi savo įrengimus ir ga
mybos mašinas laikyti aukšta
me stovyje, kitaip bus neįmano
ma atsilaikyti prieš užsienio kon 
kurenciją, o tai yra surišta su 
didesnėmis išlaidomis. Bendro
vės 1961 m. pelnas sudarąs 5.7 
procento, ir tai esąs pats ma
žiausias nuo 1952 m. Šių metų 
pirmo ketvirčio pelnas esąs toli 
nepatenkinamas.

— Roger M. Blough, United 
States Steel pirmininkas, pasa
kė vakar, jog jo kompanija ne
galėsianti palaikyti pakeltą kai
ną, jei kitos įmonės neis jos ke
liu.

— Inland plieno pramonė da
bar neketina kelti plieno kai
nas, bet neatsisako tai pada
ryti ateityje.

— Prezidentas Kennedy įsakė 
Gynybos sekretoriui MeNamarai 
nukreipti plieno užsakymus į tas 
įmones, kurios nepakėlė plieno 
kainų. Inland ir Kaiser plieno 
įmonės nekels kainų.

— Izraelio kalėjimų ko,misio
nierius įgaliotas paskirti budelį, 
kuris pakartų mirti nuteistąjį 
Adolfą Eichmaną.

Kuba norinti tartis
su Jungtinėmis Am.

Valstybėmis
Sako kubiečių ministeris Roa

HAVANA. — “Kuba neturin
ti nesusitarimų su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis”, — pa
sakė Raul Roa, Kubos užsienio 
reikalų ministeris. “Mes esame 
visuomet pasiruošę derėtis, bet 
tenka pastebėti, jog tos derybos 
turinčios būti ant visiško abie
jų kraštų lygybės ir suverenu
mo pagrindo, nestatant nei vie 
nai pusei jokių sąlygų”.

Tai Roa pasakė balandžio 11 
dieną, pabrėždamas, jog Jung
tinės Amerikos Valstybės ne
norinčios tokių diskusijų. Jis 
teigia, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės esančios “kare su Ku 
ba ir jos žmonėmis”.

Kubos pabėgėlių
skaičius didėja

MIAMI, Fla. — Apylinkės i- 
migracijos direktorius Edward 
P. Ahrens užvakar pranešė, jog 
33,123 kubiečių pabėgėlių at
vyko)- į Miami 1961 metais, dau 
giau nei 1959 metais ir 1960 
metais kartu.

Premjeras Debre
šiandien atsistatydina

PARYŽIUS. — Ministeris pir 
mininkas Debre užvakar pasakė 
savo ministeriams, jog forma
liai šiandien atsistatydins. Jo 
vietą užims bankininkas Geor
gės Pompidou, kuris paskelbs 
naujo ministerių kabineto sąs
tatą šiandien ar pirmadienį.

Kultūros ministerio 
vizitas

PARYŽIUS. — Andre Mal- 
raux, Prancūzijos kultūros rei
kalų ministeris, ir jo žmona vi
zituos Jungtines Amerikos Vais 
tybes sekantį mėnesį. Jie bus 
prezidento Kennedy ir Mrs. Ken 
nedy svečiai.

JAV atmete vokiečių 
prašymu

BONNA. — Jungtinės Ameri
kos Valstybės atmetė Vakarų 
Vokietijos vyriausybės prašymą 
sugrąžinti vokiečių nuosavybę, 
konfiskuotą Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse II Pasaulinio ka 
ro metu. Tai užvakar parlamen
te pranešė užsienio reikalų mi
nisteris Gerhard Schroeder.

Kovos Alžirijoje
ALŽIRAS, Alžirija. — Slap

tosios Armijos organizacijos 
(OAS) vyrai užvakar Grano vi- 
durmiestyje kovojo penkias va
landas prieš saugumo dalinius. 
Alžire OAS bombos nugriovė 
aerodromo kontrolės bokštą.

JAV laivyno pratimai
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy vakar išskrido 
lėktuvu į North Caroliną ste
bėti JAV laivyno pratimus (ma 
nevrus). Pratimus taipgi ste
bės ir Irano šachas Pahlevi ir jo 
žmona, kurie dabar vizituoja 
Jungtines Amerikos Valstybes.

— Rytų Vokietijoje žemės ū-
kio padėtis yra tragiška, dėl to 
tenka maisto tiekimą suvaržy
ti.

Apie pusė visų kolchozų dir
ba su nuostoliais, trūksta darbo 
jėgos, ir gyvulių skaičius žy
miai mažėja.
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Uganda, turinti apie 6 milijonus gyventojų, 1962 metų spalio 9 
dieną gaus nepriklausomybę iš Britanijos. Dabar ruošiamas kelias 
šio krašto nepriklausomybei. (UPI)

Georgės Pompidou (viršuje) pa
skirtas Prancūzijos premjeru, ku
ris pakeičia atsistatydinusį Michel 
Debre (apačioje). Prezidentas 
Charles de Gaulle nutarė nepaleis
ti parlamento ir -skelbti naujus 
rinkimus gegužės mėnesį, kaip 
Debre siūlė. (UPI)

INVESTIGUOS PLIENO KAINŲ KĖLIMĄ
Ką kalba kongrese esantieji respublikonai apie infliaciją

WASHINGTONAS. — JAV 
teisingumo sekretorius (gener. 
prokuroras) Robertas F. Ken
nedy pranešė, kad New Yorko 
prisiekusiųjų teismui pavesta in 
vestiguoti plieno kainų kėlimo 
teisėtumą. United States Steel 
bendrovė jau gavo šaukimą 
(sub poena), apie ką pranešė 
bendrovės pirmininkas Roger
M. Blough. Kaip žinome, United 
States Steel bendrovė plieno to
nos kainą pakėlė $6. U.S. Steel 
bendrovės pirmininkas Blough 
spaudai pareiškė, kad ji neat
šauks to kainų pakėlimo. JAV 
studijuoja, ar U.S. Steel bend
rovė tiek dominuoja šio krašto 
pramonę, kad jau net gali kai
nas kontroliuoti ir ar teisingu
mas nereikalautų tą jos domi
navimą palaužti.

Teisingumo sekretorius R. 
Kennedy grupei užsieniečių pro 
fesorių pareiškė, kad vyriausy
bė dabar taipgi rūpinasi nusta

Kolumbija patvirtino 
santykius

BOGOTA, Kolumbija. — Ko
lumbija palaikys diplomatinius 
santykius su nauja Argentinos 
vyriausybe. Kolumbiečiai nuta
rė ir toliau palaikyti santykius 
su argentiniečių vyriausybe, nes 
jų prezidentą Jose Maria Gui- 
do patvirtino Argentinos kon
gresas ir vyriausias teismas.

— Vienoje, Austrijos sostinė
je, padaugėjo šnipų skaičius, ko 
munistams pastačius prie Berly
no pasienio sieną praėjusį rug
piūčio mėnesį.

Pastatytų tvora apsunkino 
Rytų - Vakarų judėjimą, todėl 
šnipai iš abiejų pusių buvę per
kelti į Vieną.

— Fordas padėjo lentynoje 
planą gaminti mažus automobi
lius. Fordo kompanija atsisa
kė plano gaminti mažus auto
mobilius, konkuruojant su im
portuotais $1,600 vertės.

— Du Sovietų Sąjungos lai
vai atplaukė į Rabatą, Maroke, 
praėjusį savaitgalį ir buvo iš
krauti ginklai, tankai ir kari
niai vežimai. Marokiečių armi
ja vidurnaktį iš uosto ginklus
sunkvežimiais ir geležinkeliu iš-' bės sekretorius Rusk ir Brazili- 
vežė į nežinomą vietovę. Maro- į jos užisenio reikalų ministeris 
kas planuoja išplėsti savo kari- S. T. Dantas pasirašė sutartį.

tyti, ar plieno bendrovės drauge bia, kad infliacijai pavojų suda-
susitarusios pakėlė kainą. Jeigu 
taip, tai tas būtų pažeidimas 
įstatymų ir būtų už tai baudžia 
ma. Tačiau R. Kennedy pripa
žino, kad jeigu būtų iškelta va
dinamoji byla prieš trustą, ji 
užsitęstų keletą metų.

Kainų kėlimas sudarytų pa
vojų infliacijai. Tačiau Kongre
se esantieji respublikonai skel-

William J. Scott, kurį respubli
konai nominavo kandidatu į Illi
nois valstybės iždininkus.

BUVĘS PREMJERAS NAUJAS 

CHARLES DE GAULLE PRIEŠAS
Suorganizuota rezistencine taryba

PARYŽIUS. — Georgės Bi- 
dault, buvęs du kartu Prancū
zijos premjeras ir devynis kar
tus užsienio reikalų ministeris, 
įsijungęs vakar į slaptąją griau 
namąją opoziciją prieš Charles 
de Gaulle režimą.

Bidault, palikęs savo namą 
saint-Cloud priemiestyje prieš 
savaitę, nuvykęs į Šveicariją.

Laišką, turintį Bidault para
šą, gavo balandžio 12 dieną 
prancūzų laikraščiai. Jis pas
merkė de Gaulle dėl “išdavimo” 
savo susitarime su Alžirijos su
kilėliais ir pareiškė, jog praė
jusį sekmadienį referendumas, 
patvirtinęs alžiriečių taikos su
sitarimą, yra “neteisėtas, nekon 
stitucinis, neteisingas, nulis ir 
tuščias”.

nes jėgas daugiau negu 45,000 
vyrų.

Marokiečių ginkluotos jėgos 
dabar turi 35,000 vyrų; iš jų 
33,000 yra pėstininkai, 1,000 
lakūnų.

Kraštas taipgi turi 20,000 vy 
rų pagelbiniuose daliniuose, ku
rie yra vidaus reikalų ministe
rijos jurisdikcijoje, ir 1,800 žan
darų.

JAV ir Braziiij os
pagalbos sutartis

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės ir Bra 
zilija vakar įsijungė 276 milijo
nų dolerių pažangos projektą, 
kad būtų ekonomiškai sutvirtin 
ta skurdi ir politiškai nepasto
vi šiaurės rytinė sritis. Valsty-

ro ne pramonės bendrovės, o 
vyriausybė savo dideliu išlaidu
mu.

JAV prezidentas tarėsi su eile 
savo patarėjų ir su savo broliu 
dėl tolimesnių veiksmų. Jis ma
no, kad plieno bendrovės su
laužė jomis parodytą pasitikė
jimą, kada pasirašant sutartį su 
plieno darbininkų unija buvo 
manoma, kad po to nebus jokių 
infliacinių veiksmų iš plieno ben 
drovių pusės.

Plieno bendrovių atstovai pri 
mena, kad plieno kainos nekilo 
nuo 1958 m. ir dabartinis pa
kėlimas 3.5 procento išlygina 
tik pusę tų išlaidų, kurios nuo 
1958 m. padidėjo plieno gamy
boje.

— Prancūzija, baigusi karą 
Alžirijoje, sumokės Amerikai 
60 milijonų dolerių skolos. Pas
kola buvo gauta 1958-59 m.

— Italija vakar pažadėjo pirk 
ti daugiau kaip už 8 milijonus 
dolerių Jungtinių Tautų bonų.

Bidault, kovojęs iki šiol atvi
rai dėl prancūzų valdžios Alži
rijoje kaip parlamento atsto
vas, prabilo naujos “tautinės 
tarybos” vardu. Bidault vadova 
vo rezistencijos tarybai II Pa
saulinio karo metu.

Apie tarybos sudarymą pra
nešta dokumentu, kuris buvo 
pridėtas prie Bidaulto laiško. 
Dokumentą pateikė buvęs gene
rolas Raoul galan, Slaptosios 
Armijos organizacijos (OAS) 
Alžirijoje vadas. Nacionalinės 
tarybos tikslas yra “suorgani
zuoti rezistencinę veiklą” Pran
cūzijos kontinente.

Dar neaišku, ar Bidault va
dovaus naujai tarybai. Bet šį 
kartą jo susirišimas su pogrin
džiu kai kurių prancūzų, kovo

Naujausios
žinios

— Bethlchem prieno bendro
vė vakar atšaukė šešių dolerių 
pakėlimą vienai tonai plieno.

— Sovietų Sąjunga turinti 
daugiau kaip 400 povandeninių 
laivų. Tai pranešė Šiaurės At
lanto sąjungos (Nato) karinis 
pareigūnas.

— Nepalio sukilėliai prieš kar 
ralių Mahendarą pradėjo radijo 
transliacijas prieš jį. Praneši
me, trukusiame penkias minu
tes, pasakyta: “Mirtis kara
liaus Mahendros vyriausybei”. 
Stotis esanti toje apylinkėje, 
kuri yra netoli Nepalio pasie
nyje su Sikkim; ši stotis esan
ti sukilėlių kontrolėje.

— Prancūzų karimai daliniai
vakar apsupo Orano miestą, Al
žirijoje; po didelės kovos, ir ka
reiviai bando “susemti” mieste 
visus slaptosios armijos vyrus.

— Japonijos laivų statyklos 
gavo iš užsienio užsakymų pas
tatyti laivų (986,000 tonų) už 
$210,700,000 vertės biudžeti
niais metais, kurie baigėsi ko
vo 31 dieną.

— Sovietų diktatorius Chruš
čiovas vakar pasiuntė premje
rui Macmillanui notą, atsaky
damas į jo prašymą pagreitinti 
atominių ginklų bandymo už
draudimo sutartį pasirašyti, ži
noma, tarptautinėje kontrolėje. 
Nors Chruščiovo notos turinys 
vakar nebuvo paskelbtas, bet 
jis švelniai atmetęs premjero 
Macmillano ir prezidento Ken
nedy siūlymus.

— Tabako firmų akcijų kaina 
Britanijoje smuko, saldumynų 
— pakilo.

— Generolas Debrosse pas
kirtas kariuomenės Alžirijoje 
vadu tam pereinamam laikotar
piui nuo prancūzų-alžiriečių pa
liaubų iki tol, kol Alžirija ga
lutinai gaus nepriklausomybę.

Jis vadovavo žandarams, ku
rie 1960 metais numalšino pran
cūzų sukilėlius Alžirijoje. Slap
toji armijos organizacija (OA 
g) yra nuteisusi už akių jį mir
ti.

— Argentinos 
smarkiai kritusi.

pezos vertė

jusių kartu su juo prieš nacius 
II Pasaulinio karo . metu (irgi 
pogrindyje), sutiktas šaltai, nes 
šis pasipriešinimas nepalygina
mas su anuo.

