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tęb porą gyrukų, neapskaičiuoja-j 4 pėstininkus viršaas, taigi buvo 
mu šūviu nuginklavo Croatans su laimėjime vi:::mis. vienok 
vartininką—2:1. Kai po keiioli-, mus pasiekė žinia. Kdd Tautvai-
kos minučių jie išlygino, Lituani šas kaž-kokiu b ū c pralaimėjo. 
cai teko be atsikvėpimo gintis. Laimėjimas turėjo i Įkelti į ant-
Croatans taip užatakavo mūsų ' ros vietos dalybą, c ;bar gi Taut-
baudos aikštę ir vartus, atrodė, į vaisas gerokai nupaukė, turėda-
kad išstums gynėjus visai iš Mar-;mas 5,5 iš 8 galim., nes dalvvių 

STEMPUŽIS — ŽVAIGŽDĖ 

ąuette Parko. Nežiūrint prispau 
dimo, Lituaniea plėšte išplėšė vie 
na vertinga tašką iš fiziškai ir 
techniškai tvirtų Croatans. Lai
mė šį kartą buvo mūsų vyrų pu
sėje. 

Vartuose jaunasis Koos sun-
Nūdien vis rečiau ir rečiau iš-! se. Čia jis yra išskirtinai geras. 

kyla mūsų jaunųjų sportininkų Toks geras, kad šįmet Clevelan-
pavardės amerikiečių sporto p a - , d o didieji laikraščiai jį išrinko į kias pareigas atliko be priekaiš-
saulyje. Gal būt rečiau todėl, "Dream Team*" komandą, kaip 

vieną geriausių visoje Cleveian-

pendijas už jo atsiekius sporte ir 

kad mūsų jaunimas mažiau do
mis sportu, o be to, nevisada mesido miesto apylinkėje 
tuos jaunimo iškilimus ir pastebi 
me, jei to mums kas nors nepa
rodo. 

Štai Clevelando lietuviuose 
jau dažnai minima pavardė, šian 
dien vos pirmąjį kartą yra pri
statoma mūsų skaitytojams. O se 
niai jau turėjome apie tą jaunuo 
lį žinoti. Jis šiuo metu, nėra abe
jonės, yra vienas iškiliausių mū
sų jaunųjų sportininkų. Tai Li
nas Stempužis iš Clevelando. Jis, 
gimęs 1951 m. liepos 13 d , jau 
senokai yra žinomas Clevelando 
Žaibo sportininkams, nes tam 
klubui jis priklauso nuo savo 10-
jo gimtadienio. 

Linas Žaibo gretose pradėjo 
reikštis kaip lengvaatletas. Ir ne 
kaip eilinis, o kaip vienas geriau
sių ir daug žadančių sportinin
kų. Jis jau 1963 metais Cleve
lando prieauglio pirmenybėse lai 
mėjo pirmąją vietą šuolyje į to
lį, o rudeniop net kelias rung
tis lietuvių pirmenybėse. 

to. Pas kai kuriuos gynikus pasi
reiškia atmušamosios jėgos trūku 
mas ir silpnokas žaidimas galva 

prie vartų. 
A. Kleinai-

Sitais mūsų jauno sportininko sukuria problemų 
laimėjimais besidžiaugiant tenka ' Saugu trejetukas -
truputį ir nuliūsti. Mat Linui jau tis. R. Galėnas ir J. Ringus — 
dabar Įvairios kolegijos siūlo sti- daug žadanti ir vis gerėjanti ko-

buvo arti 150. 

— USCF Raundo papildyme 
tChess Life 3. 69) paskelbtas 50 
"Top" vyrų sąrašą.-: 

1. Robert Fischt . X.Y. 2745, 
2. Bent Larsen !)enmark 26-

68, 
3. Samuel Reshcvsky, N. Y. 
2664. toliau sek-.: L. Evans, 

Pal Benko. R. Byn.t- ir kt. 12-
tuoju įvardintas k::vis Charles 
Kaime, Cai. — 2455, 25-tu kitas 
latvis Edmar Medr.:s. N . Y — 
2367. Iš bakiečiu raugiau 

Mūsų vyrai įvertinti šitaip: 
meisterių kl. P. Tautvaišas, 111. 
2225; ekspertų — A. Jasaitis, UI. 
2074. Kitų klasių — Blaj\vas 18-
41, Bullokas 1868. Gramas 1808. 
Grivainis 1988, Kotas 1689. Mar 
gulies 1684, D. Purvis 1618, J. 
Purvis 1524, J. Šalna 1859, Va-
lauskas 1250 ir Vediekis 1295. 

Mūsų skaitytojams linkime 
Džiaugsmingų Velykų švenčių. 

Kazvs Merkis 
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— Tiktai du Amerikos Nepri
klausomybės akto s ignatara i 
John Adams ir Thomas Jeffer-
son, tapo JAV-ių prezidentais. 
Abu mirė tą pačią dieną i r tais 
pat metais, 1826 m. liepos 4 d., j 
lygiai 50 metų po nepriklauso-j ^ 
mybės paskelbimo. 

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra Nesunau-
dotų straipsnių nesaugo, >uos 
grąžina tik iš anksto susita 
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako SV°'btmy 
kainos prisiunčiamos savu^ 
prašymus. 

* 
5 
0 

^ 

* Redakcija dįrba kasdien 
8:30 — 430. šeštadieniais 
8:30 — 1200. 

* Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00 šeštadie
niai'. — 3:30 — 12:00. 
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<T 
j mandos dalis. Puolime Jenigas 
! stebino savo darbštumu ir užsi-

spyrusiai laikė ryšį tarp gynimo, 
kas pareikalavo milžiniškos iš-

• tvermės ir jos nepritrūko. Mika
lauskas vis dar neapskaičiuoja-

į mai pavojingas ir darbštus Kai 
»j nepamiršta papasuoti ir tai pa- ; 

daro. Kairiame krašte jaunasis 
Pikšrys turi duomenų tai pozici-j 
jai. Skistimas pražūsta besive-l 
diiodamas. o Lisauskui laikas mo! 
kytis iš savo klaidų ir padirbėti. 

| i Kitaip — gaila talento. 
Croatans ilgai prisimins tą pra| 

rastą tašką. Y." 
Velykų sekmadieni rungtynių ^ 

nebus. 
J. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
p r o g a , 

sveikina savo parapijiečius, draugijas, veikėjus, 
profesijonahis bei biznierius, Knfc5d*m:>f visiems 
geriausio pasisekimo ir Dievo palaimos. 

KUN. ST. JONELIS 
SV. BALTRAMIEJAUS PARAPIJOS 
KLEBONAS, WAUKEGAN, ILL. 

Stempužis 

I neabejojame Linas netolimoje a-
! teityje jau žais kurio nors univer-

Netrukus Linas, patekęs į vie- • siteto rinktinėje. Tada rečiau 
tos amerikiečių mokyklą, pasižy-; mes jį matysime ir lietuvių spor-
mi kaip vienas iškiliausių jau- > tininkų tarpe. Tačiau, kad ir pra 
niu. Vėliau Greenview Jr. gimna; rasime jį laikinai, neliūdime, nes 
zijoje ir pagaliau Brush gimnazi- viliamės, jog jis vėliau ir vėl įsi-
joje, kurią jis dabar lanko, jis pa- jungs į mūsų eiles, 
sirodo kaip vienas geriausių spor' Gi kol Liną turime savo tarpe 
tininkų visos gimnazijos istorijo-j— nepraleiskime progos jį pama 
je. Linui nėra svetima lengvosios j tyti. Jis atstovaus Clevelando Zai 
atletikos aikštė nė dabar, bet... Į bo jaunių krepšinio komandą 

Bet Lino didžiausias laimėji-; mūsų metinėje šventėje Cleve-
mas buvo pasiektas Brush gim- j landė balandžio 12-13 dienomis. 
nazijos krepšinio komandos eilė-Į J. S. 

SPAUDOS KONFERENCIJA 

SALFASS-gos suvažiavimas, 
(vasario 1-2 d. d. Detroite) nu
tarė organizuoti sąjungos infor
macijos ir propagandos skyrių. 
Pagrindinis šio skyriaus tikslas 
būtų, per lietuvišką spaudą koor
dinuotai informuoti visuomenę 
apie sąjungos sportinę veiklą, 
planus, užsimojimus ateičiai i r i , 
pan., tikslia ir pozityvia informa 
cija. Sportinėm temomis straips
niai, diskusiniai rašiniai liečia 
sportinės veiklos planavimą, pasi 
sakymai liecią LB ir sąjungos 
bendrą interesą jaunimo lietuvis 
kame auklėjime — sportinė pro ; 
gramą šeštadieninėse mokyklose • 
ir kt., taip pat informacijos sky-! 
riui uždavinys suburti jėgas, kad; 
visa tai būtų įgyvendinta. Ne-į,1 

paslaptis, mūsų visuomenė reika 
lui esant svarbiam, visuomet bū
davo aktyvi padėti, suprasti mū
sų problemas. Bloga, tendencin
ga kartais informacija, be to, 
žmonių kurie rašo apie sporti- į 
nius reikalus būdami nutolę ir į 
neturį jokio ryšio su sporto orga-
nizacija. tik klaidina ir verste. 
verčia mūsąja visuomenę susida-; 
ryti nepalankią nuotaiką. 

dos konferencijos. Kviečiami: A-
merikos Lietuvių sporto žurnalo 
"Sporto" redaktorius ir redakcinė 
kolegija, Li thuania Sports Re-
view redaktorius ir redakcinis ko 
lektyvas, lietuviškųjų laikraščių 
sporto skyrių redaktoriai ar vedė 
jai, visi rašą sportinėmis temo
mis spaudoje ir sąjungos centro 
valdyba. Reikia viltis, kad ši kon 
ferencija visais atvejais bus nau
dinga ir n u o jos ateityje pareis 
mūsų prisistatymas tinkamoje 
plotmėje mūsų spaudoje. Kvie
čiame dalyvauti. 

Informacijos skyrius 

PIRMASIS TAŠKAS IŠ 
STIPRIAUSIU 

ŠACHMATAI j 
— Danijos didmeisteris Bent 

Larsen nugalėjo buv. pasaulio 
meisterį M. Talį. Haagoje, santy! 

kiu 4,5-2,5 ir bus įkeltas į atei
nančias pasaulio pretendentų 
varžybas. 

— Illinois meisteris E. Forma 
nek turėjo kelius nesėkmingus pa 
si rodymus Massachusetts padan
gėje, dabar atgauna savo formą. 
Jis laimėjo Massachusetts p-bes ir 
dar Eastfield turnyrą draug su 
E. Shapiro (VVorcester) ir D. 
Harrington (Boston); visi tyrs 
pakrovė po 4,5:0,5. 

— Chicagos p-bes laimėjo mei 
steris R. Verber. surinkęs 7:1 tš. 
(2 remizai). Mūsų meisteris Pau 
liūs Tautvaišas iki paskutinio ra
to varėsi gerai: turėjo 5.5 tš. iš 7 
galimų, vos pustaškiu atsilikęs 
nuo pirmaujančių Paskutinio ra 
to partijoje su ekspertu Panzne-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Visiems Lietuviams Linki 

BUČO DARŽAS 
Willow West Inu 8C Pkriie Grove 

MARY, RICHABD & HELENE BUTCHAS 

83rd St. & Willow Spriigs R&, Willow Springs, III. 
Telefonas TErminal 9-9564 

• ^ i 

ROOSEVELT FURNITURE 
BENDROVE 

2318 W. RotMvttt M . SEetey 3-4711 
Sveikina visas savo kBeatos, esančios ir b&famaos 

linksimi Šv. Velykų Švenčių 
Proga ir linki Tisiei - - - -

% 

Jas f l i n l l i i i ir Linksmai Praleisti. 

ROOSEVELT PCKN1TUBE BENDBOVfiS DIREKTORIAI: 
Mrs. Neffie Bertulis ir Leonard Blatz 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linki Taupytojams ir Skolintojams 

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. B. R. PIETKIEWICZ, President 

LA 3-1083 
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J 
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Branduolys tokio skyriaus jau 
yra suformuotas, tačiau geres-

Chicagos Lituaniea nedrąsiai,) 
j bet su pasiryžimu persirungti su i 
kroatais išbėgo aikštėn šios sūdė-
ties: Koos, K. Pūdymaitis, A. Jurk, 
šaitis, H. Gavėnia, A. Kiemaitis, ; 
R. Galėnas, J. Ringus, V. Pikšrys, j 
H. Jenigas, M . Mikalauskas ir E. į 
Skistimas. Kvapą užimantis vė
jas ir vietomis dumblina aikštė! 
pareikalavo iš žaidėjų nepapras-
tos ištvermės. 

Pirma puslaikį Lituaniea išlai
kė beveik apylygų žaidimą ir gra 

j žiu Galėno šūviu rezultatą pada-
I rė lygų 1:1 Puslaikio viduryje 
Į dešiniu kraštu įstatytas vikrus ir 

niam veikimo programos sudary; greitas Jonas Žukauskas visą m u 
mui ir darbo pasiskirstymui š. 
m. balandžio 12-13 d.. ŠALFASS 
krepšinio ir tinklinio pirmenybių 
metu Clevelande šaukiama spau 

sų puolimą padarė pavojinges
nių: netrypdamas vietoje, jis visą 
liniją tempė priešininko pusėn. 

Antrame puslaikyje Mikalaus-

if • ^ 

K 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime klubo nariams, draugams ir pažįstamiems. 

KLUBAS G I N T A R A S 
2548 W. 69th St., Chicago, 111. 60629 

G. ir A. LIETUVNINKAI, savininkai 

A 

V E L Y K O S - D I D Ž I O J I ŽMONIJOS 
P R I S I K Ė L I M O Š V E N T Ė 
Pakyla saulė, čiulba sugrįžusieji paukšteliai, susprogsta medžiai, 

sužaliuoja pievos ir daržela;. Kiekvienas jaučiame artėjančią šv. Pri-' 
sikėlimo švente. 

Mūsų taupytojams, draugams ir visiems lietuviams linksmai at
švęsti ŠVENTAS VELYKAS linki — 

D I R E K T O R I A I 

ALBERT i. AUKERS 
Prezidentas ir Reikalų 

Vedėjas 

PAREIGŪNAI 

IR 

TARNAUTOJAI 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams 

MR. ir MRS. PAUL PUTRIM 
BUČERNĖ I E GUOSERNfi 

1446 South 49th Ct. Cicero, Illinois 
P h o n e s O L Y M P I C 2-7529 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime visiems savo klientams ir draugams 

TULPE VALGYKLA 
EUGENIJA IE BRONIUS BLINSTRUBAI, Sav. 

2447 West 69th Street 

Jr 
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UNiON FEOĘRAL SAVSNGS 
**wbere people make the difference" 

,343<» South Halst./' ^tTttt, Chkago, IIL 60829 / Phonc 533-3880 

Assets over 532,000,000 / Our 72nd year 
.' ' ' -

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir draugams 

ROYAL BLUE STORE 
A. VALAVIČIUS, A. ČEPĖNAS, K. BRENCIUS 

435S S. Campbell Ave., Chlcago 32, III, Bl 7-9475 
^ 

tir 
UNKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIME MCSŲ KLIENTAMS, DRAUGAMS IR PA2JSTAMIEMS 

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
STATION 

4824 S. Califomia Ave., Chfcago 32, UI. Tei. VI 7-9327 
Sav. K. ERINGIS 

^ : 

Jr 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

MYKOLAS BAJORŪNAS IR ŠEIMA 
UQU0R STORE & TAVERM 

2451 We$t 69 Street GR 6-9092 Chicago, III. 
VIETOS IR UŽSIENIO GfiRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS. 
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Kristaus mirtis 

GOLGOTOJE IR ŠIRDYJE 
Laikraš t in inkas Tcm Watts 

dienraštyje "'Chicago's Ameri
can" Nr. 69 iIV.l> aprašė, 
kaip vienas jo draugas, susi-
interesavęs giliau pažint ; re i- aš 
giją. nus 'p ;rko ' ' K r s t a u s seki
mą" ir ėmė skartvti t^aukmv 
kuriuo dažnai vaduodavo. Bet 
pastebėjo, kad žmonės i ii ėmė 
žmrėti . lyg v s būtų kvankte
lėjęs. 

Tada jis nusipirko š 'ykšč^i 
porn ©grafišką l^dmi. kurio 
viršelyje buvo išmušta a is t^n-
?a mereina. i r mmlėšęs verše
lius juos priklijavo ant savo 
skaitytosios '"Sekimo" knvgos. 
Dabar jis galėjo ramiai per
skai tyt i visą tą religine kny
gą. neatkreir>damas bendrake
leivių dėmesio ir nesulaukda
mas nusistebėjimo. 

Tai būdinga modernaus d:d-
miesčio nuotaikoms. Cia dau
gelio širdvse miršta Kris+us 
ir sos tan jke ' iama ais t ra . Vie
tomis spausdintame šlamšte, 
neatsakinguose ekranuose tie
siog palaidumo diktatūra, ir 
ios vergai nevengia tant i mo
derniosios didmiesčiu golgotos 
šaukliais, aki-olėšiškai skelb
dami, kad Dievas mirė. I r tą 
mirt j jie supran ta be prisikė
limo. 

