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PRISIKĖLIMO ŠVENTE TESUŽADINA MŪSŲ VIL TIS
Įvairios žinios
Paryžiuje kaltinimai
PARYŽIUS. — Vakar čia į- 

vykusiame 11-me taikos pasita
rimų posėdyje abi pusės kalti
no viena kitą. JAV delegacija 
priminė Š. Vietnamui ir Viet- 
kongud — “jūs vykdote agre
siją Vietname”. Komunistai, sa
vo ruožtu, kaitino Nixono vy
riausybę — užuot siekusi tai
kos, ji dar plečianti karinius 
veiksmus Vietname. Vietkongo 
atstovas teigė, kad “nepadary
ta jokios pažangos taikos sie
kiant. Esą, JAV su savo są
jungininkais turinčios, be sąly
gų, atitraukti savo dalinius iš 
P. Vietnamo”.

JAV delegatas L. Walsh kal
tino komunistus: jie pažeidžia 
Laoso ir Kambodijos suverenu
mą, nes iš ten turimų bazių jie 
vykdą puolimus Vietname.

Vietname
Atrėmė priešo puolimus

SAIGONAS. — Priešo 1.000 
vyrų puolus P. Vietnamo Tay 
Ninh miestą, į šiaurės vakarus 
nuo Saigono, priešą atrėmė P. 
Vietnamo kariai. Juos rėmė a- 
merikiečių helikopteriai. Komu
nistai nakties metu raketomis 
apšaudė apie 20 bazių ir vieto
vių.

JAV karinė vadovybė patvir
tino, kad nuostoliai P. Vietna
me didesni kaip Korėjos karo 
metu. Nuo 1961 m. sausio 1 d. 
Vietname žuvo 33.641 JAV ka
rys. Praėj. savaitę P. Vietna
me žuvo 312 JAV vyrų.

Priešas numušė Phantom nai
kintuvą, bet dviems įgulos na
riams pavyko išsigelbėti.

Jaunimo riaušės 
Kalifornijoje

Suimta apie 300 jaunuolių
PALM SPRINGS, Kalif. — 

Į šį dykumų kurortą šiomis 
dienomis įsiveržė iki 15.000 jau
nuolių. Jų tarpe buvo studen
tų, tačiau policijos žiniomis, į jų 
tarpą įsibrovė nemaža vad. hi
pių.

Jaunuoliai triukšmavo, gir
tuokliavo, teršė alaus buteliais 
viešbučių baseinus. Į vietos ka
lėjimą pateko apie 300 jaunuo
lių, gi policijos pagalbos teko 
šauktis iš aplinkinių vietų.

• Eiscnhowerio laidotuvėse 
nedalyv avo jo brolis Milton, ku
rio sveikata buvo tikrinama to
je pačioje W. Reed ligoninėje, 
kurioje mirė buv. prezidentas 
Milton buvo sunegalavęs sosti
nėje, prieš jo brolio kūną iš ka
tedros vežant į geležinkelio sto
ti-

A Dubček

Terence J. Cooke, New Yorko ar
kivyskupas, kovo 28 d., popiežiaus 
paskirtas kardinolu

Popiežius apie
Bažnyčios kančią

ROMA. — Popiežius Paulius 
VI, trečiadienį kalbėjęs tikin
tiesiems šv. Petro aikštėje, iš
ryškino Bažnyčios pastarojo 
meto kančias.

“Viešpats mus bando”, jis 
nurodė, pažymėjęs, kad dau
gelyje pasaulio kraštų dar nė
ra laisvės. Esą, “naikinančio 
maištavimo ir kritikos žymės 
kunigų, pasauliečių ir moky
tojų tarpe graso pačiai Bažny
čiai, kanono nuostatams ir tra
dicijoms”.

TRUMPAI
P. Vietnamo vicepreziden

tas Ky, dalyvavęs Eisenhovverio 
laidotuvėse ir antradienį priim
tas prez. Nijtono, iš Washingto- 
no išskrido į Paryžių. Tai kėlė 
spėjimus: Paryžiuje galį prasi
dėti slapti pasitarimai Vietna
mo klausimu.

• Dr. M. L. Kingo atmintis 
negrų numatoma JAV-se pa
gerbti balandžio 5 d., šeštadie
nį. Tą dieną bus renkamos au- 

, kos, platinami žuvusio negrų 
veikėjo atvaizdai

• Graikijos režimo cenzūra 
uždraudė spaudoje rašyti apie 
b. prez. Eisenhovverio laidotu
vėse dalyvavusį karalių Kon
stantiną. Jis nuo 1967 m. gruo
džio m įsikūręs Romoje.

• Virš š. Vietnamo priešui 
numušus vieną JAV, be lakūnų 
vairuojamą, lėktuvą, Reuterio 
žiniomis bendras, virš Š. Viet
namo komunistų numuštų JAV 
lėktuvų skaičius dabar siekiąs 
3.274.

• Japonai buvo įspėję buv. 
min. piimininką Kiši, dalyvavu
sį laidotuvių iškilmėse Washing 
tone. Prisibijota, kad Kiši, kal
bėdamasis su prez. Nixonu, ga
lėjęs pareikšti: jis sutinkąs Ja
ponijoje palikti, JAV žiniai, O- 
kinavos bazes, jei amerikiečiai, 
prieš Oki navos salą grąžindami 
Japonijai, iš salos pašalinti) 
branduolinius ginklus.

• Arabų merginos Gazos mies 
te akmenimis apmėtė du Izraelio 
autobusus, atgabenusius kelei
vius apsipirkti Gazoje. Sužeista 
viena keleivė moteris.

KALENDORIUS
Balandžio 4 d.: Didysis Penk- 

dienis. šv. Izidorius, šv. Alė
ta, Šilinis, Gerimanta.

Balandžio 5 d.: Didysis šeš
tadienis. Šv. Vincentas Fer., šv. 
Irena, Rimvydas, Žygintą.

ORAS
Oro biuras praneša; Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
galimi lengvi krituliai, temp. 
sieks 50 ir daugiau 1. F., ryt — 
debesuota, kiek vėsiau.

Saulė teka 5:29, leidžias 6:19.

Maskvos grasinimai - grėsmė 
Čekoslovakijos laisves likučiams

Maskva pateikė Prahai ultimatumą — Grasina panaudoti savo tankus — Rusai Pra
hos režimą laiko "nepajėgiu" — R. Dubčekas ramina gyventojus — Du Maskvos 
įgaliotiniai vis dar Prahoje — Pirmasis smūgis spaudai — Rusai gali siekti suda
ryti sau palankų režimą — Pasaulis klausia: ar Maskvai pavyks nugalėti abi krizes, 
Pekine ir Prahoje?

Rusų naujo smūgio grėsmė 
j slegia kraštą

PRAHA. — Čekoslovakija šio
mis dienomis pergyvena pačią 
sunkiausią, po invazijos pra
džios dienų, krizę. Vakaruose 
dar tiksliai nežinomos rusų nu
matytos priemonės smogti kraš
to gyventojams ir šiaip ribo
toms laisvėms. Tačiau aišku, 
kad po sporto — ledo ritulio 
varžybų Švedijoje, čekams - slo
vakams nugalėjus rusus, kilu
sios krašte demonstracijos su
kėlė Maskvos pyktį, kurio pa
dariniai dabar rimtai jaučiami.

Jau buvo minėta, kad Čeko
slovakijos kom. partijos prezi
diumas skelbė apie kraštą, at
sidūrusį “katastrofos slenksty
je”. Okupuotas kraštas, ištikrų- 
jų, pergyvena rimtą santykių 
su Maskva krizę ir “katastro
fos” padėtis reiškia — laukia
ma ypatingai griežtų suvaržy
mų ir, galimas dalykas, naujo,
Kremliui priimtinesnio režimo.

Nauji brutalaus okupanto smūgiai

Rumunija už tautų apsisprendimą
Atkirtis sovietų grasinimams 

Čekoslovakijoje
ŽENEVA, Šveicarija. — Ru

munijos delegatas nusiginklavi
mo konferencijoje, Nicolae E- 
cobesco, vakar karštai pasisakė 
už visų kraštų laisvo apsispren
dimo teisę. Komunistų šalti
niais, rumuno kalba, iš tikrųjų, 
buvusi atkirčiu Maskvai, šiomis 
dienomis grasinusiai Prahai. 
Rumunija buvo pasipriešinusi 
Čekoslovakijos okupacijai.

Rumunas reikalavo: svetimi 
kaliniai daliniai turį būti ati
traukti iš svetimų kraštų ir jis 
pasmerkė jėgos panaudojimo 
atvejus, ir karinius pratimus 
įskaitant, “kitų kraštų terito
rijoje ar jų pasieny”.

• R. Vokietijos pasienio sar
gyba sulaiko vak. vokiečių sunk 
vežimius, gabenančius knygas 
iš Berlyno į Vokietiją. Esą, vie
name sunkvežimy buvę vežami 
geografijos vadovėliai, kuriuose 
R. Vokietija buvo pavadinta 
“sovietine okupacijos zona.”

Nauja Maskvos nota su 
ultimatyviniais reikalavimais
Gynybos vadovo maršalo A. 

Grečkos ir užsienio reikalų mi
nisterio pavaduotojo V. Semjo- 
novo skubi kelionė į Prahą sie
jama su gyventojų pykčio, oku
panto atžvilgiu, buvusiais išpuo
liais. Prahos politikams, parti
jai bei vyriausybei įteikta no
ta, kuri lygi ultimatumui. Mask
va reikalauja: čekoslovakai pri
valą užkirsti kelią naujoms, 
prieš rusus nukreiptoms demon 
stračijoms, arba... priešingu at
veju, okupaciniai daliniai įsikiš 
patys ir atstatys tvanką.

Tai paskelbta Prahoje gyve
nantiems užsienio spaudos at
stovams, gi “Tasso” žinių agen
tūra patvirtino, jog abu parei
gūnai, karys ir politikas, į kraš
tą atvyko ir veda pasitarimus 
“atitinkamai sovietų vyriausy
bės nurodymams’’. Dar paaiš
kėjo, kad buv?» ir 'telefonhiių pa-

Šventa tautų teisė į 
nepriklausomybę

Rumunijos atstovas pažymė
jo: “Visi kraštai turi šventą 
ir nepaliečiamą teisę tvarkyti 
savo valstybinį gyvenimą pa
gal savo valią ir troškimus”. 
Jo nuomone, santykiuose tarp 
paskirų kraštų nebus pasiekta 
pastovi tvarka, jei nebus atsi
žvelgiama į šiuos gyvybinius 
tautų santykiavimo dėsnius — 
tautinę nepriklausomybę, teisių 
lygybę, nesikišimą į kitų kraš
tų vidaus reikalus ir jėgos ne
naudojimą”. Jis dar pridūrė: 
“Niekas negali pateisinti šių 
dėsnių pažeidimo”.

• Paryžietė susidegino ir mi
rė tiės Nigerijos ambasada. Ma
noma, kad 30 m. amž. moteris 
protestavo prieš civilinį karą 
Nigerijoje.

• Ilong Kongo vyriausybė su
tiko su savo lėšomis prisidėti 
prie tunelio, apačioje įlankos,
statybos. Tunelio kaštai — 50 I vėl veikiančios “kontrrevoliuci- 
mil. dol. jos” jėgos. Sovietų vyriausybė

sikalbėjimų su sovietų partijos 
seskretorium L. Brežnevu.

Notos turinys — (sovietinių 
tankų grėsmės šešėlis

PRAHA. — Vyriausybė va
kar paskelbė: griežto turinio 
notą yra įteikęs Vladimir Sem- 
jonov. UPI žiniomis, notos, tiks
liau — ultimatumo turinys yra 
toks:

— Čekoslovakijos vyriausybė 
privalo aiškiai garantuoti, jog 
ateity neįvyks tokių incidentų, 
kaip praėj. savaitės pabaigoje, 
čekams - slovakams sumušus ru 
-sų komandą ledo ritulio varžy
bose,

— jei tai gali būti patikrinta, 
tai krašto vyriausybė turinti 
sutikti leisti sovietų kariniams 
daliniams, reikalui esant, suval
dyti demonstracijas,

— jei toks susitarimas nega
limas, tai Sovietų Sąjunga pasi
rengusi kiekvienu atveju panau 
doti savo dalinius.

Visa (eilė pasitarimų 
su Prahos vadais

Partijos 21 nario prezidiu
mas, visą naktį posėdžiavęs, pir 
moję eilėje susirūpino sustip
rinti kariuomenės, milicijos ir 
saugumo dalinius, be to, pas
kelbė apie naujas, neabejotinai 

1 rusų okupantų įsakytas, prie
mones — žymiai suvaržyti spau 
dos, radijo ir televizijos prie
žiūrą, cenzūrą.

Pranešta apie kai kurių leidi
nių uždarymą. Būdinga, kad 
prezidiumas aštriai pasisakė ir 
prieš kai kuri. os centro komi
teto narius (pvz. J. Smrkovskį), 
kurie sakę kurstančias kalbas. 
Kaltina nas net pats partijos or
ganas “Rude Pravo”, nes jis 
nepakankamai ryžtingai kovo
jąs su pažiūromis, kurios esan
čios “priešingos socializmui”.

Maršalas Grečka su Semjo- 
novu, vos atvykę, ilgai kalbė
josi su prez. L. SVoboda, min. 
pirmininku O. Černiku ir parti
jos sekretorium A. Dubčeku. 
Naujas smūgis neišblėsusioms

laisvėjimo viltims
Prezidiumo rūstūs žodžiai lai

kytini nauju smūgiu tiems mi
lijonams gyventojų, kurie vis 
dar tikėjosi, kad ir 70.000 rusų 
'karių krašte esant, vis dar bū
tų buvę galima tęsti kai kurias 
laisvėjimo reformas. Bent spau
da ligšiol nebuvo smarkiau su
varžyta ir nebuvo puolami CK 
nariai. Dabar padėtis jau šlyja.

Spauda patyrė tai, ką Semjo- 
novas yra pasakęs A. Dubče- 
kui. Rusas kaltino Prahos va
dus: jie arba nepajėgūs arba 
nelinkę atstatyti “tvarką”. E- 
są, jei pasikartotų kovo 28 d. 
įvykiai (išmušus rusų įstaigų 
langus, puolus karius, naikinus 
“Aeroflot” atstovybės įrengi
mus), tai galimus demonstran
tus “sutraiškytų mūsų tankai 
ar šarvuočiai”.