Viena kubietė mergaitė verkia iš 
džiaugsmo, kai sužinojo, kad jos 
brolis yra tarp 54 belaisvių, ku
riuos delegacija išpirko iš Castro.
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Koncerta-Kartūno Baliu
kuris įvyks balandžio 28-tą dieną, 1962 m. WESTERN BALLROOM SALĖJE,

7:30 valandą vakare f 3504 South Western Avenue
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Programoje: sol. JONAS VAZNELIS ir muz. V'. JAKUBĖNAS. 
Šokiams groja FKEDĮ>Y FISCHER orkestras- 

Staliukus prašome užsisakyti pas dantų gydytojas:
V. ŠIMKIENE, Cliflside 4-7450 ar Yards 7-2010 ir

P. STARKIENE, ltepnblie 7-2780 ir prie įėjimo.
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Redaguoja AI Manstavičius ir Pr. Razminas. Rankraščius siųsti adresu: Al. 
Manstavičius, 1731 N. Alfaany Avė., Chicago 47, III.; tel.; CA 7-5385

Kanados žinios
KANADOS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS 

Studijų dienos Montreąiyje

CUBVELANI), OmO
Balandžio 7 d. vytės Al. Lui- 

zienės tėvelių rezidencijoje vy
čiai senjorai ir L. Vyčių 25-ta 
kp. bendrai buvo surengę di
dingą pagerbimą L. Vyčių org. 
centro valdybos narių, kurie 
čia turėjo savo suvažiavimą. 
Už vedimą gražios tvarkos ir 
už vadovavimą lietuviškoms 
liaudies dainoms, piano paskam- 
binimą ir linksmų anekdotų 
pasakojšmą padėka priklauso 
Petrui Luižai, kuris nuo jaunų 
dienelių tepasilieka linksmo bū
do mūsų mielas vytis.

Šiame pobūvyje dalyvavo: 
R. Boris, U. Jankauskaitė, Ed. 
Daniels, E. Šaulytė, L. Kassel, 
V. Grigas, B. Kvedarauskas, I. 
Senkiutė, R. Pinkus ir P/ Va
škas. Susiėjimas buvo nuošir
dus ir vytiškas. Vietinių vyčių, 
ypatingai senjorų, dalyvavo ir
gi ganą didokas skaičius, o po
būvio ruoša ir patarnavimu

daugiausiai rūpinosi B. ir A. 
Karkliai, J. ir Sol. Milai, N. 
Arunskienė, U. Jankauskaitė, 
P. ir Al. Luizai, G. Kunsaitis, 
Šaigo su žmona ir J. Andru- 
liai. Puikiai viskas buvo pri
ruošta. L. Vyčių 25-tos kp. 
..'vašios vado ir šv Jurgio pa- 
vap. klebono kun. B. Ivanausko 
. ūpcsč'u buvo gauta iš arkivys
kupo Hoban dispensas šiam va
karui gavėnios metu.

Taip pat yra malonu pažymė
ti, kad šiame pobūvyje dalyva
vo ir Jadvyga Pikturnienė, ku
ri jau yra sustiprėjusi po ilgos 
' gos. Jau darbavosi kaip fo
tografė. Ona Mikelickienė ir J. 
ir J. Salasevičiai, visi trys sen
jorai vyčiai ir “Draugo” skai
tytojai, praleidę žiemos atosto
gas šiltoje Floridoje, laimingai 
sugrįžo namo — į Clevelandą, 
irgi rengiasi ateiti senjorams 
į pagalbą, berengiant card par- 
ty - gegužės 27 d. Šv. Jurgio 
parap. salėje. Senelis

Vykdant didžios svarbos lie
tuvybės misiją tremtyje, Kana
dos lietuviai mokytojai, vado
vaujant Kanados Lietuvių Bend 
ruomenės Kultūros Fondui, kas
met susirinkdavo pasidalinti 
mntimis, laimėta patirtimi ir 
įsigilinti į naujai iškilančias pe
dagogines problemas.

Šiais metais Kanados lietu
viai mokytojai ir vėl renkasi gra 
žiame Montreąiyje. Studijinė te-' 
ma yra pasirinkta aktuali, kon
kreti, kurią dabartis diktuoja 
kiekvienam pedagogui, auklėto
jui, jaunimo bičiuliui.

K.L.B. Kultūros Fondo Įga
liotinės Montreąiyje adresas: 
p. mok. Ieva Rimkevičienė, 1907 
Egan St., Montreal 20, Quebec. 
Tel.: PO 7-3285.

Suvažiavimo registracija šeš 
tadienį, balandžio 28 d. 9 vai. 
N. Pr. Seselių namuose, prie 
A. V. bažnyčios, 9,30 vai. įžan
ginė dalis. Po to paskaitos.

Banketas suvažiavimo sve
čiams pagerbti bus 7,30 v. v.

Sekmadienį, balandžio 29 d., 
9 vai. “Jaunimas pasisako” (pa- 
nel), Montrealio lituanistinio se
minaro studentai pasisako jau
nimui rūpimais klausimais. 10, 
30 vai. suvažiavimo uždarymas. 
11 vai. šv. mišios, kurias laikys 
vysk. V. Brizgys.

Į šį lietuvių Mokytojų šuva- Į 
žiavimą — Studijų dienas nuo- , 
širdžiai kviečiame visus lietu
vius mokytojus, dirbančius ir 
dirbusius mokykloje, kviečiame 
visus kultūrininkus ir visus 
tuos, kuriems rūpi mūsų jau
nimo lietuviškoji ateitis. Ka
dangi Studijų dienose yra ski
riama ypatinga proga pasisa
kyti jaunimui savo rūpimais 
klausimais, į Studijų dienas y-
ra kviečiamas jaunimas — lie- ToPOlltO, Ollt. 
tuviškoji studentija.

Kun. J. Borevičius, SJ, 
K.L.B. Kultūros Fondo 
pirmininkas,

Br. Ilona. Gražytė,
K.L.B. Kultūros Fondo 
sekretorė

MŪSŲ KOLONIJOSE
Pittsburgh, Pa.

talentingiausią 
studentė

Šiomis dienomis Pittsburglio 
lietuviškoji visuomenė užgirdo 
malonią staigmeną. — Rita Spin 
gyte, Pittsburgho universitete 
studijuojanti pedagoginius moks 
lūs (su germanistikos specialy
be), laimėjo aukščiausią univer 
siteto premiją, Vira Heinz sti
pendiją. Ši stipendija skiriama 
studentei, kuri geriausiai mo
kosi, sumaniausiai vadovauja, 
rūpestingiausiai eina pareigas 
ir aktyviai dalyvauja įvairioje 
veikloje. Pažymėtina, kad Rita 
nuo pat savo studijų pradžios 
yra jau gavusi keletą stipendi
jų. Gavusi šią stipendiją, Rita 
gegužės 18 d. išvyks į Europą, 
kur ji aplankys Olandiją, Belgi-

Lietuvaitė

i ją, Liuksemburgą, Prancūziją, 
■ Šveicariją, Italiją, Austriją, Vo- 
1 kieti ją Daniją, Švediją, Islandi
ją, Irlandiją ir kt. šalis. Paskui 
birželio mėn. Bonos universite
te, Vokietijoje, studijuos germa 

! nistįkps, o rugp. mėn. Hambur- 
: go Fridriko Vilhelmo u-te klau
sys literatūros ir kt. pedagogi
nių dalykų. Grįžus į Pittsbur- 
ghą ji ruošis master laipsniui.

Jz. P-čius
i
i Linden, N, J.

ISndūės dienos minėjimas

JAV Bendruomenes apylin
kės valdyba ruošia gegužės 6 d. 
3 vai. p.p., Lietuvių Laisvės Par 
ko salėje, 340 Mitchell avė., iš
kilmingą. Motinos dienos minėji
mą. Programą išpildys lietuvių 
šeštadieninės mokyklos moki
niai, vadovaujami mokyklos ve-

Suvažiavimas vyksta Montre ' 
alyje. Oficialus adresas: Auš-; 
ros Vartų parapija, 1465 De Se- Į 
ve Street, Cote St. Paul, Mont
real, Quebec. Telefonas: POn- 
tiac 6-5755.

Nakvynės reikalais prašome 
kreiptis į Albiną Blauzdžiūną, 
1094 Stephens Street, Verdun,
'Quebec. Telefonas: POntiac 7- 
4374.

dėjos M. Balčiūnienės. Progra-
: moję pasirodys mokinių cho- 
Iras, diriguojamas I. Stankūnai- 
j tės, tautinių šokių grupė, va
dovaujama D. Vaičiūnaitės, de- 

i klamuotojai, akordeonistai, pia- 
1 nistai ir kt.

1 Visus Lindeno ir apylinkės 
! lietuvius su vaikais kviečia mi
nėjime gausiai dalyvauti ir tuo- 

' mi pagerbti mūsų mielas moti- 
i nas. Įėjimas visiems nemoka
mas. V. T.

Filmas West Side Story laimėjo geriausio filmo vardą, gaudamas 10 Oskaro premijų praėjusį pir
madienį Santa Monica, Calif. Iš k. į d. akt, George Chakiris, geriausias pagalbinis aktorius, Jerome 
Robbins, direktorius, Robert Wise, gamintojas, Rita Moreno, geriausia antraeilė aktorė. (UPI)

SENIEJI IR JAUNIEJI 
KALTINO SENIMU.

Toronte įsisteigusio Lietu
viams Studentams Remti būre
lio v-ba balandžio 8 d., 5 vai.

| p.p., Prisikėlimo parapijos sa
lėj suruošė paskaitą jaunimo 
problemų tema.

Pagrindiniu paskaitininku bu
vo pakviestas mokyt. Petras 
Balčiūnas, mokytojavęs Lietu
voje, o dabar — pedagogines 
studijas pagilinęs Toronto uni
versitete — dirbąs šio krašto 
mokykloj. Jo koreferente buvo 
jaunosios kartos atstovė, Kana
doj baigusi pedagoginius moks
lus, dirbanti angliškoj, o šešta- 

j dieniais — lituanistinėj mokyk- 
jloj. Abu prelegentai paskaitoms 
' buvo gerai pasiruošę ir abu sie- 
■ lojosi tomis pačiomis jaunimo 
problemomis, į kurias įėjo klau 
simai ir sugestijos, kaip lietu
viškąjį jaunimą įtraukti į lietu
viškąjį darbą, kaip sėkmingiau 
jį įlieti į senesniosios kartos' 
tos pat srities veiklą, kokias j 
priemones naudoti, stengiantis ' 
neleisti jam nutautėti ir t.t. į

Pažymėtina, kad dėl lietuviš-1 
kojo jaunimo nepakankamai sėk 
mingo įsiliejimo į lietuvišką veik 
lą, abu paskaitininkai kaltino 
daugiausia sefiesnės kartos vei
kėjus, kad jie, girdi, “nenorė
dami užleisti savo veiklos tvir
tovių” jaunimo į tą darbą ne
kviečia, o kartais, — net jį at
stumia.

Gi dėl mūsų mažųjų nemo
kėjimo ar blogo mokėjimo lie
tuvių kalbos — pakaltinti tė
vai. ’ • i

Kad senesnioji karta jaunąją 
atstumtų nuo lietuviškos veik
los, taip pat gal galimos tik re-i 
tos ir nelaimingos išimtys.

Yra, tiesa, kaltės vyresniojoj į
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kartoj, bet reikia pripažinti, per 
maža iniciatyvos turi ir mūsų 
jaunimas dėl įsiliejimo pastan
gų lietuviškojon veiklom

Labai teisingai sekretoriavu
si paskaitos metu jaunos kar
tos atstovė Bleizgytė pasiūlė 
ieškoti kelių tokios iniciatyvos 
šaltiniui surasti. Tokia tema pas 
kaitą, reikia tikėtis, LSR būre
lio v-ba dar pasistengs suruošti. 
O Toronto lietuviškoji visuome
nė už tai bus dėkinga. Ir šiai 
paskaitai — gal reikėjo dar vie
no koreferento, kuris būtų iš
dėstęs vyresniosios kartos siel
vartus ir pastangas mūsų jauni 
mo problemomis.

Po paskaitos vyko gana įdo
mios diskusijos ir rodėsi gana 
pozityvus paskaitos klausytojų 
reagavimas bei domėjimasis iš
keltais klausimais.

Į paskaitą atsilankė per 150

LP.i
ru ė

TU. Ofiso 247-1002. Samu PK 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervines1 ligos 
Valandos pagal susitarimą.

i 4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

j i,',;';
klausytojų. Paskaitos, ir disku
sijų metu pirmininkavo Gerar- 

' das Balčiūnas. m
j Šia proga geras žodelis kitas 
j tenka tarti ir LSR būrelio v-bos 
■ adresu, kurios svarbiausias ini-

,1 ciatorius ir v-bos pirrii. yra J.
Į Karka.

I Būreliui įsisteigus/s atsirado 
1 spaudoj daug žinių apie mūsiš- 
| kius studentus, studijuojančius 
Toronto universitete, kuriomis 

• ne tik studentai, bet ir lietuviš-
' koji visuomenė itin domisi. Taip I . ... • A <• ’ -' gi pagyvėjo ir pačių, studentų 
| veikla lietuviškumo , kryptimi.

Pr. Alšėnas
'U.r

SEKITE MINIAS PAS
BECUN'S CHICAGO 

ELMKURST 
DOWNERS GROVE 
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31S® WEST 63rd ST.

Specialios
Išpardavimo
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Ketv. ir penkt. 
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Soknt. U iki 5

BįĮ«l's»vt Minus TODAY ihį becuH ww
K-UiSKAtLY SŠW»i>$

TIMELY VALUES FOREASTER AND AFTER!
BEGUN’S CLOTHING CITY FEATURES THESE FAMfiUS LABELS

88

Pasirinkite 1 ir 2-jų
-kelnių kostiumus iš 
Pietvakarių miesto 
daly esančio didžiau
sio rinkinio kostiumų 
visų stilių, Storiems 
ir ploniems, aukš
tiems ir žemiems. To
bulai pritaikome vi
siems vyrams.

L;-'''’, V,įl /■ / ''1

MEN'S FINE
BAN-LON

SHIRTS
REG. $099
?4.95

Bors
SUITS

Compare
TO

$29.95

l-AND-2 TROUSER

SUITS. . ■ • įA., ' ,
; ■ COMPARE TO S4Y5Ū

l-AND-2 TROUSER

COMPARE TO $85.00

CO88$59
Regulars & Huskies

88

BOY’S BOY’S BOY’S MEN'S MEN’S WKITE
PANTS SPORT Dress & Sport SPORT DRESS

A Real Value Cocsfs husky SHIRTS SHIRTS SHIRTS
C°TOre $V7

$3.95 1
Compare $*1 088 

$16.95 S X
$|94 reg. $088 i* ?4-95 X

C°MPARE$«50
S1.9S į.

MEN'S
Water RępeĮIent

JACKfTS
T$5.95 $^188

VAL.

MEN'SV
SLACKS

COMToaRE $094
$14.95

MEN'S

HATŠ
New Spring Styles

REG- $£99
$10.95

u J X i G J



Didžioji Savaite

DIEVO IR ŽMOGAUS 

TRAGEDIJOJ
Prieš beveik du tūkstančius 

metų Kalvarijos kalne įvyko 
dieviškoji tragedija. Didžioji 
auka už žmonijos nusikaltimus 
buvo paties Dievo savanoriš
kai atiduota amžinajam teisin
gumui. Dievo Sūnus, tapęs žmo 
gumi, pasidaręs visakuo pana
šus į savo tvarinį, laisvai pa
sidavė žmonių sprendimui — 
mirčiai ant kryžiaus. Paskuti
niais žodžiais Jis patvirtino, 
kad viskas jau atlikta, ir į Tė
vo rankas atidavė savo sielą.