Bet iš t ikruiu ne Dievas mi
rė, o jie Golgotos nukryžiavi
mą pakartojo savo PW**». rVe 
mfindtame J GFaudos r o m ^ p 
"Liepsnos ir aranaudo ąsočiai" 
i soviet:ško<= galvosenos žmo
nių antireligini posaki. kad 
Dievas yra miręs , romano he-
roius Jatulis a t sako: "Jeigu 
iis miręs reiškia, iis buvo Ne
buvęs juk ir nemirs. Jeigu jis 
mirė dabar, t a i reiškia iki š^ol 
jis mus veikė. Tačiau Dievas 
mirš ta tik t a m . kad vėl prisi
keltų... Posakis , kad Dievas 
miręs, yra t ik tvirtinimas, kad 
Jis yra... Mes tikime, kad Die
vo buvimas amžinas .ir tik mes 
esame praeinąs reiškinys' ' . 

Juk esi ik: ausų paskendęs 
kraujuje. Tavo siela juoda ir 
ją slegia sunkus svoris. Kas g 
daugiau už tave melsis, jei ne 

9 " 

U. 

Kai Dievas nėra nukryžiuo
tas žmogaus širdyje, ne tik 
pa t s žmogus sieloje jaučr'a šali
mą, bet gali ir kitus sušildyti. 
Šią tiesą gali pailiustruoti vie
nas šiurpus fak tas iš Rusijos 
revoliucijos laikų. Apie ji mes 
sužinome iš tik ką išėjusios 
Paul Chavchadze knygos, kur 
aukš tos inteligenciios rusė ra
šytoja, poetė Mariia Avinov 
(ir knyga pavadinta "Marie 
Avinov"). perėjusi kalėiimus 
ir lagerius, pasakoja savo au-
tob'ografi.ią. Vienu metu j jos 
hutą buvo susirinkęs s'aptas 
kūrybingesnių žmonių būreHs. 
j kurį a tvyko poetas Max Vo-
losinas. Jis papasakojo šitokį 
įvykį: Kryme. Koktebeiy. apsi
gyveno iš cen t ro atsiųstas ko
misaras, kur iam buvo pavesta 
likviduoti sumuštų baltų iu ar
mijos likučius. Jis naktimis 
tūkstančiais šaudė karininkus 
ir karius. Kai vieną vakarą ko
misaras ėjo vykdyti savo kru
vino darbo, j is pamatė, kad 
rašytojas Vo3 ošinąs suklupęs 
meldžiasi. Komisaras sustojo 
ant slenksčio ir įbedė akis į 
besimeldžianti. "Tai ką gi tu 
čia darai. seni" , paklausė. "Mel 
džiuosi". "Už ką?" Už tuos. 
kuriuos tu nužudysi šią naktį 
ir už tave". "Už mane? Kodėl 
meldiesi už mane?" "Jei nesi
melsti už t ave . tai už ką gi? 

Komisaras susimastė. Apsi
gręžė, priėjo prie stalo, nume
tė ant k* popierių gnv'.žte Ir 
t a r ė : "Klausyk. Štai sąrašas 
tukstanties žmonių, kurie tu
rės būti šią nakti sušaudvti. 
Išbrauk du šimtu..." Ir tikrai 
komisaras bent tuos du šimtu 
išbrauktųjų pale:do. Gyvas Die 
vas krikščionio širdy davė jė
gos religiniu mostu ginti ne
laiminguosius [c t a i paveikė 
net šaltą budelį. 

Neseniai palaidojome Eisen-
rowerį. Apie ji Nixonas išsita
rė, kad tai miknas t a rp žmo
nių. Jis buvo žmoniios gel^ė-
to ias nuo nacių maro ir did^s 
valstybininkas vedant Ameri
ką gerovės keliais. I r jo širdy
je buvo tikėjimas j Dievą. Juk 
jis įvedė vadinamus preziden
to maldos pusryčius ir šia tra
diciją tęsė po jo buvę preziden
tai. 

Eisenhowerio širdis nebuvo 
Golgota Kristui. Apie tai pla
čiau rašo tik ką iš spaudos 
pasirodęs veikalas "God in the 
White House. The Faith of 
American Presidents" Jau tė-
vų šeimoje jis buvo įpratęs re
guliariai skaityti šv . Raštą. 
Tapęs vyriausiuoju sąjungmin 
kų ginkluotų jėgų vadu Eu
ropoje kare prieš nacius, Ei-
senhoweris prieš kiekvieną di
desnį mūšį pasimelsdavo. 1952 
m. paprašytas vieno laikraš
čio parašyti apie savo religi
nius įsitikinimus. Eisenhoweris 
priminė religingą savo tėvų 
šeimą, tardamasė "Mūsų kraš
to istorija neatskiriama nuo 
istorijos tokių Dievą mylinčiu 
šeimų... šio krašto įkūrėjai 
kreipėsi į Sutvėrėją, kad mū
sų sukilimas turėtų prasmę... 
Ir savo tikėjimą jie įrašė j pa
grindinius dokumentus". 

Kai Jonas XXIII paskelbė 
planus anie ekumeninį suvažia
vimą. Eisenhoweric džiaugėsi, 
kad tas suburs tikinčiuosius 
spirtis prieš ateistinės prievar-
'os grėsmę. 

Prisimindamas 1944 m. bir
želio mėnesį, kai blogas oras 
privertė atidėti didįjį puolimą 
Normandijoje, vėliau Fisenho-
weris rašė: "Jeigu nebūtų bu
vę nieko kito mano gyvenime 
irodyti visagalio, gailestingojo 
Dievo buvimą, sekančiųių 24 
valandų Įvykiai man buvo gy
vas įrodymas. Štai ką aš pa
tyriau apie tikėjimą : jis duoda 
ryžtą daryti sprendimus krizė
je ir tada duoda pasitikėjimą 
palikti rezultatus Aukštesnia
jai Galybei. Tik pasitikėdamas 
Dievu ir savimi gali nurimti 
žmogus, nešąs didesnę atsako
mybę". Eisenhoweris įvedė 
paprotį, kad ministerių kabi
neto posėdžiai būtų pradedami 
tylaus susikaupimo malda. 

Prisiminimas šių faktų te
būnie mums paskatinimas Di
dįjį Penktadienį valandėlę su
sikaupti ir persvarstyti, ar kar 
tais mes savo sieloje nekry
žiuojame Kristaus. Tai būtų 
ne jo, o mūsų pačių širdies 
mirtis, o Viešpats Golgotoje 
mirė tam, kad mes amžinai 
gyventume. į. Pr. 

PASIRUOŠIMAI PASAULINEI 
PARODAI JAPONIJOJE 

Parodoje bus išstatyti moderniausi išradimai 
A U I O N A M I C H E L E V i e i E N Ė , 

Japoni ja 

1970 metų kovo 15 dieną ofi- sai ir išilgai miesto su daugybe 
.ialiai bus at idaryta Pasaul inė meniškų tiltų, priduoda miestui 
paroda Japonijoje. J a u kuris savotiško veneciško grožio. Mie-
;-::.\as vyksta pirmu-/: pasiren- s te priskaitoma iki 1700 tiltų. 
-:>r,a: vadinamai EXPO - 70 an t Miesto gatvės ir bulvarai yra 
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MASKVOS SIŪLYMAI PEKINUI 
Siūlo Kinijai pradėti pasitarimus įtampai sumažinti 

GEDIMINAS GAJLVA Praėjusį šeštadienį, kovo 29 
d., Sovietų raštas įteiktas Kini- j 
jai kitą dieną buvo plačiai iš- ; jėgų išpuolius. 

krašte ir užsienyje, i Sovietu vvi įausvbė garsintas 

klausiusių žemių, kurias valdo 
Sovietai, dažnai prikaišiojo Mas 
kvai užmačias įsigalėti Pabal-
tyje ir vidurio Europoj. Jie daro 
išvadą, kad rasų kompartijos 

nurodo-
Jis buvo atspausdintas visuose j m a rašte, siekianti pastovios t a i 
kompartijos leidžiamuose dien- kos ir draugystės su kinų tau- ' imperializmas nesiskiria nuo bu 
raščiuose. Radijo siųstuvai pla- | ta. Ji skatina Kinijos vyriausy 

gražh] Semi kalvų netoli Osaka 
miesto. Žemės išlyginimo, elek-
*iifikacijos. kanalizacijos ir kiti 
darbai boro pradėti pereitų me
tu pavasari. Dabar j au auga, 
Kaip grybai po l i paus . įvairių 
valstybių Įvairiausios archi tek
tūros paviljonai — nau ja s mies
ta i Japonijos širdyje. 

Prieš keletą savaičių buvo a-
tidaiytas naujai pa s t a ty t a s ult-
ra modernus Osaka aerodromas . 
Tikimasi, kad jis per m e t u s pa
jėgs antamaut i apie 6 milijo
nus keliautojų. Be to. yra jau 
išvesta daug naujų kelių, kurie 
palengvins pasiekti Osaką auto
mobiliais, autobusais bei kitokio 
mis priemonėmis iš Tokio ir ki
tų miestų. 

Osaka miestas, kur vyks Pa
saulinė paroda, yra į pietų ry
tus nuo Tokio prie Pacifiko k r a n 
tų. Jis vra antrasis didžiulis 

gražiai apsodinti medžiais, o 
krautuvės bei didesni prekybos 
namai perpildyti tur is tus vilio
jančiomis prekėmis. Osaka yra 
skir t inga taip pat savo įdomiais 
ir istoriniais muziejais ir gau
siais tea t ra is . Kiekvienam tu
ristui y r a patar t ina aplankyti 
naujai pas ta ty tą "Kabukizą". 
Tai yra tea t ras , kuriame vaidi
nama japonų klasinės dramos, 
žinomos "Kabuki" vardu. Pen
kiasdešimts kilometrų spinduliu 
nuo Osakos miesto yra daug į-
domiu istorinių vietovių: impo
zantiškų šinto ir budistų šven
tovių, senovinių pilių ir natū
ralių parkų. Atvykusiems į pa
rodą bus sudaromos galimybės 
lengvai aplankyti šias vietoves. 

&;uo metu jau kyla virš žemės 
pavn-Šiaus šių valstybių didžiu
liai paviljonai: Kanados. Dani
jos. Norvegijos. Švedijos. Šovusio carinės Rusijos laikais. 

čiai aptarė rašto turinį. Jo nuo- ! be susilaikyti nuo karinių veiks- I Šiame rašte Sovietai priekaišto i miestas Japonijoje, t u r į s 3 mili- i vietų Rusijos. Belgijos. D. Bri-
rašai pasiųsti ambasadoms ir j m ų pasienyje ir pasinaudoti neatremia ir nedaro skirtumo jonus su viršum gyventojų. O- j t am jos. Prancūzijos. Olandijos 
įstaigoms žmioms perteikti už- dervbomis ginčo klausimams r tarp teisėto ir neteisėto žemių saka yra lyg ir var ta i susisie- i ] r Jungtinių Amerikos Valsty-

spresti. Atsiradę nuomonių skir- \ prijungimo. i kimo su Expo - 70 oru. j ū r a ir i bių. P a t y s japonai yra numa-
tumai turį būti pašalinti savy- 'Sovietai gina naudingas sutartis I sausuma. Lėktuvais š is miestas tę• pas ta ty t i 21 paviljoną, ku-

Sovietai, būdami meistrai ne- .pasiekiamas iš Tokio pe r vieną 

sienyje. 
Raštas siekė dviejų tikslų: 

įrodyti Sovietų sienų su Kinija 
teisėtumą ir daryti mostą Ki
nijai tar t is ginčytinais klausi
mais. Maskvos laikysena lei
džia spėti, kad rusai nesitikėjo 
r aštu tanus įtikinti, bet jie siekė 
padaryti poveikį užsienio kom
partijoms, kviečiamoms glaus
i s po rusų kompartijos spar
nu. 

; oeje. 
Rašto pabaigoje seka grasi-

' nimas. Esą. Bemetą vyriausybė 
nepakesianti krašto apsupimo ir 
j ginkluotus užpuolimus atsa
kysianti ugnimi. Sovietai ir to
l iau neleisią pažeisti "šventųjų'' 
j sienų ir socialistinės tėvynės. 

Sovietai įrodinėja sienų 
teisėtumą Tik dviem dienom praslinkus I 

nuo rašto įteikimo. Kinijos am- j S o v i e t u ^ b a n d o m a a t l d r s 
basada Maskvoje atkir to So- , u k i n a n i s k a d r u s u k o m p a r t i i a 
vietams: ' Rašte nuo jo pradz-os 
iki pabaigos apstu prasimany-

naudingoms sutartims laužyti, į valandą, o traukiniu kelionė 
šiame rašte gina praėjusiame | t runka apie keturias vaalndas . 
šimtmetyje carinės Rusijos su- j Osaka miestas turi seną ir į-
darytar. sutartis su Kinija kinų j domią istoriją. Nuo 7-to š imtme 
valdom.: prijungti. Pasak raš- | čio jair;e buvo Japonijos vyriau-
to Sovietų ir Kinijos sienos pra-

; vestos pasirėmus Aiguro, Tient-
i sino sudarytomis 1858 m. ir 
I 1860 m. Pekino sutartimis. 

sybės buveinė — sostinė. Tik 
per antrąjį pasaulinį k a r ą palaip 
sniui buvo visos valstybinės į-
staigos perkeltos į Tokio. Še-

1861 m. buvę sutarta, kad j šiolikt&me šimtmetyje Osaka ta 
rusų ir kmą valdas skiria Usu-; po Japonijoje vienu žymiausiu 
rio upė. Kinų įHJHUiTrfį Da- j komercinių centrų, iš kur io ėjo 

mų ir šmeižtų, kurie iškreipia 
tikrovę''. Netrukus Pekinas pa
reiškė, kad kinų vyriausybė nė
ra linkusi nradėti pasitarimus 
su Maskvn. 

Į 

Maskvos itaigo.pmai kinams , 

Sovietų raštas, lyginant su 
ankstesniaisiais. įteiktais ry
šium su kariniais susidūrimais 
prie Usurio, žymiai nuosaikes
nis ir be tulžies. Pasak rašto. 
Sovietų - Kinijos nesutarimu te 

tęsianti feodahpbr carų užkaria
vimų politiką. Atkirtis nepatai-

manskio salelė atitekusi Rusijai. 
Kinai atkerta, kad ano meto 

ko taikinio, nes. esą. ir kinai | P e k i n a « buvęs jėga priverstas 
sutart is pasirašyti ir kinų val-savinasi žemes, kuriose įkėlė 

koją jų pirkliai feodalinės Ki
nijos laikais. Kinijos priekaiš
t as esąs priešingas Lenino po
litikai. 

Kinai reikalauja fehes Razaeh 
s tano ir Pamario srities su Vla
divostoku. Dėl Išorinės Mongo
lijos, vadinamos Mongolijos liau 
dies respublikos, kuri yra visiš-

das n°rleisti Rusijai. Maskva lai
ko kinų reikalavimus neteisė
tais. Pasak rašto. Pekino vy
riausybes sukeltoji propaganda 
siekianti sukelti kinų neapykan
tą Sovietams ir įtempti tarpusa-

visa prekyba su Korėja, Kinija 
ir Europa. 

Osaka yra kartais vad inama 
"Rytų Venecija", nes visas mie
s tas yra išraižytas daugybe ka
nalų, kurie seniau t a rnavo su
sisiekimui ir t ranspor tu i . Be to, 
Yodo upė. kuri vingiuojasi sker 

yra ne politinis, bet ūkinis. Raš
te daroma užuomina, kad So
vietų ūkinė parama sudarė są
lygas Kinijai ūkiškai a ts ikur t i Sovietu masalas 

Rašte nurodoma, kad Sovie- j 1&59 m. prekybos apyvar t a sie-
koje Sovietų įtakoje, jau seniai I tai buvo pasiūlę pradėti pasita- \ kusi 2 bil. rublių. Sovietai nutyli 

gali džiaugtis tik abiejų kraštų I vyksta tr intis tarp didžiųjų kai- i rimus su Kinija 1964 m. spalio j priežastis ūkinio bendravimo 
pripšni Susidūrimai prie Usu- ' i r x T 1 4- Ne kas kitas, o Leninas 15 d. Ši diena įsidėmėtina, nes ! nutraukimo. Sovietų ūkinė pa-

j rio žvmiai nakenkę socializmo pirmutinis nusprendė, kad cari- i anuomet buvo našalintas Chruš ' r ama Kinijai buvo n u t r a u k t a 
į sąjūdžiui &• abi^ių kraštu bend- ; n ^ Rusijos valdytos žemės turi čiovas ir prasidėjo dvivaldystė, j dėl politinių nesutarimų, kurie 
j rai kovai prieš imperialistinių priklausyti Sovietams. Jis nu- ! užsitęsusi iki šio meto. Kinai at- iššaukė tarpusavio t r int į , o da-
j * ! sprendė Išorinės Mongolijos Ii- : metę anuometini ir vėlesnius, bar pasienyje karinius susidū-
| švęs savo gyvavimo 20 m. sukak-i kimą ir darė žygius prijungti į t. y. dvivaldžių, skatinimus pra- rimus, kurie Sovietams kelia ne

rį, kurią nunwiom.i plačiau pami- i Lietuva. Įdėti darybas. rimą dėl įvykių tolimesnėje atei 
Tėti . J. Dauql. Kinai kovodami dėl jiems pri- i Svarbiausais Sovietų masalas tyje. 

wmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

iuese bus išs ta tyta įvairių jų 
firmų gaminiai. Be to. jie yra 
užsimoję išplanuoti keletą cha
rakter ingų japoniškų sodų. 