Rusai kartoja seną giesmę:

Kaina 10 e.

Pieta Lietuvių liaudies menas

TRUMPAI
4 Didieji slaptai tariasi

NEW YORK. — J. Tautų 
Prancūzijos misijoje vakar pra
dėti keturių didžiųjų valstybių 
slapti pasitarimai Art. Rytų 
klausimais. Spėjama, kad So
vietų ambasadorius Jį Tautose 
J. Malik ir JAV delegatas Ch. 
Yost pateikę savo pasiūlymus. 
Manoma, kad pasitarimai galį 
vykti ištisą mėnesių eilę.

esanti ypatingai nusivvluRi par
tijos tariamu “nesugebėjimu ir 
nenoru” atitinkamai prižiūrėti 
ryšių priemones (spaudą irkt.).

Prez. Svoboda buvęs ypatin
gai įniršęs Grečkai su Semjo- 
novu atvykus, visai jų nepa- 
kvietus Prahos politikams. Be 
to, jis su Dubčeku rusams aiš
kinę, jog reikia suprasti gy
ventojų džiaugsmo nuotaikas, 
jų sportininkams laimėjus spor
to varžybose.

Prahos vadai išvyko j Bmo
PRAHA. — Vakar paskelbta: 

prezidentas L. Svoboda su O. 
Černiku išvyko į Bmo miestą, 
kur jie numatą lankytis karinė
je akademijoje ir tariama, ap
svarstyti vyrų “karinę pareng
ti”.

Savo ruožtu žinoma, kad
Bmo mieste buvę smarkių, prieš 
okupantą nukreiptų, demonstra 
ei jų.

A. Dubček neišvyko ir vakar 
per radiją, televiziją jis kalbėjo 
kraštui, skatindamas “suprasti 
valdžios bei partijos padėtį, ne
daryti išsišokimų, įvertinti san
tykių su Maskva svarbą”.

Kitas pareigūnas, Havelka, 
spaudos - informacijos įstaigos 
vadovas, per radijus skelbė: 
Maskvos pykčio akivaizdoje, e- 
są, tenka paklusti naujiems 
spaudos suvaržymams.
Grečka su Semjoiiovu vis tebėra

Prahoje
Abu Maskvos pasiuntiniai — 

įgaliotiniai dar tebėra Prahoje. 
Jie patvirtino L. Brežnevo te
lefonu perduotą “raminanti” 
pranešimą: “Mes nenaudosime 
karinių dalinių, jei... nesusidur- 
sime su naujais, prieš rusus nu
kreiptais išpuoliais...”

Vakarų spaudos atstovai spė
ja, kad abiejų vyrų viešnagė 
Prahoje ir jų pasikalbėjimai, y- 
pač su Maskvos šalininkais, 
kaip Kolderiu ar Bilaku, reiš
kia; Maskva nesitenkina čekų 
partijos pai eigūnų, prezidiumo 
pareiškimai; ar nauja, ypatin
gai griežtu cenzūra. Jie laukia

Nr. 80■ 1....... .

R. Nixonas vidaus
klausimų sūkury

KEY BISCAYNE, Florida. — 
Prez. Nixonas, be poilsio Flo
ridos saulėje, susirūpinęs ir ei
le klausimų. Pirmoje eilėje jam 
rūpi vidaus gyvenimo klausi
mai. Prezidentui pakvietus, į 
Floridą vyksta patarėjas kraš
to saugumo klausimais, dr. H. 
Kissinger.
Paskirti 4 niauji ambasadoriai

R. Nixonas paskyrė ambasa
dorium į Indiją respublikoną, 
buvusį teisėju New Yorke, Kea- 
tingą. D«*. pcusfaLti urubasade- 
riai Suomijai, Ispanijai ir Ju
goslavijai.

• Kanados min. pirmininkas 
P. E. Trodeau pareiškė: šio
mis dienomis jis paskelbs apie 
Kanados ateities ryšius su At
lanto sąjunga (NATO).

• Lėktuvui sudužus ties Kro- 
,kuva, Lenkijoje, žuvo 53 kelei
viai su įgula. Keleivių tarpe bu
vo du JAV piliečiai.

’ • Studentai - negrai vakar
triukšmavo Chicagoje, daužė 
mokyklų langus.

p ykių eigos ir stebi krašto nuo
taikas.
Naujojo, “maskvinio režimo” 

kryptimi?
Gyventoja; įsitikinę, kad ru

sai, galimas dalykas, veik a už
kulisy, rengdami dirvą naujam, 
100% už Maskvą pasisa'sar
čiam režimu.. Maskvai priimti
ni Kolder, Bilai, ar Indis, vis: 
trys, pernai, kaip paaiškėjo, pra 
šę sovietų dalinių kraštui oku
puoti. Ar pavyks pake.sti “ne
pajėgų” Černiko - Dubčeko - Svo 
bodos režimą, parodys netolimą 
ateitis.

Savo ruožtu, darbininkų, ypač 
metalo įmonėse, prof. sąjunga, 
Vakarus pasiekusiomis žinio
mis, aptaria reikalą priešintis 
okupantui.

Maskvos pyktis — neeilinis, 
nes ji verčiama susidoioti net 
su dviejonva krizėmis: Pekinu 
Tol. Rytuose ir Praha — savo 
pašonėje.

B. Kolder, rusams priimtinas, gali 
būti “ maskvinio režimo priešaky.”
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Redaguoja J. ŠOLICNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60626

STEMPUŽIS — ŽVAIGŽDĖ
Nūdien vis rečiau ir rečiau iš

kyla mūsų jaunųjų sportininkų 
pavardės amerikiečių sporto pa
saulyje. Gal būt rečiau todėl, 
kad mūsų jaunimas mažiau do
mis sportu, o be to, nevisada mes 
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.

Netrukus Linas, patekęs į vie
tos amerikiečių mokyklą, pasižy
mi kaip vienas iškiliausių jau
nių. Vėliau Greenvievv Jr. gimna 
zijoje ir pagaliau Brush gimnazi
joje, kurią jis dabar lanko, jis pa
sirodo kaip vienas geriausių spor 
tininkų visos gimnazijos istorijo
je. Linui nėra svetima lengvosios 
atletikos aikštė nė dabar, bet...

Bet Lino didžiausias laimėji
mas buvo pasiektas Brush gim
nazijos krepšinio komandos eilė

se. Čia jis yra išskirtinai geras. 
Toks geras, kad šįmet Clevelan
do didieji laikraščiai jį išrinko į 
“Dream Team” komandą, kaip 
vieną geriausių visoje Clevelan
do miesto apylinkėje.

Šitais mūsų jauno sportininko 
laimėjimais besidžiaugiant tenka 
truputį ir nuliūsti. Mat Linui jau 
dabar įvairios kolegijos siūlo sti
pendijas už jo atsiekius sporte ir

L. Stempužis
neabejojame Linas netolimoje a- 
teityje jau žais kurio nors univer
siteto rinktinėje. Tada rečiau 
mes jį matysime ir lietuvių spor
tininkų tarpe. Tačiau, kad ir pra 
rasime jį laikinai, neliūdime, nes 
viliamės, jog jis vėliau ir vėl įsi
jungs į mūsų eiles.

Gi kol Liną turime savo tarpe 
— nepraleiskime progos jį pama 
tyti. Jis atstovaus Clevelando Zai 
bo jaunių krepšinio komandą 
mūsų metinėje šventėje Cleve- 
lande balandžio 12-13 dienomis.

J. š.

SPAUDOS KONFERENCIJA
ŠALFASS-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 ir 
pan., tikslia ir pozityvia informa 
cija. Sportinėm temomis straips
niai, diskusiniai rašiniai liečia 
sportinės veiklos planavimą, pasi 
sakymai liečią LB ir sąjungos 
bendrą interesą jaunimo lietuviš 
kame auklėjime — sportinė pro 
grama šeštadieninėse mokyklose 
ir kt., taip pat informacijos sky
riui uždavinys suburti jėgas, kad 
visa tai būtų įgyvendinta. Ne- 
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
nius reikalus būdami nutolę ir 
neturį jokio ryšio su sporto orga
nizacija, tik klaidina ir verste 
verčia mūsąją visuomenę susida
ryti nepalankią nuotaiką.

Branduolys tokio skyriaus jau 
yra suformuotas, tačiau geres
niam veikimo programos sudary 
mui ir darbo pasiskirstymui š. 
m. balandžio 12-13 d., ŠALFASS 
krepšinio ir tinklinio pirmenybių 
metu Clevelande šaukiama spau

dos konferencijos. Kviečiami: A- 
merikos Lietuvių sporto žurnalo 
“Sporto” redaktorius ir redakcinė 
kolegija, Lithuania 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 nuo jos ateityje pareis 
mūsų prisistatymas tinkamoje 
plotmėje mūsų spaudoje. Kvie
čiame dalyvauti.

Informacijos skyrius

PIRMASIS TAŠKAS IŠ 
STIPRIAUSIU

Chicagos Lituanica nedrąsiai, 
bet su pasiryžimu persirungti su 
kroatais išbėgo aikštėn šios sudė
ties: Koos, K. Pūdymaitis, A. Jurk 
šaitis, H. Gavėnia, A. Kleinaitis, 
R. Galėnas, J. Ringus, V. Pikšrys, 
H. Jenigas, M. Mikalauskas ir E. 
Skistimas. Kvapą užimantis vė
jas ir vietomis dumblina aikštė 
pareikalavo iš žaidėjų nepapras
tos ištvermės.

Pirmą puslaikį Lituanica išlai
kė beveik apylygų žaidimą ir gra 
žiu Galėno šūviu rezultatą pada
rė lygų 1:1 Puslaikio viduryje 
dešiniu kraštu įstatytas vikrus ir 
greitas Jonas Žukauskas visą mū 
sų puolimą padarė pavojinges
nių: netrypdamas vietoje, jis visą 
liniją tempė priešininko pusėn.

Antrame puslaikyje Mikalaus-

kas, vykusiai susimetęs ir apsta- 
tęs porą gynikų, neapskaičiuoja
mu šūviu nuginklavo Croatans 
vartininką—2:1. Kai po keliai! 
kos minučių jie išlygino, Lituani 
cai teko be atsikvėpimo gintis. 
Croatans taip užatakavo mūsų 
baudos aikštę ir vartus, atrodė, 
kad išstums gynėjus visai iš Mar 
cjuette Parko. Nežiūrint prispau
dimo, Lituanica plėšte išplėšė vie 
ną vertingą tašką iš fiziškai ir 
techniškai tvirtų Croatans. Lai
mė šį kartą buvo mūsų vyrų pu
sėje.

Vartuose jaunasis Koos sun
kias pareigas atliko be priekaiš
to. Pas kai kuriuos gynikus pasi
reiškia atmušamosios jėgos trūku 
mas ir silpnokas žaidimas galva 
sukuria problemų prie vartų. 
Saugu trejetukas — A. Kleinai
tis, R. Galėnas ir J. Ringus — 
daug žadanti ir vis gerėjanti ko
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
mai pavojingas ir darbštus Kai 
nepamiršta papasuoti ir tai pa
daro. Kairiame krašte jaunasis 
Pikšrys turi duomenų tai pozici
jai. Skistimas pražūsta besive- 
džiod'amas, o Lisauskui laikas mo 
kytis iš savo klaidų ir padirbėti. 
Kitaip — gaila talento.

Croatans ilgai prisimins tą pra 
rastą tašką.

Velykų sekmadienį rungtynių 
nebus.

J.

ŠACHMATAI
— 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 
sirodymus Massachusetts padan
gėje, dabar atgauna savo formą. 
Jis laimėjo Massachusetts p-bes ir 
dar Eastfield turnyrą draug su 
E. Shapiro (Worcester) 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-
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riu už paaukotą kvalitetą turėjokas nepateko.
4 pėstininkus viršaus, taigi buvot Mūsų vyrai įvertinti šitaip: 
su laimėjimo viltimis, vienok meisterių kl. P. Tautvaišas, III.
mus pasiekė žinia, kad Tautvai
šas kaž-kokiu būdu pralaimėjo. 
Laimėjimas turėjo jį įkelti į ant
ros vietos dalybą, dabar gi Taut
vaišas gerokai nuplaukė, turėda
mas 5,5 iš 8 galimų, nes dalyvių 
buvo artį 150.

USCF Ratingo papildyme

2225; ekspertų — A. Jasaitis, III. 
2074. Kitų klasių — Blajtvas 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 
(Chess Life 3. 69) paskelbtas 50 j Džiaugsmingų Velykų švenčių. 
“Top” vyrų sąrašąs: Kazys Merkis

1. Robert Fischer, N.Y. 2745,

« THE UTHUANIAN WORM>-WWE į>AEDY g
5 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow . -___  £

2 Second class Postage paid at Chlcago, Illinois. P^*'sh.^?2
3 except Sundays, days after Christmas and Easter by a

Catholic Pres3 Society __________ g

i S Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15.00 per |
I = year outside Cook County, $18.00 foreign countr.es. g

Metams % metų 3 mėn. 1 mfin. S 
$17.00 9.00
$15.00 800

Prenu merata: 
Cook County. Illinois 
Kitur JAV

68,
Bent Larsen Denmark 26-

3. Samuel Reshevsky, N. Y. 
2664, toliau seka: L. Evans,

Pal Benko, R. Byme ir kt. 12- 
tuoju įvardintas latvis Charles 
Kaime, Cal. — 2455, 25-tu kitas 
latvis Edmar Mednis, N. Y — 
2367. Iš baltiečių daugiau nie-

— Tiktai du Amerifkos Nepri
klausomybės akto sįgnatarai, 
John Adams ir Thomas Jeffer- 
son, tapo JAV-ių prezidentais. 
Abu mirė tą pačią dieną ir tais 
pat metais, 1826 m. liepos 4 d., 
lygiai 50 metų po nepriklauso
mybės paskelbimo.

S Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50
= * Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau- 
5 dotų straipsnių nesaugo, juo9 
3 grąžina tik iŠ anksto susita 
S rus. Redakcija už skelbimų

neatsako. Skalbimų
_ __ prisiunčiamos gavus
3 prašymus.
S turinį 
3 kainos

5.00
4.50
5.50

2.00 5 
1.75 £
2.25 S

• Redakcija dirba kasdien S
8;30 — 4:30, šeštadieniais ~
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas 5 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie S 
niais — 8:30 —- 12:00.-J piU2>yiUU9. ----
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
proga,

sveikina savo parapijiečius, draugijas, veikėjus, 
profesijonalus bei biznierius, linkėdamas visiems 
geriausio pasisekimo ir Dievo palaimos.

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

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Visiems Lietuviams Linki

BUCO DARŽAS
Willow West Inn & Picriic Grove

MARY, RICHARD & HELENE BUTCHAS

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

ROOSEVELT FURNITURE 
BENDROVE

2310 W. Roosevelt Rd. SEeley 3-4711
Sveikina visus savo klientus, esančius ir būsiančius

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Proga ir Linki Visiems Jas Laimingai ir Linksmai Praleisti.

ROOSEVELT Fl RNlTURE BENDROVES DIREKTORIAI:
Mrs. Nellie Bertulis ir Leonard Blatz

J

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linki Taupytojams ir Skolintojams

CRANE SAVINGS & LOAN ASS'N.
2555 W. 47th St. B. R. P1ETKIEWICZ, President 

LA 3-1083

J

VELYKOS —DIDŽIOJI ŽMONIJOS
PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ
Pakyla saulė, čiulba sugrįžusieji paukšteliai, susprogsta medžiai; 

sužaliuoja pievos ir darželiai. Kiekvienas jaučiame artėjančią šv. Pri
sikėlimo šventę.

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

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams

MR. ir MRS. PAUL PUTRIM
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

1446 South 49th Ct. Cicero, Illinois
Phones OLYMPIC 2-7529

DIREKTORIAI

PAREIGŪ NAI

I R

TARNAUTOJAI

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems savo klientams ir draugams

TULPĖ VALGYKLA
EUGENIJA IR BRONIUS BLINSTRUBAI, Sav.

2447 West 69th Street

LiNKaray sv. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir draugams

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

4359 S. Campbell Avė., Chicago 32, III. Bl 7-9475

.... .. ...

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

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

G. U A. LIETUVNINKAI, savininkai
.... ......—-.....'■ ....................... f

ALBERT J. AUKERS
Prezidentas ir Reikalų 

Vedėjas unuuny sv. VLLIKŲ ŠVENČIU 
LINKIME MOŠŲ KLIENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
STATION

4824 S. Califomia Avė., Chicago 32, III. Tel. VI 7-9327 
Sav. K. ERINGIS

l/N/ONFEOE/JAL SAV/A/GS• • ... .

“where people make the dlfference”

3430 South Halsted Street, Chlcago, Ui. 60629 / Phone 523-2300

Assets over $32,000,000 / Our 72nd year
J

UNKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems

MYKOLAS BAJORŪNAS IR ŠEIMA 
LIŲUOR STORE & TAVERN 

2451 West 69 Street GR 6-9992 Chicago. III
VIETOS IR UŽSIENIO GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

countr.es


Kristaus mirtis

GOLGOTOJE IR ŠIRDYJE

Laikraštininkas Tom Watts 
dienraštyje “Chicago’s Ameri
can” Nr. 69 (IV.l) aprašė, 
kaip vienas jo draugas, susi- 
interesavęs giliau pažinti re i- 
giją, nusipirko “Kristaus seki
mą.” ir ėmė skaitvti trauk ;T|V. 
kuriuo dažnai važiuodavo. Bet 
pastebėjo, kad žmonės i ii ėmė 
žiūrėti, lyg jis būtų kvankte
lėjęs.

Tada jis nusipirko š’y*kšė’ai 
pomografišką leid’m, kurio 
viršelyje buvo išpiešta aistrin
ga mergina, ir nuplėšęs virše
lius juos prikliiayo ant savo 
skaitytosios “Sekimo” knygos. 
Dabar jis galėjo ramiai per
skaityti visą ją religinę kny
gą, neatkreipdamas bendrake
leivių dėmesio ir nesulaukda
mas nusistebėjimo.

Tai būdinga modernaus did
miesčio nuotaikoms. Čia dau
gelio širdyse miršta Kristus 
ir sostan įkeliama aistra. Vie
tomis spausdintame šlamšte, 
neatsakinguose ekranuose tie
siog palaidumo diktatūra, ir 
jos vergai nevengia tapti mo
derniosios didmiesčiu golgotos 
šaukliais, akiplėšiškai skelb
dami, kad Dievas mirė. Ir tą 
mirtį jie supranta be prisikė
limo.

x
Bet iš tikrųjų ne Dievas mi

rė. o jie Golgotos nukryžiavi
mą pakartoto savo š’rdvie. Pre 
miniotame J. Gbaudos romane 
“Liepsnos ir apmaudo ąsočiai” 
į sovietiškos galvosenos žmo
nių antireligini posaki, kad 
Dievas yra miręs, romano he
rojus Jatulis atsako: “Jeigu 
jis miręs, reiškia, iis buvo. Ne
buvęs juk ir nemirs. Jeigu jis 
mirė dabar, tai reiškia iki šiol 
iis mus veikė. Tačiau Dievas 
miršta tik tam, kad vėl prisi
keltų... Posakis, kad Dievas 
miręs, yra tik tvirtinimas, kad 
Jis yra... Mes tikime, kad Die
vo buvimas amžinas ,ir tik mes 
esame praeinąs reiškinys”.

*
Kai Dievas nėra nukryžiuo

tas žmogaus širdyje, ne tik 
pats žmogus sieloje jaučia šili
mą, bet gali ir kitus sušildyti. 
Šią tiesą gali pailiustruoti vie
nas šiurpus faktas iš Rusijos 
revoliucijos laikų. Apie jį mes 
sužinome iš tik ką išėjusios 
Paul Chavchadze knygos, kur 
aukštos inteligencijos rusė ra
šytoja, poetė Marija Avinov 
f ir knyga pavadinta “Marie 
Avinov”), perėjusi kalėjimus 
ir lagerius, pasakoja savo au
tobiografiją. Vienu metu į jos 
butą buvo susirinkęs slaptas 
kūrybingesnių žmonių būrelis, 
į kurį atvyko poetas Max Vo- 
lošinas. Jis papasakojo šitokį 
įvykį: Kryme, Koktebely, apsi
gyveno iš centro atsiųstas ko
misaras, kuriam buvo pavesta 
likviduoti sumuštu baltųjų ar
mijos likučius. Jis naktimis 
tūkstančiais šaudė karininkus 
ir karius. Kai vieną vakarą ko
misaras ėjo vykdyti savo kru
vino darbo, jis pamatė, kad 
rašytojas Vološinas suklupęs 
meldžiasi. Komisaras sustojo 
ant slenksčio ir įbedė akis į 
besimeldžiantį. “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 tave, tai už ką gi?

Spaudoj ir gyvenime

Toronte, Kanadoje, leidžiamas 
[avaitraštis “Tėviškės Žiburiai” iš- 
eido savo tūkstantinį numerį. Tai 
jražus laimėjimas. Laikraštį leidžia 
Kanados Lietuvių katalikų kultū- 
•os draugija “Žiburiai”. Jį rūpestin 
jai ir sumaniai redaguoja kun. dr. 
?. Gaida, talkinamas red. nario Vyt 
Kastyčio. “Tėv. Žiburiai” duoda la
bai gausiai informacijų iš lietuvių 
išeivių kultūrinio, visuomeninio ir 
ekonominio gyvenimo kaip Kanado 
je, taip ir JAV-se bei kituose kraš

TŪKSTANTINIS

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

Komisaras susimąstę. Apsi
gręžė, priėjo prie stalo, nume
tė ant jo popierių gniūžte ir 
tarė: "Klausyk. Štai sąrašas 
tūkstanties žmonių, kurie tu
rės būti šią naktį sušaudyti. 
Išbrauk du šimtu...” Ir tikrai 
komisaras bent tuos du šimtu 
išbrauktųjų paleido. Gyvas Die 
vas krikščionio širdy davė jė
gos religiniu mostu ginti ne
laiminguosius ir tai paveikė 
net šaltą budelį.

*
Neseniai palaidojome Eisen- 

rowerį. Apie jį Nixonas išsita
rė, kad tai milžinas tarp žmo
nių. Jis buvo žmonijos gelbė
tojas nuo nacių maro ir didis 
valstybininkas vedant Ameri
ką gerovės keliais. Ir jo širdy
je buvo tikėjimas į 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 
VVhite House. The Faith of 
American Pręsidents”. Jau tė
vų šeimoje jis buvo įpratęs re
guliariai skaityti Sv. Raštą. 
Tapęs vyriausiuoju sąjunginiu 
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 mylinčių 
šeimų... šio krašto įkūrėjai 
kreipėsi į Sutvėrėją, kad mū
sų sukilimas turėtų prasmę... 
Ir savo tikėjimą jie įrašė į pa
grindinius dokumentus”.

Kai Jonas XXIII paskelbė 
planus apie ekumeninį suvažia
vimą, Eisenhoweris džiaugėsi, 
kad tas suburs tikinčiuosius 
spirtis prieš ateistinės prievar
tos grėsmę.

Prisimindamas 1944 m. bir
želio mėnesį, kai blogas oras 
privertė atidėti didįjį puolimą 
Normandijoje, vėliau Eisenho- 
weris rašė: “Jeigu nebūtų bu
vę nieko kito mano gyvenime 
įrodyti visagalio, gailestingojo 
Dievo buvimą, sekančiųjų 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. J. Pr.

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: 
941 Dundas Str. West, Toronto 3, 
Ont. Canada, Metams 6 dol.

Ateinantį rudenį “Tėv. Žiburiai

VLIKo ir ALTo atstovai pas Illinois senatorių E. M. Dirksen Lietuvos nepriklausomybės šventės proga. Iš 
kairės — ALT vald. narys J. Evans, VLIK pirm. dr. J. K. Valiūnas, šen. E. Dirksen, ALT pirm. inž. E. 
Bartkus ir Nėw Yorko šen. J. K. Javits.

MASKVOS SIŪLYMAI PEKINUI
Siūlo Kinijai pradėti pasitarimus įtampai sumažinti

Praėjusį šeštadienį, kovo 29 
d., Sovietų raštas įteiktas Kini
jai kitą dieną buvo plačiai iš
garsintas krašte ir užsienyje. 
Jis buvo atspausdintas visuose 
kompartijos leidžiamuose dien
raščiuose. Radijo siųstuvai pla
čiai aptarė rašto turinį. Jo nuo
rašai pasiųsti ambasadoms ir 
įstaigoms žinioms perteikti už
sienyje.

Raštas siekė dviejų tikslų: 
įrodyti Sovietų sienų su Kinija 
teisėtumą ir daryti mostą Ki
nijai tartis ginčytinais klausi
mais. Maskvos laikysena lei
džia spėti, kad rusai nesitikėjo 
raštu kinus įtikinti, bet jie siekė 
padaryti poveikį užsienio kom
partijoms, kviečiamoms glaus
tis po rusų kompartijos spar
nu.

Tik dviem dienom praslinkus 
nuo rašto įteikimo, Kinijos am
basada Maskvoje atkirto So
vietams : “Rašte nuo jo pradžios 
iki pabaigos apstu prasimany
mų ir šmeižtų, kurie iškreipia 
tikrovę”. Netrukus Pekinas pa
reiškė, kad kinų vyriausybė nė
ra linkusi pradėti pasitarimus 
su Maskva.

Maskvos įtaigosimai 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
gali džiaugtis tik abiejų kraštų 
priešai Susidūrimai prie Usu
rio žymiai pakenkę socializmo 
sąjūdžiui ir abiejų kraštų bend
rai kovai prieš imperialistinių

švęs savo gyvavimo 20 m. sukak
tį, kurią numatoma plačiau pami
nėti. J. Daugi.

Rokas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDA VAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Boleslavas pragulėjo ligoninėje visą žiemą. Vytau
tas jį lankė per savaitę porą ar trejetą kartų. Kartais 
su juo ateidavo ir Charlottė.

Vieną vakarą Vytautas sėdėjo Boleslavo palatoj ir 
vis žvilgčiojo į laikrodėlį.

— Keistas reikalas, Boleslavai, aš bijau, kad nebūtų 
kas atsitikę Charlottei,—susirūpinęs kalbėjo Vytautas.— 
Keista. Mes susitarėme čia susitikti šeštą valandą ir sep
tintą eiti į teatrą, o dabar jau yra po septynių ir jos vis 
dar nėra.

— Nesirūpink. Ji gudri mergina ir nieko jai neat
sitiks. Neišbėk iš čia taip greit, aš noriu pasikalbėti. Kai 
ji ateina aš pradedu nervintis. Ji yra iš aukštesnės kla
sės, ir aš visada jaučiuosi, kad aš turiu elgtis labai ofi
cialiai.

— Esi per jautrus. Charlottė nenori jokio oficialu
mo. Ji pažįsta tave, yra išmintinga mergina ir puikiai 
supranta situaciją.

— Taip, gal tu ir esi teisingas. Tiek to, bet aš no
riu pakalbėti kitu reikalu. Aš noriu tavęs paklausti, ar 
tikrai esi apsisprendęs vykti į Ameriką?

— Žinoma. Milda taip pat yra pasiruošusi ten vyk
ti.

GEDIMINAS GALVA

jėgų išpuolius.
Sovietų vyriausybė, nurodo

ma rašte, siekianti pastovios tai 
kos ir draugystės su kinų tau
ta. Ji skatina Kinijos vyriausy
bę susilaikyti nuo karinių veiks
mų pasienyje ir pasinaudoti 
derybomis ginčo klausimams 
spręsti. Atsiradę nuomonių skir
tumai turį būti pašalinti savy
bėje.