Tai atrodė, kad buvo Dievo 
pralaimėjimas prieš žmogų ir 
jame susitelkusį blogį. Didžio
sios Savaitės viršūnę pasiekė 
tragiškasis penktadienis, kada 
žmogus savo blogiu nugalėjo 
Dievą. Tačiau Dievas nenugali 
mas, Jis, atidavęs atpildą am
žinajam teisingumui, nugalėjo 
mirtį ir prisikėlė garbinga per 
gale.

Ta Didžiosios Savaitės die
viškoji tragedija, kurioj blogis 
laikinai tapo laimėtoju, iš tik
rųjų buvo žmogaus tragedija. 
Jis nesuprato Dievo planų, ne
norėjo praregėti savo patam
syje, nesugebėjo paklusti nau
jam mokslui ir jį pritaikyti sa
vo gyvenimui. Žmogus čia taip 
pat savanoriškai pasirinko sa
vo kelią, kuris jį vedė tolyn 
nuo Dievo. Jis panoro likti sa
vo nedalioj ir varganam gy
venime, tęsdamas toliau kelio
nę ir vykdydamas ne amžiną
ją Dievo valią, bet savo pa
ties pogeidžius. Užtat žmogus, 
bet ne Dievas Kalvarijos kalne 
pralaimėjo. Kristus, prisikėlęs 
iš mirusiųjų, tą jo pralaimėji
mą aiškiai parodė. O Dievas 
liko gyventi net tarp tų, kurie 
Jį atmetė ir žiauriausiai mir
čiai pasmerkė.

Dievo ir žmogaus tragedija 
kartojasi iki šių laikų. Didžio
ji Savaitė žmonijos gyvenimui 
yra įspaudusi neišdildomą žy
mę. Kristus savo mirtimi žmo
guje ištrynė prakeikimo ženk
lus, savo prisikėlimu Jis iškė
lė jį į naujas sritis, padary
damas jį atmestojo Dievo vai
ku.

Tačiau Dievo Sūnus, pats 
iškentėjęs prievartą, prievar
tos žmogaus iškėlimui nenau
doja. Kaip Jis laisvai atsidėjo 
aukai, laisvai ėjo mirti, net 
pats nešdamas kryžių, taip Jis 
norėjo, kad ir žmogus laisvai 
rinktųsi naująjį kelią, laisvai 
pritartų naujajam mokslui ir 
niekeno neverčiamas eitų su 
Kristumi arba nuo Kristaus to
lyn. Jo naujuoju mokslu tikė
ti ar netikėti priklauso žmo
gaus protui ir jį priimti — jo 
laisvai valiai.

Nūnai net po daugelio am
žių žmogus išgyvena tą pačią 
tragediją. Jis ne kartą yra ne

Spaudoje ir gyvenime

KOMUNISTO NEPRINCIPINGUMAS
Labai būdingą pranešimą paskel

bė Vilniuje okupantų leidžiama 
“Tiesa” Nr. 80 (bal. 4 d.). Čia jį 
dedame ištisai su pačios “Tiesos” 
prierašu:

“Maišiogalos tarybiniame ūkyje 
keletą metų dirbo ūkvedžiu Roma
nas Slesarenka. Besirūpindamas 
vien asmeniniais reikalais ir gir
taudamas, jis visai sužlugdė ūkį. 
Atleistas iš pareigų, susikrovė savo 
turtą į 4 sunkvežimius ir su leng
vąja mašina išdūmė į Švenčionių 
rajono Cirkliškio tarybinį ūkį.

J. Baltaitis
Gavę šį laišką, paskambinome i 

Vyr. tarybinių ūkių valdybą. Čia 
mus painformavo, kad Slesaren
ka už piktnaudžiavimą tarnybine 
padėtimi ir valstybinio turto grobs 
tymą atleistas iš Maišiogalos ta
rybinio ūkio. Bet kaip galėjo dar
buotojas, sužlugdęs darbą vienoje 
vietoje, patekti į kitą vadovaujan
tį darbą? Nedelsiant susirišoime 
telefonu su Cirkliškio tarybiniu 
ūkiu. .Čia patvirtino, kad R. Sle
sarenka tikrai dirba jų tarybinia
me ūkyje Vyžuonų skyriaus valdy
toju. Į klausimą, kodėl jie priglau
dė valstybinio turto grobstytoją, 
direktorius paskaitė Slesarenkos

tik nuo Dievo ir Jo planų pa
bėgęs, bet net prieš patį savo 
Kūrėją sukilęs. Amžinieji Kris 
taus persekiojimai, nauji Jo 
teismai ir mirčiai pasmerkimas 
kartojasi nuolat tai vienoje, tai 
kitoje žemės vietoje. Kalvari
jos tragedija, atnaujinta dau
gelį kartų, vis nepamoko suge
dusio žmogaus, kad ne Dievas, 
bet žmogus pralaimi, net Dievą 
iš naujo prikalęs ant kryžiaus.

Sunyko tūkstančiai persekio
tojų, jų vardai teliko tik isto
rijos dulkėse, o Dievas kaskart 
vis iš naujo prisikelia savo ne
sugriaunamoje ir nenugalimo
je Bažnyčioje, kankinių krauju 
patręšdamas išdžiūvusias sie
lų dirvas ir ten iš naujo su
daigindamas bei išaugindamas 
savo grūdą. Visi Didžiosios Sa
vaitės pakartojimai baigėsi pri 
sikėlimo rytu.

V
Šios priešvelykinės savaitės 

susitelkimas yra gera proga 
giliau įžvelgti į savo asmeni
nius, savo tautos ir visos žmo
nijos laimėjimus ir pralaimėji
mus. Mėginimas pakartoti isto 
riją, prasidėjusią Senojo Įsta
tymo susirinkimuose, Piloto 
kieme ir Kalvarijos kalne, yra 
žmoguje slypinio blogio apraiš 
ka. Žmogus vis dar nepasimo
ko iš svetimų klaidų, tartum 
norėdamas pats jas iš naujo 
pakartoti ir su jomis kartu pra 
laimėti.

Už religinių tiesų pripažini
mą ir jų laikymąsi nūn yra 
persekiojama didelė žmonijos 
dalis. Tų persekiojimų yra 
skaudžiai paliesta ir mūsų tau 
ta. Didžiosios Savaitės įvykius 
kartoja žmogus, kuris nori at
sipalaiduoti nuo Dievo nusta
tytos tvarkos, sunaikinti Jo 
paskelbtą mokslą, iškreipti Jo 
nurodytus gyvenimo kelius. 
Jau daugelyje kraštų tas žmo
gus yra priėjęs prie tragiško
jo penktadienio. Bet amžinieji 
dėsniai, atsirėmę Dievo pla
nais, yra nesunaikinami, — 
žmogus sulauks didžiojo pra
laimėjimo, o Kristaus prisikė
limas iš naujo suspindės neže
miška šviesa — Dievo perga
le.

Didžioji Savaitė mums turi 
priminti ne tik kančios pras
mę, kada ji susiejama su Kris
taus kančia, bet kartu ir pri
sikėlimo laimėjimą. Šis prisikė 
limas laiduoja kiekvieno mūsų 
asmeninį prisikėlimą, jei tik 
mes savo gyvenimą atremia
me Kristaus mokslu, jis laiduo 
ja ir tautų prisikėlimą, jei jos 
pergalės ieško Kristaus perga
lėje. Galime tikėtis, kad ir mū
sų tautos didžioji kančios sa
vaitė užsibaigs laiminga per
gale, nes teisingumas, atsirė
męs pačiu Kūrėju, pralaimėti 
negali. Pr. Gr.

darbo knygelę, kurioje įrašyta, kad 
s pastarasis iš darbo Vilniaus rajono 
' Maišiogalos tarybiniame ūkyje at- 
j leistas jam pačiam prašant. Po 
| įrašu — direktoriaus M. Perovo 
! parašas. Nieko daugiau neliko, 
tik stebėtis komunisto Perovo ne-

■ principingumu.”
i

Iš pavardžių jau matyti, kad ir
Slesarenko ir Perov yra maskolių 
atėjūnai. Jie gali Lietuvos žmonių 
turtą grobstyti, valdiniais sunkve
žimiais vežiotis, iš vieno kolchozo 
keltis į kitą, kai vietiniai lietu
viai kaip baudžiauninkai prirakinti 
prie to paties darbo ir atėjūnų 
skriaudžiami heturi nei kur pasi
skųsti.

Okupantų laikraštis apie tą fak
tą atsiliepia, kad “nieko daugiau 
neliko, tik stebėtis komunisto Pe
rovo neprincipingumu”. Kaip ne
liko ką daryti? Rusai nekaltus Lie
tuvos ūkininkus prievarta vežė į 
tremtį, o kodėl dabar šių vagių 
negali išgabenti ten, iš kur jie at
ėjo. Kodėl komunistiniams suk- 

' čiarns, vien todėl kad jie komunis- 
' tai, yra tokios privilegijos skriaus
ti Lietuvos žmones? Jau seniai lai- 

' kas panašiems okupantams komu
nistams kraustytis iš Lietuvos. Ko-

IŠSIGIMĘS PATRIOTIZMAS
Teroras istorijos rato Alžirijoje nesustabdys 

PRANAS DAILIDE

Visas pasaulis su palengvėji
mo jausmu sutiko žinią, kad 
Prancūzijos prezidentui De 
Gaulle pavyko pagaliau užbaig
ti septynis metus užtrukusį ka
rą su arabų sukilėliais Alžiri- 
joje. Nors ir būdamas vietinio 
pobūdžio, tas karas skaudžiai 
atsiliepė ir bendroje pasaulio 
politikoje. Drenuodamas medžią 
ginius Prancūzijos išteklius, jis 
silpnino to krašto veiksmingą 
dalyvavimą Atlanto pakto orga
nizacijoje, o vykdamas svarbio
je strateginiu požiūriu Afrikos 
žemyno dalyje, jis sudarė ne
mažą pavojų ir bendrai taikai.

Kad Alžirijos sukilėliai išėjo 
iš to karo laimėtojais, stebėtis 
netenka. Viena, jie turėjo stip
rią paramą iš raudonojo bloko 
ir neutraliųjų pusės, o antrą 
vertus, jie kovojo už Alžirijos 
nepriklausomybę tuo metu, kai 
kovos už laisvę šūkiai buvo jau 
išjudinę visą Afriką ir kai net 
puslaukinėms Afrikos taute
lėms buvo suteikiama nepri
klausomybė. Alžirijos arabai, 
būdami Prancūzijos valdžioje, 
nepalyginamai toliau buvo pa
žengę kultūroje ir politiškai pri
brendę savarankiškam gyveni
mui. Tai matyti tiek iš tų są
lygų, kuriomis jų vadai susita
rė su Prancūzija, tiek iš jų lai
kysenos dabartiniu sunkiu pe
reinamuoju laikotarpiu. Dėlto 
Alžirijos arabų vadovybės pa
reiškimas, kad su Alžirija ne
bus tokio vargo, kaip su Kon
gu, nėra tušti žodžiai.

Taip dalykams stovint, pa
saulis su tikru pasitenkinimu 
laukia įstojant nepriklausomą 
Alžiriją į tarptautinę bendruo
menę.

Nedidelė prancūzų grupė 
siekia pasukti istorijos ratą 

atgal

Ta grupė yra susidariusi iš

lonializmas yra atgyvenęs savo 
laikus ne vien Afrikoje, bet ir Eu
ropoje.

Kaip okupantai išnaudoja Lie
tuvos darbininkus, gyvai parodo 
tame pat “Tiesos” numeryje pa
skelbta žinutė, kad Kraštų plytų 
ir čerpių gamyklos brigadininkai 
kreipėsi darbininkų vardu, prašy
dami padidinti 4 procentais dar
bo normą. Jei darbo normos neiš
dirbsi, nebus užskaitytas darba

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Pirmoji lygybės valstybė moterims
Wyomingas dar vadinamas lygybės valstybė, nes 

pirmoji Amerikoje 1869 m. suteikė teisę moterims 
balsuoti, — tai pirmas tos rūšies įstatymas Ameri. 
koje. Šveicarija, kuri yra demokratijos pavyzdys, to
kios teisės moterims dar nesuteikė. Šveicarai, žinoma, 
dėl to nerausta, nes aiškina, kad kitur moterys bal
suoja tik politiniuose rinkimuose, o kaip jie sako, 
Šveicarijoje balsuojama net ir dėl mokyklos pastato 
pastatymo... Galvojama, kad tais ekonominiais rei
kalais vyrai geriau išmano... O moterys dėl balsavimo 
teisių per daug nekovoja, nes sako, kad jos savo „la
putės” diplomatija vyrams padaro įtakos, už ką bal
suoti...

Žinoma, suteikimas lygių teisių moterims balsa
vimuose Wyomingo moteriai buvo lyg ir jos pagerbi
mas už sunkias pionieriško gyvenimo valandas, įsikū
rus laukiniškame krašte. Tas jai pridavė savaran
kiškumo ir kartu nutolti nuo puritonizmo, kuris tuo 
laiku buvo giliai įleidęs šaknis Atlanto pakraščiuose, 
bet padėjo perduoti kitoms kartoms dominuojančių 
charakterio bruožų. Ir dar šiuo laiku jaunoms mer- 

■ gaitėms skirtose televizijos programose kalama į sme- 
! genis, kad vis vyras netinkamas šeimos galvos parei
goms... Be to, kalti ir patys vyrai, kurie šių dienų be- 

' sikeičiančiame pasaulyje daugiau už viską vertina 
moters grožį ir pinigus, o neatgauti tradicinės šei
mos galvos pareigas.

Ganosi 2% mil. avių
Čia farmeriai turi patogumų, kad Wyomingo ry

tinėje dalyje dėl upių gausumo ne visur reikalinga 
irigacija, o vakarinėje, ją pravedus, galima matyti 
laukų su cukriniais runkeliais, kultūrinėmis pievo

mis, kviečiais, avižomis, miežiais,, pupelėmis, bulvė; 
mis, o vietomis ir rugiais. Auginama nemažai kala
kutų ir kitų paukščių.

Bet didžiausią įspūdį sudaro gyvulininkystės far- 
mos su tūkstančiais galvijų. Wyomingo farmeriai turi 
l]/2 mil. galvijų, 2y2 mil. avių. Vilnos gamyboje Wy- 
omingas yra antroje vietoje JAV. Be gerai išsivys
čiusio žemės ūkio ir gyvulininkystės dar turi apie 17 
mil. akrų gerų anglies sluoksnių. Be to, bentonito re
sursų (lyg molis susidaręs iš vulkaninių pelenų), aly
vos laukus ir alyvos valyklas, uraniumo ir cukraus 
fabrikų.

Gamtos grožis — taip pat turtas
Gamtos grožis taip pat yra turtas Wyomingui. 