Japonai pasižymi savo sodų 
grožiu ir originalumu. Niekur 
ki tur pasaulyje nėra tokio savo
tiško i- įdomaus stiliaus. Tipiš
kas japoniškas sodas neturi si
metrijos, bet y ra taip suplanuo
tas , kad kiekvienas jo kampas 
yra vienodai žavus ir patrauk
lus. Japoniški sodai yra ne tik 
pilni įvairių medžių, gėlių bei 
kitos augmenijos, bet taip pat 
turt ingi dirbtinais tvenkiniais. 
krioktum ir ežerėliais. Papras
tai ner tuos vandenis y ra pasta
tyta įvairaus stiliaus medinių 
raudonai dažytų tiltų, išpuoštų 
japoniškais simboliais ir žibin
tais. Kur ne kur yra vandeny
je išmėtyti įvairiausio dydžio 
akmenys, ^tarnaują kaip iep ta i 
perėjimui priduodami sodui se
noviškos romantikos. 

Jau ir dabar Osakoje jaučia
mos Pasaulinės parodos artėji
mo nuotaikos. Miesto autobu
sai, požeminiai traukiniai, krau
tuvės ir restoranai išdekoruoti 
Expo - 70 plakatais, ženklais ir 
atsišaukimais. Netoli centrinės 
geležinkelio stoties vra iškabin
tas didžiulis laikrodis, kuris ro
do ne tik laiką, bet taip pat mė
nesius ir dienas. 

Rūkas ant vieškelio 
Romanas 

STASIUS BCDAVAS 

Iš angių kalbos vertė AI. Baronas 

— Žiūrėk, aš jau reniai norėiau pakalbėti su tavimi 
apie Amerika iš psichologinio taško. 

— Kodėl? Aš manau, kad žemėje visur tie patys 
žmonės. 

— Ne, aš tau paaiškinsiu. Amerika šiandien nėra 
gera vieta tiems, kurie pabė^go nuo raudonųjų. 

— Priešingai, aš manau Amerika yra pati geriausia 
vieta pabėgėliams. 

— Tai. komunistai tc*dėl nori savo planą pravesti 
; kaip tik tais pačiais bėgiais. Taigi "Penki paralyžiai gal

voje". Ir dabar klausyk, ką tai reiškia. Tai gana įdomu. 
Galva, tai reiškia Ameriką, stipriausi smegenys pasau
ly. Komunistai nori tuo^ smegenis paralyžuoti per pen
kiasdešimt metų. Taigi, Anno Domini 1995 ar 2000 A-
merika bus pilnai komunistu kontroliuojama. 
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latoj ir 

nebūtu 
Spaudoj ir gyvenime 

TŪKSTANTINIS 
Toronte, Kanadoje. leidžiamas 

savaitraštis "Tėviškės Žiburiai" iš
leido savo tūkstantinį numeri. Tai 
gražus laimėjimas Laikraštį leidžia 
Kanados Lietuvių katalikų kultū
ros draugija "Žiburiai". Ji rūpestin 
gai ir sumaniai redaguoja kun. dr. 
P Gaida, taikinamas red. nario Vyt. 
Kastyčio. "Tėv. Žiburiai" duoda la
bai gausiai informacijų iš lietuvių 

tuose. Plačiau apžvelgiama padėtis 
Lietuvoje Žinios duodamos suglaus
tai, kondensuotai, todėl jų čia bū
na gal net daugiau kaip bet kuria
me kitame savaitraštyje. 

"Tėviškės Žiburiai" turi platų, 
savo bendradarbių tinklą, būna 
gražiai iliustruoti, daug kuo pa
trauklūs. Turi nuosavą spaustuvę ir 
savas redakcijos patalpas. Adresas 

išeivių kultūrinio, visuomeninio ir j 941 Dund^ § ( r vVesf, Toronto 3, 
ekonominio gyvenimo kaip Kanado'įOnt. Canada, Metams 6 dol 
je> taip ir JAV-se bei kituose kraš- Ateinant; rudeni "Tėv. Žiburiai'ti 

Boleslavas pragulėjo ligoninėje visą žiema Vytau
tas jį lankė per savaitę porą ar trejetą kartu. Kartais 
su juo ateidavo ir Charlottė. 

Vieną vakarą Vytautas sėdėjo Boleslavo [ 
vis žvilgčiojo į laikrodėlį. 

— Keistas reikalas, Boleslavai, aš bijau, ka 
kas atsitikę Charlottei,—susirūpinęs kalbėjo Vyt mtas.— 
Keista. Mes susitarėme čia susitikti šeštą valanda ir sep-| 
tintą eiti j teatrą, o dabar jau yra po septynių 
dar nėra. 

— Nesirūpink. Ji gudri mergina ir nieko 
sitiks. Neišbėk iš čia taip greit, a5 noriu pasika' 
ji ateina aš pradedu nervintis. Ji yra iš aukšte 
sės, ir aš visada jaučiuosi, kad aš turiu elgtis 1 
cialiai. 

— Esi per jautrus. Charlottė nenori jokio 
mo. Ii pažįsta tave. yra išmintinga mergina 
supranta situaciją. 

— Taip, gal tu ir esi teisingas. Tiek to, b 
riu pakalbėti kitu reikalu. Aš nnriu tavęs pas 
tikrai esi apsisprendęs vykti j Ameriką? 

— Žinoma. Milda taip pat yra pasiruošusi 

— Tu turi galvoje karinę kontrolę? 
— Ne, Maskva nori sunaikinti Ameriką per spe

cialius psichologinius kanalus. Tie kanalai yra padalin
ti Į penketą grupių, penkiems dešimtmečiams. Pirma** 
kanalas yra labai populiarus, — tai šnipinėjimas, vieti
nis ar įgabentas. Antra, Amerikos vyriausybės atskėlimas 

tąTanatišką komunistą, su.'"kuriuo aš"petvs^į"petVko- I n u o J 0 i &****$+ Svarbiausias komunistų noras įvesti 
vojau prieš nacius Varšuvoj. Jis ten buvo' šnipu biuro! k r a s t o v f w » * 1 nepabaigiamas diskusijas dėl visai aiš-
viršininkas. I ų problemų, pavyzdžiui "Vanduo yra šlapias". Edmun 

j das man tai jau aiškino seniai, kaip komunistam svar
bu išvystyti Amerikoje kietas kovas tarp dviejų gruoių. 
antikomunistų radikalų ir moderuotųjų antikomunistų. 
Si kova turi tęstis antrąjį dešimtmetį. 

— Xe, Vytautai. Amerika nesupranta komunizmo. 
— Boleslavai, tu vėl pradedi politikuoti. Man be-

abejo malonu, kad tu atsigauni po ilgos ligos. 
— Taip. aš atsigaunu. — valandėlę jis stabtelėjo 

ir galvojo, — aš manau tu atsimeni Edmundą Grabczik 

kartu — Aš atsimenu. Tą vardą tu man daug 
minėjai. 

— Taigi Grabczik man atidengė sensacingą ir vel-
jos v i s i š k ą planą sunaikinti Amerikai. 

— Komunistai niekada nesunaikins Amerikos, ma
no drauge, — Vytautas vėl žvilgterėjo į laikrodį. 

— Neskubėk. Vytautai. Aš nežinau, bet Grabczik 
pasakojo man apie velnišką planą, kuris bazuojasi a-
merikietiška psichologija. Tai planas, kuris vadinasi 
"Penki galvos paralyžiai". 

ai neat-
>ti. Kai 
* ės kla
nai ofi-

ficialu 
puikiai 

aš no-
isti, ar 

Iš kur tu tą dabar susą kojai? 

— Toks planas nepraeis. Amerika nėra akla ir ji 
yra pasirengusi kovoti su komunizmu savo pasirinktu 
keliu, aš manau , atominėmis bombomis ir kitais 
Iais. 

gink-

31 vyk-

— Taip, tai yra tiesa, ir tai, ką tu sakai, yra tre
čioji to paralyžiaus fazė, labai rūpestingai į planą įves
ta. Pagal tą planą Maskva projektuoja, kad Amerika 

— Leisk man kalbėti ir nežiūrėk vis į laikrodį. Tas ; prisigamintų kuo daugiau ginklų, maždaug tai vykdytų 
planas nėra kokia misterija, jis yra rūpestingai Mask- š r*'r P°r« dešimtmečių. Karo pramonė Ksivystytų iki 
voje išdirbtas per eilę metų. Ir tai yra sistema, paremta aukščiausio laipsnio. Maskva i ra fa apie karo ruošėjus 
amerikiečiu psichologija. '- ' r U i ° m e l u Maskva vis inspiruc»s Ameriką, kad ši vis 

— Aš žinau Amerikos psichologiją, ji bazuojasi lais] labiau ginkluotųsi. 
.J ve,, demokratija., kapitalizmu ir t, t į t Bos dau£iaxr) 



Didžioji š/ente — 

LAIMĖJIMŲ VILTIS 
Velykos arba didžioji krikš

čionybės šventė. — Kristaus 
prisikėlimas savitu būdu nu
teikia kiekvieną, kuris tiki dva 
siniu gyvenimu. Jei Kalėdos 
yra tartum Dievybės susilie
t imas su žmogybe. tai Vely
kos yra žemiškojo gyvenimo 
perkeitimas, jo perkėlimas j 
naują plotmę. Prisikėlęs K r s -
tus pradeda naują žmomics 
istoriją, kurioie jis veikia re
gimu būdu. keisdamas žmo
gaus gyvenimo kryntj ir kar
tu su juo žmonijos istoriią. 

Žmogaus istorija pras^de^o 
su pirmuoju žmogumi, kai jis 
sąmoningai sunrato skirtumą 
t a r p savęs ir gamtos, kai jis 
pradėjo gamtos jėgas palenk
t i kūrybai ir savo gyveninio 
lygiui kelti. Dievas ve ;kė ir 
tada . bet jis veikė tar tum ana
pus gamtos jėgų. nereeimu ir 
nesuprantamu būdu. Kristus 
atėjo istoriion kaip žmogus, 
gyveno kaip žmogus, mirė kaip 
žmogus ii pažeminančia mirti
mi. Tačiau Isjn'stus pradėjo 
istorija nauiu būdu — dieviš
k a galia prisikeldamas iš mi
rusių, nugalėdamas natūralu 
žmogaus išsiskyrimą iš žemiš
kojo gyvenimo ir istoriioi pra
dėdamas veikti kaip Dievas — 
Žmogus. Tai nauias Dievo su
silietimas su žmogaus gvveni-
mu. nauias būdas rmo^i i pa
kelti iš žemiškos s ;lnnvb^s ir 
ii su rungti su •ar,t.o,amte. Žmo
gus dieviška galia iš n a ^ a s -
t o tvarinio tano D;evo vaiku, 
dieviško evvenimo paveldėto
ju ir dalyviu. 

&uo būdu Kristus pradėjo 
kurt i istorija veikiančia i žmo 
nes tiesiog ir rver kitus — 
Kristaus mokinius kurie tę
sia jo gyvcnMĮ Baž-nvčio^e. 
Kana beieškotu žmosrus r>auio 
keHo dabartyje, jfe no Kris
t au c pr ;sikė?mo neeali na^ei?--
*i šios tikrovės — jis gali tik 
jai pritarti arba priešintis. Gy
venimo raida dabar vvstosi 

ta buvo pavadinta Dievo tau
ta, nes Dievas ją pasiskyrė 
savo pasiuntinybei regimu bū
du atlikti žemėje. Nauja Die
vo tau ta tapo Kristaus Bažny
čia, kuri turi tobuliau įvykdv-
ti Kristaus pasiuntinybę. Baž
nyčioje Kristus veikia neklys
tamai, bet žmogus gali jo mok 
slą iškreipti, nes ir čia jis, kaip 
kadaise išrinktoji tauta , vei
kia arba su Dievu, arba prieš 
Dievą. 

Senojo Testamento apreiš
kimo Kristus nepanaikino, bet 
patobulino. Jis viso savo moks
lo pagrindu padėjo meilę — 
vieną Dievo ir artimo meilę. 
Jis nurodė apreikštąsias tie
sas, bet ir toms tiesoms skleis 
ti bei ginti reikalavo meilės. 
Dėlto, kas meilę pakeičia ne
apykanta, tas nėra Kris taus 
mokinys, tas savo viduje nu
žudo Kristų ir savo artimą. 
Prisikėlimas tam tėra t ik pra
eities prisiminimas, o ne pil
noji tikrovė. 

* 
Kristaus prisikėlimas yra 

tapęs tikrove ir vilties pagrin
du tik tiems, kurie žino. kad 
Kristus mirė iš meilės ir pri
sikėlė tikėjimo ir vilties su
stiprinimui.Žmogus gyvena lau 

ARTIMIEJI RYTAI TEBEVERDA 
Izraelis tebepuola kaimynus, o laipininkų vaidmuo nublunka 

GEDIMINĄ> GALVA • uanijai. 
~ ' JT nutarimas papildomas nau 

Huseinas, p r a ė j i rugsėjo mė- j jomis sąlygomis. Izraelio sie-
nesj Londone, tsą. daręs pasi- Beiruto v-bė atmetė minė-
tardmus su faraelio ministerio 

Per ne pilną mėnesį Izraelis 
šešis kar tus apšaudė Egiptą 
Sueco kanalo srityje. Puolimai 
iššaukė Egipto atkirčius. Žy
miai pavojingesni Izraelio ori-

Rimties valandėlei 

ŽMOGUS SUTIKO DIEVĄ 
Nepriklausomos Lietuvos lai- j Todėl Jėzus Kris tus sako gaii-

kais poetas Pet ras Vaičiūnas I liečiu būriui: "Štai mano Kūnas 

niai puolimai Jordane. Izraelis į pirmininko pavadų-,tojų J. Ailo-
tariasi galįs užpuldinėti Jorda- į n u įf užsienio reikalų ministeriu 
ną. nes iš jo arabai kovotojai 
vykdo užpuldinėjimus. 

Praėjusią savaitę Izraelio lėk 
tuvai neva arabams kovoto
jams naikinti užpuolė turistų 
stovyklą padegamom ir sprog
stamomis bombomis. Puolimo 
metu žuvo 18 asmenų ir 25 bu
vo sunkiai sužeisti. Izraelio ori
nis puolimas sukėlė įtūžį Ama
ne. Jordanija pateikė duomenis 
Jungtinių Tautų saugumo ta
rybai. Bylos svarstymo metu 
net ir Izraelio atstovas pareiš
kė, kad ši kar tą galėjo įvykti 
apgailėtina klaida, dėl kurios 
nukentėjo civiliniai gyventojai. 

Saugumo taryba balandiro 
2 d. pasmerkė Izraelį ir įspėjo 
jį, kad. d a r kar tą panaudojus 
lėktuvus kaimynui pulti. Jung
tinės Tautos bus priverstos pa
naudoti jėgą atkirčiui. 

Keturių vabtybi į 
tarpininkavimas 

Angliios. JAV. Prancūzijos ir 
Sovietų Rusijos vyriausybės jau 

nos būsiančios JT dalinių sau
gomos. Ištremtieji arabai grąži
nami j jų buvusias gyvenvie
tes. Arabai kovotojai tur i būti 
persekiojami. Pageidaujamas 
ginklų prekybos varžymas. Šios 

Ebanu 
Ebano keaioni j VVashingtoną 

padarė teigiamos Įtakos Izrae
lio užsierJo politikai. Jam grį
žus Izraelio ministerė pirminin
kė Goldą Meir, ilgą metą mo 
kytojavusi Šame krašte, pareiš
kė universitet studentams. 
"Net mūsų geriausi draugai ne- į p i n

;nkaut i šalims įtikimi, č ia 
turi teisės spręsti už mus. ku \gtū& p a t s kiečiausias r iešutas. 

sąlygos turinčios būti vykdo
mos keturių valstybių ir JT. 
Kai keturios valstybės sutars . 
Jungtiniu Tautų a ts tovas Gun-
nar V. Jarringas tur :s iąs ta r -

įgyvendinti 

venimo, laimingesnės ateities. 
tikresnio džiaugsmo. Kai m 
gyvena tik laikinume ir nevil
tyje, negali jaustis net žmo
giškai laimingas. Juoba jis 
negali gyventi geresnio gyve
nimo viltimis, atsiremiančio
mis pasikeitimu ir tobulesniu 
rvvenimu. Kai šiandien kalba
ma apie Dievo mirti, ta i kal
bama be logiško rvš'O R" t 'k-
rove, nes gali mirti tik žmo
gus sau pačiam, kada j is pra
randa žvilgsni ateitin. ir gali 
mirti Dievui, kada jis mora
liai atsisieia nuo savo Tvėrėio. 