Rašto pabaigoje seka grasi
nimas. Esą, Sovietų vyriausybė 
nepakęsianti krašto apsupimo ir 
į ginkluotus užpuolimus atsa
kysianti ugnimi. Sovietai ir to- 
liau neleisią pažeisti “šventųjų”

Į sienų ir socialistinės tėvynės.
Sovietai įrodinėja sienų 

teisėtumą
Sovietų rašte bandoma atkirs 

ti kinams, kad rusų kompartija 
tęsianti fęodaJįį. ir carų užkaria
vimų politiką. Atkirtis nepatai
ko taikinio, nes, esą, ir kinai 
savinasi žemes, kuriose įkėlė 
koją jų pirkliai feodalinės Ki
nijos laikais. Kinijos priekaiš
tas esąs priešingas Lenino po
litikai.
Kinai reikalauja dalies Kazach 

stano ir Pamario srities su Vla
divostoku. Dėl Išorinės Mongo
lijos, vadinamos Mongolijos liau 
dies respublikos, kuri yra visiš
koje Sovietų įtakoje, jau seniai 
vyksta trintis tarp didžiųjų kai
mynų. Ne kas kitas, o Leninas 
pirmutinis nusprendė, kad cari
nės Rusijos valdytos žemės turi 
priklausyti Sovietams. Jis nu
sprendė Išorinės Mongolijos li
kimą ir darė žygius prijungti 
Lietuvą.

Kinai kovodami dėl jiems pri

klausiusių žemių, kurias valdo 
Sovietai, dažnai prikaišiojo Mas 
kvai užmačias įsigalėti Pabal- 
tyje ir vidurio Europoj. Jie daro 
išvadą, kad rusų kompartijos 
imperializmas nesiskiria nuo bu
vusio carinės Rusijos laikais. 
Šiame rašte Sovietai priekaišto 
neatremta ir nedaro skirtumo 
tarp teisėto ir neteisėto žemių 
prijungimo.
Sovietai gina naudingas sutartis

Sovietai, būdami meistrai ne
naudingoms sutartims laužyti, 
šiame rašte gina praėjusiame 
šimtmetyje carinės Rusijos su
darytas sutartis su Kinija kinų 
valdom? prijungti. Pasak raš
to Sovietų ir Kinijos sienos pra
vestos pasirėmus Aiguro, Tient- 
sino sudarytomis 1858 m. ir 
1860 m. Pekino sutartimis.

1861 m. buvę sutarta, kad 
rusų ir kinų valdas skiria Usu
rio upė. Kinų pasisavinta Da
manskio salelė atitekusi Rusijai.

Kinai atkerta, kad ano meto 
Pekinas buvęs jėga priverstas 
sutartis pasirašyti ir kinų val
das perleisti Rusijai. Maskva lai
ko kinų reikalavimus neteisė
tais. Pasak rašto, Pekino vy
riausybės sukeltoji propaganda 
siekianti sukelti kinų neapykan
tą Sovietams ir įtempti tarpusa
vio santykius.

Sovietų masalas
Rašte nurodoma, kad Sovie

tai buvo pasiūlę pradėti pasita
rimus su Kinija 1964 m. spalio 
15 d. Ši diena įsidėmėtina, nes 
anuomet buvo pašalintas Chruš 
čiovas ir prasidėjo dvivaldystė, 
užsitęsusi iki šio meto. Kinai at
metę anuometinį ir vėlesnius, 
t. y. d vi valdžių, skatinimus pra
dėti darybas.

Svarbiausais Sovietų masalas

— Žiūrėk, aš jau seniai norėjau pakalbėti su tavimi 
apie Ameriką iš psichologinio taško.

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

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

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

— Ne, 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, 
tą fanatišką komunistą, su kuriuo aš petys į petį ko
vojau prieš nacius Varšuvoj. Jis ten buvo šnipų biuro 
viršininkas.

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

— Taigi Grabczik man atidengė sensacingą ir vel
nišką 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”.

— Iš kur tu tą dabar sugalvojai?
— Leisk man kalbėti ir nežiūrėk vis į laikrodį. Tas 

planas nėra kokia misterija, jis yra rūpestingai Mask
voje išdirbtas per eilę metų. Ir tai yra sistema, paremta 
amerikiečių psichologija.

— Aš žinau Amerikos psichologiją, ji bazuojasi lais 
ve, demokratija, kapitalizmu ir t. t.

PASIRUOŠIMAI PASAULINEI 

PARODAI JAPONIJOJE

Parodoje bus išstatyti moderniausi išradimai

ALDONA MICHELEVIOIENE,
Japonija

1970 metų kovo 15 dieną ofi- sai ir išilgai miesto su daugybe 
daliai bus atidaryta Pasaulinė i meniškų tiltų, priduoda miestui
paroda Japonijoje. Jau kurią 
laikas vyksta pirmieji pasiren
gimai vadinamai EXPO - 70 ant 
gražių Senri kalvų netoli Osaka 
miesto. Žemės išlyginimo, elek
trifikacijos, kanalizacijos ir kiti 
darbai buvo pradėti pereitų me
tų pavasarį. Dabar jau auga, 
kaip grybai po lietaus, įvairių 
valstybių įvairiausios architek
tūros paviljonai — naujas mies
tas Japonijos širdyje.

Prieš keletą savaičių buvo a- 
tidarytas naujai pastatytas ult- 
ra modemus Osaka aerodromas. 
Tikimasi, kad jis per metus pa
jėgs aptarnauti 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 kran 
tų. Jis yra antrasis didžiulis 
miestas Japonijoje, turįs 3 mili
jonus su vii’šum gyventojų. O- 
saka yra lyg ir vartai susisie
kimo su Expo - 70 oru, jūra ir 
sausuma. Lėktuvais šis miestas 
pasiekiamas iš Tokio per vieną 
valandą, o traukiniu kelionė 
trunka apie keturias vaalndas.

Osaka miestas turi seną ir į- 
domią istoriją. Nuo 7-to šimtine 
čio jame buvo Japonijos vyriau
sybės buveinė — sostinė. Tik 
per antrąjį pasaulinį karą palaip 
sniui buvo visos valstybinės į- 
staigos perkeltos į Tokio, še
šioliktame šimtmetyje Osaka ta 
po Japonijoje vienu žymiausių 
komercinių centrų, iš kurio ėjo 
visa prekyba su Korėja, Kinija 
ir Europa.

Osaka yra kartais vadinama 
“Rytų Venecija”, nes visas mie
stas yra išraižytas daugybe ka
nalų, kurie seniau tarnavo su
sisiekimui ir transportui. 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 atsikurti 
1959 m. prekybos apyvarta sie
kusi 2 bil. rublių. Sovietai nutyli 
priežastis ūkinio bendravimo 
nutraukimo. Sovietų ūkinė pa- 

' rama Kinijai buvo nutraukta 
dėl politinių nesutarimų, kurie 
iššaukė tarpusavio trintį, o da
bar pasienyje karinius susidū
rimus, kurie Sovietams kelia ne
rimą dėl įvykių tolimesnėje atei
tyje.

— Tai, komunistai todėl 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 tuos smegenis paralyžuoti per pen
kiasdešimt metų. Taigi, Anno Domini 1995 ar 2000 A- 
merika bus pilnai komunistų kontroliuojama.

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

cialius psichologinius kanalus. Tie kanalai yra padalin
ti j penketą grupių, penkiems dešimtmečiams. Pirmas 
kanalas yra labai populiarus, — tai šnipinėjimas, vieti
nis ar įgabentas. Antra, Amerikos vyriausybės atskėlimas 
nuo jos gyventojų. Svarbiausias komunistų noras įvesti 
krašto vadovus į nepabaigiamas diskusijas dėl visai aiš
kių problemų, pavyzdžiui “Vanduo yra šlapias”. Edmun 
das man tai jau aiškino seniai, kaip komunistam svar
bu išvystyti Amerikoje kietas kovas tarp dviejų grupių, 
antikomunistų radikalų ir moderuotųjų antikomunistų. 
Ši kova turi tęstis antrąjį dešimtmetį.

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

— 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 
prisigamintų kuo daugiau ginklų, maždaug tai vykdytų 
per porą dešimtmečių. Karo pramonė išsivystytų iki 
aukščiausio laipsnio. Maskva šauks apie karo ruošėjus 
ir tuo metu Maskva vis inspiruos Ameriką, kad ši vis 
labiau ginkluotųsi.

(Bus daugiau) -ssssr-

savotiško veneciško grožio. Mie
ste priskaitoma iki 1700 tiltų.

Miesto gatvės ir bulvarai yra 
gražiai apsodinti medžiais, o 
krautuvės bei didesni prekybos 
namai perpildyti turistus vilio
jančiomis prekėmis. Osaka yra 
skirtinga taip pat savo įdomiais 
ir istoriniais muziejais ir gau
siais teatrais. Kiekvienam tu
ristui yra patartina aplankyti 
naujai pastatytą “Kabukizą”. 
Tai yra teatras, kuriame vaidi
nama japonų klasinės dramos, 
žinomos “Kabuki” vaidu. Pen
kiasdešimts kilometrų spinduliu 
nuo Osakos miesto yra daug į- 
domių istorinių vietovių: impo
zantiškų šinto ir budistų šven
tovių, senovinių pilių ir natū
ralių parkų. Atvykusioms į pa
rodą bus sudaromos galimybės 
lengvai aplankyti šias vietoves.

Šiuo metu jau kyla virš žemės 
paviršiaus šių valstybių didžiu
liai paviljonai: Kanados, Dani
jos, Norvegijos, Švedijos, So
vietų Rusijos, Belgijos, D. Bri
tanijos, Prancūzijos, Olandijos 
ir Jungtinių Amerikos Valsty
bių. Patys japonai yra numa
tę pastatyti 21 paviljoną, ku
riuose bus išstatyta įvairių jų 
firmų gaminiai. Be to, jie yra 
užsimoję išplanuoti keletą cha
rakteringų japoniškų sodų.

Japonai pasižymi savo sodų 
grožiu ir originalumu. Niekur 
kitur pasaulyje nėra tokio savo
tiško ir įdomaus stiliaus. Tipiš
kas japoniškas sodas neturi si
metrijos, bet yra taip suplanuo
tas, kad kiekvienas jo kampas 
yra vienodai žavus ir patrauk
lus. Japoniški sodai yra ne tik 
{jilni įvairių medžių, gėlių bei 
kitos augmenijos, bet taip pat 
turtingi dirbtinais tvenkiniais, 
kriokliais ir ežerėliais. Papras
tai per tuos vandenis yra 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 lieptai 
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 yra iškabin
tas didžiulis laikrodis, kuris ro
do ne tik laiką, bet taip pat mė
nesius ir dienas,
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DRAUGAS, Penktadienis, 1969 m. bal. mėn. d d. I

Velykų rytą
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EASTER GREETINGS

REIKIA DAUGIAU PAGARBOS 
SAVANORIAMS KŪRĖJAMS

ANTANAS GINTNERIS

Prieis 50 metų, kai iš po šimt 
mečio vergijos kėlėsi Lietuva, 
kaip laisva ir nepriklausoma 
valstybė, reikėjo kam nors pa
dėti jai prisikelti. Prieš tai pa
rengė dirvą aušrininkai, knyg
nešiai ir kiti susipratusieji lie
tuviai, o I pas. karo pasėkoje 
savo pasiryžimu .veiksmu ir 
krauju ją atstatė Lietuvos ka
riuomenės savanoriai.

Tuomet atsirado garbingų, 
drąsių ir ryžtingų vyrų, kurie, 
vyriausybės pašaukti tėvynę, gin 
ta, stojo savanoriais. Ir jų buvo 
ne keliolika, bet tūkstančiai. 
Vieni jų krito kovoje, kiti tapo 
invalidais. Už tą savo ryžtą ir 
garbingai atliktą darbą, pasiau
kojimą ir mirtį jie vėliau buvo 
apdovanoti medaliais, Vyties 
kryžiaus ordenais ir pagaliau 
ar tarnyba ar žemės gabalu.

Lietuvos kariuomenės savano 
riai — kūrėjai vyriausybės bu
vo įvertinti. Bet keitėsi laikai. 
Atėjo svetimieji į Lietuvą, ją 
pavergė, atėmė laisvę ir dauge
lį išvežė i Sibirą. Kiti iš jų sė
dėjo kalėjimuose iki karo su 
Vokietija pradžios.

Artėjant antrą kartą Sovietų 
armijai į Lietuvą, daugelis sa
vanorių pasitraukė į vakarus, 
kur Vokietijoje vėl Ibuvo gražiai 
susiorganizavę ir rodė savo gy
vybingumą, tikėdamiesi grįžti į 
tėvynę ir būti naudingais savo 
kraštui. Bet jų viltys neišsipil
dė. Turėjo išemigruoti, kaip ir 
kiti lietuviai.

Kelios dešimtys savanorių— 
kūrėjų atvyko į JAV. Stipresnie
ji įsikūrė gerai, kiti prasčiau. 
Jų tarpe buvo karo invalidų, 
kurie negalėjo gauti geresnio 
darbo dėl sužeidimų ir vyresnio 
amžiaus. O po 20 metų jų svei
kata visai sumenkėjo. Reikia 
stebėtis, kaip jie sugebėjo iki 
šiol išsilaikyti, kai visų savano
rių — kūrėjų amžiaus riba jau 
stovi tarp 65—80 metų. Taigi 
žmonės savo gyvenimo saulėly
dyje, verti dėmesio ir pagarbos.

Mačiau savanorius einančius 
į Lietuvos kariuomenę būdamas 
moksleiviu. Stebėjau jų atsisvei 
kinimo su namiškiais scenas. 
Vėliau jau skaitėme apie jų žy
gius fronte, kautynėse, pergalė
se. Tai buvo džiugu, .miela ir 
garbinga. Daugelio savanorių 
mirtis suteikė mums galimybę 
toliau mokytis, dirbti ir laisva: 
gyventi.

Dabar savanorių — kūrėjų 
matome ir Chicagoje, kur jie 
turi savo organizaciją. Tačiau 
kasmet jų eilės retėja. Spaudoje 
tik skaitome, kad toks ir toks 
savanoris mirė, kaip generolas, 
taip ir eilinis karys. Paskuti
niame jų susirinkime, švenčiant 
50 m. Lietuvos nepriklausomy

bės sukaktį, juos aplankė ir 
prel. M. Krupavičius, kuris jau! 
retai besilanko į viešus pobū
vius, norėdamas tinkamai pa
gerbti ir įvertinti jų atliktus 
žygius, pasakydamas karštą ir 
pilną tėvynės meilės kalbą.