Nors pati valstybė turi tik apie 300,000 gyventojų ir 
jų atžvilgiu beveik priešpaskutinėje vietoje, bet va
sarą jos plotus užpildo milijonai turistų - atostogau
tojų, kurie valstybei palieka milijonus dolerių už 
maistą, nakvynes ir kitus patarnavimus. Wyomingas 
savo ribose turi net 2 tautinius parkus, tai Yellows- 
toną, Grand Teton ir gamtos paminklą Devils Tower. 
Federalinė valdžia tuos parkus globoja ir sudaro gali
mybę civilizacijos apsuptiems didžiųjų miestų gyven
tojams pasigrožėti natūralia gamta, nors ir per va
saros atostogas. Ir lyg ironija, kai savo laiku pionie
riai jaučiais ir arkliais pakinkytuose vežimuose trau
kė į tolimuosius vakarus, tai kalnai stabdė ir apsun
kino pervažiavimą, o dabar tie patys kalnai konser
vuoja gamtos grožį.

Didžiausia pasaulyje vasarvietė
Yellowstono tautinis parkas per vasarą sutraukia 

apie 1% mil. - turistų. Jei galima būtų pavadinti va
sarviete, tai, gal būt, viena iš didžiausių pasaulyje. 
Visi viešbučiai, kabinos, moteliai, valgyklos ir ka
vinės gali priimti ir pavalgydinti net iki 8,000 žmo
nių per dieną, neskaitant savo palapinėse stovyklau
jančių skautų ar kitų gamtos mėgėjų. Žinoma, val
džia šiame versle nedalyvauja, bet ji tik išduoda kon
cesijas privačioms kompanijoms, kurios operuoja pri

vačiais pinigais. Federalinė valdžia tik prižiūri kainas 
ir maisto higieniškumą. Ir dabar ten viskas plečiama 
dar didesniam žmonių skaičiui priimti. 1950 m. nau
jai pastatytas modernus Canyon Village pušyne su 
šimtais vasarnamių kavine, lankytojų centru, par
duotuvėmis labai sėkmingai veikia. Vasarviečių vers
las yra daugiausia sezoninis, — žiemą viskas užsida
ro, — tai ir čia vasarą visus patarnavimus atlieka iš 
visų JAV kolegijų ir universitetų suvažiavę studen
tai ir studentės. Čia jie uždarbiauja ir ilsisi. Grįžta 
į kolegijas su neblogais uždarbiais, nes turistai už 
jų patarnavimus negaili „riebesnio” arbatpinigio.

Yellowstono parkas — turistų Meka 
Kodėl šis parkas taip plačiai yra lankomas? Pir

miausia, kad yra seniausias bei plačiausiai žinomas 
ir yra tapęs lyg turistų Meka, iš kitos pusės, yra 
vienintelis vulkaninės kilmės Amerikoje ir dar, kad 
tinkamas šeimos atostogoms, nes ekonomiškai gali
ma pragyventi su šeima kabinose ar stovyklaujant. 
Jaunieji lankytojai tik šiame parke gali matyti dau
gybę benykstančių meškinų ir kitų gyvulėlių. Yellow- 
stonas parko teises jau gavo 1872 m., o pirmas vieš
butis jame buvo pastatytas 1911 m., užimąs 3,471 kv. 
mylią, net truputį išsikišęs į Montanos ir Idaho vals
tybes. Prieš Yellowstoną paskelbiant parku ne visi 
norėjo tikėti, kad jame, be didingų kalnų, ežerų ir 
krioklių, dar yra net 100 geizerių, iš kurių žinomiausi 
Old Faithful, kuris dar vadinamas geizerių karalium 
ir išmuša 10,000 galionų karšto vandens 125 -170 
pėdų aukštyje kas 60 - 65 minutes, ir tęsiasi 4 minu
tes, nors. dabar dėl 1959 m. įvykusio žemės drebėji
mo apylinkėse ne visuomet yra reguliarus. Dar kiti 
geizeriai yra Castle, kuris išmuša karštą vandenį du 
kartus į dieną iki 75 ar 100 pėdų aukščio. Riverside 
geizeris tęsiasi 30 minučių, Beehive išmuša vandenį 
220 pėdų aukščio per 5 minutes, 2 ar 3 kartus sa
vaitėje. Čia išvardinti yra žinomiausi. O dar yra 
daug kitų geizerių, mineralinių šaltinių, įvairių purvo 
duobių ir kt. vulkaninio pobūdžio gamtos stebuklų.

(Bus daugiau)

fanatikų, kurie yra pasiryžę 
sukliudyti Alžirijos nepriklau
somybės paskelbimą ir tai vis 
vien kokiomis priemonėmis. Tos 
grupės užuomazga atsirado 
prancūzų kariuomenėje, kai tik 
pasirodė žinios apie tai, kad 
De Gaulle, norėdamas užbaigti 
karą Alžirijoje, gali sutikti su 
sukilėlių reikalaujama Alžirijos 
nepriklausomybe. Grupės prie
kyje atsistojo generolai, kurie 
nusistatė pasipriešinti Alžirijos 
“atplėšimui” nuo Prancūzijos 
net ginklo pagalba.

Tačiau De Gaulle pavyko lai
ku sakytą grupę izoliuoti ir 

i gražinti kariuomenėje drausmę. 
Po nepavykusio sukilimo, gru
pė turėjo pasislėpti pogrindyje 
ir jai paliko mažai vilties to
lesnį pasipriešinimą organizuo
ti. Tik veikiant slaptai, už akių 
nuteistų generolų galvose kilo 
nežmoniškas planas teroro ke
liu sukliudyti taikos paliaubas. 
Prasidėjo arabų šaudymai, jų 
namų sprogdinimai ir tai tokiu 
mastu, kad sukeltų kerštą iš 
arabų pusės ir priverstų prie 
europiečių skerdynių, kurios ir 
būtų panaudotos kaip kliūtis 
susitarimui.

Tačiau, nežiūrint tai, kad 
nuo šių metų pradžios OAS te
roristai užmušė per tris tūks
tančius arabų ir daugiau kaip 
septynis tūkstančius sužeidė, 
išprovokuoti skerdynes europie
čiams nepavyko. Arabai, kurių 
Alžirijoje yra dešimt kartų dau- 

j giau, kaip europiečių, laikėsi 
į ir tebesilaiko drausmingai. O 
! paskutiniu laiku OAS teroras 
I nukrypo į tokias vėžes, kad ne 
tik Alžirijos arabams, bet ir 
kiekvienam kultūringam žmo
gui jis turi sukelti klausimą, 
kodėl gi ligi šiol tam terorui 
nepadaromas galas. Juk ką 
bendro turi patriotizmas, ku
riuo siekia prisidengti OAS, su

dienis, negausi reikiamo mokesčio. 
Ne darbininkų interesas darbo nor
mas, ir taip jau sunkias, didinti, o 
okupantų, kurie nori daugiau sau 
naudos turėti iš lietuvio darbinin
ko. Ir brigadininkai — naujieji 
baudžiavos tijūnai — gauna prie
dus už daugiau pagamintų dalykų. 
Jiems gali būti gerai iš darbinin
kų daugiau išspausti, jei žmoniš
kumo jausmas jų nevaržo.

J. Žvilb.

tos organizacijos įsiveržimu į 
ligonines ir šaudymu iš kulko
svaidžių moterų ir vaikų? Kiek
vienam sveiko proto žmogui 
turėtų būti aišku, kad toks te
roras niekui nesiskiria nuo pa
prasto banditizmo, jokiu būdu 
su politine kova nesuderinamo. 
O jis tuo labiau smerktinas, 
kad yra betikslis.

Laukiama, kad po tautos 
atsiklausimo terorui bus 

padarytas galas

Nors kai kurios OAS “tvir
tovės” Alžirijoje jau prieš ba
landžio 8 d. balsavimą buvo ge
rokai apvalytos, bet manoma, 
kad, pritarus prancūzų tautai 
taikos sąlygoms su arabų suki
lėliais, prasidės dar griežtes
nis OAS izoliavimas. Tautos 
pasisakymas duos tam izoliavi
mui dar platesnį juridinį ir mo
ralinį pagrindą. O politiškai 
tas pasisakymas pastatys Al
žirijos europiečiams prieš akis 
visu aiškumu klausimą, kurį 
jiems ligi šiol temdė OAS, kad 
dėl *OAS teroro jų gyvenimo 
sąlygos nepriklausomoje Alži
rijoje gali tik pablogėti, o ne 
pagerėti. Tokia išvada turi pa
sibaigti ir OAS rėmimas iš eu- 

i ropiečių pusės. Netekę gi tos 
paramos, OAS vadai turės taip 
pat pasidaryti išvadą, kad sa
vo desperatišku teroru jie jau 
nepasuks atgal istorijos rato, 
o tik užsitrauks neatšaukiamą 
jos pasmerkimą.

!«?

•o

Komisija, kuri išvyko į Kubą 
tartis su diktatorium ' Castro dėl 
belaisvių išpirkimo. Viršuj, kairėj, 
E.Freyre ir V. Betencourt de 
Rodriguez, apačioj, kairėj, A. 
Sanches ir E. Llaca, delegacijos 
pirmininkas. (UPI)

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. balandžio mėn. 14

Palmių sekmadienis. “Labai didelė minia tiesė savo drabužius ant 
kelio, o kiti kirto medžių šakas ir klojo ant kelio.” (Mato 21, 8)

Rimties valandėlei

DIEVIŠKOJI GYVYBĖ 
ŽMOGUJE
KUN. J. BUDZEIKA

Kada Jėzus , eidamas į Jeru
zalę, priėjo Alyvų kalną, siun
tė du savo mokinius, sakyda
mas: “Eikite į miestelį, kuris 
ties judviem, ir tuojau rasite 
pririštą asilę ir su ja asilaitį; 
atriškite ir man atveskite; ir, 
jei kas judviem ką nors tartų, 
sakykite, kad jų reikia Vieš
pačiui, ir tuojau jus paleis” 
(Mat. 21:2—3). Mokiniai nu
vykę rado, kaip jiems Jėzus 
buvo sakęs; jie atvedė jam abu, 
uždėjo ant jų savo drabužius 
ir užsodino Jėzų. Jį lydėjo di
delė žmonių minia, klodama ant 
kelio savo drabužius, medžių 
šakas ir šaukdama: “Osana 
Dovydo Sūnui! Pagirtas teesie, 
kurs ateina Viešpaties vardu! 
Osana aukštybėse!” (Mat 
21:9). Taip žmonės sveikino 
Jėzų, iškilmingai jojantį į Je
ruzalę.

Gali kilti klausimas: kodėl 
Jėzus, paskutiniam savo įžengi
mui į Jeruzalę, panaudojo asi
lus? Jėzus jais pavaizdavo žy
dų ir visos žmonijos dvasinę 
būklę. “Išganymas ateina iš žy
dų”, Jis pasakė moteriškei sa
marietei. Jėzus ateina iš žydų, 
tačiau Jis yra Išganytojas netik 
žydų, bet ir visos žmonijos, nes, 
kaip žydai, taip ir pagonys vi
si yra nuodėmėse ir visi reika
lingi išganymo.

Žmogus be Dievo malonės

Žmogus, būdamas pašvenčia
moje Dievo malonėje, turi dvi 
gyvybes: gamtinę ir antgamti

nę. Pirmieji mūsų tėvai iki nu
sikaltimo taip pat turėjo ant
gamtinę gyvybę — pašvenčia
mąją Dievo malonę ir buvo 
Dievo vaikai, tačiau po nusikal
timo pasiliko tik gamtinėje sa
vo gyvybėje, kaip ir kiekvienas 
kitas Dievo kūrinys. Todėl Šv. 
Raštas nusidėjėlius daug kur 
palygina su gyvuliais, nes abe
ji neturi savyje nei antgamti
nės gyvybės, nei ’ amžinojo gy
venimo.

Kada kananietė moteriškė 
prašė Jėzų malonės, Jis jai at
sakė: “Negera imti vaikų duo
ną ir mesti šunims” (Mat. 15: 
26). Jis taip jai atsakė, bandy
damas jos tikėjimą, nes ji bu
vusi stabmeldė. Bet kada mo
teriškė parodė Jėzui didelį sa
vo tikėjimą ir pasitikėjimą, Jis 
ją pagyrė visų žydų akivaizdo
je ir atsakė: “O, moteriške, ta
vo tikėjimas didelis; tebūnie 

'tau, kaip nori” (Mat. 15:28). 
Jėzui atvykus į gerazėnų kraš
tą, Jį pasitiko velnio apsėstas 
žmogus. Jėzus liepė piktai dva
siai išeiti iš žmogaus, bet pik
toji dvasia prašė Jėzų leisti jai 
pereiti į ten buvusias kiaules. 
Jėzus leido. Kada velniai perė
jo į kiaules, visos kiaulės staiga 
šoko į ežerą ir prigėrė. Tai bu
vo vaizdas žmonių likimo, ku
rie tarnauja piktai dvasiai. Pik
toji dvasia taip ir juos paskan
dins, kaip paskandino kiaules.

(Nukelta į 4 psl.)
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DIEVIŠKOJI GYVYBĖ ŽMOGUJE
(Atkelta iš 3 psl.)

Asilas — nusidėjusio žmogaus 
simbolis

Asilas yra tingus ir neran
gus gyvulys, darbe jis niekad 
neskuba. Žmogus yra Dievo su
kurtas maldai ir darbui. Jis sa
vo pareigose visada turi būti 
uolus ir sąžiningas ir jausti at
sakomybę prieš Dievą. Tačiau, 
jei kas tų savo pareigų nepai
so, apsileidžia, tinginiauja, ne
simeldžia, nelaiko savo pasnin
kų, nepildo kitų Dievo ir Baž
nyčios įsakymų, — jis pasida
ro ne dvasios, bet kūno žmo
gus. O žmogaus kūnas visada 
yra gyvuliškas ir niekuo nesi
skiria net ir nuo to paties asi
lo. Žmogus turi nemirtingą ir 
amžiną sielą. Ir kūnas tik per 
sielą įgyja dvasingumo ir am
žinumo vertę, bet ir tai tik ta
da, kada jis yra sielos valdo
mas. Kūnas nevaldomas žmo
gaus dvasios, pats savo sielą 
apiplėšia ir sugyvulina.

Asilas — neprotingas Dievo 
kūrinys. Jis, neturėdamas sie
jos ir jos dvasinių galių, vado
vaujasi tik savo instinktu. Jo 
laimei instinkto pilnai pakanka.

Žmogus taip pat yra Dievo 
kūrinys, bet su nemirtinga sie
la ir dvasinėm galiom — protu 
ir laisva valią. Jis turi taip pat 
ir instinktą, kaip ir gyvuliai, 
bet jam instinkto nepakanka.

i Instinktas priklauso kūnui, o 
kūnas dvasiai. Žmogaus pažiba 

, yra ne gyvuliškas instinktas, 
bet dvasinis protas ir valia. Ir 
jį per gyvenimą veda ne ins
tinktas, bet protas. Protu jis 
susikuria sau gyvenimo sąly
gas ir suranda kelius; protu 
jis turi pažinti ir savo Kūrėją, 
o valia Jį pamilti. Tam ir yra 
duotas žmogui protas ir valia, 
kad jis, jų padedamas, artėtų 

i prie savo amžinojo Tėvo ir tuo 
5 išsiskirtų iš neprotingų būtybių.
. Tačiau, kada žmogus savo pro- 
• tu ir valia palinksta į medžia- 
■ ginius daiktus ir neprotingus 
kūrinius, jis darosi į juos ir pa
našus. Jis, neturėdamas savyje 
antgamtinės gyvybės ir nesiek
damas amžinojo tikslo, tampa 
panašiu į neprotingus gyvius, 
kurie aukščiau žemės nieko ne
nori ir nieko nesiekia. Čia ir 
yra didžioji žmogaus tragedija.