Prisikėlimą net gyvvbėmis 
paliudijo anaštalai ir dante l is 

. . . ., . . pirmųjų krikščionių. Ne dėl to. 
t.K sioie istorine ie bkroveie. , , .. _ac 

„ . J ,. _, , . ,. kad ne nevertino savo gvve-
kun Kristaus negali išskirto. . . . . , . . , . ., -

kimu. Jis laukia geresnio gv- • kuris metas daro paruošiamuo-

nega; 

Kristus mirė bet ir prisikė
lė iš mimsiuiu. Šie du did'eii 
i-vkiai išryškino io žmogišku
mą ir jo d:-viškuma. Mirė & 
smogus, r - t ir dievvbė niekada 
mefaan nuo jo atsiskv. usi. Pn 
:=ikėiė Dievas, bet ir i-iiug^tfc 
iis niekada nebuvo praradus. 
Dėlto ir jo gyvenimas, kuris 
buvo prieš prisikėlimą, buvo 
dieviško gyvenimo su žmogy-
be susijungimo, dieviškos pa
siuntinybės atlikimo ir jo mok 
slo. dievišku pagrindu atrem
to, apraiška. Po prisikėlimo 
Kristus vėl labiau veikia is
torijoje dieviška i^ga. bet ir 
Kristus - Žmogus iš žmonijos 
istorijos nėra pasitraukęs. 
Krikščionybė kaip tik yra 
gyvas Kristus istorijos raido
je. 

J Kristaus mokslą reikia 
žiūrėti kaip į amžinųjų Dievo 
planų pasireiškimą, kaip į nu
rodymą naujų gyvenimo kelių 
ir žmogaus atkreipimą į savo 
gyvenimo šaltinį — tveriančią 
Dievo valią. Jo mokslas todėl 
auga kartu su žmogaus pajė
gumu jį suprasti ir padaryti 
jį savo gyvenimo pagrindu. 
Senojo Įstatymo išrinktoji tau 

mmo žemėie. bet kad prisikė
limo viltis juos skatino atiduo
ti iš meilės viską už savo ar
timą ir už Kristų. Prisikėlimą 
liudyti šiandien — tai lhidvti 
pilnutine ir t ikra krikščionv-
bę. kuri yra meilės mokslas, 
meilės gvvenimas ir iš meilės 
gyvenimo pakeitimas. Šipnd'en 
krikščionvbe kančiomis ir crv-
vvbėmis liudija milijonai krikš 
čioniu. persekioiamu ate ;s-
nio komunizmo. Bet ir d^1 ko
munizmo krikščionvs nH?a at-
sakomvbe. nes už savo se^omi 
krikščioniškos meilės t rukme 
kenčia dabarties Kris taus se
kėjai. Tikrosios meilės pa
niekinimas virsta neapykantos 
apraiškomis. 

Nūnai Kristaus prisikėlimas 
nėra tik prisiminimas anu is
torinių dienų, pakeitusių žmo
nijos gyvenimą, bet i r gyve
nimas viltimi bei tikėjimu ir 
atsirėmimas Dievo planų am
žinumu. Tiesa nesunyksta. tik 
reikia ją stengtis pažinti. O 
prisikėlusio Kristaus meilę rei
kia paliudyti krikščionybės pil 
nybe santykiuose su Dievu ir 
artimu. Tik tada mūsų lūkes
čiai atsirems nesibaigiančia 
Kristaus pergale. P r . Gr. 

Spaudoj ir gyvenime 

UŽDARBIAI LIETUVOS KOLCHOZUOS 
"Naujienos" Nr. 64 (kovo 17 d.) Į gyti. 

sius pasitarimus. Anglija ir 
Prancūzija nėra linkusios pa
naudoti jėgą arabų ir žydų ne
sutarimams spręsti. Anglijos 
užsienio reikalų ministeris Mi-
chael Stewartas pareiškė, kad 
iki šio meto nesurastas spren
dimas užgniaužti nesutarimams 
Artimuose Rytuose. Telieka tik 
įtaigojimas šalims pasitarimus 
pradėti. 

Svarbiausi sprendėjai yra JA 
Valstybės ir Sovietai. Izraelio 
užsienio reikalų ministeris Ab
ba Ebanas. kovo mėn. viduryie 
lankęsis Washmgtone. darė di
delį spaudimą ypač į valstybės 
departamento sekretorių Wil-
liam P. Rogersą. kad JAV Izra
elio bylą remtų. Preziden
tas R. Nixor>as užtikrino, kad 
Izraelis nebūsiąs skriaudžiamas. 

Balandžio 8 d. atvyksta į Wa-
shingtoną Jordanijos karalius 

ir tave murdo, duoda parų 10 — 
15 u/ chuliganizmą. O antra kartą 
papulti tai baisu, duoda tada vie
ną kartą i para valgyti ir neleidžia 
miegoti nei sėdėti, vis turi judėti ir 
judėti. 

Pirmininkas kolūkio kai eina pro 
žmogų gali' sakyti "labas" ar nesa
kyti, vistiek tau neatsakys nieko, 
praeis kaip kurčias." 

Taigi gyvenimas raudonuose dva-
uose daugeliu atžvilgių net sunkės 
nis kaip dvarininkų — ponų lai
kais. Tai savotiška nauja okupan
tų Kęsta baudžiava. 

riuo būdu turin 
taiką ir saugumą". 

Egipto prezidentas Nasseris 
netrukus atkirto; "Niekas ne
gali reikalauti, kad arabai pa
klustų sprendi:.:,t klausimus, 
kurie nesuderinami su istorinio 
paveldėjimo teisėmis". 

Wash*ik£tono sprendimas 

Prieš keturių valstybių pasi-
_ tarimus tarp JAV ir Sovietų 
Į vyksta in'ymūs ; okalbiai. Pas-
I kutinę savaitę. = 
Į mis. Sovietų amb; 

tolij Dobnninas 
tus per d i rą I 
bės denanamen* 
voja Baltuosiuos-
je virtuvėje išk< 
patiekah) p^ryšk. 

Washi tcf.onas 
19fi7 m. lapkričio mėn. saugu
mo tarv"'cs sprendimą: Izraelis 
atitraukia kariuomenę iš arabu 
siu savaičių bus išnuomota iau 
sričių, išskvrus Siriiai priklau
sančias Golar aukštumas, nes 
+ą JT n i i . j . m a Jeruzalė uefca 
Izraeliui, nors kai kurios tai-

nes abi šalys smerkia keturių 
valstybių įsikišimą j Ariamuo
sius Rytus. Jarringo ankstes
nės tarpininkavimo pas tangos 
liko bergždžios. 

~%as*erio gras inimai 

;naudos ždr.'.o-
sadorius Ar.a-

net kelis ka*--
arikosi valsty-
• ir dažnai bu-

rūmuose. Sio-
?ptų tik dalis 
ėS. 

toliau renra 

Egipto prezidentas Nasseris 
Kapo i niversitete p j . e i š k ė : 
"Arabai nepaklus iSoriafem 
spaudimui ir nesutiks užleisti 
net pėdos arabams priklausan
čios .;im.ės". J is buvo žymiai 
karingesnis arabų socialistinės 
są^ung * suvažiavimui pasaky
toje kalboje: "Aš nenoriu už
kirsti k« iio keturioms vrlstv-
r-ėms Artimųjų Rytų Klausimui 
spręsti. Šiuo metu neg a ; p nu
tylėti kad didžiausia auiakomy-
i»ė dn i u:mpos tenka JAV De-
j i , aš i kiuriu duomenų tvirtin
ti, kad Wasbingtonas yra pa
keitęs -politiką Izraeliui remti. 
Ta ^ a r e gali būti jėga primes
ta Dėl teisingos taikos pradė-
sime -nūšj tinkamą vilandą. 
Mes inuk'cme priešo s.oūgių. t a 
čiau priešas sulauks da r skau
desnio atkirčio, kurį turės pa

sės mieste priprantamos ir Jor- kelti ir Izraelio gyventojai' 

giedojo: 
Suskambo Velykų varpai 

sidabriniai — 
Šviesa bus krūtinėj laukuos 

ir- žydrynėj... 
Ir Kristus ir žemė tiek 

skausmo iškentę 
Mums atneša linksmą 

pavasario šventę. 
Velykos — Kristaus Prisikė

limas — yra dvasinis atgimimo 
pavasaris, nes simbolinis avinė
lis užleidžia vietą Dievo Avinė
liui. Senajam Testamentui pasi
baigus, kai prieš 1936 metus Je
ruzalėje būrys galiliečių susi
rinko valgyti Velykų avinėlio. 
Jie rinkosi paskutinį kartą, bet 
nežinojo, kad jų vakarienė per 
amžius vadinsis Paskutinė Va
karienė. 

Bruno Markaičio, SJ. žodžiais 
tar iant , ta i didžios svarbos tie
sa ir paslaptis, kurią pasaulis 
bando pamiršti . Bet Didįjį Ket
virtadienį į mus atsikreipia įvy
kiai, kuriuos apeiti a r ignoruoti 
būtų pasityčiojimas iš žmogaus 
proto ir jo prigimties galių. Di
dysis Ketvirtadienis mums pri
mena vieną dieną žmonijos isto
rijoje, kai amžių ženklai baigė
si, ir prasidėjo Dievo tikrovė. 
Figūros ir ženklai pasi traukė į 
praeitį užleisdami vietą nau
joms tikrovėms. Visais laikais 
žmogus aukojo aukas, nes au
ka buvo gyvybinė jo prigimties 
išraiška santykiuose su savo 
Dievu. Buvo įvairių rūšių aukų. 
bet visos jos liudijo, kad aukoje 
žmogus susitinka savo Dievą, 
kaip kūrinys kūrėją. Aukoje 
žmogus apgailestauja savo nu
sikaltimą — nutolimą nuo jam 
skirto tikslo. Aukoje jis išpažįs
ta savo ryžtą artintis atnaujin
ta jėga ir sąmoningumu į savo 
paskirtį. 

Paskutinėje Vakarienėje Kris • 
tus ženklus pakeičia tikrovėmis. 

ir Kraujas". Visais laikais jūs 
ieškojote žemę ir žmogų virši
jančios aukos. Štai ta auka. 
Mano Kūnas ir Kraujas. 

Taip pat taikliai Bruno Mar-
kaitis, SJ. pastebi, kad trys 
kryžiai iškilo Didįjį Penktadie
nį, bet tik vienas Kryžius reiš
kė išganymą. Štai ką reiškė 
praeities ženklai. Bet niekas ne-
pramatė, niekas įsivaizduoti ne
galėjo, kad t ikrovė bus tokia 
begalinė. Dar vakar Galilėjos 
žvejai ir vynuogių augintojai 
matė duoną, matė vyną. bet 
jautė Kristaus Kūno ir Kraujo 
galią. Tai nekruvinas aukos bū
das. Didįjį Penktadienį betgi Jo 
auka kruvina. Šiandien Jis au
koja Auką, kurios niekas ki
tas nepakartos, kurios niekas 
kitas neatstos. 

Mes Viešpaties Kryžių garbi
name, nes ant jo Kristus žmo
gų atpirko, nes jis dangų su že
me sujungė, nes prie jo žmo
gus savo Dievą susitiko ir at
pirktas savo paskirtį suprato. 

Kryžiaus aukos niekas nepa
kartos. Bet žmogus puola, nusi
kalsta. Jam nuolat reikia au
kos. Todėl žmogui Kristus pali
ko nuolat besitęsiančią Pasku
tinę Vakarienę Mišių aukoje. 
Nekruvina čia auka, bet ji Kris 
taus auka. nes čia jo Kūnas ir 
Kraujas. Kur Kristaus auka, 
ten Jo mirtis ir prisikėlimas. O 
kur J is miršta ir keliasi, ten ir 
mes su Juo mirštame ir kelia
mės, jei Jį mylime labiau už 
pasaulį, būdami mistinio Kris
taus kūno — Bažnyčios — na
riai. 

Paskutinėje Vakarienėje — 
Mišių aukoje - mes kelsimės, 
jei apgailėję praeitį, tikėdami, 
mylėdami bei vildamiesi — pa
garbinsime Prisikėlusį Kristų. 

Lemiamoji žmogaus dalia ne 

L.:... 

Sie vaikai buvo Jordano atsiusti į Izraeli teroristiniams veiksmams. Tai 
I. Žvilb. Į es4 ženklas, kad arabams trūksta teroristu 

nes žmogaus aukai — santy- ta. kad jis y ra paskirtas mirti, 
kiuose su Dievu — reikia die- j bet kad jis y ra skirtas prisikel-
viškos vertės ir dieviško masto. ! 'Nukelta i 7 psl.) 

SVEIKI SULAUKC VELYKŲ ŠVENČIŲ! 
Velykų šventės kasmet m a m primena, kaip tikintieji turi 

spręsti blogio, kentėjimų ir mirties klausimus. Kristus savo 
gyvenime, atrodė, buvo pralaimėjęs viską, nes mirė pačia 
skaudžiausia mirtimi ant kryžiaus tarp dviejų latrų. O ta 
miirtis buvo pasaulio atpirkimas. 

Mes nežinome, kur ir Itada laimime. Vargai dėl aukštųjų 
idealų ir kentėjimai su Kristumi veda i amžiną laimėjimą. Stį 
dienų mūsų tautos kentėjimai ir merdėjimas tikinčiajam kalba 
apie jos šviesesnę ateitį. Dieve duok. kad mes būtume verti pa
matyti jos garbingą prisih'limą dar šiame pasaulyje. 

Visiems marijonų bendradarbiams ir visiems lietuviams 
linkiu i's unmirusiųjų prisikėlusio Kristaus džiauzsmn. lead sie
loje, nors ir per skausmų tamsą, nuolat žibėtų Velykų dienos 
'šviesa. 

KVN. VIKTORAS R!\M!JS MIC 

Marijonu Provinciolas 

Rūkas ant vieškelio 
Romanas 

STASIUS BCBAVAS 

Iš anglų kalbos vertė AI. Baronas 

išspausdino iš Lietuvos gautą laiš 
ka kuriame taip nusakomas kolcho-
zininkų gyvenimas: 

"... Pas mus kolūky uždirba vi
sai mažai, gauna už dieną vyras 
žiemos metu po 1 rb. Bet tai ne visi, 
žiūrint prie kokio darbo dirbti visą 
diena. Kai kada ir kapeikomis. O 

O jei kuris .sugalvoja, neina Į dar
bą. Mf visokiais būdais tą žmogų 
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Vytautas šypsojosi ir vėl pažiūrėjo į laikrodį. 
— Nesirūpink dėl Charlottės, Susitiksi rvtoj. Ir 

dabar klausyk, ką reiškia penktasis paralyžius.k'ins yra 
labiausia Amerikai pavojingas. Tai yra spėri;-;;us pla
nas veikti Amerikos moralę iŠ vidaus. Komunistai veiks 
Amerikos moralei užmigdyti įvairiais atvejais. Pirma, 
jie naudosis visom konstitucijos privilegijom ir 'aip da
rys per beideologine spaudą. Tai reiškia, kad kraštą mai
tins įvairiom lengvo turinio žiniom, sensacijo'n, pra-

skriaudžia. Ir arus mažina ir apmo-1 mogom ir kitais jaudinančiais dalykais. I tą akriją bus 
kestina ir karvei pašaro mažiau duo 
da. Vienu, žodžiu, blogai tada gy
venti. Gerai, negerai, būk durnas, 
ir bus gerai. 

Aš per žiemą nėjau i darbą, o da-

įjungti teatrai, kinai, mokyklos, leidyklos ir. <ur bus 
galima, kai kurios religinės institucijos, 

— Tai yra nesąmonė, Boleslavai. 
— Ne, bet leisk man aiškinti. Grabczik aiškino, 

kad svarbiausia, jog amerikiečiai pamestų logišką gal
vojimą. Specialiai tie milijonai amerikiečių iš vidurinės 

sviesto kilogramo uždirbu po pusę rublio prie bulvių j klasės, ir juos paverstu niekuo daugiau, kaip tik pramo-
vasarą uždirba iki 3 rubliu. Tai ; bar jau einu (pavasari), tai i dieną 
neuždirba nei 
por diena, kiaušiniu 10 žiema f 
rb.. vasarą 70 kp. Mėsa kiauliena 
1.90 rb.. aviena 1.60 rb. Lašinių 
kg. 2,20 rb. ir 3 rubliai. O kai reikia 

perrinkimo sėklai. Ot ir būk mand-
ras. 

O jei prieš naealniką (viršinin
ką) ką pasakai, pasipriešini, tai tuo-

apsircdyti, tai turi menkiau pavai-'jau milicijos organai pasikviečia. Ot 

gij ieškotojais. Pirmoj eilėj Amerika yra jauna Komu
nistai jaunuolius paveiks, kad jie neturėtų jokir s ideolo
gijos ir siekimų. Jaunų žmonių dėmesys bus nutrauktas 
nuo dėmesio asmenybei ir auklėjimui, kaip galima to
liau. Kaip jis sako, įauni amerikiečiai bus paveikti rū

pintis tik jaudinančiom pramogom ir patogumais. Tai — Žinoma, kad žino. bet jie niekada netikės, kad 
visa bus vykdoma viešai ir slaptai. Edmundas Grabczik komunistai yra tokie pavojingi. Be to, aš pamiršau Ang-
teigė. kad Sovietų Rusija tam tiklsui paruošia specialias; liją. Antrame to paralyžiau^ dešimtmetyje Anglija nu-
grupes. Savotiški institutai labai gabiems studentams y-įsisuks nuo Amerikos ir atsigręš j Rusiją. Tada Anglija su 
ra paruošti kur tai prie Juodosios jūros. Įtvers naują bloką iš ne daugelio tautų pastovios taikos 

— \"a. ir koks gi penktas paralyžiaus momentas,1 siekimui. Ir Grabczik man sakė. kad Amerika nebus i 
mano pranaše? } ta bloką pakviesta. Trumpai. Amerika bus tyliai palikta 

— \esijuok. Vytautai. Grabczik gyveno Ameriko- j viena. Ir tada vieną diena Rusija ir Anglija galės val-
je 18 metų ir jis, sako, pažįstas Amerikos mentalitetą la- dyti pasaulį. 
bai gerai. Jis patikino, kad 2000 metais Ameriką rusai 
labai lengvai paims į savo rankas. Salia to, tu neturi už
miršti, kad komunstai yra labai kantrūs ir jie gali lauk
ti, jei reiks, daugiau nei penkiasdešimt metų. 