Tačiau savanoriai — kūrėjai 
labai skaudžiai išgyvena kiek
vieną neteisybę, kas rašoma ari 
kalbama jų adresu, kaip spaudo 
je, minėjimuose, parengimuose, 
jų nematant ir neįvertinant. 
Man atrodo, taip įvyksta todėl, 
kad prie visokių viešų padengi
mų jau atsistojo jaunesnioji 
karta, kuri mažai ką atsimena 
apie anuos garbingus ir rizikin
gus metus.

Skaitėme, kaip savanoriai — 
kūrėjai verkė salėje, minint 
Vasario 16 minėjimą, nes tik 
jie tinkamai suprato ir prisimi
nė, kai jie buvo jauni, pilni 
sveikatos .veržėsi į kovą dėl 
Lietuvos laisvės.

Kaip ten bebūtų, bet savano
riams — kūrėjams duokime ke
lią. Visų lietuviškų organizaci
jų vadovybės turėtų pamatyti 
savanorius — kūrėjus, juos pa
sikviesti ir įvertinti jų atliktus 
darbus, o progai pasitaikius — 
apdovanoti. Juk be jų pasiauko
jimo nebūtų Ibuvę ir jokios ne
priklausomos Lietuvos, kurioje Į 
mes gimėme, užaugome ir lais- • 
vai gyvenime. Jų jautrumą teko 
pastebėti ir šių metų Vasario j 
16 minėjime, kai pora savanorių 
mėgino išeiti' iš salės tik todėl, 
kad giedant JAV himną kartu' 
nebuvo sugiedotas ir Lietuvos 
himnas. Žinoma, kad prie to 
prisidėjo ir Lietuvos nepriklau
somybės akto leidimas skaityti 
jaunai mergaitei, o ne pražilu
siam savanoriui — kūrėjui.

— James Buohanan buvo 
Amerikos vienintelis preziden
tas viengungis.

RKST WISHES TO MY MANY 
PRIENUS

ON THIS HOI.Y EASTER DAY.
Courtesy o f

EMILY LINHART
ITof.'ssional EI ect.ro logist
Permanent „air Removal 

PHONE 523-1730
3441 S. Halsted St., Chicago. III.

STNCERE BLESSINGS TO MY 
,.-j: 1 |.;v ns • V|) PATRONS

ON THIS HOI.Y EASTER DAY. 
Courtesy o f

ELMERS
STANDARD SERVICE STATION 

COMPLETE AUTO SERVICE
FACULTY 3-9705

VVoodstock and Ogden Avė. 
Clarendon Hills, Illinois

SINCERE BLESSINGS 
TO OI R MANY FRIENDS

ON THIS HOI.Y EASTER DAY. 
Courtesy of

Ray-Vogue Schools
750 N. Michigan Avė. 
CHICAGO. ILLINOIS

RĘST VVISHKS TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOI.Y EASTER DAY. 
Cou»4tes.v oi

Bartecki’s Pharmacy
PreKcrlptlons aeeurately eompounded 

TEL. REUanee 5-5868
4259 W. 63rd St., Chicago, III

RĘST \VISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOLY EASTER DAY. 

Couitesy of

Kaspar Hardware 
3732 W. 63rd St., RE 5-2181

SINCERE BLESSINGS 
TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY
Courtesy of

T O W N
AUTO REBUILDERS

Oompiete auto lepairing & Touiiig 
PHON E 735-3232 

4550 W. 63rd St., Chicago, III.

BEST WTSHE8 TO ONE AND ALE 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of
REJEDER

SHEET METAL VVORKS
PORTSMOUTH 7-7100

4621 W. 63 r d St.. Chicago, III.

BEtST WISHES FOR4 A 
HAPPY

AND JOYOUS EASTER 
Compliments of

A FRIENO
BEST VV1SHES TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of

Midvvay Pharmacy
4324 W. 68rd St., Chicago, Illinois 

Tel. PO 7-9155

SINCERE BLESSINGS TO ONE 
AND ALL

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of

Egan Funeral Home
3700 W. 63rd. Chicago, IU.

LU 2-2000
SINCERE BLESSINGS TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

Courtesy of

VALIRNT RESTAURANT
Phone 422-0345

7844 So. Cicero Avė. Chicago, 111.
BEST VVISHES TO OUR MANY 

FRIENDS
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

Courteey of
R. O’Brien & Sons Co., Ino.

VVHOLESALE meats 
FRONTIER 6-1212 

4224 South Racine, Chicago, Iii.
BEST VVISHES TO MY MANY 

FRIENDS
FOR A JOYOUS EASTER 

Courtesy of

DR. PAUL A. ROSBOROUGH
1750 E. 87th Street. Chicago, IU. 

TEL. SO 8-0600

BEST VVISHES TO OUR MANY 
FRIENDS

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Courtesy of

ELECTRONIC CONTROL 
SERVICE

Radio & Television Service 
PHONE — 582-5110 

4120 W. 63rd St., Chicago. Illinois
BEST VVISHES TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

Courtesy of

Orlando’s Pizzeria
4235 W. 63rd St., Chicago, Illinois 

Tel. 735-0554
BEST VVISHES TO OUR 
FRIENDS AND PATRONS

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Courtesy o f

MARQUETTE PARK SERVICE 
STATION

Complete Auto Service 
Motor Repaiirs — Tune-ups

3655 W. «3rd St.. Chicago. III.

BEST VVISHES TO MY FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Courtesy of

Dan’s Barber Shop
PHONE — 767 - 5901 

4020 West 55th Street, Chicago, HI.

BEST VVISHES TO M Y FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy o f

FELIX CACHEY
MASON CONTRACTOR

For FAtiinates Phone 636-6808 
10312 South Kenneth Avenue

OAKT.AWN. ILLINOIS

STNCERE BLESSINGS 
TO ONE AND ALT, O N THIS 

HOT.Y EASTER DAY 
Courlesy of

Sliz’s Delicatessen
Manufacturers Of »

Home Mado Polish Sausage
b.VFAYETTE 3-0533 

311G VV. 43RD St. AT ARCHER 

BEST VVISHES
TO OUR MANY FRIENDS ON THIS 

HOLĄ' EASTER DAY 
Courtesy o f

AL GUALANO 
and FAMILY

Remkit tuoe biznierius, kūne 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOI.Y EASTER DAY 
Courtesy of

Park Lawn Pharmacy, Ine.
I*reseriptions accurntely compoundcd 

PHONE — 735-6221 
4324 W. Marųuettc Rd., Chicago

BEST VVISHES TO OUR MANY 
FRIENDS

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of

MUSHROOM GROVVERS ASS’N 
SALES

TEL. HAymarket 1-7088 
18 So. Water Market, Chicago, III.

BEST VVISHES TO OUR MANY 
FRIENDS

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Courtesy of

CARDINAL TOOL AND 
MANUFACTURING CO.
2665 Mannheitn Road,

Dės Plalncs, UI, Tel. 827.8181
BEST VVISHES TO OUR MANY 

FRIENDS
ON THIS HOLY EASTER DAY
FAMILY SPORT CYCLE 

CENTER
(Your friendly Yamaha dealer) 

Sales — Parts — 8ervloe
TEL. HEMLOCK 6-2930 

5940 S. AVestem Avė, Chicago, III.

SINCERE BLESSINGS
TO OUR FRIENDS 

x -D ASSOCIATES 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Couvtesv o f

AIRPORT ELECTRIC CO.
Phones: RE 5-5757; PO 7-3248 
6342 S. Central Avė., Chicago, III

BEST VVISHES TO OCR 
FRIENDS INI) PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Courtesy of

SAKEENY HAIR STYLISTS
Men only — 'Mon. and Tues. nites 

For Appointment BE 3-8706 
1832 VVest 95th St„ Chicago, Iii

BEST VVISHES TO MY FRIENDS
AND PATRONS

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Courtesy of

MAC’S SHELL SERVICE
Complete auto and tovvlng Service

TEL. REliance 5-1668 
4125 VV. 63rd St., Chicago, Illinois

BEST VVISHES TO OUR MANY 
FRIENDS

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Courtesy of

NEVV HERMES 
ENGRAVING MACHINE CORP. 

— W. C. Kainin Co., IMstributors — 
8534 VV. 63rd St., Chicago, Illinoif

TEL. PRospect 8-5352

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOI.Y EASTER DAY. 
Courtesy of the

SILVER LAKE GOLF CLUB
FIELDBROOK 9-6940 

147th Street & 82n<l Avenue 
OHI.AMI PARK. ILLINOIS

BEST VVISHES 
TO MY MANY FRIENDS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of

RICHARD CANMAH
INSURANCE

Tel. VVA 2-0400 CIUcago Illinois 
175 VVest .iaekson Itlvd.

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Courtesy of

SOUTHVVEST FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASS’N 

TEL. — 436-4600
3525 W. 63rd St., Chicago, Illinois

BEST VVISHES TO MY FRIENDS 
AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of

AHH’S TAILOR SHOP
5723 W. 63rd St., Chicago, Illinois 

TEL. 767-3711

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS 

FOR A JOYOUS EASTER 
Courtesv of
ROBIN’S

ARROVV AUTO SUPPLY, INC.
VVALBROOK 5-6400 

2755 VV. 68rd St., Chicago, III.
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 

N D PATRONS
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of

„ DAD’S CLOTHES CARE
PROSPECT 8.9120 

2619 VV. 63rd St., Chicago, III.
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 

AND ASSOCIATES ON THIS 
HOLY EASTER DAY 

Courtesy of

ALL. A-M A TIC 
T R A NS M I S S I 0 N S
5243 South Archer Avenue 

TEL. 581-3442

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of the

M I D VV A Y STANDARD 
SERVICE STATION 

Complete Auto Service 
PHONE — 585-1669 

6301 S. Cicero Avė., Chicago, 111.
SINCERE BLESSINGS TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS
ON THIS HOLY EASTER DAY4

Courtesy of the

SICILIA RESTAURANT
PHONE 925-3808 

5543 S. Damen Avė., Chicago, III.

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of the

Republic Bank of Chicago
6501 So. Pulaski Rd., Chicago. III. 

TEL. 581-4500

BEST VVISHES TO MY FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of

BOB’S STAHDARD 
SERVICE

COMPLETE AUTO SERVICE
6301 S. Kostner Avė., RE 5-9771
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 

AND PATRONS
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of

MCDONALD’S HAMBURGERS
Hnmburgers, Fr’ch Fries, Soft D rinks 

PHONE — 476-9520 
5733 S. Kedzie Avė., Chicago, 111.

BEST VVISHES 
TO OUR MANY FRIENDS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of

A. J. TRELA ROOFING CO.
ROtOTNG AND SHHNG 

FOR FST1M4TES GR 6-4318 
6604 So. Hermitage 

CHICAGO. ILLINOIS

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
ON THIS HOLY EASTER DAY.

COURTESY OF

MURPHY MOTORS, INC.
— FACTORY AUTHORIZKD —

FORD SALES and SERVICE 
(Ford City Shopping Center 1

4424 VVest 77th Street, Chicago, Illinois Phone 581-5858

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
ON THIS HOLY EASTER DAY

COURTESY OF THE

TOVVNSEND COMPANY
(T-R-S Di Vision)

0600 South Oak Park Avenue, Chicago, Illinois, Phone 735-1134
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 

ON THIS HOLY EASTER DAY
Courtesy of

District Fumiture and Appliances, Ine.
PHONE — 254-4700

4501 South Pulaski Rd., Chicago, Illinois

BEST VVISHES TO MY MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY.

Courtesy of

KEN S C H W A M B O R N
Plumbing and Seuerage Contractor — Vew VVork and Maintenance 

Lieenaed and honded For ėst ima tės Phone: GA 4-9755 
__________ 9515 South St. Louis. Evergreen Park, Illinois___________

BEST VVISHES TO OUR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY.

Courtesy of

M. P. SCHNELLER 8C ASSOCIATES. Ine.
Webster Street & Railroad, Montgomery, Illinois, Phone 892-7961

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY'.

COURTESY OF

MARZANO’S
128 Lanes — Open bowling anytime.

Cocktail Lounges — Grills — Banųuet Roams.
MARZANO’S MIAMI BOWL, 5028 So. Archer, LUdlovv 5-8787 
MARZANO’S CLEARING BOVVL, 5583 VV. 63rd St., LU 5-4200

AMPLE FREE PARKI N G__________

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY.

COURTESY OF THE NEW

SKYVIEW RESTAURANT
<^%iž¥,"wS:No''"-F‘^lTE<WRKfNS°” _

4801-03 West 63rd Street, Chicago. Illinois — Phone 767-1896

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY ;

COURTESY OF THE

RED LANTERN SUPPER CLUB
FOR RKSHRVATIONS PHONE REpublic 7-4447 

1942 ĮVEST 63rtl STREET CHICAGO, IL1JNOIS
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 

FOR A JOYOUS EASTER.
COURTESY OF

SOVEREIGN OIL COMPANY
PETROLEUM PRODUCTS

5051 South Knox, Chicago, III. REliance 5-5050
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY.
COURTESY OF THE

Austin Sinclair Service Station
Oompiete Auto Service — Road Service — Mlltor lUipatrs — 

Tune-upn — Ignltlon, Ete.
5956 West 63rd Street, Chicago, Illinois, Phone — 767-9448

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY.

Courtesy of

F L I P’ S N E V E R INN
5908 West 68rd St., Chicago, Illinois, Tek REliance 5-4436

SINCERE BLESSINGS TO MY MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY.

Courtesy of

DR. A. F. ROMANSKI
6918 So. Archer Avenue, Chicago, Illinois Phone — 586-3645

SINCERE BLESSINGS TO OUR P’RIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY.

COURTESY OF

LORRAINE’S BAKERY
“Fresh baked goods daily’’ilS(, ,

3956 W, 63rd St., Chicago, III., POrtsmouth 7~133S
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY.
COURTESY OF

EVERGREEN POPCORN AND CARAMEL SHOP
95th and Western (.Evergreen Plaza), Chicago, III. — Tel. 857-9369 

A.TTENTION! Wlth every purchase of a 1 lb. l>ag of Carajnel Corn at 
77c you will receive a free box of popcorn or Ice cream co.ne — wlth 

this coupon ad.