Žmogus praranda savo tikė
jimą ir sumedžiagėja, kada jis 
apsileidžia maldoj. “Pažinę Die
vą, jie negarbino jo kaip Dievo 
ir jjedėkojo; savo mintyse pasi
darė tušti ir neišmintinga jų 
širdis aptemo. Tardamiesi esą 
išmaningi, pasidarė paiki” 
(Rom. 1:21—22). Malda padeda 
išsilaikyti dieviškame gyvenime 
ir kelyje. Ir jei kas praradęs 
nori vėl sugrįžti prie Dievo, tu
ri pirmiausiai grįžti prie mal
dos.

PADĖKA
50 metų vedybų Auksinio Jubi

liejaus proga sulaukę daugybės j 
sveikinimų, negalėdami kiekvienam i 
atskirai padėkoti, norim išreikšti j 
bendrą padėką.

Esam labai sujaudinti savo drau- i 
gų nuoširdumu, jų linkėjimais, kai- I 
bomis ir dovanomis, bei dėkingi už 
atsilankymą bankete, kurį ta pro
ga suruošė mūsų duktė Aniceta ir 
sūnus Gediminas.

i
Nuoširdus ačiū visiems!

Pranas ir Filcimiena Stončiai
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15 metu laikotarpyje (nuo 1946 m., birželio 30 d.)
Asmenys, kurių pavardės seka, prašomi kreiptis j DISTRICT 
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tymą pereis Illinois nuosavybėn.

CHICAGOJE:
Alex Pocius Jr.

6036 So. Keating
Stanley and Mary Cliapas 

7318 South Washtenaw Avė.
Rev. Peter Gasiunas 

12259 So. Emerald Avė.
Peter Tenteris

3618 South Emerald Avė.
Robert E. or Lydia Rance 

316 West 104th ■ Street
Anthony Alekna. Jr.

3618 South Union Avė.
Bfetty or Stanley Waishwile 

830 West 33rd Place
Adolph P. or Kazimiera. Waitkus 

2725 West 61st Street
Frank A. Micklin

4917 S. Komensky Av.e.
James Petrowski

3314 South Emerald Avė.
Rita C. or Elizabeth Farrell 

3823 South Parnell Avė.
Matt Che,maris

3324 South Lituanica
Richard or Sophie1 Czub 

1844 No. Damen Avė.
Edward Staneley Dauskurdas, J.

4440 So. Mapleivood Avė.

Šių asmenų adresai nežinomi:
Jonas Jodakis, Uršulė Juraskienė, .
Kazimieras Pakalnis, Frank Yuch, Jieskomas Kunigas ALBINAS 
Petras Šidlauskas, Anna or Walter BIELs>xxUS, buvęs Šunskuose vi- 
Moore, Joseph Atkenson, Jr., An- “aru. Jieško Terese Černienė. Pra- 
gela P. EĮįas, Eleanors Wiczus, ®ome ats^ĮePti šiuo adresu: Vic- 
Chester Pifer, Teofilia Baublienė ; į?.ras„ Rimeikas, Shore Acres, Lake 
or Helen Steinmiller or Bernice i “ uf^IR____________________

Antoro, J. Jarasunas, John Vili
mas, Peter J. Jacobs, Stanley or 
Josephine Stankus, Stanislovas or 
Sophie Trumpulis, Sophie Bartb, 
Blanehe or Peter Gramont.

(Pr.)

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume-

i rata yra vieną iš puikiausių.
•»

PROGOS-OPPORTTJNITIES

Išnuomojama Lietuvių Auditorijos 
taverna arba visa auditorija. Gerai 
įrengta, naujas baras su šaldytu
vais. 3133 So. Haisted St. Teirau
tis tel. C A 5-3016 arba DA 6-3145.I-------------------------------------------------

Parduodama LIKERIŲ KRAU
TUVĖ—TAVERNA.

Teirautis LAfayette 3-3626

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.

l)u butu mūras. 2 po 0 kamb. Ge
ležine konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

$130 nuomos ir sau butas. Arti 
Jaunimo Centro, švarus kaip stik
las namas. $17,200.

Trys hutai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskiri gazu šild. 
$20.400.

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, derSsim atvi
rai.

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

Apartamentuos. Gelsvų plytų, apie 
$7,000 nuomos; Parduos už $62,800.

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras mūras bizniui su įrengi
mais. $35,900.

Mažai įmokėti — 4 kamb., 30 p. 
lotas. Gazu šildymas. $12.700.

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

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

Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų, 5% 
kamb. mūras. Naujas mūro garažas. 
Geležinė tvora. Alum. langai. 30x p. 
lotas. $20,950.

Įjotas 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. Labai 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
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4,800 nuomos J me
tus. Reikia įmokėti $4,500.

į $35,800 mūrinis 9 metų — 2 butai 
i po 3 mieg. kiekvienas. M. parke.
; $24,300 mūrinis' namas su taverna
ir visais Įrenginiais arti mūsų.

$16,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 
Į p. loto. M, arba G. parke.

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

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

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

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

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild.; geri plasteriai, 1% blo
ko nuo Maria High.

$23,900 mūrinis 2 po 4, garažas. 
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, imokėti tik $1,500.

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

$28,500 meilinis 6 butai Gage p.,
garažas, 2 lotai.

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

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

$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 medinį pajamų namą 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

• 18.500 mūri nis 2x4 Brighton p.. 2 
bl. nuo mokyklos.

• 10.900 medinis 4 kamb., rūsys, ga
zo sild., arti mūsų.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. Ilsi St. Tel. RE T-72Q0 arba RE 7-8534

P A JIEŠKOJIM AI
Jieškomas PELIKSAS CIRU- 

I NAS iš Rokiškio apskr. Jieško 
j Ekvilija Meškauskienė, kilusi iš 
Rokiškio, dabar gyv. Sibire. Pra
šom. atsiliepti arba apie jį žinan- 

I tieji pranešti adresu: A. Sakalaus- 
(kienė, 243 W. 103rd St., Chicago 
28, III.

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. 
Pageidaujant, galima pirkti dar 4 
sklypus šalia. Skambinti YArds 
7-4559, nuo 10 v. r. iki 2 p. p.

Motelis — vasarviete — restoranas 
parduodami šiaurrytinėj Wisconsino 
daly. 76 mylios į šiaurę nuo Green 
Bay. Gražios gyv. patalpos, restora
nas, 8 vienetai ir 2 namukai, 2 prie
plaukos, 6 laiveliai ir apie 4 akrai 
žemės. Joseph Grimaldi, Towns»‘nd, 
VViseonsin. Tel. Toįvnsend - GR
3- 2633.

DĖMESIO! Parduodu krautuvę — 
‘•groserine” su visu inventorių ir 
pilna prekių, turinti gerą vardą ir 
plačia klientūra. Pelnas garantuotas. 
Kartu 5 kamb. butas. Smulkesniom 
informacijom keriptis tel. OLympic 
6-1298.

Parduodama delikatesų krautu
vė. 5 kamb. butas užpakaly. Se
nas biznis, grynais pinigais, daug 
prekių. Prieinama nuoma. Ilga 
nuomos sutartis. Skambinti —

Vlrginia 7-3870
GROS,ERIŲ IR MĖSOS 

KRAUTUVĖ
Kampinis mūrinis namas. 6 kamb. 

i užpakaly, 2 auto. mūr. garažas- j 
į Apylinkės klientūra, arti dviejų I 
i mokyklų. Ideali vieta vedusių po- i 
rai. Parduoda sav. ar mainys į na- ’ 
mą. 5601 So. Wolcott, HE 4-7141.

• PRIE MARQUETTE PARKO
2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 

Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rockwell. 
Už netikėtą kainą—t(k $22,900.

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

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsėminft) kontrolė. 
Arti 66-03 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 žm-onai norint padidinti 
metines pajamas apie $5,000 esant 
namuose. Brighton Parke. Tik 
$14,800.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

AVY. 68-TO PLACE & HAMLIN
Mūrinė rezidencija - 6 dideli kam

bariai. 3 miegamieji, 1% vonios. 2 
uždari, tinkuoti porčiai. Karštu van
deniu — gazu apšild. Alumn. komb. 
žiem. Jangai ir sieteliai. Pilnai nau
jau išdekoruota. 7 'm. senumo. Kreip
tis j Mr. Harrington.

MeKEY & POAGIE 
7921 S. Ashland KA 3-791 I

$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

MARQUETTE PARKE
Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis 

namas, du butai, salė parengimams 
ir taverna. Su visais įrengimais. 
Mažas įmokėjimas. Kaina tik 
$16,500.

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

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4638
NAUJAI ATREMONTUOTAS

5 kamb. mūr. bungalow 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 MEN. PAJAMŲ
5 krautuvės ir 8 butai Marąuette 

Pk. $59,000.
LABAI pigus

Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu
tai po 6 kamb. Namas gražiai re- 
modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto 
garažas. $15,000.

5 METU MOR. BUNGALOVV
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly
pas 33 pėdų. $20.500.

13 APARTMENTŲ
Marąuette Pk. i 13.000 metinių pa

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,560
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$10,900 
Didelis paslrimt. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA S-8384

MARQUETTE PARKE
Iš naujesnių, nebrangus, 1 % aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
pirmame aukšte.

, PAGALVOKITE, TIK 6 METINES 
'PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų. 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys j vakarus nuo Western.

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

8 metų. 0 kamb. mūrinis. 2 mafl.
garažas. $21,500.

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

3 moderniški butai (2 po 6 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau
tuvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar- 

iti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
, kampo. Namas apie 20 metų. Labai
i pigus.

šviesus S-jų mieg. kamb. bunga- 
’ low. A.ti Marąuette Parko mokyk- 
(lų. Viskas moderniška. Gražiai lš-
dekoruota. Nebrangus.

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

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

J. STONKUS, R. Ė.
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Perskaitę "Draugą",, duoki- 
I te iį kitiems pasirkaityti.

į PARDAVIMUI

PIGIAI parduodamas vartotas 
' pianinas.

VI 6-1315

GRYBAI VELYKOMS. Kvorta — 
80c, iš bačkos: $1.00 ‘kenuoti”. 
6015 S. Ashland Avė. 2-ras aukš
tas. RE 7-8983.

Jieškau: 1) ANTANO ŠLUŠNIO. 
kilusio iš Plungės miesto, gyven. 
Chicagoje, Bridgeporto apylinkė
je. 2) RAZUČIO, vardo neatme
nu. gyv. Los Angeles, California. 
Paskutiniu laiku gyv. Tauragėje. 
3) ALEKSO MERECKIO, gy. Tel
šių mieste. Jieškomieji prašomi 
atsiliepti, arba apie juos žinantieji 

i pranešti šiuo adresu: Jonas Lab- 
Į rančas, 5521 S. 33rd Avė., Omaha 
7, Nebraska.

* * * MISCFLLANEOUS

MAROJE,TTE RECORD SHOP
3215 VV. 63i(i St. HF, 4-6266

, Open Mon. & Thur. Eve. Complete 
I Stock of Lithuanian Foik Songs, 
! Opera Albums, Opera Highlights, 
; Stereo-Hipi. With tins Ad 25% Off.

►» ♦
PLANNING TO MOVĖ MAY lst?
With This Ad you will get a special 
pricc by plaeing your order now. 

Call 1,1 8-6003 or AT 5-4137. 
RED STKEAK COMMERCIAL 

MOVĖKS
4345 Langlcy Avė.

De luxe “ranch” namas profe
sionalui arba administratoriui. 
Gražus 3-jų miegamųjų “ranch” 
namas. Natūralus židinys. 2 vo
nios. Ąžuoliniai papuošimai. Gazu 
apšild. Potvynio kontrolė. 2 auto. 
mūr. garažas. Platus kampinis 
sklypas. Šv. Turibijaus parap. 
Bargenas. REliance 5-3413.

CICERO. Mūrinis 4 butų narnas. 
Arti 22nd St. Pajamų apie $4,400. 
$31,900; įmokėti $6,000.

BIshop 2-2162
Netoli Marąuette Parko, j vakarus 

nuo Kedzie, skubiai parduodamas 6 
ir 4 ikamb. gražiai ir moderniai su
tvarkytas namas ant 50 p. sklypo. 
Garažas. Naujas šildymas. Kilimai 
ir daug kitų priedų. Patogus susisie
kimas ir arti įvairios mokyklos. Pui
kus rajonus. $18.800 su nedideliu 
įmokejiinu. Kreiptis — RE 7-2874.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai.

3141 S. HARDING AVĖ.
Gražus 3-jų butų namas. Mo

derniškos vonios. Plytelių virtuvė. 
Gazu apšild. Bargenas. Įmokėti 
$2,900.

6 kamb. mūr. bungalow, plius 
2-jų kamb. butas rūsy ir 3-jų k. 
butas pastogėje, visi apstatyti ir 
2 imas. garaž. Kreiptis į savininką 
A. C. Beaty, 5528 W. 64th Place.

4 BUTŲ NAMAS. 3 po 4 kamb. 
ir 3 kamb. Gazu apšild. Apylinkėje 
27th ir Sawyer Avė. $15,900; įmo
kėti $2,000. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
nuosavybe parduoti, tuoj pat užre
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. lr greičiau.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

i 4253 So. MagHewood Avė. 
| Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046 

PILDOME INCOME TAX

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. $19,500.

3 apt. 5, 4, ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai. $36,000.

2 apt. C ii- 5 kamb. Šildymas aly
va. $21,500.

INCOME TAX 
A. KATILIUS R. E. 

2456 W. 63th Si RE 7-8399
Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 

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

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

Medinis. 2 butai — 5 b 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

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

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Incomė Tax.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. - |

Chicago 36, Illinois

V. SIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 WEST 7lst STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5531

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metas 

Gutters, Down,spouts, Stogai, Dom
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dodame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš lauki 
•'Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦-♦ ♦ «,

ŠIMAITIS; ŠILDYMAS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 mettį išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

HELP \VANTED — VYRAI

Earn Extra Cash 

N O W !
If yoų read and ivrite English 

you can ąualify. Work part time 
evenings and weekends. Over 23 
yr. Gar. Married.

Call foday FRantier 6-5125
VYR aTĖr "moterys”

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Išnuom. 4 kamb. butas su vonia 
1-me aukšte iš priekio. Gazu apšil. 
Suaugusiems. 4356 So, Wood St. 
BIshop 7-8563.

Išnuomojamas puikus kambarys 
tvarkingam vyrui, prie mažos šei
mos. Tel. WA 5-5903.

vvanted middled aged 
CHILDLESS COUPLE

for resid.ence of 2 adults on She- 
ridan Itoad in Chicago. Woinan to 
work and cook, man to work as 
handyman and butler. Exeallent pay. 
living ątiarters. Keply' in English 
— Drangas, Adv. No 3751, 4545 VV. 
63rd St., Chicago 29, III.