— Bet, Boleslavai, vistiek juk man nepaaiškinai 
penktojo paralyžiaus momento. 

— Gerai, tu šiandien man pasirodei, kaip naujas 
pranašas, man malonu, kad tu esi geros nuotaikos bet 
aš rūpinuosi, kur dingo Charlottė. Kas gi jai atsitiko? Tai 
pirmas kartas, kada ji neišlaiko pažado. Aš manau, 
kad kas atsitiko jai blogo. 

Ko to rūpinies dabar? Aš tau duosiu patarimą. 
Penktasis — tai yra draugysė ir taikos propa- ž >'8 i u o k * Gruenbergą ir sužinok, kas atsitiko. 

gandą. Bet jis bus tęsiamas ligi paskutinės dekados. Per! . .~" Ai> t a i . g c r a i ž i r , a u ' *** ž i u r ėk , jau dabar \^ pu-
keturiasdešimt ar penkiasdešimt metų Amerikos pasiry
žimas karui prieš komunizmą bus sunaikintas ligi nulio. 

1 sė devynių. Už pustrečios valandos prasideda civiliams 
draudžiamas laikas. Aš juk negaliu per tą laiką nueiti j 

Rusija gi ligi to laiko bus pasiruošusi bet kokiam puo
limui. Ir staiga ji pasiūlys amžiną taiką visam pasau
liui. Pirma, ji kreipsis į savo kaimyninius kraštus ir juos 
spaus, kad šie pasitrauktų iš Amerikos bloko, ir pasi
trauktų iš antikomunistinio bloko Azijoj, Afrikoj ir ki
tur. Tuo laiku Rusija organizuos nepasibaigiančias kon
ferencijas, ilgiausius, keletą metu besitęsiančius pasita
rimus tarp dviejų skirtingų partnerių. Amerika ligi to 
laiko turės didžiausius ginklų arsenalus, tačiau ji pradės) 
prarasti teisę karui. Tik mažuma Amerikoj bus už karą. t 
Daugybė milijonų. įskaitant ir jaunesnes generacijas, 
pradės demonstracijas prieš karą. 

— Tai manai, Boleslavai, kad Amerika apie to-
kiui komunistu planus nieko nežino? 

Gruenbergą ir vėl iš jo sugrįžti. — pasikėlė Vytautas nuo 
kėdės. — O Boleslavai, po tų penkių Amerikos galvos pa 
ralyžiaus momentų aš beveik totaliai pats esu paralyžuo
tas. — šypsojosi jis. — Na, gerai, gal aš bandysiu dar šį 
vakarą pasiekti Gruenbergą. 

— Tai geriausias reikalas. Neužmiršk atiduoti nuo 
manęs geriausius sveikinimus panelei von Gropp ir 
Gunz šeimai. 

— Gerai, padarysiu. 
— Ir taip pat. žinoma. Mildai ir motinai. 
— Taip. ačiū. 
Kai Vytautas išėjo iš ligoninės, tamsi naktis ir stip

rus vėjas jį pasitiko gatvėj. 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
tautinio ir kultūrinio išlikimo. 

Būtų labai gražu ir naudinga i 
kad visi tautiečiai, kurie supran
ta LF reikšmę, pagal savo išga-i 
lės padarytų įnašus į LF arba į-' 
amžintų savo artimuosius LF 
parengime, kuris įvyks balan-1 

TĖVAI DOMISI 
LITUANISTINE MOKYKLA 

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m balandino m. 4 d 

Kenosha-Racine, Wisc. 
LB. Kenoshos — Racinos apy

linkei LF yra paskyręs 18.000 
dol., kvotą, dėl kurios apylinkės 
lietuviai stiprokai pasisako, kad 
tai yra perdidelė. Ypatingai tie 
tautiečiai, kurie dar nėra L.F. džio 19 d. Danų salėj, Kenosha, 
nariai. O kiti norėtų, kad abiem Wis. 
kolonijom kvota būtų numatyta B. Juška 
atskirai. Primenu, kad šių eilu- «_, ^ - , _ 
čių autorius nieko dėtas dėl kvo- H a r t l O r d , C o n n e C t i c u t 
tos nustatymo. Tai atliko LF 
centrinės organai, skirstydami L 
F kvotas LB apylinkėms, o ne ko
lonijoms. Mirusioms tautine dva-j Kovo 21 d. v. LAP klube įvy-i 
sia Amerikos lietuvių kolonijoms j ko Hartfordo Lituanistinės mo- j 
mūsų tautinės institucijos kvotųikyklos mokinių tėvų susirinki-i , • v <> *-

X/f „ . J •* t " " " i Clevelanao \ vsk. Valančiaus Lituan. mokyklos kankl:r.:p.K.es, kurioms vadovauta U Mikmskiene. dažnai at-
nenustato. Mes neturime uzsi-imas Susirinki-m^ nranp^ma ič 1 i- i • M__*~ I C i_ 

j u l a B ' ou»uuuumt piaiiet^mą. is heka parengimuose programa -\uotr. Uarlos 
gauti bet didžiuotis, kad Keno- į mokytojų suvažiavimo New Yor 
shos ir Racinos kolonijų lietu-!ke padarė mokytojos: Katerine 
viams esant negausiems, bet tau- Marijošienė ir Apolonija Vitkie-
tine dvasia gyviems teko truputį j n£ 
per didelė kvota. Mūsų tautinisj p ^ e ^ abi mokyto jos nu-
ishk.mas nėra matuojamas p a - j š v i e t ė k a d s u v a ž i a v i m a s b u v ę s I 

nes būvota daugelyje tokių bes-ltodai, jo eiga ir 1.1. Be to, pas-
kyrinių mokyklų (čia — Kana- kaita paruošta ir surašyta û 
doje), sekta tokio mokymo me-1 (Nukelta į 6 psl.) 

Lietuvių mokytojų konferencija Toronte 

Kanados lituanistiniu mokvk- PRANYS ALSĖNAS 
gal lietuvių kilmės kraują, bet paUA~~.«,'<, „ i •* i_" i- T ' lu mokvtojai kovo 22 d. Toron , _ . • • i . ,- • • Jdomus, paskaitos aKtuahos. Ls n .-.. . . . 

mos". Joje daugiausia buvo kal-
I bama apie santykius tarp moki-

e. Prisikėlimo parapijos parodų pakeistas todėl, Kad gauta labai Į nių ir mokytojų. Paskaita, kaip i 
salėje, turėjo savo suvažiavimą- logiškos kritikos iaiškų, nes a- iš viso ko atrodė, labai kruopš-

gal mūsų tautines dvasios ir savi-•, Z J T.- „•• ,-, . kelta daug svarbių ideių lituarus garbos stipruma. i.. . , . . , _ , , 
/.. , ., - . v . , r, itinių daivKų mokymo reikalu. 
Šiuo laiku mušu įnašas į L r v - ! n . . . , ., . . . 

ra 8,400 dol. Jis galėtu būti ir F * " « £ " * • r e i k i ą p a K e i S t l 

18,000 dol. jeigu būtų ir kiti t a u . j P^og^amą: duoti ne daug daly-
tiečiai, tiek ilgai nelaukę aps i - j ^ ' h e t m a ž a L Svarbiausia -
spręsti su savo įnašu pastatyti | ***&& mokiniui ,kad pamėg-
pinigine ir dvasinę tvirtovę. ^ ^tuvišką žodį t. y., kalbą, 

LB egzistuoja jau septyni me-: l r kn>'S^ : e i t i P^e t o - k a x i •*-] Pagal registracijos duomenis švietimas esąs apverktinoj pade- Ą, Rinkūno skaitytoji "Beskvrin 
tai. Jeigu tik iš naujųjų ateivių,! reiitų versti vaiko lankyti Ii-; konferencijoj dalyvavo 49 moky- ty vien todėl, kad šeštadienines sistema kaip individualinio ir ko 
dirbančiųjų savo profesijose, pir-, tuanistinių pamokų, bet kad jis i tojai iš Toronto, Montrealio, Ha- m-klas lankąs labai mažas pro- lektyvinio mokymo sintezė", 
mais metais būtų LF paaukoję P3*5 savo noru eitų. Viena jau- j miltono, S. Catharines, London, centas lietuvių vaikų, Šviet. tary-j §j0jj p ^ \ Rinkūno paskai-
savaitės uždarbį. LF būtų su kau-'na mokytoja pasmerkusi, sako, Į Ont., Windsoro ir Chicagos (pre- bos p. A. Rinkimas, visiškai su ' ta , labai gerai paruošta, jo išgy-
pu milijonas dol., kuris per mi-, tėvus, kad jie verčia savo vai-' legentė mokyt. J. Juknevičienė), tuo nesutikdamas, pabrėžė, jog!venta, įsisavinta ir perleista per 
nimus metus būtų davęs ar-'kus lankyti lituanistines pamo- | Salia mokytojų suvažiavime daly- Kanadoj, kur iš viso tėra tik apie jo paties pergyvenimo jausmus 

konferenciją. nuo atveju atrodytų, kad apdova-
Čia kalbamą konferenciją su- nojami tik "seniai pedagogai", 

ruošė KLB Švietimo komisija, Suvažiavimo eigoj, (nebe svei-
vadovaujama L. Tamošausko ir kinimų metu), mokyt. J. Jan-
ji praėjo didelio bei gražaus dar- kaičiui iškėlus užuominą, kad iš-
bingumo ženkle. eivijoj mūsiškis lituanistinis 

Pagal registracijos duomenis švietimas esąs apverktinoj padė

čiai paruošta, puikiais teigimais 
apipinta, tik, gaila, prelegentė 
ją skaitė perdaug paskubomis. 

"Kontraversiškiausia"' paskai
ta ar, galbūt, kaip ir iš jos pa
vadinimo gal atrodytu, — buvo 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKI VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS 
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PETRAS KAZANAUSKAS 
-Mutual Federal Bendroves Prezidentu*. 

2212 W. Cermak Rd., Chicago, III. 60608 
J? 
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ti pusės milijono dol. kultu-;kas, o patys lietuvių kalbą dar-
rinei veiklai, o kadangi są- > ko, kalbėdami su barbarizmais, 
moningi mūsų tautiečiai per sep- j suvažiavime dalyvavę ir ga-
tynerius metus dar neapsispren- j na jaunų žmonių, apie 16 metų, 
dė su savo įnašu į L F., jis davė i kurie dar tik rengiasi būti mo-
tik 68,000 dol. Koks didelis nuos- j kytojais. 
tolis padarytas dėl mūsų neapsi-j 
sprendimo, kuris nesugrąžina
mas, kaip ir mūsų praleisti septy-1 
neri gyvenimo metai. 

Paskaitos 

Malonūs apylinkės tautiečiai, 
susimąstykime, ar teisingai elgia
mės, atidėliodami įnešti savo pi
niginį įnašą į LF surasdami neį
tikinamų pasiteisinimų. Siekiant 
didžiųjų tautinių uždavinių, mes 

Labai buvęs propaguojamas 
vaizdingasis mokymas ir prieš
mokyklinis auklėjimas. 

Radijo Tėvynės Garsų" lie
tuvių valandos vedėjas Algi
mantas Dragunevičius turėjo 
su minėtom mokytojom pasikal 
bėjimą ir tą pasikalbėjimą per
davė sekmadienį per lietuvių 

visi susipratę lietuviai turime iš- į programą, tuo papildydamas mo 
sivaduoti iš siaurų asmenišku-j kytojų — atstovių susirinkime 
mo ambicijų. Tik tada atsieksi- padarytą pranešimą. 
me pilnų laimėjimų kovoj dėl I (<L Bernt.) 

CLEVEMNDO ŽINIOS 
GRANDINĖLĖS PAVASARIO 

BALIUJE SU NAUJA 
PROGRAMA 

Atvelykio šeštadienis, šiemet iš-
puoląs balandžio 12 d., yra tra-

N . binską ir narius: Z. Gobį. 
Maželienę ir A. Neimanienę. 

V. R, 

A.A. MARIJA KRIVICKIENĖ 

Marija Krivickienė mirė 1.13 

vavo visa eile garbingų svečių, 25,000 lietuvių, o mokinių litua-
mokinių tėvų bei spaudos atsto- nistinėse m-klose apie 1,200, tai 
vų. jau esąs procentas pažymėtinai 

Atidaromąjį žodį tarė Šviet. gražus. 
k-jos pirm. L. Tamošauskas, o, 
invokacinę maldą sukalbėjo kun.' 
Ambrozijus Prakapas, OFM. Dar-. Suvažiavime buvo skaitytos 
bo prezidiuman pakviesti šie mo- trijų prelegentų labai kruopščiai 
kytojai: seselė Margarita (iš paruoštos trys paskaitos, susilau-
Montrealio), Nekrošienė ir Ku- kusios taip pat labai konstrukty-
previčiūtė (torontietės) ir mokyt. !vių pasimokančių ir pamokan-
Mileris (iš Hamiltono). ,čių diskusijų. Suvažiavimo daly-

Suvažiavimą žodžiu sveikino! v iai P° to kėlė pageidavimą, kad 
Lietuvos gen. konsulas Kanadai; paskaitų tekstai būtų multipli-

S l š V . V E L Y K O M I S S V K I K I N A M h 
VISUS SAVO MIKLUS KLIENTUS. 

T A U P A 
Čia visados galima pasirinkti mūsų paeių gamintų delikatesų 

ir vietinių bei importuotų prekių. 

2819 West Tlst Street, teL RE 7-1996 — Sav. B. ir P. PAKŠTAI 

" ^ i 

dicme diena, kada jau per me- | d s u l a u k u s i 7 0 m a m ž i a u s B u _ 
tų eilę Vysk. M. Valančiaus h - Į v o D a , a i d o t a K a l v a r i j o s k a p i n ė . 
tuanistme mokykla rengia puikų j ̂  ^ ^ ^ fc j o g ^ . ^ y l a _ 
pavasario balių. •, K r i v i c k a s ^ p a v y z d j n gj \ i e t u . 

Baliaus svečius savo turtinga viai, seni "Draugo" ir "Laivo" 
ir įdomia programa pradžiuginsi skaitytojai, uolūs lietuviškos spau I žvmėtiniausias reikalas. 
Grandinėlės šokėjai, kurie nepa
ilstamo vadov* Liūdo Sagio vado 
vaujami, paruošė naujų šokių, ir pažįstami velionės Marijos mir 
kurių dalį parodys pavasarinia- tį apgaili. 
me parengime. Naujuose šokiuo-l K. 
se atsispindi vestuvių mintis, o j KORTAVIMO VAKARAS 
visa šokių pynė yra vestuvinės; 
nuotaikos ir iškilmių ženkle Vyčių 25 kuopa kovo 23 d. 

Šokių žaisme, pavadintam j erdviuose Ev. ir Jono Andruliu 
"Jaunuosius palydint," jaunoji namuose surengė kortavimo va-
dėvės specialiai Aldonos Vaito-
nienės iš Toronto išaustus rūbus 
12 lietuviškų juostų riš jaunųjų 

karą. Prisirinko apie 50 žmonių, 
kurie gražiai praleido laiką. Bu-

dr. J. Zmuidzinas, JAV-bių LB, kuo^U kad kiekvienas galėtų jas 
Sviet. skyriaus atstovė J. Juknevi-j atskirai įsigyti; I i 
čienė ir PLB Švietimo tarybos. Suvažiavime buvęs "TėviškėsI 
pirm. A. Rinkūnas. Telegrama Žiburių" redaktorius dr. Pr. Gai-I 
sveikino Kanados kunigų Vieny-Ida vėliau viešai pažadėjo tas Į 
bės pirm. prel. dr. J. Tadaraus-, paskaitas išspausdinti šiame sa
kas, o vakare (vakarienės metu) i vaitraštyje. 
KLB Krašto v-bos pirm. dr. Ce-Į Viešnia iš Chicagos, mokyt, 
pas ir šiemetinis Toronto šešt. J. Juknevičienė, vadovaujanti 
m-klos tarybos pirm. kun. P. A- priešmokyklinio amžiaus vaikų 
žubalis. i (2,5 -5 metų) mokyklai — Ame-

Švietimo tarybos pirm. A. Rin-;rikos Lietuvių Montessori d-jos 
kūnas savo sveikinamajam žody- Vaikų nameliams, skaitė labai 
je pabrėžė, jog Liet. švietimo ir'._ kruopščiai paruoštą, itin pa-; 
šeimos metų proga PLB, o taip; trauklią, skaidrėmis pailiustruo-' 
pat ir kitų žymiųjų mūsų institu-'tą paskaitą, tema: "Pamoka pa-; 
cijų prožektoriai, esą, atkreipti įrengiamajame skyriuje". Be to,; 
lituanistinį švietimą ir pačius mokyt. J. Juknevičienė ryžosi To-
švietėjus — lietuvius mokytojus.' rontan atsivežti didžiulį kiekį jos 
Lietuvių fondas (Amerikoje) į pačios sukurtų ir pagamintų 
švietimo reikalams paskyręs net;vaizdinių priemonių, o taip pat 

2,000 dol., už kuriuos, kaip pa- — jos mokiniukų išpildytų, ku-
būsiąs | rie visi sudarė ištisą didžiulę pa

rodą suvažiavimo salėje. 
Iš prelegentės paskaitos ryš

kiai buvo aišku, kad prieŠmokyk-
proga'linio amžiaus vaikai ganėtinai 

dos ir labdarybės darbų rėmėjai. I išleistas Švietimo metraštis — 
VI. Krivickas, giminės^ artimieji j k n y g a i r t o k s metraštis Ameriko

je būsią stengiamasi leisti kas-

vo pavaišinti ir laimėjo daug ver 
rankas ir nauji mergaičių rūbai; tingų dovanų. Visi buvo paten- J} 
puoš naują programą. (kinti ir dėkingi šeimininkams už: 

Clevelandiečiai bus pirmieji,, malonų priėmimą. Pelnas pa-; 
kurie turės laimę matyti naujai, skirtas stipendijų fondai, 
pertvarkytą Grandinėlės progra-j 
mą, su kuria jie jau yra užkviesti) 
į Baltimorę, bal. 19 d., Londo-į 
ną, Canadą balandžio 26 d., ir 
Hamiltone gegužės 3 d. 