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY.

COURTESY OF

Golden Ox Restaurant South, Ine.
FOR RESER.VATIONS: PHONE 735-0400.

4358 West 51st Street, Chicago, Illinois_____________

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
ON THIS HOLY EASTER DAY.

Courtesy of the

SPECIAL TOOL ENGINEERING CO.
4539 South Knox Avenue, Chicago, Illinois Tel. POrtconouth 7-6690

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS & ASSOCIATES 
ON THIS HOLY EASTER DAY

COURTESY OF

CRAWFORD AUTO PARTS
6425 South Pulaski Road, Chicago, Illinois — Tel. REliance 5-3388

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY.

Ranąuet Halis For Meetlngs, Parties, ete.

.M60 South Cicero Avė. NCT' Chicago, Rlint,

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES
ON THIS HOLY EASTER DAY.

COURTESY OF THE

C AND s BUILDERS
For estfanates phone — POrtsmouth 7-2696

COUIITESY OI

NINETEENTH W A R D
REGULAR DEMOCRATIC ORGANIZATION

THOMAS F. F.TZPAT,UCK. Ward ComnntemAn"

8947 S. Mestom Avė., Chicago, III. Phones BEverlv 8-87B« A gjntn

BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS
ON THIS HOLY EASTER DAY

. _ ______ COURTESY OF
ALTRU NURSES REGISTRY Ine.

PROFESSIONAL AND NON-PROFESSIONAlL NURSES 
2 locationa: 165 Green Bay Rd., Wilmette, Illinois, Tel. _ 256-4665 

fllOS Terrace Placę, Des Plames, Illinois, Phone 298<I434



mūsų kolonijose
Kenosha-Radne, Wisc.
V FB.’ Ken°sh°s — 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. 
nariai. O kiti norėtų, kad abiem 
kolonijom kvota būtų numatyta 
atskirai. Primenu,' kad šių eilu
čių autorius nieko dėtas dėl kvo
tos nustatymo. Tai atliko LF 
centrinės organai, skirstydami L 
F kvotas LB apylinkėms, o ne ko
lonijoms. Mirusioms tautine dva
sia Amerikos lietuvių kolonijoms 
mūsų tautinės institucijos kvotų 
nenustato. Mes neturime užsi
gauti bet didžiuotis, kad Keno- 
shos ir Racinos kolonijų lietu
viams esant negausiems, bet tau
tine dvasia gyviems teko truputį 
per didelė kvota. Mūsų tautinis 
išlikimas nėra matuojamas pa
gal lietuvių kilmės kraują, bet pa 
gal mūsų tautinės dvasios ir savi
garbos stiprumą.

Šiuo laiku mūsų įnašas į LF y- 
ra 8,400 dol. Jis galėtų būti ir 
18,000 dol. jeigu būtų ir kiti tau
tiečiai, tiek ilgai nelaukę apsi
spręsti su savo įnašu pastatyti 
piniginę ir dvasinę tvirtovę.

LB egzistuoja jau septyni me
tai. Jeigu tik iš naujųjų ateivių, 
dirbančiųjų savo profesijose, pir
mais metais būtų LF paaukoję 
savaitės uždarbį, LF būtų su kau
pu milijonas dol., kuris per mi
nimus metus būtų davęs ar
ti pusės milijono dol. kultū
rinei veiklai, o kadangi są
moningi mūsų tautiečiai per sep
tynerius metus dar neapsispren
dė su savo įnašu į L F., jis davė 
tik 68,000 dol. Koks didelis nuos
tolis padarytas dėl mūsų neapsi
sprendimo, kuris nesugrąžina- 
mas, kaip ir mūsų praleisti septy- 
neri gyvenimo metai.

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 
visi susipratę lietuviai turime iš
sivaduoti iš siaurų asmenišku
mo ambicijų. Tik tada atsieksi
me pilnų laimėjimų kovoj dėl

tautinio ir kultūrinio išlikimo.
Būtų labai gražu ir naudinga 

kad visi tautiečiai, kurie supran
ta LF reikšmę, pagal savo išga
lės padarytų įnašus į LF arba į- 
amžintų savo artimuosius LF 
parengime, kuris įvyks balan
džio 19 d. Danų salėj, Kenosha, 
Wis.

B. Juška

Hartford, Connecticut
TĖVAI DOMISI 

LITUANISTINE MOKYKLA
Kovo 21 d. v. LAP įklube įvy

ko Hartfordo Lituanistinės mo
kyklos mokinių tėvų susirinki
mas. Susirinkime pranešimą iš 
mokytojų suvažiavimo New Yor 
ke padarė mokytojos: Katerine 
Marijošienė ir Apolonija Vitkie
nė.

Pranešime abi mokytojos nu
švietė, kad suvažiavimas buvęs 
įdomus, paskaitos aktualios. Iš 
kelta daug svarbių idėjų lituanis 
tinių dalykų mokymo reikalu, 
Esą, iš pagrindų reikią pakeisti 
programą: duoti ne daug daly
kų, bet mažai. Svarbiausia — 
įskiepyti mokiniui ,kad pamėg
tų lietuvišką žodį, t. y., kalbą, 
ir knygą; eiti prie to, kad ne
reiktų versti vaiko lankyti li
tuanistinių pamokų, bet kad jis 
pats savo noru eitų. Viena jau
na mokytoja pasmerkusi, sako, 
tėvus, kad jie verčia savo vai
kus lankyti lituanistines pamo
kas, o patys lietuvių kalbą dar
ko, kalbėdami su barbarizmais.

įSuvaži avime dalyvavę ir ga
na jaunų žmonių, apie 16 metų, 
kurie dar tik rengiasi būti mo
kytojais.

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 
programą, tuo papildydamas mo 
kytojų — atstovių susirinkime 
padarytą pranešimą.

(J. Bemt.)

Clevelando Vysk. Valančiaus Lituan. mokyklos kanklininkės, kurioms vadovauja O. Mikulskienė, dažnai at
lieka parengimuose programą. Nuotr. J. Garlos

Lietuvių mokytojų konferencija Toronte
Kanados lituanistinių mokyk- PRANYS ALŠĖNAS

lų mokytojai kovo 22 d. Toron- ------------ ------
te, Prisikėlimo parapijos parodų pakeistas todėl, kad gauta labai 
salėje, turėjo savo suvažiavimą- logiškos kritikos laiškų, nes a- 
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- 
konferencijoj dalyvavo 49 moky- ty vien todėl, kad šeštadienines 
tojai iš Toronto, Montrealio, Ha- m-klas lankąs labai mažas pro- 
miltono, S. Catharines, London, centas lietuvių vaikų, Šviet. tary- 
Ont., Windsoro ir Chicagos (pre- bos p. A. Rinikūnas, visiškai su 
legentė mokyt. J. Juknevičienė), tuo nesutikdamas, pabrėžė, jog 
Šalia mokytojų suvažiavime daly- Kanadoj, kur iš viso tėra tik apie 
vavo visa eilė garbingų svečių, 25,000 lietuvių, o mokinių litua- 
mokinių tėvų bei spaudos atsto- nistinėse m-klose apie 1,200, tai 
vų. i jau esąs procentas pažymėtinai

Atidaromąjį žodį tarė Šviet. gražus, 
k-jos pirm. L. Tamošauskas, o

j mos”. Joje daugiausia buvo kal
bama apie santykius tarp moki
nių ir mokytojų. Paskaita, kaip 
iš viso ko atrodė, labai kruopš
čiai paruošta, puikiais teigimais 
apipinta, tik, gaila, prelegentė 
ją skaitė perdaug paskubomis.

“Kontraversiškiausia” paskai
ta ar, galbūt, kaip ir iš jos pa
vadinimo gal atrodytų, — buvo 
A. Rinkūno skaitytoji “Beskyrinė 
sistema kaip individualinio ir ko
lektyvinio mokymo sintezė”.

Šioji ped. A. Rinkūno paskai
ta, labai gerai paruošta, jo išgy
venta, įsisavinta ir perleista per 
jo paties pergyvenimo jausmus,

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. balandžio m. 4 d.

nes būvota daugelyje tokių bes- 
kyrinių mokyklų (čia — Kana
doje), sekta tokio mokymo me

Paskaitos

Suvažiavime buvo skaitytos
invokacinę maldą sukalbėjo kun.
Ambrozijus Prakapas, OFM. Dar
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-

todai, jo eiga ir t.t. Be to, pas
kaita paruošta ir surašyta su 

(Nukelta į 6 psl.)

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKI VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS

PETRAS KAZANAUSKAS
Mutual Federal Bendrovės — Prezidentas

2212 W. Cermak Rd., Chicago, III. 60608
J?

SU ŠV. VELYKOMIS SVEIKINAME 
VISUS SAVO MIELUS KLIENTUS.

TAUPA
Čia visados galima pasirinkti mūsų pačių gamintų delikatesų 

ir vietinių bei importuotų prekių.

2819 West 71st Street, tel. RE 7-1996 —- Sav. B. ir P. PAKŠTAI

CLEVELANDO ŽINIOS

previčiūtė (torontietės) ir mokyt, 
Mileris (iš Hamiltono).

Suvažiavimą žodžiu sveikino 
Lietuvos gen. konsulas Kanadai 
dr. J. Žmuidzinas, JAV-bių LB 
Šviet. skyriaus atstovė J. Juknevi
čienė ir PLB Švietimo tarybos 
pirm. A. Rinkūnas. Telegrama 
sveikino Kanados kunigų Vieny
bės pirm. prel. dr. J. Tadaraus- 
kas, o vakare (vakarienės metu) 
KLB Krašto v-bos pirm. dr. Če-

vių pasimokančių ir pamokan
čių diskusijų. Suvažiavimo daly
viai po to kėlė pageidavimą, kad 
paskaitų tekstai būtų multipli
kuoti, kad kiekvfėnas galėtų jas 
atskirai įsigyti. Tti

Suvažiavime buvęs “Tėviškės 
Žiburių” redaktorius dr. Pr. Gai
da vėliau viešai pažadėjo tas 
paskaitas išspausdinti šiame sa
vaitraštyje.

Viešnia iš Chicagos, mokyt.
i mi u u 11 uju tuiiiuin>«

GRANDINĖLES PAVASARIO 
BALIUJE SU NAUJA 

PROGRAMA
Atvelykio šeštadienis, šiemet iš- 
puoląs balandžio 12 d., yra tra
dicinė diena, kada jau per me
tų eilę Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinė mokykla rengia puikų 
pavasario balių.

Baliaus svečius savo turtinga 
ir įdomia programa pradžiugins 
Grandinėlės šokėjai, kurie nepa
ilstamo vadove Liūdo Sagio vado 
paujami, paruošė naujų šokių, 
tūrių dalį parodys pavasarinia
me parengime. Naujuose šokiuo
se atsispindi vestuvių mintis, o 
riša šokių pynė yra vestuvinės 
įuotaikos ir iškilmių ženkle

Šokių žaisme, pavadintam 
‘Jaunuosius palydint,” jaunoji 
lėvės specialiai Aldonos Vaito- 
įienės iš Toronto išaustus rūbus, 
12 lietuviškų juostų riš jaunųjų 
ankas ir nauji mergaičių rūbai 
>uoš naują programą.

Clevelandiečiai bus pirmieji, 
:urie turės laimę matyti naujai 
jertvarkytą Grandinėlės progra- 
ną, su kuria jie jau yra užkviesti

Baltimorę, bai. 19 d., Londo- 
ią, Canadą balandžio 26 d., ir 
damiltone gegužės 3 d.

Kongreso atstovas Charles E. 
Zanik sudarė sąlygas, kad Gran- 
linėlės šokėjai turės progą aplan
kyti Kapitolių Washingtone bai. 
!0 d., o sekmadienio pamaldas 
Jrandinėlės »dalyviai išklausys 
Vashingtono šventovės Šiluvos 
koplyčioje.

Pavasario baliaus pradžia S v. 
ak. Šv. Jurgio parapijos salėje, 
lokiams gros J. Pažemio orkest- 
as “Sūkurys”

Bilietus prašom įsigyti pas Vy- 
kupo M. Valančiaus lit. mokyk 
os tėvų komiteto pirm. VI. Palu

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

V. R.
A.A. MARIJA KRIVICKIENĖ
Marija Krivickienė mirė 1.13 

d., sulaukusi 70 m. amžiaus Bu
vo palaidota Kalvarijos kapinė
se. Velionė, kaip ir jos vyras Vla
das Krivickas, pavyzdingi lietu
viai, seni “Draugo” ir “Laivo” 
skaitytojai, uolūs lietuviškos spau 
dos ir labdarybės darbų rėmėjai. 
VI. Krivickas, giminės, artimieji 
ir pažįstami velionės Marijos mir 
tį apgaili.

K.
KORTAVIMO VAKARAS

Vyčių 25 kuopa kovo 23 d. 
erdviuose Ev. ir Jono Andruliu 
namuose surengė kortavimo va
karą. Prisirinko apie 50 žmonių, 
kurie gražiai praleido laiką. Bu
vo pavaišinti ir laimėjo daug ver 
tingų dovanų. Visi buvo paten
kinti ir dėkingi šeimininkams už 
malonų priėmimą. Pelnas pa
skirtas stipendijų fondui.