Išnuom. atskiri miegamieji kam
bariai vyrams. Galima naudotis 
virtuve ir visais patogumais.

3261 S. Haisted St.

Išnuom. kambarys, tinka pensi
ninkui ar dirbančiam. Gali nau
dotis valgomuoju ir virtuve.

6234 S. Albany Avė.

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
GET READY. NOW FIX UP 
VOUR HOME OR BUIKDINGS 
We are violation experts in eon-

struotion repairs and plumbing, also 
gas conversion. Free estimates.

RI SSO & MANZELLA, 
CONSTRUCTION & PLUMBING, 

2823 VVest Diversey.
BE 5-7242, BE 5-1206 ► * «*»«»♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦-

k ILIRIAI IŠVALOMI
šu šiuo skelbimu specialios pava

sarinės kainos.
TEGERTAN GOES CO., INC.

Kkspertiškas valymas 
Kilimu • Kilimėliu e Baldų.

7029 Stony Island, HY 3-1000

TIK $12,500
Palikimas — Parduodamas 2-jų 

butų, “bay front”, mūr. namas,; 
gazu apšild.. platus sklypas, nau-1 
jas garažas. Įvertinimui turite pa 
matyti. 2422 S. Avers Avė. 1-as 
aukštas.

YOU PLANNED YOUR 
VACATION —

— Now plan to have your ear and 
transmission checked at

Bl’RNETT’S AUTOMATIC 
TRANSMISSION

17 So. Haisted AN 3-9283♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦-«

l’uiki proga nebrangiai nupirkti 
mūrinę (i būtu imi 4 kamb. pajamų 
nuosavybę. Pilnos vonios. Alumln. 
langai. Gerame stovy. Netoli Brigh
ton Parko apylinkes. Tik $13,500. 
Kirciptis — RE 7-2646.

SAVININKAS PARDUODA
2-jų butų mūr. 3 mieg. ir 2 

mieg. Izoliuota pastogė. Antram 
aukšte modern. vonia, plytelių 
virtuvė ir gažinis centr. apšild. 
Abu butai naujai dekoruoti. 2 maš. 
garažas.

3037 South Trumhull Avė.

!lll!llliJIIHIISIIi8li!ilIIIElllll!IIIIIIIIIIIIICiII
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas QC Co. 
BUILDERS

2523 West 6Sth Street
Tel. PRospect 8-8792 Į

niumai»Hiii8m!iiinn»niuiiHiii8iiiiP'p i

Savininkas parduoda 4 metų se
numo, 5 kamb., 3 miegamų namą. 
“Overhead sewers, sump pump & 
drainage tile”. Garažas. 2518 W. 
69th St. Susitarimui skambinti

HBmlock 4-3098
Brighton Parke, 2-jų aukštų 

mūrinis. 5 metų senumo.
FK 6-8952

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

7364 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestern Avė., 
Olilcągo 9, III.
Tel, VI 7-S447

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

► ♦ ♦ ♦-» ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « * * « 4
HELP VVANTED MOTERYS

IEŠKOMA LIETUVĖ MOTERIS 2 
asmenų šeimai. Gyventi vietoje. 
Už Čikagos. Dėl informacijų kreip
tis Tel, LA 3-5586,

RUOŠKITĖS PAVASARIUI!
Su šiuo skelbimu gausite specialią^ nuolaidą 

10 sėkmingų metų yra priežastim mūsų pasisekimo z
DVCO PEŠT CONTROL

Tarakonai — Blakės — “silver fish” — Skruzdėlės — Vorai pašalinami.
K E N N E T H CORNVVALL 

4746 S. BIshop 847-3995

VIEŠA PADĖKA už gerą pa
tarnavimą ponui Svoboda, 3739 W. 
26th St-, Chicago, ir 6013 VVest 
Cermak Rd., Cicero. Mes pirkome 
gerą namą, esame pilnai paten
kinti. — Mr. & Mrs. F. Mulec

3035 S. Avers Avė., Chicago

SAVININKAS parduoda mūr. 
2-jų būtų namą. Alyva—karštu 
vand. apšild. Iškelti vamzdžiai— 
“sewers”, 6636 S. VVashtcnatv Avė.

CICERO. Mūrinis, 4 butu. Paja
mų. $390- Arti 22nd St. $31.900; 
įmokėti $7,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Road, Cicero. OLympic 
2-6710, BIshop 2-2162.

MARQU-ETTE PARKE prie 69-os 
ir Campbell, 1% aukšto naujas 
mūrinis namas parduodamas už 
geriausią pasiūlvmą.

Tel. 476-8071

Marąuette Parke parduodamas
žemės sklypas, 31 x 125 p Vieta i 
2243 W. 69th St. Tel. PR 6-1417,

| LAPKUS BUILDERS, INC.
• j? Statome įvairius pastatus. Dar-
į bas atliekamas labai sąžiningai, 
i vartojant geriausias medžiagas. 3 
kTurime dar keletą sklypų Chicagoj. < 

6140 SOUTH UUUASKI RD. t 
RE 7-6(i30 arba LU 1-0400 Ui

Remkit dien. “Draugę”

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, IU,

Apsimoka skelbtis “DRAUGE' 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino? 
visiems prieinamos



Komunistai JAV atakuoja 

narkotikais
Bus speciali ligoninė narkotikų vergams gydyti

Latvis ateivis Chicagoje dir-į Yra tikrai nustatyta, kad 
ba kovai su narkotikais poli- daug narkotikų į JAV siunčia 
cijos dalinyje, kuriam vadovau-' komunistiniai kraštai. Kapitonas 
ja kapitonas Joseph Hceley. Jis Heelęy, neseniai duotame pasi- 
yra inspektorius, kuriam jau kalbėjime vienam dienraščiui, 
teko dirbti visuose trijuose to ■ pažymėjo, kad Chicagoje su- 
dalinio skyriuose: gaudant nar i gauta viena narkotikų siunta 
kotikų spekuliantus ir vartoto-! $100,609 vertės buvo iš Šiaurės 
jus, stengiantis nelaiminguosius ! Korėjos. Taipgi sugauta narko- 
narkotikų vergus grąžinti į nor I tiku, siųstų iš Kubos. Iš komu- 
malų gyvenimą ir lankant vais-! nistinių kraštų siunčiami narko
tines bei kitas panašias vietas, ■ tikai, kaip heroinas, yra gryni, 
tikrintiįar neplatinami kokie pa gerai padaryti, kas rodo, kad jie 
vojingi chemikalai. Mūsų lat- gaminami su vyriausybės leidi- 
vis jau , dveji metai, kai dirba i mu ir pritarimu, ne taip, kaip
šitoje srityje, taigi jis tūri gra
žų patyrimą. Į šią tarnybą te-
priimami tik baigusieji kolegi- munistai, siųsdami narkotikus, 
ją, universitetą ir dar išeina nori dolerių ir siekia demorali- 
specialią federalinio narkotikų zuoti amerikeičius.
biuro mokyklą, gaudami specia
lų paruošimą kovai su narkoti
kais.

Federalinis narkotikų biuras 
renka statistiką iš policijos ir 
kitų įstaigų. Chicagoje praeitais 
metais buvo suregistruota 6,000
narkotikų verg-ų, bet faktinai dagoje apie 60 procentų narko- 
manoma, kad jų gali būti apie Ukų naudot°ju Y™ jaunimas
10,000. Daugelis jų juk nėra 
sugauti ir pasilieka policijai ne
žinomi.

Spėjama, kad apie 60 procen
tų nusikaltimų Chicagoje įvyk
do narkotikų vergai, kuriems 
kartais reikią iki $100 dienai,
kad jie galėtų apsirūpinti spe- mesti, bet kas pereina prie o- 
kuliatyvinėmis kainomis parda- ; plumo, heroino, to organizmas 
vinėjamais narkotikais. Visame ‘ lyg užnuodijamas ir žmogui la- 
krašte, kaip statistika rodo, gal ■ bai sunku tuos narkotikus nu- 
net arti 90 procentų nusikaltimų j traukti. Mūsų inspektoriui teko 
— apiplėšimų, įsilaužimų, va-: matyti tokių narkotikų vergų, 
gysčių ir kitų, surištų su pasi-1 kurie gauna konvulsijas, pergy- 
pelnymū — padaro narkotikų Į vena šaltį, karštį, niežėjimą, vė- 
vergai. Dėlto Amerika taip kie- mimą, jaučia depresiją; norėda- 
tai kovoja su narkotikų varto-j mi nutraukti tuos šiurpius jaus 
tojais ir spekuliantais.. ! mus, kiti net svarsto apie savi-

puošnus - jaunatviškas - nepaprastas — 

MORRIS B. SACHS dideliame

pavasariniame pasirinkime

Puošniai ženkite į pavasari. Pasirinkite Eagle, visam pasaulyje žinomą stilių vadovavime.^ kadangi būdas, 
kaip Eagle subtiliai gražina vyro išvaizdą, suteikia jam jaunatvės ir pilną skirtingumo išvaizdą. Su pasi- 
gerėjimu dėvėkit taip ‘pat įtakingas medžiagas, kurias rasite Eagle rūbuose, bei džiaukitės puikiomis spal
vomis ir raštais pavasario sezonui. Geriausia vieta pirkti Eagle pavasariniam garderobui yra Morris B. 
Safchs krautuvėse, kur jūs galit pasirinkti iš didžiulio rinkinio. Pataisymai nemokami: jokių ekstra išlaidų 
perkant pagal patogų išsimokė ji,mo planą.

Atdara pirmad. ir ketvirtad. vakarais 
downtown — State and Monroe * south — 6638 S. Halsted

pvz. Meksikoje slaptai gamina
mi ir dėlto netokįe gryni. Ko-

Tam latviui inspektoriui ne
teko girdėti, kad būtų sugautas 
narkotikų vartotojas ar speku
liantas iš tarpo pokario metais 
atvykusiųjų. Dabartiniu metu 
daugiau sugaunama negrų. Chi

apie 17 metų amžiaus. Kai kurie 
ima naudoti benzedriną prieš 
miegą. Tada pradeda rūkyti ma
rihuaną, ieškodami įspūdžių. Pa 
galiau jau ir tai jiems nepakan
kama ir pereina prie heroino. 

Marihuaną parūkęs, dar gali

Irano šacho Pahlavi ir prez. Kennedy žmonos vaikšto Baltųjų 
Rūmų kieme Washingtone. Šalia poni arkliukas, vadinamas Ma- 
caroni. (UPI)

žudybę, ritasi parkritę ant grin 
dų.

Vokiečiai yra išradę vaistą 
metodoną, kurį leidžiant po oda 
nelaimingąjį atpratina nuo nar
kotikų vartojimo.

Inspektorius primena, kad 
narkotikų vartojimas daugelyje 
atvejų sugriauna asmenybę ir 
žmogaus ateitį. Inspektoriaus pa 
tarimas — niekada nė vienas 
neturi pradėti vartoti narkoti
kų. Šioje srityje turi parodyti 
reikiamą budrumą tėvai. Žiūrė
ti, kad jų vaikai nebendrautų 
su įtartinais jaunuoliais. Su to
kiais susidėjęs, jaunuolis gali 
susilaukti paraginimo iš jų: 
“Ko nepabandai? Tu — viščiu
kas, jei bijai?”, o pabandęs taip 
įsitraukia į nelaimę, kad sunku 
beišsipainioti. Reikale tėvai ir 
pats nelaimingasis gali kreiptis 
į gydytoją. Illinois jau svarsto 
įsteigti specialią ligoninę, kur

narkotikų vergai galės susilauk-
I ti mediciniškos pagalbos nuo to 
juos žudančio įpročio atsikra
tyti. J. Pr.

10,000 Sibiro knygelių 
"Marija, Gelbės Mus"

itališkai

Jau pasirašyta sutartis su
Figlie di S. Paolo knygų leidy
kla, kuri spausdins Sibiro lie
tuvaičių maldaknygę itališkai. 
Parinkta liuksusinė forma ir di 
delis, itališku mastu matuojant, 
tiražas. Pirmas spausdinimas 
bus baigtas birželio mėn. Jo pa 
sirodymą norima sutapdinti su 
birželio deportacijų minėjimu. 
Knygelei įvadą parašė kardino
las Confalonieri, Konsistorijali- 
nės Kongregacijos sekretorius. 
Kun. V. Mincevičius, mūsų ju
drusis viekėjas Romoje, rūpino 
si vertimu ir prižiūrės išleidi
mą. K. L. J.

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 ni. balandžio mėn. 14 5

LAIŠKAI "DRAUGUI”
Mūsų kolonijose

East Chicago, Ind.

GABUS JAUNUOLIS
Uosis Juodvalkis, 15 metų 

amžiaus, gimęs tremtyje, Vak. 
' Vokietijoje, su ‘ tėvais 1949 m. 
Į atvažiavo į JAV, East Chica- 
įgo, Ind. čia Uosis lankė šv. 
Pranciškaus parapijos pradžios 
mokyklą, kurią baigė 1960 m. 
ir taip pačiais metais pradėjo 
lankyti Washington aukšt. mo
kyklą. šioje mokykloje mokosi 
labai gerai ir nuo pat pradžios 
garbės sąraše laikomas kaip ge 
riausias mokinys. Be to, lanko 
Chicagos Aukšt. Lituanistinę

Dirvos redakcijai atsisakius 
spausdinti šį įmano pareiškimą, la- 

. bai prašau jj atspausti Tamstų re
daguojamam laikraštyje:

Vienas iš dešimties Dievo įsaky
mų mus moko nemeluoti. O tuo 
tarpu Vilties Draugijos valdyba,

| net mano. iš anksto įspėta, š. m. 
i balandžio5* 2 d. numeryje rašo ne
tiesą, tuo klaidina Dirvęs skaity
tojus ir Vilties Draugijos narius.

Vilties Draugijos valdybos pir
mininkas 1962 m. kovo 26 d., apie 
11 vai. man įteikė raštą, kad aš 
esu iš redaktoriaus ir reikalų vedė- 

■ jo pareigų atleidžiamas ir net per 
puspenktos dienos turiu visas pa
reigas perduoti.

Taigi niekur atostogų neišvykau 
ir valdybai dėl to nėra reikalo ap
gailestauti,' nes tik jos patvarky
mu, eitųjų pareigų toliau negaliu 
eiti.

1962 m. kovo 29 d. perduoda
mas pareigas įteikiau motyvuotą 
pareiškimą, kur 4 ir 5 skyriuje 
sakoma:

“Valdybos pirmininko V. Ra.ma- 
, nausko, po man įteikto atleidimo 
rašto prašiau, kad Dirvoje, kaip 

I atleistajam, būtų duota pasisaky
ti. Atsakė, kad tai galima padary- 

' ti tik su valdybos žinia ir sutarimu 
, kas bus parašyta. Dėl tokio nusi
statymo protestuoju ir negaliu sa
vo sąžine veidmainiauti atsisveiki
nant su nuoširdžiais bendradar
biais, talkininkais, rėmėjais ir skai 

: tytojais.
“Vilties Draugijos pirmininkas 

V. Ramanauskas dviem atvejais 
man įkalbinėjo, kad gražiau atro
dytų prieš visus skaitytojus, ir 
man geriau būtų. jei į Dirvą būtų 
parašoma, jog aš išvykstu atosto
gų ir po jų į darbą nebegrįšiu.