Kongreso atstovas Charles E. 
Vanik sudarė sąlygas, kad Gran
dinėlės šokėjai turės progą aplan
kyti Kapitolių Washingtone bal.1 

20 d., o sekmadienio pamaldas. 
Grandinėlės dalyviai išklausys' 
VVashingtono Šventovės Šiluvos 
koplyčioje. 

Pavasario baliaus pradžia 8 v. Į 
vak. Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Šokiams gros J. Pažemio orkest-j 
ras "Sūkurys" 

Bilietus prašom įsigyti pas Vy
skupo M. Valančiaus lit. mokyk tyrimams nugabentas į Walter Reed 
los tėvų komiteto pirm. VI. Palu- ligonine Vvashingtone. 

met. Taip pat šių metų 
visi lituanistinių m-klų mokyto-į sugeba išmokti skaityti ir rašyti, 
jai būsią apdovanoti specialiais) taip lygiai — daug geriau iš
garbins diplomais. Jie būsią išduo-j mokti ir įsisavinti naudoti savo 
ti visiems mokytojams, išdirbu-Į tėvelių gimtąją (lietuvių) kalbą, 
šiems lietuviškoj mokykloj bent; Antroji paskaita — mokyt. B. 
trejetą metų (ne taip, kaip anks- Krikščiūnienės, šiuo metu dir-
čiau buvo paskelbta, jog nema-j bančios angliškoj m-kloj — bu-
žiau 10 metų). Šis reikalas buvęs1 vo užvardinta "Mokymo proble-
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime visiems mūsą klientams, draugams ir pažįstamiems. 

B. & B. D iSTRIBUTING CO 
DULKIŲ SIURBLIAI. SIUVAMOS MAŠL\TOS 

4081 So. ARCHER AVENUE 
Chicago, 111. 60632 Tel. 927-4702 

Vedėjas ARVYDAS M DIKINIS 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
Š V E N Č I Ų 

D i r e k t o r i a i i r P a r e i g ū n a i 

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSN. 
4192 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 

Mirusio gen Eisenhi.*wer brolis Mil-
ton sakosi neshaučiąs aerai ir buvo 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime visiems musę klientams ir drangama 

Š I M K U S 
RE AL ESTATE — NOTARY PI BUC 

4259 S. Mapl3wood Ave., Chicago, 111. 60632 
Tel. CLiffsMe 4-7450 

ė 

\ : 

•Justinas MarkeviriuH, Sr. 
STANDARD FEDERAL 

SAVEVGS AND LOAN B-VftS 
VALDYBOS PIRMININKAS 

Justinas Markevičius, ir. 
STANDARD FEDERAL 

SAVINGS AND LOAN B-Vf» 
PREZIDENTAS 

file://-/uotr


KAIP LAIMĖTI JAUNŲJŲ 
PREMIJĄ 

Tėvai, mokytojai ir organizacijos turi pareigas 
ELONA VAISN1ENK 

Mokykla, kuri nutaria įsijung- Eglutės numerio ir balsuoti už li
ti į jaunųjų premijos oa! sav ima. 
Nusiduria su eile sunkumu. 

Ne visi mokiniai gauna Eglute 
Sis sunkumas turėtų būti leng

viausiai pašalinamas — visi mo
kiniai iki 12 m. turėtu ja užsisa-
kyt (jei būtų šeimų, kurios Eglu
tės atsako dėl finansinių sumeti
mų prašom pranešti Švietimo ta
rybai, bu\ surasta mecenatų). 
Vyresnieji mokiniai Eglute gali 
pasiskolinti iš jaunesniųjų bro
lių ir seserų arba iš ta pačia mo
kyklą lankančių jaunesnių moki
nių. Mokytojas pats galėtų pasi
skolinti iš žemesnės klasės atitin
kamą Eglučių skaičių skaitymui 
pamokų metu. 

Vyresnieji mokiniai nenori 
Eglutės skaitvti 

kasius. Kitos pajėgs atlikti balsa
vimą nuo pat rugsėjo mėnesio. 
Bus tokių, kurių, tik geriau skai
tančios klases pajėgs pabalsuoti j 
nuo pat rugsėjo, o kitos tenkin-; 
vis balsavimu nuo vėliausio nu-; 
merio. Tegu kiekviena mokykla, 
įsijungia kuo pilniausiai, pagal: 
savo mokinių pajėgumą. Tarp į 
kitko, nėra svarbu nuo kurio nu- ' 
meno pradedama balsuoti — 
balsai galutinai skaičiuojami bus 
tik balsavimams užsibaigus, t.y. 
vasarą. 

Kai kurie pasiūlymai 

Vyriausiems, geriausiai skai
tantiems mokiniams skaitymą ga
lima užduoti atlikti namuose 
(gal sumažinant kitų pamokų kie 
kį). Klasėje būtų galima aiškin-

Dail A \ \ i r r . o pa rodos metu Balreko lietuviu kultūr - muziefuje. Iš k 
i d.: M. Varniene . Jonas Cėsna. dail A. Varnas Marija Harasovvska - Da-
czyszyiv ir kun A. Kezys. SJ. 

KANADOS 2INIOS 
Sudbury, Ont. 

N KPRIK LAU SOMYBĖS 
ATKCRDIO MLNEJDLAS 

buvo ir deklamavimo konkursas. 
Dovanas laimėjo A. Kručaitė, 
R. Kusinskytė. G. Poderytė i r ' 
M. Stepšytė. Solo padainavo 
porą lietuviškų dainelių Irena \ 

nemažai tautiniai susipratusių 
lietuvių ir savo vaikučius nori 
išauklėti t ikrais lietuviukais. 
Miesto meras G. Fabbro sveiki
no lietuvius ir linkėjo greitai iš
vysti laisvę savo tėvynėje ir ia-
bai palankiai atsiliepė apie lietu
vius. Sveikino taip pat ir estų 
atstovas. 

— Rekolekcijos kurias sėk
mingai pravedė kun. August inas 
Sabas. sutrauKė bažnyčion daug 
miesto ir apylinkės lietuvių. Už 
baigtuvės, kur dalyvavo ir ar
timieji šeimos draugai, buvc 
gražiai paruoštos vaišingojoj 
Agotėlės ir Miko Pranckūnų 
pastogėj. Kitas dvi dienas gra
žiai vaišino J. M. Kriaučeliūnai. 
Iš Sudburio buvo pakviestas 
vesti rekolekcijų italams ir por
tugalams Manitouwadge ir Wa-
wos miesteliuose, o šios gavė
nios užbaigai ves rekolekcijas ir 
Sault Ste. Marie lietuviams. 

— Mirė senosios įkartos lie
tuvis pensininkas Matas Žemai-

! t:s. Sodburiškis. 

n ų kandidatų padaugėjimo, viso Baltieji Tėvai šiuo metu 
Virš 450 jaunuolių šiuo metu veikia 60 Afrikos vyskupijų sie-
rengiasi misionierių pašaukimui lovadoje ir aptarnauja daugeli 
Londono. Liuveno, Strassburgo kunigų seminarijų Afrikoje be: 
ir Ottavos universitetuose. Iš Azijoje. 

Tai sako mokytojai, kūne m o - i t i s l i k s u n k ( ' s n i u s ž o d ž i u s į n e į ' 
Ghzickaitė. Jai :-ublika triukš-

r bisavo. Piani-j 

MISIONIERIŲ VEIKLA 

Baltųjų Tėvų misionierių vie-Minėjimas suruoštas LB Sud-
... ,., būrio skyriaus valdybos, praėk)! n r u n S a i Paplojo , . . 

kinių nei atsiklausė, nei jiems ^ * f ^ ™ ^ J E £ % labai gražiai. Vasario mėnesi! - * • * * * > D. Remeikytė. Džiu- ! nuohja paskutiniu metu sušilau 
paaiskme kas yra ta J a u n ų j ų ^ M * G . ̂  ™ * * V £ n e b u v o U k a d m ū S ų kolonijoj dar yra U nepaprasto naujų misiome-

Mokvtoiai Dramato ne- m O K s i n P a D a i š o s * » u m ^ © , 
' šeštadienį po 20 min. tyliam nukelta Į kovo 1 d., o pamaldos į _ i / 

premija. 
mažai bėdų su įvedimu to naujo 
užsiėmimo, be to, nemato dide
lės vertės iš Eglutės skaitymo 
(tarp kitko, mokytojai moko vy
resnius mokinius, patys dažnai 
su Eglute nuodugniau nėra susi 
pažinę). 

Tokia pažiūra suprantama, 
nes mūsų programos perkrautos 
ir nesinori laiko gaišinti pašali
niais dalykais. Tačiau taip maną 
mokytojai nuoširdžiai kviečiami 
dar kartą atkreipti dėmesį į Švie
timo gairėse (sausio numery) 
suminėtus Jaunųjų premijos sieki
mus. Vyresnieji mokiniai kvie
čiami skaitvti Eglutę, ne todėl, 
kad jiems tų pasakėlių reikėtų. Jų 
nuomonė svarbi, nes jie geriau 
supranta, kas vaikams įdomu, 
be to, mums svarbu sužinoti, ką 
jaunuoliai tarp 13 ir 19 m. skaito 
įdomiausiais rašinėliais. Jie kvie
čiami skaityti Eglutę ir susipa
žinti su tuo, kas vaikams rašo
ma ir kaip jiems rašoma. Gal iš 
tų visų vyresniųjų mokinių atsi
ras keli, kurie ims patys vaikams 
rašyti. Pasakėlės trumputės, sti
lius paprastas, intriga nesudėtin
ga — savo lietuvių kalba nepa
sitenkinantiems bet norintiems 
rašyti jaunuoliams gal tai kaip 
tik būtų proga žengti pirmuosius 
žingsnius į žodine kūrybą. Reikia 
neužmiršti, kad tie vyresnieji 
mokiniai greitai kurs savo šei
mas. Dabar priminti jiems, kad 
yra toks leidinėlis vaikams gal 
dar ir per anksti, bet gi ir visa ki
ta programa lituanistinėse mo
kyklose skirta tam, kad jie būtų 
susipratę lietuviai, kai subręs. 

Per daug numerių praleista, per-
siuiku prisivvti 

Tai dalinai mokytojų ir vado
vų kaltė. Taisyklės pasirodė spau
doj prieš kelis mėnesius. Tačiau, 
apraudojus kalte, vistiek lieka 
daug pasakėlių perskaityti. Pasi
vyti sunku. Reikia daryti, kas į-
manoma. 

Vienoms mokykloms (ypač la
bi i mažoms, kurios šeštadieniais 

Eglutės skaitymui klasėje. Ne- ; už Lietuvą su pritaikytu pa
reikalauti atpasakojimų nei raš-įmoksiu, užprašytos bendruome-
tu, nei žodžiu — tegu paskaito į nės, buvo atlaikytos kaip tik 
"savo malonumui". Vasario 15 d. 

Su mažiausiais Eglutę galima 
vartoti klasėje vietoj kitų skaity-
mėlių. Žinoma visų pasakėlių 
klasėje perskaityti bus neįmano
ma. J talką reikia kviestis tėvus -
užduoti pamoką namuose per
skaityti paskirtas pasakėles. 

Didžiausia grupė susidarys tų, 
kurie patys neįstengs perskaityti, 
tačiau jausis per dideli, kad tėvai 
jiems skaitytų. Su jais Eglutę ga
lima naudoti vietoj vadovėlių 
skaitymui klasėj. Gal vertėtų ir 
su šiais mokiniais merginti įvesti 
15 min. tylaus skaitymo? 

Gal galima šiai grupei priklau- j 
sančius vaikus suorganizuoti į 
skaitymo būrelius? Toks būrelis 
vieną ar du vakarus į savaitę 
susirenka pas kitą vaiką. Namų 
šeimininkai tą vakarą prižiūri, 
kad vaikai payts tyliai perskaity- į 
tų. kas pasirinkta. Toks skaity
mas galėtų tęstis 30 min. Jei rei- I 
Iria, tėvai gali paaiškinti nesu- ! 

prantamus žodžius, paklausinėti, 
kas buvo juokinga, kas "j-ech" 
(atseit, nepatiko). Dar 20 min. j 
paskirti s<xlai. džiovintom bulvėm 
ir "sprogūzams"* (sprogusiems! 
kukurūzams — popcorn). Per 
valandą viskas baigta. 

Silpniau skaitantieji gali susi
burti j klausymo būrelius. 30 
min. skaito namų šeimininkai. 
Kokia nauda iš klausymo? Nema
ža. Pamokų metu vaikai girdi tik 
vienas kitą skaitant, taigi labai 
netobulai. Dabar jie gautų pro
gos išgirsti sklandų skaitymą, 
gerą tarimą, išgirsti jiems žino-į 
mus, bet retai vartojamus žo
džius sakiniuose, išmokti nauju. 
žodžių. Gal kai kuriems tai būtų . 
pirma proga pasiklausyti lietu- ; 

viškai apie erdvėlaivius, raketas, 
astronautiškas treniruotes. 

Tėvai ir organizacijų vadovai 
visi kviečiami uoliai jungtis į dar
bą entuziazmui palaikyti -atsi- i 

Susirenka tik dviem valandom) minkit — visas bandymas labai! 
tepasiseks Įsijungti nuo vėliausio greitai baigsis. 

Susirinkimą atidarė pats pirm. 
I. Ragauskas. Jis taip pat skai
tė ir paskaitą. Mokytojos N. 
Paulaitienės gerai paruoštos 
šeštadieninės mokyklos mergai
tės padeklamavo šventei pritai
kytų eilėraščių. Ta pačia proga 

V A S A R A A R T Ė J A i 

Raginame tėvelius kuo greičiau registruoti dukras P u t n a m o mer 
gaičių stovyklon Stovykla prasideda birželio 29 d. ir baigiasi liepos 27 
d., su didžiuliu pikniku ir liinksma stovyklautojų programa 

Šioj 26-toj ':::maculata mergaičių s tovykloj vėl dirba didelis bu -
j vairiu vietovių ta ip pat Ses. M. Jurgita, 
M, Viktorija ir Ses. M. Cecilija. 

rys 
Ses. 

jaunų mok\:ojų iš 
M Ėuchan- ta . Ses 

Iki pasimatymo. 

S tovyklos vadovybė 

D O V A N A 

Š I E S K Ė Č I A I G A U N A M I 
N E M O K A M A I 

N U O A C C E S S I B L E S » 9 

Jūs džiaugsitės šiuo specialiu pavasariniu 
pasiūlymu šį,, nepaprastai madingi si 
rodo tikrą liuksusą Vandeniui atspari me
džiaga yra 100'> actate ir nepaprasiov • de-
-iLtner*' rankenos yra importuotos iš Itali
jos Kai nevartojami šie skėriai Bždaryti 
yra puošnūs ir yra malonu įuos nešti-

Si dovana jums nemokamai, su pa^":nk: 
mu spalvų \r rankenų, atidarius naują sąskai

tą su $500.00 arba daugiau, ar pridėius tą su-
mą jūsų turimoje sąskaitoje. Siūlome jums 
platų pasirinkimą taupymo planų, įskaitant ir 
5 ' 4 r ; Single Payment Certificate (minimum 
$7,500), visiems jūsų taupymo pareikalavi
mams. Prašome, tik po vieną dovaną šeimai 
šis pasiūlymas baigsis balandžio 15-tą ir do
vanos nėra siunčiamos paštu. Atvykite dar 
šiandien 

Gyvul ių ligoninėje Phoen : x Ar i i . tigriukas taip mėgsta maudyt is . k,id 
norint ji išimti iš vonios reikia dviejų vyrų 

aintf 

tliony 1447 S. 49th Ct.. Cicero, Iii. 60650 
PHONE: 656*6330 

J08BHI V ORTRArSKAS K\or. 5Wy 

Member F«1eral Savings and i :nsurance Corporation, Washingron, D.C. 

^ 

$5* 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linki visiems lietuviams 

S E G H E T T I TRAVEL BUREAU, 
INC. 