Mirusio gen. Eisenhower brolis Mil- 
ton sakosi nesijaučiąs gerai ir buvo 
tyrimams nugabentas j Walter Reed 
ligoninę Washingtonc

pas ir šiemetinis Toronto šešt. J. Juknevičienė,? vadovaujanti 
m-klos tarybos pirm. kun. P. A-j priešmokyklinio amžiaus vaikų 
žubalis. (2,5 -5 metų) mokyklai — Ame-

Švietimo tarybos pirm. A. Rin
kūnas savo sveikinamajam žody
je pabrėžė, jog Liet. švietimo ir 
šeimos metų proga PLB, o taip 
pat ir kitų žymiųjų mūsų institu
cijų prožektoriai, esą, atkreipti į 
lituanistinį švietimą ir pačius 
švietėjus — lietuvius mokytojus. 
Lietuvių fondas (Amerikoje) 
švietimo reikalams paskyręs net 
12,000 dol., už kuriuos, kaip pa- 
žymėtiniausias reikalas, būsiąs 
išleistas Švietimo metraštis — 
knyga ir toks metraštis Ameriko
je būsią stengiamasi leisti kas
met. Taip pat šių metų proga 
visi lituanistinių m-klų mokyto
jai būsią apdovanoti specialiais 
garbės diplomais. Jie būsią išduo
ti visiems mokytojams, išdirbu
siems lietuviškoj mokykloj bent 
trejetą metų (ne taip, kaip anks
čiau buvo paskelbta, jog nema
žiau 10 metų). Šis reikalas buvęs

rikos Lietuvių Montessori d-jos 
Vaikų nameliams, skaitė labai 
kruopščiai paruoštą, itin pa
trauklią, skaidrėmis pailiustruo
tą paskaitą, tema: “Pamoka pa
rengiamajame skyriuje”. Be to, 
mokyt. J. Juknevičienė ryžosi To- 
rontan atsivežti didžiulį kiekį jos 
pačios sukurtų ir pagamintų 
vaizdinių priemonių, o taip pat 
— jos mokiniukų išpildytų, ku
rie visi sudarė ištisą didžiulę pa
rodą suvažiavimo salėje.

Iš prelegentės paskaitos ryš
kiai buvo aišku, kad priešmokyk
linio amžiaus vaikai ganėtinai 
sugeba išmokti skaityti ir rašyti, 
taip lygiai — daug geriau iš
mokti ir įsisavinti naudoti savo 
tėvelių gimtąją (lietuvių) kalbą.

Antroji paskaita — mokyt. B. 
Krikščiūnienės, šiuo metu dir
bančios angliškoj m-kloj — bu
vo užvardinta “Mokymo proble-

nuoširdžiai sveikiname visus
LIETUVIUS IR LINKIME

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

Direktoriai ir Pareigūnai
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MOKYTOJŲ KONFERENCIJA

(Atkelta iš 5 psl.)

begaliniai dideliu entuziazmu ir 
galima (ir

kursai ir Seminaras. Lituanisti
niai kursai išleidžią jau 13-tąją 

• i- /• i laidą. Šiemet juos baigsią 12
reLė -°f !• Ra 'ma (‘r mokinių. Mokomasi 27-28 šešta-
re.kes ateityje) tokių sistemų dienjai/ j g,Jtuanistinių kursų
dinti Up°S| ll,iui‘>ms) | gyve n-Į _ perejnaina j Seminarą, kurio

BCntaS.," nKMk°' k“*lvadove esanti dr. I. Gražytė- Jai 
lituanistinėse m-klose svetur -1 ta|kininkauja dr. H. Nagys, liter. 

reketu dabar pat eiti prie'kritikas „ j’^menė.
tam llntj-al!|tC1TIOS’- llCS- rc|k'a Šiemet prancūzai lituanistinėms 

c ar t k e io pasirengimo (y- oį. į.|orns pata]pų nebeduodą
Pamokymo vaizdinių ir ^chni-\r ^okytojarX aįų nebemoką.

’Vj PrlT,ITlor!lų. s,lt/se^’ Ia*’.e.' Vasario 16 proga buvęs išleistas 
k'- * v,2" g'snij !.to lr?vesnę ateitį. mokinių laikraštėlis “Liepsnos”, 

ai us pas aitą įsspausdinta. j.urį mokiniai patys redaguoją ir 
spaut oje mie ai t ar kartą į ją pjatiną. <įjo numerio esą išplatin- 
pazvelgsime ir dar kruopščiau ta apie 300 egz Kitas numeris iš

eisiąs Motinos dienos proga. 
Šeštadieninėse m-klose dirbą ir

du jaunosios kartos mokytojai - 
Otto ir Baršauskas. Mokoma 
(daugiausia) lyginamuoju meto
du: gamta, paukščiai, gėlės.

Londono, Ont. (referentas - 
mok. ved. L. Eimantas) patal
pos - parapijos salė. Nuolatiniai 
mokiniai — tik 32, kiti -“tik sve
čiai”. Moko trys mokytojai. Tai
gi, vienam mokytojui atitenka 
3,4 ir 5 skyriai.

Apie St. Catbarines mokyklą 
referavo KLB apyl. pirm. Šetikas. 
Mokyklos vedėjas ten esąs Stp. 
Šetkus, 16 mokinių.

mėginsime j ją įsijausti.

Pranešimai iš vietų

Kaip iš Toronto Maironio 
vardo šeštadieninės m-klos 
dėjo J. Andrulio pranešimo 
aiškėjo, šioj m-kloj šiemet moko
si 550 mokinių; veikią 26 klasės, 
kuriose dirbą 22 mokytojai (jų 
tarpe — 8 jaunosios kartos atsto
vai, patys baigę šią šeštadieninę 
m-klą ir mokytojo cenzą įsigiję 
kanadiškose mokslo institucijo
se). Mokykloje mokslas išeina
mas per 10 metų. Be to prie 
šios m-klos dabar veikiąs vaikų 
darželis, kuriame mokosi 20 mo- 
kiniukų-4-5 metų amžiaus, mo
kytoja — A. Abromaitienė. Šie
met mokykloje mokslas baigsis 
gegužės 10 d. ir būsią mokintasi 
30 šeštadienių. Išleistas “Kibirk
šties” Nr. 2.

Hamiltone, (pranešėjas - m- 
klos ved. Mikšys), mokykloje 
veikią 10 skyrių. Mokinių esama 
180, dirbą 8 mokytojai, m-klos 
sąmata - 4000 dol., didžiausi fi
nansiniai rėmėjai — kleb. prel. 
dr. J. Tadarauskas ir bankelis 
“Talka”. Žinoma, ir tėvai — mo
kėdami už mokinį po 25 dol.

Montrealyje (referentė - mo
kyt. Lukoševičienė) esančios 
4 lituanistinės m- klos. dvi 
pradžios, Aukšt. lituanistiniai

ve
pa

Gal įdomiausia ir daugiausia 
plojimų susilaukusi šeštadieni
nės lituanistinės m-klos vadovė - 
tai buvo windsorietė J. Kuraitė.

Prie pranešėjų stalelio išėjo 
labai daili, jaunutė, su kuklia 
“mini” suknute mergaitė ir pasi
sakė, jog ji — tos (“jau beskyri- 
nės) lituanistinės mokyklos ve
dėja, kurioje mokosi 16 mokinių 
ir kur ji esanti tik vienintelė mo
kytoja. Ten (ty. Windsore) vei
kiančios keturios grupės moki
nių, bet jokių skyrių. Juose dau- 
giasia siekiama mokinius supa
žindinti su Lietuva, jos kalba, 
papročiais, šventėmis (ypač Va
sario 16) ir t.t. Ji pati — šešta
dieninės m-klos niekad nelankiu-

C U R R E N T 

RATE

0N ALL INSURED 

SAVINGS

Hours—
Mon., Thurs. 
and Friday 

9 AM to 8 PM
Tuesday 9 AM 

to 5 PM
VVednesday — 
closed all day.
Sat. 9 AM to 

12 noon

CLASSIFIED GUIDE
D ft M E S 1 O !

I tlh t JUMS KEIKIA 
liKAŽIV V IZITINI V KORTELIŲ, 
Kreipkitės į •Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

Utaakymua su pinigais siųskite
D R A O 3 A 8 

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO. OLINOIS 00629

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiim

REZIDENCINIAI. 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

ĮSIGYKITE DABAR I HELP VVANTKD — VYRAI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Apsimoka skelbtis DTAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
Miiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

si, tik mokiusis (dvejus metus) 
Putname — Nek. Pras. seselių 
bendrabutyje. Šios jaunutės mo
kytojos (J. Kuraitės) drąsa prieš 
auditoriją, jos puiki laikysena, 
gražus lietuvių kalbos apvaldy
mas ir kalbos dikcija, tiesiog, ste- 
binte stebino visus. Todėl ir 
plojimų audra (jai pabaigus pra
nešimą) — buvo begalinė.

Konferencija užbaigta Tautos 
himnu. Po tos įvyko konferenci
jos dalyvių ir svečių bendra va
karienė, kurioj dalyviams ir bent 
kuo prie suvažiavimo prisidėju-

VI I S C ,E L L A N E O U S 

IliilllliUlIlIlIlIlIlIlIhllliltliUIliUIlIliiUli

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
(llllllUitlllllllllllllll,|||||lllllllllllll,l

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS KXPRESS 

MAKŲĮlJKTTK O1FT l’AKCEL, 8EBV. 
2«08 6»th St. Tel. WA S-27H7
2501 HOth St. TeL WA 5-2737
M3S So. Halsted 8t. Tel. 254-3320

Lietuviu bendrove turinti telae 
siuntinius slysti savo vardu U Chl- 
oagos tiesiai į Lietuva.

Didelis pasirinkimas Įvairiu me 
džlagu. ltal. lietpalčiu lr kitu prekl 

Priimami doleriniai dovanu 
sakymai

K. tr V. Žukauskai

REAL ESTATE

6051 S. WHIPPLE
2-jų aukštų mūr. namas. 2 po 4 
kamb. Centr. apšild. Pilna pastogė 
ir rūsys. 30 p. sklypas. Pilna kaina 
$22,500. Mažas /mokėjimas. Tuojau 
galima užimti. Susitarimui apžiūrėti 
skambinkit 423-1725 arba GA 2-2563
MŪR. 5 BUTŲ NAMAS, arti Wes- 
tern .Electric Co. $720 pajamų per

siems padėką išreiškė Šviet. k-jos mėn- Mažos mėnesinės išlaidos.
J $43,900. SVOBODA. 2134 S. 61st 

Court, Bl 2-2162. Jei neatsako, 
skambinkite LA 1-7038.

pirm. Tamošauskas, vakarienės 
meto konferavimą perduodamas 
mokyt. A. Vaičiūnui. Maldą prieš 
valgį sukalbėjo kun. J. Staškevi
čius, o po to kalbas pasakė dau
gelis asmenų.

— Pirmoji prezidentienė ap
sigyvenusi Baltuosiuose Rūmuo 
se Washingtone, Abigail Adams, 
buvo JAV-ių antrojo preziden
to John Adams žmona, ir šeš
tojo prezidento John Quincy 
Adams motina.

LINKSMŲ VELYKŲ 

ŠVENČIŲ
Linkime visiems savo klientams, 

draugams ir visiems lietuviams. 

VALDYBA IR DIREKTORIAI

S U P R E M E
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

1751 WEST 47TH ST. Phone YARDS 7-3895

5 kamb. mūr. bungaiovv — 11380 
So Natoma Avė. Gazo šiluma. 13 
metų senumo. $17,000. Skambinti 
savininkui -— VI 7-0350.________

Arti Marcuette pko
Geras investavimas — Naujas 6 

butų mūr. namas. 4 po 4% kamb. 
(2 mieg:.), 2 po 3% kamb. (1 mieg.) 
Apyl. Justlee tiki Prašoma kaina 
$88,900.

<! kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo Šilima. 2 maS. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Ta* 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

12-oh butu naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

(t kurni). 10 metu de luxe mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1 aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento. 
įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb 
rūsy. Mūr. Prie 67 lr California. 
$28,500.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.

5V4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTAJUATAS 

IMIGRACIJA
2785 VV. 71st St. Tel. 925-8015

Skelbkites “Drauge”.

REALE
1 po fl kamb. mfir. Modernios To

nis, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 oo kamb. lr 4 kamb. angį iš- 
katu rūsy. 7 metu mūras. 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai. kilimai. 
$46,500.

« butu naujas niūras. Karštu vand 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštu mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoU mūsų Įstaigos. Tik 
$67.000.

4 nileg. mūras. 2 pilnos vonios, M- 
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų 1- 
ntalgoa $18,90*

Kiekvienam būtų pravartu, o 
gyvenusiems Seinų ar Vilkaviš
kio apylinkėse net labai įdomu, 
paskaityti ką tik išleistą knyge
lę

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO

Prel. dr. F. BARTKUS
l ai nedidelis, 93 psl. leidinėlis, 

kuriame autorius išsamiai nupa
sakoja lietuviškosios Seinų ku
nigų seminarijos likimą, o vė
liau ir Vilkaviškio seminarijos 
įsteigimą ir gyvavimą, 

i Lengvu pasakotojo žodžiu jis 
prisimena profesorius, kunigus, 
klierikus ir kitus asmenis, kurių 
gyvenimas vienu ar kitu būdu 
buvo susipynęs su tų nepriklau
somos Lietuvos atsistatyme taip 
svarbių mokslo įstaigų likimu.

Nenukrypdamas nuo temos 
autorius supažindina skaitytojus 
ir su to laikotarpio dvasia bei is
torine raida, patiekdamas gal 
daugelio jau užmirštų, tautinė
je sąmonėje atbundančios tautos 
gyvenimo faktų.

Knyga gaunama Drauge. Jos
1% aukšto rutina _ fi ir b kamb kaina 1.00 dol. Illinois gyven- 

uždari porfiiai. Karpetai. Kabinetų tojai prašomi prie knygos kainos 
virtuvga. Modern. vonios. Naujas ya- . ... _ , _.pridėti 5 proc. mokesčiams.

STATYBININKAI

tA&l VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

1

REAL ESTATE

2 po 4 kamb. meti. Brigrhton pke 
švarus. Nebrangius.3 butu mūr. 5—4’Į — 4 kamb. 
Brlfrhton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta. kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. lr 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
$7000.

10 butų mūras prie pat Marąuette 
pko. $89,900.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoonie l'ai 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2890

Park llidge Areii

CLERK TYPIST
Openlng: in Credll Dept. I'or eneriretle 
pei-Hoii u'ith ifuitil typlngr skilia.

1‘leuHiuit '.Office
Kuli llungc Onnipany Boneflts 

PIJRMANKNT
Hnura: 8:1 5 A M. 4:45 P. M.

(all Mr. I’orter 1103-3040

ILLINOIS TOOL VVOIJKS, INC. 
8501 VV. Iliggin*, Top l'jnor 

All American Building 
\n Khikii < >ppo-i t unil v Kinphiyor

TOOL <& DIE 
REPAIR

MUŠT BE EXPER1ENCĖD

MAINTENANCE
MAN

Mechanical expericnce,Electrlcal.
etc.