“'Toks melavimas mane įžeidžia. 
Pranešime turi būti taip parašyta, 
kaip ir man įteiktame atleidimo 
rašte. Jei valdyba nesudrebėjo to- i 
kį atleidimą priimdama, ji neturi ’ 
bijotis jo viešo paskelbimo ir po ! 
to būsimos reakcijos.”

Vilties Draugijos valdyba į šį 
mano pareiškimą, kaip ir į daugelį j 
kitų, nekreipė dėmesio ir paskel
bė tokį, kokio iš manęs reikalavo, 
bet aš kategoriškai atmečiau.

Su tikra pagarba
Balys Gaidžinnas j 

Cleveland

mokyklą. Dabartiniu metu yra 
8 klasėj ir šiais metais mano 
baigti. Turi noro ir gabumų ra
šyme. Jo kūrinėlių yra tilpusių 
mokyklos laikraštėlyje: “Tėvy-■ 
nės atgarsiuos” ir šių metų mo 
kyklos metraštty, už kurį kon
kurso keliu laimėjo III vietą. 
Turi gražų knygynėlį. Visos 
knygos ir žurnalai yra jo pa-

SUSIŠAUDĘ VENGRAI i
SUKO FILMĄ 1

Kai vietiniai gyventojai išgir 
do šaudymąsi ir pamatė unifor
muotus vyrus, dėvinčius tam
siai žalią užsienio valstybės ženk 
lais papuoštą karišką aprangą 
ir besibraunančius į tuščią pa
statą prie 5521 N. Winthrop, jie 
pašaukė policiją. Policija rado, Į 
kad tai būta vengrų pabėgėlių, : 
kurie suko filmą apie 1956 me- ; 
tų “laisvės kovotojų” sukilimą 
prieš komunistus. Filmininkams 
buvo uždrausta toliau sukti fil
mą, kol apie tai nebus praneš
ta FBI policijai.

A. A,
BARBARA ZIKAS

(l’ETKVTVTE)
Gyvena 10610 S. Berry Avė.

Mirė bai. 12 d.. 1962, 9:45
v. v., sulaukus 68 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Darbėnų miesto.

Amerikoje išgyveno 52 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Juozapas, sūnus August 
Zikas, marti Lillian, 3 dukte
rys: Hat.tic Sciuilli, žentas Er- 
nest, Josephine Linkus, žentas 
Krank, ir Sesele M. Mariella, 
kazimie.ricte. 9 anūkai, sesuo 
Josephine. Stočkus su šeima ir 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tam i.

Prikalus? Šv. Onos Klubui, 
Šv. Kazimiero Rėmėjų (amži
na narė) ir šv. Jono Bosco 
Saleziečiu Rėmėjų Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Bukausko' 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės Įvyks pirmad., 
bal, 16 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta j Visu Šven
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyrąs, sūnus, duk
terys, marti, žentai ir anūkai.

Laidot. direkt. L. Bukaus
kas. Tel. CG 4-222S.

ties įrišti. Knygųv įrišimo išmo
ko mokykloje.

Sukombinavo ir padarė įran
kių dėžutę, kurios projektas 
yra išspausdintas mėnesiniame 
“Popular Science’’ žurnale va
sario mėn. laidoje. Už šį “išra
dimą” iš žurnalo leidėjų gavo 
čekutį.

Apie šį gabų jaunuolį įdėda
mi ir jo nuotraukas rašė “Ca- 
lumet News”, “East Chiacgo 
Globė’’ ir kt. laikrašjiai.

Tėvelis kilimo iš Zarasų. Stu
dijavo V. D. universitete eko
nomiją, dirbo Taupomosiose ka 
sose ir Panevėžio cukraus fab
rike, o šiame krašte yra akty
vus lietuvių gyvenime.

J. Ervytlis.

Hamilton, Ont.
Kanados Krašto tarybos 

rinkimai
Kanados krašto tarybos rin

kimai įvyks 1962 m. balandžio 
29. Įvairiose Kanados vietose 
yra išstatyta 55 kandidatai, ku
rių tarpe labai daug pažįstamų 
visuomenės veikėjų. Kaip žino
ma, dabar savo buveinę turi ir 
Pasaulio Lietuvių valdyba, kuri 
nuolat reziduoja Toronto mies
te. Kaip matyti iš daugelio me
tų praktikos, Kanados lietu
vių iš Tarybos į Liet. Bendruo
menę perėjimas visai nesutruk
dė darnaus veikimo. Kanados

Uosis Juodvalkis lietuviai gražiai bendradarbiau-
Nuotr. J. Valančiaus Į > su JAV lietuviais bei jų or- 

, ganizacijomis.
Ateitininkų balius

Hamiltono ateitininkai savo 
pirmą pavasarinį balių ruošia 
gegužės 5 d. Olandų katalikų 
salėje “Knights of Columbus”. 
Balius pavadintas “Kartūnų ba
lių”. Gražiausios 3 suknelės bus 
premijuotos. Ponios ir panelės 
nepamirškite ateitininkų paren
gimo! > Kl. G.

I
 Mylimam tėveliui Lietuvoje mirus,

ALBINAI KRIKŠČIŪNIENEI

ir artimiesiems gili? užuojautą reiškia ir 
š kartu liūdi

M. ir P. Rugiai
| H. ir E. tifkai

I
 ALBINAI IR GYČIUI 

KRIKŠČIŪNAMS,

jos mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, reiš
kiame gilią užuojautą.

M» ir J. Sugintai 
A. ir K. Kriaučiūnai

i

i

PASINAUDOKITE

DRAUGO” SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas‘ir programa vadovus bei 
kitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63 rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500
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X šv.

X Dail. Alfonsas Dargis jau 
prisiuntė iš Rochester, N. Y., 
37 meno kūrinius į savo dailės 
parodą, kuri įvyks balandžio 
28 d. — gegužės 6 d. Čiurlionio 
galerijoje.

X Kun. dr. P. Celiešius nuo 
gegužės 1 d. išvyksta į Daina
vos stovyklą kapeliono ir ad
ministratoriaus pareigoms. Kun. 
P. Celiešius yra 11 metų darba 
vęsis Šv. Pranciškaus parapijoj 
East Chicago. Dabar Gary 
vysk. A. Grutka jį išleidžia dar 
buotis Dainavos stovykloje, bet 
ir išvykęs pasiliks Gary vysku
po globoje.

X Lietuvių Fondas auga na
rių skaičiumi ir lėšomis. LF 
Tarybos narys dr. F. Kaunas, 
anksčiau įnešęs į LF 1,000 dol., 
dabar papildomai įmokėjo fon
do sąskaiton 100 dol. Taip pat 
po šimtą dol. įnešė į LF sąskai
tą Buffalo Lietuvių klubas, Buf 
falo, N. Y. klubas, pav. S. Gri 
kio, yra JAV Liet B-nės pada- į 
linys, ir Amerikos Lietuvių Mo 
kytojų sąjunga, Chicago, III., 
vadovaujama J. Vedegio.

Tai džiuginantis reiškinys, 
kad ir organizacijos įstoja į 
LF nariais su balso teise. Siun
čiant LF aukas ar kreipiantis į 
fondą kitais reikalais, adresuo
ti Lithuanian Foundation, Ine. 
7243 S. Albany Avė., Chicago 
29, III, USA.

X Studijų dienos, kurias ren 
gia SSS Urbanos skyrius, įvyks 
gegužės 5-6 dienomis. Studentų 
Skautų sąjungos nariai, kurie 
galvoja dalyvauti studijų die
nose, kurios vyks Urbanoje, 
prašomi iš anksto užsiregistruo

Kazimiero Akademi- 
Į jos Rėmėjų 1 sk. iš Town of 
Lake rengia bunco vakarą su. 
daugybe dovanų sekmadienį, ba 
landžio 15 d. 2:30 v. p. p. Bush 
svetainėj, 4558 So. Paulina St. 
Kviečiame gausiai atsilankyti 
pas rėmėjas. Sk. pirm. J. Kuz
mickienė ir komisija darbuoja
si, kad visa gerai pavyktų. Pel 
nas skiriamas rėmėjų seimo 
pasveikinimui. Seimas įvyks ge
gužės 6 d. vienuolyne.'

X Prel. P. Juras, žymusis 
lietuviškos knygos mecenatas, 
yra davęs kun. dr. J. Prunskiui 
350 dol. auką knygos “Vyrai 
klystekiuose” išleidimui. Knyga 
jau yra išėjusi iš spaudos ir 
ateinančią savaitę bus pradėtą 
platinti. Ją galima užsisakyti 
Drauge.

X Moterų sąjungos 20 kp. 
parengimas gerai pavyko. Bu
vo atsilankę daug sąjungiečių 
ir svečių. Pirm. Helen Širvin- 
skienė dėkoja visiems už gausų 
atsilankymą ir už dovanas. Gra 
žiai pasidarbavo pirm. H. Šir- 
vinskienė, A. Laurens, M. Ja
kaitienė, O. Arlauskienė, L. 
Valantinienė, V. Klimienė, K. 
Petrulienė.

X Specialus operos spektak
lis, kuris įvyksta šį vakarą, pra 
dedamas punktualiai 8 vai. vak. 
Šiame "Aidos’’ spektaklyje dai
nuoja : Aida — D. Stankaitytė, 
Amneris — A. Stempužienė, 
Radames — S. Baras, Amonas- 
ro — A. Brazis, RamLs — J. 
Vaznelis, Karalius — V. Lioren 
tas, Vyr. vaidilutė — K. Bar- 
tulienė, Pasiuntinys — J. Sav- 
rimavičius. Bilietų kasa bus ati 
daryta 5 vai. po pietų. Rezer
vacijos laikomos tik iki 7 vai. 
vak. Rytoj, 3 vai. po pietų, į- 
vyksta paskutinis šio sezono 
“Aidos" operos spektaklis.

X Du klausimai: Lietuva da

X Sol. Alvina Giedraitienė
šį sekmadienį debiutuoja Aidos 
operoj. Dainuos Amneris parti
ja

X A. Vadopalas, Panevėžie
čių klubo įgaliotinis išsiuntinė
jo 33 asmenims įgaliojimus 
rinkti knygai apie Panevėžį pre 

inumeratas. Pas vieną platinto
jų knygą, užsisakė ir paskyrė 
knygai išleisti aukas Jonas Bur 
ncikiš, Raimundas Merkys, Sta
sys Cinikas, A. Gulbinaskas, J. 
Skersys, B. Daukus (užsakė 

įbrolis Ignas Daukus), kun. A. 
Stašys, kun. K. Juršėnas ir J. 
Vaičeliūnas iš Kanados. Visi pla 
tintojai paprašyti dalyvauti su 
šeimomis Panevėžiečių ruošia
mose iškilmėse, kurios įvyks ba 
landžio 14 d. 7 v. v. Jaunimo 
Centro parodų salėje. Panevė
žiečių klubui vadovauja dr. St. 
Biežis. Panevėžiečių klubo val
dyba kviečia visus lietuvius da
lyvauti tose iškilmėse. Panevėžie 
itės ponios žada svečius pavai
šinti.

X Jonas čiuherkis, naujasis 
“Dirvos” vyriausias redakto
rius, rašo red. L. Šimučiui ir 
visam “Draugo” redakcijos per 
sonalui, pareikšdamas nuošir
džius ir gilius jausmus ir kartu 
viltį, kad “nors ir skirtingomis 
vagomis, .bet eisime sutartinai 
prie vieno bendro tikslo”.

X Cicero moksleivhj ateitinin

Lietuvių Dantų gydytojų rengiamos šventės komisija posėdžio metu. Iš kaires j deš.: daktarės P. 
Starkienė, P. Vaitaitienė, G. Kriaučiūnienė, Ruibienė, Č. Bačinskienė, Tijūnienė. Šimkienė, Didžiu
lienė ir Mačiuikienė. Nuotr. A. Gulbinsko

Chicagos žinios
LIETUVIAI PIRMINIUOSE 

RINKIMUOSE
Įvykusiuose pirminiuose rin

kimuose respublikonų partijos
sąraše James Spaitis buvo no- 

kų tėvai susirinkę šį sekmadie- j minuotas kandidatu į JAV kon 
nį kalbės apie moksleivių ruo
šiamą vakarą, kuris įvyks ge
gužės 5 d. Laukiama apie 50 

į tėvų.
X A. L. Montessori dr-jos

surengtoje žiemos šventėje vie 
i toje kalėdinių dovanų, vaikai 
: sunešė savo pinigines dovanė
les Lietuvoje ir Sibire esan
tiems vaikams, viso $55.45. 
Balfo įgaliotinis Ig. Daukus 
Montessori dr-jai atsiųstame

greso atstovus iš 5-to distrikto. 
Antanas Klukas buvo nominuo
tas kandidatu į Cook apskrities 
komisionierius. Lemiamieji rin
kimai įvyks lapkričio 6 d.

ti pas Joną Žukauską (OL 6- bartinių įvykių šviesoje ir lie-
4170), kad galima būtų iš ank
sto surasti nakvynes.

X Visi moksleivių tėvai da-

tuviškosios išeivijos kintantis 
dvasinis veidas bus svarstomi 
šiandien 7 vai. vakare Jaunimo

lyvaukime Chicagos Aukšt. Lit. Centre. Bus diskusijos, šį dis-
mokyklos vadovėlių pirmosios 
serijos pabaigtuvėse, kurios su 
programa ir vaišėmis įvyks šį 
sekmadienį 2 v. p. p. Jaunimo 
Centre. Pobūvis ruošiamas mo
kyklos rėmėjams ir talkinin
kam pagerbti.

X Gavėnios seminaro daly
viai šį šeštadienį įsitikins, ar 
tremtis jaunimui yra palaima 
ar bausmė. Paskaitą skaito dr. 
A. Liulevičius 7:30 v. v. Jauni
mo Centre.

X Dr. Vladas Blažys perke
lia savo gydytojo kabinetą į 
2801 W. 63 st., kampas 63-čios 
ir Californijos. Ofiso telef. nr. 
476-4042. Priėmimo -valandos 
lieka tos pačios.

X J. Kukštienė, 6555 S. Tal- 
man, balandžio 8 d. puikioje sa

kusinį pobūvį rengia Ateitinin
kų Vytauto klubas. Visi kvie
čiami j šį susirinkimą, nepai
sant politinių pažiūrų. Susirin
kimas bus 204 kambaryje.

X Antoinette Barvitz su duk
rele Carol Stachnik, 7017 So. 
Mapletvood Avė., paaukojo gra
žių dovanėlių ALRK Moterų 
sąjungos 46 kp., kurios rengia
si aplankyti Šv. Šeimos vilą, šeš 
tadienį, bal. 14 d. 2 v. p. p. An
toinette ir Carol esą dėkingos 
46 k-p. narėms, kad galėjo pri
sidėti prie palinksminimo lietu
vių senučių, kurios neturi nei 
giminių, nei jokių artimų, ir 
gyvena Šv. Šeimos prieglaudoj. 
Kuopos narės sugrįžę ruošiasi 
į Aidos spektaklį.