2451 SOUTH 0AKLEY AVEMUE 
Chicago 8, Iii. Telef. YArds 7-3278-3279 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU. INC. 
parūpina ne tik kelionei bilietus, lėktuvais, laivais, 
traukiniais ir autobusais, bet taip pat organizuoja 
ekskursijas į įdomesnias vietas Amerikoje, Kanado
je, Meksikoje, Pietų Amerikos valstybėse, Europoje 

ir kitur. 

% = 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
visiems savo klijentams ir jų giminėms, 

draugams bei pažįstamiems 
l i n k i 

CENTRAL PARCEL SERVICE, Inc. 
220 So. State Street, Tel. WA 2-9354 
2618 West 63rd Street, Tel. WA 5-2466 

IR 

GORDON TRAVEL SERVICE, Inc. 
220 So. State Street, Tel. WE 9-6362 

N J 
% 

Linksnių Šv. Velykų Švenčių 
linkime 

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems 

A U D Y K L A „JUOSTA' 
S T A N I S L O V A S Y U R K U S . Sav . 

. " 

2448 West 71st Street 
Chicago, Illinois, Tel. 737-5529 

f 
m 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems. 

COUNTRY AUTO 8c TIRE SERVICE 
TEL. GR 6-7777 24 hour towing service 

2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois 60629 
Savininkas — MIKAS CESAS 

* * 

m 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkiu savo klientams, draujran*. ir pažįstamiems. 

J O H N 8c BERNICE S PLACE 
Taverna — užeiga, Brone ir Jonas Badauskai, sav. 

3238 S. Halsted St., Chicago, III. 60608 
Tel. DA 6-9460 J 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams, draugams 

ir pažįstamiems. 
M A R Q U E T T E DELICATESSEN 

L E O K A D I J A ZVYNYS ,r STASE U R B O N A S 

2553 W. 71 St. - Chicago, 111. 60629 
Tel.: PRospect 6-2717 

\<į> 
II Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

linki visiems 
L I E T U V I Ų KLUBAS 

2547 West 71 st Street Savininkė — Knnicuntla 
Telefonas — (36-1566 V 

file:////irr.o
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amžiaus būdamas, ši . -a buvo ' 
pirmą kartą pastatyta 1948 m. 
Jos turinys y r a pagal ar.glų poc 
to George Crabbe pov:ną, kuria
me aprašo mažo micsit-lio, prie 
jū ros kranto , žveju gyvenimo 
iškarpą. Šioje operoje nėra "sal
džių" arijų, meilės duetų, bet 
dainuoja 16 solistu ir choras. '> 
J : y ra anglų kalba, ž-eją Peter ; 
Grimes dainuoja Jor> Vickers; 
kiti svarbesni solistu: yra Luei-
ne Amarą, Geraint Evans. Lili 
Chookasian, Raymcr.d Michals-
ki, Jean Made;:a. Robert 
Schmorr. M a r y Piaeht. Lilija 
š u k y t ė ir kiti šio šeštadienio 
transliacijoje iš Metropolitan 

t scenos New Yorke. Penraukų 

metu bus diskusijos apie šią o-
perą. Pastatymą finansavo Mrs. 
Edgar Tobin. Diriguoja Coliu 
Davis. kuris yra Covent Garden 
operos direktorius Londone, pa
keitęs Gecge Solti, kuris dabar 
cus Chicagos Simfoninio orkes
t ro dirigentas. Praeityje Metro
politan dažnai duodavo velyki
nei nuotaikai pritaikintą Wag-
nerio "Parsifalį". Šią operą 
taip pat girdėsime 1 vai. diena 
per WGN stotį. V.K. 

PIRMAS UŽSIENIO LAIVAS 

Pirmas šio sezono laivas iš 
užsienio turėtų pasiekti Chica
gos uostą maždaug bai. 15 d. 

DRAUGAS, Penktadienis. 1969 m. bal. mėn. 4 d. 

JAV-ių prezidento VVilliam vyšnių Washingtono miestui. 
Howard Taft žmona Heien labai Vyšnių žydėjimas pavasarį su-
mėgo eėles ir medžius. Jos tarpi . . . . —. . • -

& • ^ traukia daug turistų i V\ aaning-
ninkavimu Tokio (Japonijoje) 
miesto meras padovanojo 3,000 **" 

<r : " > 
^ 

Balfo sidabrinio jubiliejaus banketo prezidiumo dalis Šv Kryžiaus par. salėje. Iš kairės: prel. dr. J Konč ius . 
Balfo garbės pirmininkas inž. A. Rudis, kor.gresmanas J. C. Kiuczynski, Chicagos arkivyskupas kard. J. P . 
Cody. jubiliejinio komite to pirmininkas A. Dzirvonas. banketo vedėjas dr. K. Bobelis. Lietuvos gen. konsu las 
dr. P . Daužvardis . P r i e mikrofono — Šv. Kryžiaus par. klebonas ir Liet. Kunigų vienybės pirm. kun. E . A b r o 
maitis. Nuot r . V . N o r e i k o s 

PARENGIMAI CHICAGOJE 
. kaktį, Jaun. centro didž. salėj. 
Rengia Korp! Šatrija. 

Spalio 25 d, — LB Marąuette 
BaL 12 d. — Komp. J. Gai- Degučio. OFM, iškilmingos pir- Parko apylinkės l inksmavakaris 

delio operos -Dana" premjera mos Mišios Šv. Kryžiaus par. i B. Pakšto salėje. 
Lapkričio 15 d. — Senojo Bri

tanijos liet. klubo Chicagoje t ra-

— Chicagos liet. operos tra
dicinis balius Personality Lodge 
salėje. 4740 So. Cicero Ave. 

Marijos aukšt. mokyklos salėje, bažnyčioje. 
— Kernavės skaučių tunto Rūgs. 27-28 — Putnamo se 

tėvų k. parengimas B. Pakšto sėlių rėmėjų madų paroda Jau-! dicinis metinis l inksmavakaris 
svetainėje. nimo centre. į B. Pakšto salėje. 

BaL 13 d. — Komp. J. Gai- Spalio 4 d. — Brighton Par- j 
delio operos "Dana" U pastaty- ,:o LB apylinkės tradicinis ru- ' 
mas Marijos aukšt . mokyklos dens linksmavakaris B. Pakšto I 
salėje. salėje. 

Bal. 19 d.—Komp. J. Gaidelio — V. D. šaulių kuopos rudens 
operos "Dana" m pastatymas balius Vyčių salėje. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. Spalio 11 d. Chicagos Ang-

— T. T. Pranciškonų rėmėjų lijos liet. klubo tradicinė meti-
balius Jaun. centre. 

BaL 20 d. _ Operos "Dana" _ Jaunimo literatūros kon-! e i l ė s jo darbų daugiausiai susi-
IV pastatymas Marijos aukšt. kurso premijos įteikimo paren-! laukė pripažinimo. Ji susideda 
mokyklos salėje. girnas Jaun. centre. 

BaL 26 d. — Skaučių "Aušros Spalio 12 d. — Vaikų litera-
Vartų" tunto balius B. Pakšto tūros šventė Jaun. centre. Ruo-
salėje. šia "Eglutės" rėmėjų talka. 

— Cicero moksleivių at-kų Spalio 18 d. — Vyt. Mačernio Į visokiomis progomis ir apie vis 
vaidinimas '"Gražiausia diena", kūrybai skir tas vakaras kon- j ką. Jo muzūca - moderni. Rašy 

— Lemonto Maironio Lit. mo- certas. minint 25 m. mirties su-1 ti kompozicijas pradėjo 5 m 
kyklos tradicinis pavasario ba
lius Union Center salėje, Wiiiow 

OPERA PER RADIJĄ 

"Peter Grimes" yra Benjamin 
nė vakarienė B. Pakšto salėje.! Britten sukurta opera, k u r i iš 

iš prologo ir trijų veiksmų,, ku
rie turi 7 scenas. B. Bri t ten yra 
labai aktyvus muzikas. J i s ku
ria labai greitai ir gali rašy t i 

Springs. 
BaL 26 d. — Liet. dukterų dr-

jos balius Jaun. centre 
BaL 27 — Pranciškiečių rė

mėjų Chicagos aps. vakarienė 
Nekalto Pras . par . salėje. 

— "Krikščionis gyvenime" 
knygų serijos pr is ta tymas Jaun. 
centre. 

Geg. 4 d. — Šv. Kaz. seserų 
rėmėjų seimas Marijos aukš. 
mok. salėje. 

— Sol. V. Kojelienės dainų 
koncertas Orkestrą Hali. 

Geg. 10 d. — Marąuette Par-1 
ko lit. mokyklos tėvų k-to va
karas B. Pakš to salėje. 

Valeekytės baleto studijos 
vakaras Jaun. centre. 

Geg. 17 d. — "Laisvosios Lie
tuvos" pavasarinis balius B 
Pakšto salėje. 

Geg. 17-18 d. — Margučio 
ruošiamas baletas "Jūratė ir 
Kastytis" Marijos aukš. mokyk
los salėje. 

Geg. 18—26 d. — "Dailės 
grupės darbų paroda Čiurlionio 
galerijoje. 

Geg. 24 d. V. D. šaulių kuo
pos pavasarinis šokių vakaras 
Vyčių salėje. 

Geg. 25 d. — Chicagos Ang
lijos liet. klubo gegužinė, Sek
minės pavasario gamtoje, Bučo 
darže. 

Birželio 1 d. — ČALM abi
turientų išleistuvių vakaras 
Jaun. centre, 

— K. Donelaičio mokyklos 
sporto ir dainų šventė Marijo
nų soduose, Clerendon HiHs. 

Birž. 7 — Jaunučio Puodžiū
no baleto stud. vakaras J. cen
tro salėje. 

Bir i . 8 — Muziko A. Nako 
muzikos stud. koncertas J. cen
tro salėje. 

— L. M. K. F . Chicagos klu
bo rengiamas Dr. Vandai Tumė
nienei pagerbimo vakaras Jaun 
centre. 

Birž. 15 d. — Balfo Chicagos 
apskrities piknikas. 

— 1 va i kun. Tado - Jono 

r A.-J-A. ANNA BALSEWICZ 
S T A S I U L Y T Ė 

Pagal pirmą vyrą Daukšienė 
G y v e n o 2317 Kearney Ave. 
Racine. Wisconsin. 
Mirė bal. 2 d.. 1969. 3:45 vai. popiet, sulaukus 84 m. amžiaus . 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Sedos parapijos. 
Amerikoje išgyveno 56 m. 
Pasil iko dideliame nuliūdime vyras Meliton. duktė Lou ise 

Stankus, žentas Louis. anūkės: Mary-Annet te ir Loret ta . brol is 
Leo Schuitz. gyv. Caiifornijoįe. Lietuvoje sesuo Zuzana S a b a 
liauskienė su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Maldos Apaštalavimo dr-jai. Apostleship of Suffer-
ing ir Tre t in inku dr-jai. 

Kūnas pašarvotas Acklam koplyčioje. 729 G r a n d Ave . Rac ine . 
W i s . 

Penk tad 7:30 vai. vakaro koplyčioje bus kalbamas šv. r o 
žančius. 

Laidotuvės Įvyks šeštad. bal 5 d iš koplyčios 10 vai. r y t o 
bus a t lydėta i Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią, kurioje į vyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. P o pamaldų bus nu lydė ta 
į Kalvarijos kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, d raugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę. Vyra s , duktė, žentas, anūkės ir kiti giminės 

Širdingai dėkoju atsilankiusiems į laidotuves. 

A.-Į-A. Adelės H. Kulbickaites, 
kusi aple ido mumis po sunkios ligos, kovo 19 d . 1969 m. 

Už paaukotas Šv. Mišias ir gražias gėles. 
Gerb . mūsų Kleb. Kun. J. Andziulaičiui ir Jėzuitų misionie

riui iš Čikagos. Labdarybės ir Sąjungos draugijų moterims ir 
p-nioms: Pirm R. Sankaiienei. Mockevičienei. Maslauskienei ir 
p-lei Sankalaitei už pagaminimą skanių užkandžių. 

Taipogi : Jakubs Funeral Home už malonų patarnavimą. 
Ačiū. 

Nuliūdusi. 

Marcella Kulbickas ir Šeima 
(Cleveiand. Ohio ) 

Ė L e s 
banketam*. laidotuvėms 

G 
Vestuvėms, 
•r kt-

G U 2 A T S K V 
BEVERJLY HTLLS G « X I W M A 

2443 W. 68rd St . , Chicago . Illinois 
PR 8-0833 — PR 8-0834 

A. f A. HELEN BORDEN 
SIMKEVKICTĖ 

Gyveno 10933 S. Fairfield Ave. 
Mirė balandžio i d., 1969. 9:30 vai. vak.. sulaukus 85 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 82 m. 
Paliko dideliame nuliūdime sūnus Dr. John Borden, marti Prisci!-

la. 2 d u k t e r y s : Genevieve Zayner ir Cecilia Pr ice . ž e n t a s Wi l l i am 
F: 6 a n ū k a i : Randy ir Sandy Borden, Rober t i r ' ohn J r . Zayrver 
ir Celia ir William J r . Price. 8 p roanūka i . s e suo Pau l ine Strarr , -
pel. o ro l i s F r a n c i s Sims. ir kiti giminės, d r a u g a i ir p a ž į s t a m i 

P r i k l a u s ė S.L'A. 109 kuopai. Buvo nare Ch icago L i t h u a n i a n 
Women's Club. 

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 5 d. iš koplyčios 10 vai. ryto bus 

atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingo-, pamaldos. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
kapines. Gedulingos šv. Mišios už velionės sielą bus atnašaujamos 
pirmadienį, bal. 7 d., 9:30 vai. ryto. 

Nuoširdžai kviečiame visus: gimines, draugu? ir pažįs tamus 
dalyvauti str>s<' laidotuvėse. 

Nuliūrf.;- Sijnus. dukterys, marti, jenta*. anūkai, proanūkei 
ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Lackawicz ir Sūnus. Tel. RE 7-1213 

<tr %, 

•.-•••-f TįB/<sŽ£l& 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
VISIEMS S K O L I N T O J A M S 

— m — 
T A U P Y T O J A M S ! 

L 

U N I V E R S A L 
Savings and Loan Ass'n 

1800 So. Halsted St. 
Chicago, Illinois 60608 
Telef. HAymarket 1-3070 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIME VISIEMS 

M0SŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

Mr. and Mrs. Anthony B. Petkus 
ir 

Mr. and Mrs. Donald A. Petkus 
\ j> 
<? 

j> 

<? = ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu visiems lietuviams 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

10821 So Michigan Ave. Chicago 28, III. 
Tel. COmmodore 4-2228 

*fc 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linki savo draugams, klientams ir pažįstamiems 

D E L T A L O U N G E 
5640 W. 87th St., Oak Lawn, Illinois 

JUOZAS KASPERAVIČIUS, savininkas 

= ^ 
t? 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
l i n k i m e v i s i e m s . 

CAPITOL PHOTO ENGRAVERS 
9860 VVest Derby Lane, VVestehester, Illinois 60153 

T E L E F . — 681-0055 

Gamina preciziškai visokias klišes. 

Liūdesio dienose 

A. + A. 

PRANCIŠKAI SEMENAVIČIENEI 
mirus, gilią užuojautą jos dukrai p. EMILIJAI GAU-
ČIENEI ir jos šeimai reiškia 

Stase, Eduardas ir Nijolė 
Kersnauskai 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime savo draugams, klientams ir pažįstamiems. 

JONAS IR NATALIJA VAZNELIAI 
MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVE 

2624 West 69th Street — Telef. PR 8 - 8479 
Chicago, Illinois 60629 

Šviežia mėsa, vietos ir importuoti produktai 

A + A PETRAS TUCIUS 
G y v e n o 3*43 So . Union Avenuc 
M i r ė b a l a r i ž i o 2 d.-. 1969. 3 vai p.p.. sulaukęs 80 m. am

žiaus. 
G imė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities. Kupiškės pa

rapijos. G y v a k , i ų kaimo 
Amerikoje ^gyveno 60 m 
Pas i l iko c: :diarne nuliūdime krikšto duktė M a r g a r e t Kaz

lauskas, jos vyras E d w a r d ir šeima, pusbrolis Julijus Bugailiškis su 
šeima, a r t imi c ;ugai Frances Rameika ir Juozapas ir Stephanie 
Puniškis ir kiti draugai ir pažįstami 

Kūnas pas . rvo ta s An tano M Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica ave 

Laidotuves įvyks šeštad 'enj . balandžio 5 d . 9 vai . ryto bus 
išlydėtas iš koplyčios j Šv. Kazimiero kapines 

Gedul inga- šv Mišios BIK atnašaujamos pirmadieni, balandžio 
7 dieni}. 8:30 vai. r y t o Šv. Jurgio bažnyčioje 

GERIAUSIŲ LINKĖJIMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ P R O G A ! 

VANCE FUNERAL HOME 
ADVI&ERS AND DIRECTORS 

OLympic 2 - 5 2 4 5 
1424 S. 50th Ave. , Cicero, Illinois 60650 Jean V J 

ir 
Linksmu šv. Velykų švenčių linkime visiems. 

LEADER BOOK BINDERY 
Įriša knygas kietais ir minkštais viršeliais 

525 South Dearborn Street — Tel. WA 2-1009 
JACK J. IJNDENBAUM. savininkas 

4> 

Nuliūdę, giminė*. 

Laidotuvių i irektorius An tanas M Phillips. Te l Y A 7-3401 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
VISIEMS M f S Ų DRAUGAMS IR RfiMfiJAMS 

K A U N A S P A R K I N N 
VALERIJA IR ANTANAS KAZLAUSKAI 

2650 West 69th Street Telef. GR 6-9751, 
^ , i1 ii 'i i1 'i • IIH = s = m s a c z 3 s c 



g DRAUGAS, Penktadienis, 1969 ui bal mėn 4 d 

* "Draugo" redakcija ir ad
ministracija Didįjį. šeštadieni 
nedirbs. Velykinis numehs išei- j 
na šiandien, Šeštadienį išeina | 
"Draugas" ka:p paprastai su 
kultūriniu priedu. Pirmadieni 
"'Draugo" nebus. Redakcija ir 
administracija dirbs visą dieną. 

x Pranciškonu, jėzuitų ir x Velykų diena Onos Alg-
marijonų provincijolai balandžio minienės nulijo vaizdelis Alvu-
2 d. buvo susirinkę pas tėvus d 0 Vaikų teatro 77-toj radijo I 
marijonus prie Draugo ir pasi- valandėlėj šį pirmadienį, balau-1 
ta rė šių laikų aktualiais lietuvių džio 7 d. 7 v. v. Sophie Barčus 
reikalais, kurie yra svarbūs tiek radijo valandoj. Vaidina: aš-1 
religiniu, tiek ir tautiniu požiū- tuoniamečiai: Danutė Dragūnai- ' 
riu. Pasitarime dalyvavo pian- tytė, Kęstutis Černiauskas ir 
ciškonų provincijolas tėv. Leo- Audrius Vfttora. Vienuoli.une-
uardas Andriekus, OFM, tėvų čiai: Renatas Stanislovaitis ir 
jėzuitų provincijolas kun. Gedi- Rimas Viktorą. Dvylikmečiai: 
minas Kijauskas. ?J . ir mari- Rita Kekštaitė, Laimutė Draga 
jonų provincijolas kun. Vikto- naitytė ir Audri jonas Stanislo-
ras Rimšelis MIC. 

x Marijos Aukšt. mokyklos 
metinis klubo susirinkimas į-
vy-is balandžio 13 d. 2:30 v. p. 
p. mokyklos kavinėje, kalbės 
teis. William Cbermiller tema 
"Kalba teisėjas ir tėvas". Bus 
Įėjimo dovanų. 

vaitis. Trylikmetė Laima Rak-
šaitė. 

x L. Gudelienė, Bronx, N. Y., 
mums rašo: "Prisiunčiu mažą 
cekutį spaudai paremti ' ir siun 

. čia 5 dol. auką. Ačiū. 
i x Cicero LSK krepšinio ko-
; manda laimėjo Clyde 

Trvs lietuviai provincijolai po savo pasitarimo lapkr:: 
vienuolyne Chicagoje. Iš k. į deš : tėvų jėzuitų provincijom 
kas. tėvų pranciškonų provincijolas kun. L. Andriekus i 
provincijolas kun. V. Rimšelis. 

2 d. marijonų 
kun. G. Kijaus-
tėvų marijonų 

t-

parko 
x Vakar "Draugo" romano | pirmenybes. Komandos vadovas 

tęsinyje pasitaikė sumaišymų,! profesionalas amerikiečių futbo- į b ū tų vietos pastatyti 
todėl šiandien trečiosios skilties j lo žaidėjas Arūnas Vasys. Kiti j £5,000 automašinų. 
calis (25) perspausdinama iš Į žaidėjai: Juozaitis, Beredkis, 

UNIVERSITETO 
PREZIDENTAS 

CHICAGOS ŽINIOS 
MILŽINIŠKA SPORTO SALĖ NUPIRKO bj&fr: AKRŲ ŽEMfS 

PLUTA 
Chicagos Bears profesionalimo j 
futbolo ratelio savininkas Geor- j Illinois valstija užmokėjo 25.5 
ge Halas siūlo Chicagoje už 100 mil. dolerių už 6.500 akrų žemės 
mil. dolerių p a s t a t a i milžinišką; plotą Weston apylinkėje, į va-
sporto salę. kurioje tilptų karus nuo Chvagos, kur jau 
80.000 žiūrovų, ir prie kurios pradėta atominio 

0GILV1E PASIŪLĖ NAUJOS 
MOKESČIUS 

Illinois gubernatorius Richard 
Ggiivie, generalinei asamblėjai 
Springfieide patiekdamas rekor
dinį 1970 m. biudžetą 4.4 bil. 
sumoje ir pramatydamas 1.1 bJ. 
dalerių deficitą, pasiūlė asamb 
lėja: uždėti 4 proc. mokesčius 
valstijos gyventojų ir korpora
cijų pajamoms, savivaldybėms 
iš tų moccsčių būtų grąžinta 
ašrontadaus. taip kad Chicagos 
miestui tektų 47.5 mil. dolerių. 
Pramatyta irgi pakelti mokes
čius už tabaką, alkoholinius gė
limus, viešbučių kambarių nuo
mą ir kitus patainavūnus. Siū
loma iš valstijos paremti viešas 
ir privačias (parapines) mokyk
las. Asamblėjai išnagrinėjus ir 

! priėmus biudžetą su jo pasiūly
mais, vyr. valstijos teismas t a r s 
žodi dėl kaikurių punktų kons-
titucionaiumo. 

tf i 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

linkime 

MŪSŲ GERADARIAMS, RĖMĖJAMS, o ypatingai pa
dėjusiems sukelti pakankamai lesų pastatyti Šv. 
Šeimynos prieglaudą. 

gyventojai, kunigai ir prieglaudos seseles, 
R. Kataliku Labdariu Sąjunga, 
Holy Family Villa Auziliary, 

Rev. S. AD0MINAS 
Bev. F. GURECKAS 
Lemont, Illinois 

\ = 
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IS ARTI IR TOLI 

naujo. | Kieskowski, Talaga. Ališauskas 
>' Cicero ateitininku moks- i Griauzdė. Bačinskas ir O'Brien 

lemų vakaras Įvyks balandžio 
26 d. Mokiniai režisuojami akt 
Juliaus Balučio, suvaidins Al. 
Barono vaizdelį "Gražiausia 
diena". 

x Poetė Ada Karvelytė - Du-
bauskienė prof. Pr. Dovydaičio 
monografijos išleidimo komite-

x Pianistas Mindaugas Ma-
iiiulis, 17 m., šį šeštadienį, bal. 
5 d., 5 vai p.p., 5-tojo tinklo 
"It's Academic" Televizijos pro
gramoje duos piano koncertą. 

x "Pirmieji Žingsniai", K. 
Donelaičio mokyklos laikraštė-

l A. VALSTYBĖSE 
— Poetė VitaHja Bogutaitė 

reaktoriaus skaitys savo naujausią poeziją 
apie statyba. Šioje laboratorijoje , Rochesteryje rengiamame jos 

dirbs apie 2,00u mokslininkų. : poezijos vakare balandžio 19 d. 
,8 vai. vakare American Associa-
(tion of University Women pa
talpose. 494 Eas t Avenue. 

Chicagietis 
Johnsono 

\Villard Wirtz, 
administracijoje bu-

KALYTtLOS DIREKTORĖ 

Laukiama, kad prezidentas 
Ni-xonas paskirtų buvusio sena- j 
toriaus Wayland Brooks našlę 

vęs kabineto narys, darbo sek- I Mary nauja JAV-ių pinigų ka
re torius, numatomas tapt i Co-1 lyklos direktore. Ji anksčiau s* kūdikį, 
lumbia 
tu. 

universiteto preziden- y ra gyvenusi CrAcajĮoje 

— Frances Cleveland buvo 
pirmoji prezidentienė pagimdžiu 

jos vyrui Grover 
esant JAV-ių prezidentu, 

tui rašo: "Džiaugiuos galėdamaj lis išėjo išspaudos. Numeryje 
prisidėti papildoma auka prie daug pačių mokinių rašinėlių, 
šio didžio tikslo. Dieve padėk, į piešinių ir nuotraukų. Viršelio 
J u m s visiems jo siekiantiems", j 4 psl. tikrai įdomus K. Brazdžio 

nytės piešinys. Laikraštėlis 24 
psl. x Chicagos Lietuvių "Kęs

tučio' ' pašaipos klubo valdyba 
praneša, kad dėl Velykų švenčių j x Oen. konsulas ir ponia 
mėnesinis narių susirinkimas Daužvardžiai už lietuviškų ribų 
nukeliamas vieną savaitę vėliau kovo mėnesį: World Trade kon-
ir įvyks sekmadienį, balandžio I ferencijoje; Danijos karaliaus 
13 d. 1 vai. p. p.. Hol!y\vood , gimtadienio minėjime pas Dar.i-
svetainėje. 2417 VV. 43rd Str. i jos konsulą; Chicagos konsuia-
Nesumokėję nario mokesčių p ra I nnio korpuso susirinkime — 
šomi susimokėti, nes po to su- Į priešpiečiuose: Chicagos Isto-
sirinkimo bus suspenduoti. Į rinės draugijos muziejuje; prieš 

x IZ. Motekaitienė* dainavi-1 P * * " " * CK<*Z™ Soroptimist 
mo ir Manigirdo Motekaičio for 
tepijono studijų mokinė S. Ani-
ta Senėse 17 m. sitalų kilmės 
realesteitininko dukra) — po , , . _ , . 
trejų metų rimto darbo balso c i * * į ^ ? a d ™ k ^ **?: | ? 
lavinime ir pianino muzikoj iš 

PRIDLS MAŽIAU STUDENTŲ; 
i l 

Chicagos universitetas šį ru - ! 
denį į pirmą klasę priims t ik ta i ; 
500 studentų .atseit 29 proc. Į 
mažiau negu kitais metais. 

tf LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ 
MŪSŲ GERADARIAMS! 

: ^ 

klubo, kuris y ra dalis Tarptaut? 
nės soroptimisčių ("profesionalių 
moterų) sąjungos (p. Daužvar-
dienė buvo viešnia JAV Imigra-

laikė konkursinius egzaminus iš 
dainavimo ir fortepijono ir ga
vo pilną stipendiją muzikos stu 
cijom Northwestern universite
te. Anita Senėse pasirinko stu-
dii įdu dainavimą, neke
tindama skirtis privačiai su Mo-
tekaitienės dainavimo studija. 
Pažymėtina, kad Northves tern 
universitetas priimdamas stu
dentus daro didelę atranką — 

rame Huroey); Graikijos ne-
prikausomybės šventės minėji
me, gen. Eisenhovverio pagerbi
mo iškilmėse miesto rotušėje, 
Britanijos gen. konsulo John 
Robey. pakelto į Ambasadorius 
Europos patariamoje taryboje, 
atsisveikinime Kanados genera
liniame konsulate. 

Velykų metu vykdomas dešimtukų 
maršo vajus nepajėgiems vaikučiams 
gydyti, su kurių vienu čia matytį gy
dytoja. 

Garbingoje Kristaus Prisikėlimo ir Pergalės šventėje dė
kingomis širdimis nuoširdžiai sveikiname mūsų brangias Rė
mėjas. Rėmėjus ir visus mūsų Geradarius. Linkime Jums 
tikro Velykinio džiaugsmo ir visų malonių, kurias Kristus 
pelnė savo Prisikėlimu. 

Šia proga reiškiamo visiems giliausią ir nuoširdžiausią 
Ačiū už suteiktas aukas "Seselių Namams" — "Infirmary". 

Visų Rėmėjų ir Geradarių intencija Eucharistinė Auka 
bus atnašauta Velykų antrą dieną, o už visus mirusias Rė
mėjas - Rėmėjus atvelykio antradienį. 

dėkingai mels kėlusį Atpirkėją gausiai atlyginti 
os širdies dosnumą ir už visą paramą mūsų Vie-

Seself 
už J ū s ų g 
nuoiijai. 

Giliai iėkingos 

Šv. Karimiero Seserys 
SESUO M. ADORATA. Generalė Vyresnioji 

V. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Savo Pacijentams ir Prieteliams 

DR. ir MRS. PEIER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4> 
f 

x £ių 
11 dieną, 

X Dr. Henrikas ir Alicija 
Soliai. Toledo. Omo, pratesda-

I mi dienraščio prenumeratą, 
ne bet kas gali i jį patekti! Šie; m m n g a t g i m t ė n u o š i r d ž i u s i m . ir 
faktas liudija apie minėtų stu- j ^ ė j i m u s i r 5 d o L p r i e d a snaudai knyga 
dijų rimtą darbą. Anita Senėse . p a r e m t i . Dėkojame. 
išgirsime dainuojant sclo ir du- j 
etus su seserim Claudette fku-I x Giedrius Penčyla, mūsų 
ri šią dainavimo studiją pradėjo dienraščio skaitytojas. akade 
lankyti kiek vėliau) gegužės 30 narnės akantijos veikėjas, prieš 
d. pavasariniam Motekaitienės išvykdamas tarnybos reikalais 
dainavimo studijos koncerte 1 J Europą, parėmė mūsų dienraš

tį 10 doL auka. Nuoširdžiai dė
kojame. 

X Dr. Algirdas šova, turįs 
gyvulių ligonine, Indianoje, šiais 
metais taip pa t įsijungė į Chi
cagos Liet. Operos mecenatų ei
les ir operos "Dana" pastaty
mui paaukojo 100 dol. (pr.) 

x Roma "rr dr D. Degesys, 
blankus. Kreiptis 4259 S. Mapte- gyv. Clevelande, naujos bet. J. 
Ifood, CL 4-7450 arba Y A Gaidelio operos "Dana" pasta-
7-20ih fsk.) tymui paaukojo 50 dol. (pr.) 

Jaunimo centre. 

X Už "Draugo" kalendorių 
po 1 dol. prisiuntė: J. Matus, 
N*. Kulys. Alg. Atkočaitis; J. 
Raidonis 2 dol. už korteles. 
Visiems dėkojame. 

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius LXCOME TAX 

metų balandžio mėn. 
penktadienį, 7:30 v. 

v. Jaunimo centro salėje a tvy
kęs į Ghicagą iš Šveicarijos dr. 
A. Gerutis skaitys paskaitą 
"Europa - europiečio akimis". 
Ta pačia proga bus pr is ta tyta 

dr. A. Geručio suredaguota 
'Lithuania". Maloniai 

kviečiama Chicagos visuomenė 
paskaitoje dalyvauti ir paklau
syti diplomato ir patyrusio žur
nalisto minčių stebint visos į-
vykius iš neutraliosios Šveicari
jos. (pr.» 

x Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja pa j . mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie | 
-varnų pirkimą — pardavimą, pa-1 
jKolas ir k t 2737 W. 43 St.. 
TL 4-23Pr> '«b ' 

X Investavimas ir paskolos 
ąreromis sąlygomis pas L i t a > 
Investing Co.. Inc., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, 111. 
50629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 v a i vak Tel 
I R 6 2242 (ak.) 

>17. TdJių, Di-iiitaui <PzlidziLmo JŠvznti*. 

• 

Established — 1914 

Valdyba ir Direktoriai 
linki visiems savo klientams ir rėmėjams 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

METROPOLITAN 
BANK&TRUSTCO. 

2201 W . Cermak Rd., Chicago, 111. 60608 
Tel. — CL 4 -1000 

Deposits Insured to $15,000.00 by F . D. L C. 

Lkiru 

<f 

i.(JE 

vtitsniL, 

ms ame. viius dzaugus i% jpX2įi.tamu*. ix Linki 

(Lzd gcditumim dziaiicjtii. ir Xistuvoi. 

firiiiklllmu Luivam ir nshriidauiomam yycEJiimui. 

Q/U±ani "draugo" liašui lindime, drąsiai lioolti 

^Tmsiikos., J-ls.tu.voi. ir Jsaznijcioi laraųbojz, 

ainajit drąsiai, kaiti ir ligi liol, utun. 

ohiuoiius viiuomsnis. reikalui,. 

M R U MRS- ANTHONY J. RUDIS ; 

LINKIME VISIEMS 

LINKSMŲ VELYKŲ 

ŠVENČIŲ! 

DAPKUS PR/NTERS 
Complete Modern 

O F F S E T -- Uet terpress 

KAS NORĖTŲ VYKTI Į VILNIŲ, 
Rygą, Maskvą. Roma sreg- 36 d., kviečiame tuojau registruotis, 

nes yra r ibotas skaičius vietų. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Walt«»r Rask, prezidentas 

9727 SO. W E S T E R N AVE., CHICAGO, DLL. 60643 
TEL. — 238-9787 

Ekskursi ja i vadovauja W. Kask-Kascia«skas 
Sutvarkom visus dokumentus, parūpinam įvairioms kelionėms bilietus. 

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, — B A L A N D Ž I O M£N. 
5 - T Ą D I E N Ą 

^3(/. Ueluhą proarama 
m 

RADIJO PROGRAMOS DALYVIAI: 
Kun. Juozas Vaišnys, S.J., kalbės tema: 

Prisikėlimas 
Juozas Rimkevičius — Velykines mintys, 
Eglė Juodvalkyte — Poezija, 

Vytautas Kasniūnas — Mintimis i Lietuvą. 

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
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