X Miškininkystes žurnalas

NEĮTIKĖTINAS GANDAS 
APIE MERĄ

Juokdariai politikai paskleidė 
gandą, kad Chicagos meras Ri
chard Daley ruošiasi keliauti į 
Izraelį, Airiją ir Italiją, kur 

laiške nuoširdžiai dėkoja už au bandYs pardavinėti nelaimingus 
ką, pabrėždamas, kad “toks I Chicagos miesto bonus, 
auklėjimo būdas mažųjų tarpe! DU KARTUS METUOSE 
turi didelę vertę.” į TIKRINA KELTUVUS

X Ar bus karšta- vasara, tik-1 Chicagos pastatuose yra 14,- 
rai niekas nežino, bet Gradins- Į 500 keltuvų, kurie tikrinami kas 
ko televizijų, radijų ir vėsintu- i šeši mėnesiai. Už keltuvų patik 
vų krautuvė jau demonstruoja i rinimą miestas gauna $11.50. 
1962 m. patogiuosius Emer-! Dar imama 50 centų už kiek- 
son vėsintuvus. 2512 W. 47th į vieną aukštą virš 10 aukštų pa- 
St., FR 6-1998. (Sk.)

vo dukters Dolores Gerut rezi- (,Gjrjos Aidas„ nr 20> redaguo. 
dencijoje, 9129 S. Mozart, su- jamas prof j Kuprionio (lRus. 
ruošė gražią priešvestuvinę puo ton> La )> pasirodys gegužės 
tą Žibutei Balsytei. Susirinko mgnegį Jame telpa eilė įdomių 
nemažas būrys giminių ir arti- straipsnių. Redaktoriui labai 
mųjų su vertingomis dovano- Į stinga žįnių apie lietuvių miš. 
mis. Visi buvo gardžiai pavai- kininklJ gyvenimą išeivijoj, pra
šinti ir tą vakarą praleido ge
roje nuotaikoje. Žibutė išteka 
per Velykas Los Angeles už dr. 
Z. Brinkio.

X Otilija Kesylienė su sū
num Oskaru yra atvykusi iš 
Argentinos į JAV-es nuolati
niam .apsigyvenimui ir apsisto
jo pas E. ir V. Diminskius 
Chicagoje.

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.

soma visų miškininkų jam apie 
save, ar iš savo padangės ką 
nors skubiai parašyti.

“Girios Aidą” leidžia L;etu- 
vos Miškininkų sąjunga išeivi
joj. Technikinę redakciją suda
ro L.M.S.I. valdybos nariai: V. 
Žemaitis, P. Šilas, A. Beleška 
ir “G. A.” adm. P. Norkaitis.

X Orbis - Nida krautuvė ir 
siuntinių įmonė praplėtė prekių 
skyrių ir darbo valandas. Krau
tuvėje galima gauti įvairių vil
nonių, šilko, nylon ir kitokių 
medžiagų, be to, skarelių, ner
tinių. Taip pat parduodame 
įvairius religinius dalykus. Die
nos metu dirba patyrusi siunti
nių siuntėja, Januškevičienė, o 
vakarais pats savininkas. Or
bis - Nida, 2608 W. 69th St.,

(Sk.) PR. 6-2009. (Sk.)

lių, primindama jam, kad bus 
j švenčiama nacionalinė raugytų 
j agurkų savaitė geg, 24—birž. 2 

rįs 42 aukštus, kas šeši mene- d. ir pasiūlė, kad Chruščevas
šiai už kiekvieno keltuvo patik
rinimą užmoka $27.50.

DAR APIE TV STOTIS
Federalinė komunikacijos ko

misija šiomis dienomis apklau- 
sinėja Chicagos televizijos sto
tis apie jų rodomas programas. 
Aiškėja, kad CBS, NBC ir ABC 
tinklų turimos stotys mažai ką 
gali pasakyti apie ką ir kada 
rodyti. Direktyvai ateina iš 
New Yorko centro. Nors stotims 
reikia turėti valdžios leidimą 
transliuoti, tinklams tokio lei
dimo dar nereikia. Trys stotys 
WNBQ, WBBM ir WBKB, tink
lų nuosavybės, dar negavo at
naujinimo leidimų, kurie baigėsi 
prieš 4 mėnesius. Jiems duota 
tiktai laikini transliavimo leidi
mai.

paskelbtų tarptautinę 'agurkų 
savaitę. Laiške sąjunga įdėjo 
rusiškai parašytą proklamaciją 
tuo reikalu, kur palikta vieta 
Nikitos parašui.

VELYKŲ LELIJŲ PARODA
Velykinių lelijų ir kitų pava

sario gėlių 50-oji metinė paro
da vyks Garfield ir Lincoln 
parkų konservatorijose bal. 15- 
29 d. d. Paroda bus atidaryta 
kasdien nuo 9 vai. r. iki 9 v. v. 
Įėjimas nemokamas. Didelis

Vokiečių įstaiga Koelne 
vilkina nuo nacių 
nukentėjusių bylas

Daugelis nuo nacių nukentė
jusių įvairių tautybių žmonių 
nusisundžia Vok. Bundesver- 
waltungsamtu Kelne, kur spren 
džiamos nuo vokiečių nacių nu
kentėjusių bylos. Net vokiečių 
teisininkai rašo, kad nukentėję 
nuo nacių dėl tautybės blogai 
traktuojami. Gi Bundesverwal- 
tungsamt įstaiga Koelne pareiš 
kusi, kad bendrai visi darbo ver 
gai Vokietijoje nepriklausą . nu
kentėjusiųjų kategorijai, nes 
tai esą buvo paprasti darbinin
kai atgabenti karo metu Vokie
tijon į karinius darbus. Reika
lauja pristatyti dokumentus ar 
ba liudininkus. Jau paduota 
6,000 pareiškimų dėl atlygini
mo. Neseniai JAIV lankėsi Vo
kietijos parlamento laisvųjų de 
mokratų frakcijos vadas dr. 
Mende, kuris grįžęs į Bonną 

, pareiškė, kad Chicagoj girdėjęs 
nusiskundimų, kad nukentėję 
nuo nacių negauną iš Koelno 
atlyginimo ir jų bylos vilkina
mos. Jis pareiškė, kad parla
mentas ir vyriausybė darys žy
gių, kad nukentėjusių padėtis 
būtų sutvarkyta.

Iš Vokietijos valdžios gauto 
45 mil. markių fondo bus duo
damos vienkartinės pašalpos1, gi 
kiti gali ir nieko negauti, nes 
gyvena iš savo rankų darbo.

Pačiai Aukšt. Komisariato 
įstaigai irgi prikišama, kad ir 
ten viešpatauja per didelė for- 
malistika, nes pareiškimai ilgai 
sprendžiami.

Lenkų spauda rašo, kad iš 
jų JAV-se gyvenančių 2,000

. .. .v , i . • „ pareiškimų, tik 212 bylų teigia-kryzius iš velykinių puoš paro- p
dą, kurioje bus rodoma 2,800 mai išsPr«sta- . .
lelijų, 2,500 tulpių, 600 hiacin- Aukot. Komisariato su
tų ir 1,000 krokusų. E“’M vyriausybe susitarimą,

pakeistas terminas aplikacijom 
iki š. m. gruodžio 31. Tos apli
kacijos bus naujai peržiūrimos

PASKUTINE DIENA 
MOKESČIAMS

Šiais metais paskutinė diena ’ jungtinėje Administracijos ko- 
užmokėti valdžiai priklausau- misijoj Koelne. Tuo reikalu ren 

RAUGYTŲ AGURKŲ SAVAI- čius mokesčius už pajamas (in-!gįamas įstatymas (pav. Schluss
TĖ RUSIJOJE

Nacionalinė raugytų agurkų j 
sąjunga, susirinkus Chicagos l 
Drake viešbutyje parašė laišką ;

statė. Prudential pastatas, tu- diktatoriui Chruščevui į Krem-

gesetz). A. Č.

Maironio 100 metų gimimo sukakties minėjimo dalyviai Jaunimo Centre balandžio 8 d. Minėjimą 
rengė Korp. Neo-Lithuania. Nuotr. A. Gulbinsko

PAVOGĖ SALDAINIŲ 
UŽ $60,000

Policija suėmė 3 vyrus, kurie 
nuo pereitų Kalėdų iš William- 
son Candy kompanijos, 4701 
West Armitage, buvo pavogę 
$60,000 vertės saldainių. Du 
iš jų yra tos kompanijos dar
bininkai, gi trečias pardavi
nėdavo vogtus saldumynus.

KODĖL TRAFIKAS TIRŠ
TĖJA?

Chicagos rajono transporta- 
icijos apžvalga praneša, kad tir

IŠ ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJE mokiniai evangelikai kovo 15

Kun. Alf. Riskus praneša pįeįų Vokietijos istorines vie- 
apie šiuos mirusius Biberach - įag Aplankė Wormsą, Speier 
Riss. .1961 m. lapkričio 12 d. įr kk T)uerkhenne apžiūrėjo vy 
Biberacho apskrities ligoninėje no statinę, kurioj telpa pusan- 
mirė Alfonsas Klimavičius, ap- tro mįiijOno litrų.
rūpintas Šv. Sakramentais, gi-1 
męs Lietuvoje, Gražiškiuose,
1910 m. balandžio 18 d. Palai
dotas lapkričio 15 d. Biberacho I

PRANCŪZIJOJ

rų Organizacijų Unijos kong-
Ireso atidaryme. Šiai unijai pri
klauso 36 milijonai kat. mote- 

. ! rų. A. Venskus dalyvavo Tarpt- 
Jaun. KrikSČ. Dem. Unijos ko- 
miteto posėdžiuose Šveicarijoje
ir Olandijoje.

Prie Pasaulio Motinų sąjū
džio sudarytas Lietuvių Moterų 
komitetas, į jį įeina: S. Joku- 
bauskaitė - Pagnier — pirm., 
J. Mačiukaitė - Matore, E. Tu-

katalikų kapinėse, dalyvaujant vo įvairiuose kongresuose, at- 
čia esantiems lietuviams ir ki- stovaudami lietuvius. E. Turau- 
tiems užsieniečiams. Liko žmo-1 skas lietuvius krikšč. denjokra- 
na Elfriede Vokietijoje, brolis tus atstovavo 15-me Tarpt. K. 
ir dvi seserys Lietuvoje. i Dem. Unijos kongrese šveica- 

1962 m. sausio 4 d. mirė Lau | rijoje, Lucerne, vėliau Paryžiuj 
pheimo (Vokietijoj.) ligoninėje dalyvavo NEI kultūrinės komi- 
Elena Grybauskienė - Nagevi- sijos posėdžiuose. Dr. J. Devei- 
čiūtė, generolo Nagevičiaus se- kė padarė pranešimą apie Boną 
šuo, sulaukusi 70 m. Palaidota Sforzą — Lietuvos valdovę 
Biberacho katalikų kapinėse (1519-

— Paryžiaus lietuviai dalyva , rauskienė ir D. Kučinskaitė - 
Japy. PMS surengtoje mugėje
su lietuvišku skyrium LM ko
mitetas skoningai eksponavo lie 
tuvių liaudies meno išdirbinius 
ir rankdarbius. (E.)

PRIGĖRĖ MOKYKLOS 
BASEINE

Leroy Hill, 15 metų, buvo

come) yra balandžio 16 d.

GENEROLAI PRISIMINĖ 
SKRIDIMĄ

Prieš 29 metus 100 Italijos
lakūnų 24 lėktuvais iš Romos 
atlikto 6,000 mylių kelionę, 
per 46% vai. atskrisdami į Chi 
cagos “Pažangos šimtmečio” 
parodą. Savo lėktuvais jie nu
sileido Michigan ežero pakraš
tyje. šiomis dienomis dvylika 
tų lakūnų, jau generolo rango, 
sprausminiu atskrido į Chicagą 
per 11 valandų. Tuomi atidary
tas Alitalia linijos sprausminiu 
suslsiekimos tarp Romos ir Chi 
cagos.

GRABORIŲ METINĖS Įščiausia trafiko valanda yra 
MIŠIOS i tarp 5 — 6 vai. vak., kada visi

Katalikų graborių ir laidotu- Mžta namo iš darbo- Tą 
vių direktorių gildos metinės miesto §atvėse juda 638’943 
šv. mišios įvyks šį sekmadienį automobiliai.
Šv. Patriko bažnyčioje. Pietūs 
bus Drake viešbučio Gold 
Coast kambaryje. Graboriams 
'kalbą pasakys Chicagos augzi
liaras vyskupas Aloysius Wy- 
cislo.

KAS KALTAS UŽ SRUTŲ 
PALEIDIMĄ?

Kovo 30 d. įvyko 12-kos va
landų streikas prieš Cook ap
skrities sanitarinį distriktą. 
Streiką iškėlė elektrikų unija. 
Jo metu į upę ir kanalą buvo1 
paleista 300 milijonų galionų 
žalių, nevalytų srutų, kurios 
būtų galėjusios užteršti Chica
gos vandenį. Jau beveik antra 
savaitė, kai sanitarinio distrik
to pareigūnai nesutaria, kas 
kaltas už srutų paleidimą.

BEŽDŽIONĖ ĮKANDO 
VAIKĄ

Keo, penkių metų šimpanzė, 
įkando trijų metų Mark Beyer 
į veidą, kai vaikutis su kitais 
šeimos nariais lankė Lincoln 
parko žvėryną. Beyer’iai gyve
na 6344 N. Kedvale av.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 03rd St.. Chicago 29, IU.

Tel. 434-4C60
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais, --- -----

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

rastas skenduolis Dunbar aukšt, 
1544) Paduvoje, Itali- mokyklos maudymosi baseine, 

prie jos vyro, sausio 8 d. daly- joje, įvykusiame Tarpt. Teisės 3000 S. South Parkvvay. Mano- 
vaujant būreliui užsieniečių ir istorijos kongrese. B. Šlepetytė ma, kad jis grįžo pasimaudyti; 
lietuvių. Liko vaikai Rusijoje. ! - Venskuvienė kalbėjo Romoje vienas tuo laiku, kai sargai ne- , 

— Vasario 16 d. gimjnazijos įvykusiame Pasaulio Kat.-Mote- budėjo.

TVOROS- (CHAIN LINK FENCES)
BE {MOKĖJIMO IKI 36 MĖN. IŠSIMOKEJIMUI 

KOSTO BUTKAUS iiamų pagerinilmo b-vė parduoda betarpiai namų 
savininkams fabrikų kainomis sekančius aluminijaus išdirbinius: 
namų prieangius; lauko sienų apkalimus (sidings); laiptų turėklius; 
dekoratyvinius stulpus; stogelius; rynas; (gutters); duris; 
langus ir kt. Nemokamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų 
namuose. Teirautis: •

PRospect 8-2781 arba GRovehill 6-1760