GERI NAMAI

Arti mūsų. 

1%

zu šildymas. Garažas.
$27,500.

Didelis ll kiunb. mūras. 1 tį vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 - California. $26,400.

12 butų, 2-jų aukštu mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,0(50 pajamų, gara
žas. Marąuette pke. $80,000.

6 kamb., 6 metu švediškas namas. 
2 vonios, karpetai. atr oomdltlonlng, 
Inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34.000. Turime raktus.

Mūrinė 1 aukšto plati rezidencija, 
2 vonios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900.

2 butu didelis namas — 2 po B 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar 
ąuette pke. $20,800.

Pajamų mūras — 5 lr 3 kamb.
Visi nauji įrengimai. Arti 60 — 
California. $21,000.

lotas dviem butam, 30 pėdu prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

Prie <IK ir VVestern 2 butai po 5
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

1 Vž aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 Ir Washteuaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. Ir butas rūsy 8-Ju kamb. 
$28,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St.. RE 7-9515

Tvarkingas, teisingas tr greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4250 S. Maplewood Av„ CL 4-7450

“Drauge" jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ
Ir šį kartą autorius nustebina 

visai nauja tematika, paimta iš 
dabartinės Lietuvos gyvenimo. 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile j- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Salia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo- 

i tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapi paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

DĖMESIO i

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame Įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

_• -ar'ar -at-af-assar-ar-as^s»«ar«^ tartas-ar »a»sastse*at»aswrsa>*af ■

RADIO PROGRAMA

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

STATE
0 po A kamb. 8 metų rūras, karštu 

vand. šiluma gazu. Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui lr apartmentams. Teiraukitės.

12 butu 1 metu modernus 1 r turtin
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Hooming house. Pajamų $50,000 
metams. Dabai gerai lšnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

• kamb. mūr. "BuUt-lirf’. kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,500.

įyį aukšto mūr. 6 lr 5 kamb. 3 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 tr Oakley *10,500

Seniausia Lietuvių Radlo Pro- 
I grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J- Minkus, Biznio reika
lais kreiptis j: Ba'tic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0480. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Metnber of M.L3.
A L E X ŠATAS—REALTOR

Maln Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2288 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti ) mūsų Įstaigą 
Ir Išsirinkti Iš katalogo.
tiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiituiHiiiiiiHiiiniiiinuiiiHiiiiiaiiiiiiHiiiM

These are permanent jobs with 
plenty of overtime. Top vvagea. 

EOR APPO1NTMBNT CALL

847 — 4685

WAREHOUSEMAN
General Warehouse work — Order 
Picker, Packing, other varied duties. 
Excellent benefits.

VVALTER NORRIS CORP. 
7800 N. Merrimac 

NILES, ILLINOIS
966-0100 or 775-1500

Reikalingas vyras
VALYMO DARBUI

Gali būti vyresnio amž.
RE 7-5168

Take pride in your work, 
We neel a

PASTRY CHEF
DAYS, FULL TIME 

Good wages.
Good working conditions.

FRENCH PASTRY SHOP
948 N. Ku.sh Street 

TEL, DE 7-1808
•"*us » S r • 9» ■'k-< r-«a.

IIELP VI’ANTlięD — MOTERYS
* • • -m.. » »-««».« • g . -į. * r*

GIRL FRIDAY
FVu- seoretarial as woll asallanound 
Office duties. We will tralu bu.t you 
should have dtetaphone exp.
2-glrl branc.lt Office. Potential un- 
1 United.

SEK NIK. HODSON 
1025 Criss Girde

FJk Grove Vlllage Tel. 439-7790

CLERK TYPIST
POSITION OPEN

Pacific Car & Foundry Co.
•4401 VV. 44tli Place, Chicago 

See M r. Gromaia. Tel. 254-8959

PROGOS OPPORTUN1TIES

Parduodamas gerai išdirbtas ta
vernos biznis su namu. Parduosi
me už geriausią pasiūlymą, nes sa
vininkai nori poilsio. 2445 W. 7lst 
St,, tel. PR 8-9856.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
«iHHiiitiaiaiiiiiuiuiuiiiauuiii9iaiiiiiiiuiuiuiuiiiii:iiiutuu]i3iiiiaiaiiiiuiiutiiiiiAtuaR

Remkite “Drauge”. 

Skelbkites “Drauge

DĖMESIO 1

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

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

k V i

branc.lt


'4$' -i

Balfo sidabrinio jubiliejaus banketo prezidiumo dalis Šv. Kryžiaus par. salėje. Iš kairės: prel. dr. J. Končius, 
Raito garbės pirmininkas inž. A. Rudis, kongresmanas J. C. Kluczynski, Chicagos arkivyskupas kard. J. P. 
JD . j*n*° komiteto pirmininkas A. Dzirvonas, banketo vedėjas dr. K. Bobelis, Lietuvos gen. konsulas 
®r- , • LJaužvardis. Prie mikrofono — Šv. Kryžiaus par. klebonas ir Liet. Kunigų vienybės pirm. kun. E. Abro
maitis._____  Nuotr. V. Noreikos

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

Spalio 25 d. — LB Marąuette 
Parko apylinkės linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

Lapkričio 15 d. — Senojo Bri
tanijos liet. klubo Chicagoje tra
dicinis metinis linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

— Chicagos liet. operos tra-

PARENGIMAI CHICAGOJE
Bal. 12 d. — Komp. J. Gai

delio operos “Dana” premjera 
Marijos aukšt. mokyklos salėje.
g— Kernavės skaučių tunto 

tėvų k. parengimas B. Pakšto 
svetainėje.

Bal. 18 d. — Komp. J. Gai
delio operos “Dana” n pastaty
mas Marijos aukšt. mokyklos 
salėje.

Bal. 19 d.—Komp. J. Gaidelio 
operos “Dana” IU pastatymas 
Marijos aukšt. mokyklos salėje.

— T. T. Pranciškonų rėmėjų 
balius Jaun. centre.
4*Bal. 20 d. — Operos “Dana” 
IV pastatymas Marijos aukšt. 
mokyklos salėje.

Bal. 26 d. — .Skaučių “Aušros 
Vaitų” tunto balius B. Pakšto 
salėje.

— Cicero moksleivių at-kų 
vaidinimas “Gražiausia diena”.

— Lemonto Maironio Lit. mo
kyklos tradicinis pavasario ba- 
fffts Union Ceinter salėje, Wi'llow ; 
Springs. :•*

Bal. 26 d. — Liet. drlkterų dr-; 
jos balius Jaun. centre

Bal. 27 — Pranei Skiečių rė-1 
mėjų Chicagos aps. vakarienė 
Nekalto Pras. par. salėje.

— “Krikščionis gyvenime” 
knygų serijos pristatymas 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
ko lit. mokyklos tėvų k-to va
karas B. Pakšto salėje.

_  Valeckytės 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 a. — “Dailės 
grupės darbų paroda Čiurlionio

Iopi i m’p
Geg. 24 d. V. D. šaulių kuo

pos pavasarinis šokių vakaras 
Vyčių salėje.

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

Birželio 1 d. — ČALM abi
turientų išleistuvių vakaras 
Jaun. centre.
j _  K. Donelaičio mokyklos
s|x>rto ir dainų šventė Marijo
nų soduose, Clerendon Hills.

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

Birž. 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 vai. kun. Tado - Jono

Degučio, OFM, iškilmingos pir
mos Mišios Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioje.

Rūgs. 27-28 — Putnamo se
selių rėmė jų madų paroda Jau
nimo centre.

Spalio 4 d. — Brighton Par-
<ko LB apylinkės tiadicinis ru- ^įcįjjjg balius Personality Lodge
dens linksmavakaris B. Pakšto 
salėje.

— V. D. šaulių kuopos rudens 
balius Vyčių salėje.

Spalio 11 d. — Chicagos Ang
lijos liet. klubo tradicinė meti
nė vakarienė B. Pakšto salėje.

— Jaunimo literatūros kon
kurso premijos įteikimo paren
gimas Jaun. centre.

Spalio 12 d. — Vaikų litera
tūros šventė Jaun. centre. Ruo
šia “Eglutės” rėmėjų talka,

Spalio 18 d. — Vyt. Mačernio 
kūrybai skirtas vakaras_ kon
certas, minint 25 m. mirties su

šalėję, 4740 So. Cicero Avė.

OPERA PER RADI JU

“Peter Grimes” yra Benjamin 
Britten sukurta opera, kuri iš 
eilės jo darbų daugiausiai susi
laukė pripažinimo. Ji susideda 
iš prologo ir trijų veiksmų,, ku
rie turi 7 scenas. B. Britten yra 
labai aktyvus muzikas. Jis ku
ria labai greitai ir gali rašyti 
visokiomis progomis ir apie vis
ką. Jo muzika - moderni. Rašy
ti kompozicijas pradėjo 5 m.

A.-f-A. ANN A BALSEWICZ
STASILILYTĖ 

Pagal pirmą vyrą Daukšienė
Gyveno 2317 Kearney Avė.
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.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Meliton, duktė Louise 

Stankus, žentas Louis, anūkės: Mary-Annette ir Loretta, brolis 
Leo Schultz, gyv. Californijoje, Lietuvoje sesuo Zuzana Saba
liauskienė su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Maldos Apaštalavimo dr-jai, Apostleship of Suffer- 
ing ir Tretininkų dr-jai.

Kūnas pašarvotas Acklam koplyčioje, 729 Grand Avė, Racine, 
Wis.

Penktad. 7:30 vai. vakaro koplyčioje bus kalbamas šv. ro
žančius.

Laidotuvės įvyks šeštad, bal. 5 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėta į Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Kalvarijos kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: giminės, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas, anūkės ir kiti giminės

Širdingai dėkoju atsilankiusiems į laidotuves,

A. f A. Adelės H. Kulbickaitės,
kulri apleido 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. Sankalienei, Mockevičienei, Maslauskienei ir 
p-lei Sankalaitei už pagaminimą skanių užkandžių.

Taipogi: Jakubs Funeral Home už malonų patarnavimą. 
Ačiū.

Nuliūdusi,
Marcelis Kulbickas ir Šeima

(Cleveland, Ohio)

GĖLĖS
VestuvSnut hMikrtams. laidotuvėms

lT “gužauskų
BEVKRLY HILLS GELINYČIA 

2443 W. 63rd St., Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

A. f A. HELEN BORDEN
ŠIMKEVIČIOTĖ

Gyveno 10933 S. Fairfield Avė.
Mirė balandžio 1 d., 1969, 9:30 vai. vak, sulaukus 85 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 82 m.
Paliko dideliame nuliūdime sūnus Dr. John Borden, marti Priscil- 

la, 2 dukterys: Genevieve Zayner ir Cecilia Price, žentas William 
F:, 6 anūkai: Randy ir Sandy Borden. Robert ir John Jr, Zayner 
ir Celia ir William Jr. Price, 8 proanūkai, sesuo Pauline Stram- 
pel, orolis Francis Sims, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė S.L’A. 100 kuopai. Buvo narė Chicago Lithuanian 
IVomen’s Club.

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

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

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti, žentas, anūkai, proanūkai 
ir kiti giminės.

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

amžiaus būdamas. Ši opera buvo 
pirmą kartą pastatyta 1946 m. 
Jos turinys yra pagal anglų poe 
to George Crabbe poemą, kuria
me aprašo mažo miestelio, prie 
jūros kranto, žvejų gyvenimo 
iškarpą. Šioje operoje nėra “sal
džių” arijų, meilės duetų, bet 
dainuoja 16 solistų ir choras. 
Ji yra anglų kalba. Žveją Peter 
Grimes dainuoja Jon Viickers; 
kiti svarbesni solistai yra Luci- 
ne Amara, Geraint Evans, Lili 
Chookasian, Raymond Michals- 
ki, Jean Madeira, Robert 
Schmorr, Mary Pracht, Lilija 
Šukytė ir kiti šio šeštadienio 
transliacijoje iš Metropolitan 
scenos New Yorke. Pertraukų

metu bus diskusijos apie šią o- 
perą. Pastatymą finansavo Mrs. 
Edgar Tobin. Diriguoja Colin 
Davis, kuris yra Covent Garden 
operos direktorius Londone, pa
keitęs Geoge Solti, kuris dabar 
(bus Chicagos Simfoninio orkes
tro 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.R.

PIRMAS UŽSIENIO LAR AS

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

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
VISIEMS SKOLINTOJAMS

— IR —

TAUPYTOJAMS!

UNIVERSAL
Savings and Loan Ass'n

1800 So. Halsted St.
Chicago, Illinois 60608

Telef. HAymarfcet 1-3070
J?

l?i
MF

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu visiems lietuviams

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Liūdesio dienose

A. -|-- A.
PRANCIŠKAI SEMENAVIČIENEI 

mirus, gilią užuojautą jos dukrai p. EMILIJAI GAU- 
ČIE.NEI ir jos šeimai reiškia

Stasė, Eduardas ir Nijolė 
Kersnauskai

A.+A. PETRAS TUČIUS
Gyveno 3443 So. Union Avenue.
Mirė balandžio 2 d, 1969, 3 vai. p.p, sulaukęs 80 m. am

žiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Kupiškės pa

rapijos, Gyvakarių kaimo.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime krikšto duktė Margaret Kaz

lauskas, jos vyras Edward ir šeima, pusbrolis Julijus Bugailiškis su 
šeima, artimi draugai Frances Rameika ir Juozapas ir Stephanie 
Puniškis ir kiti draugai ir pažįstami.

Kūnas pašairvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 5 d, 9 vai. ryto bus 
išlydėtas iš koplyčios į Šv. Kazimiero kapines.

Gedulingos šv. Mišios bus atnašaujamos pirmadienį, balandžio 
7 dieną, 8:30 vai. ryto Šv. Jurgio bažnyčioje.

Nuliūdę: giminės.
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401

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

_ JAV-ių prezidento William
Howard Taft žmona Helen labai 
mėgo gėles ir medžius. Jos tarpi 
ninkavimu Tokio (Japonijoje) 
miesto meras padovanojo 3,000

vyšnių Washingto<no miestui. 
Vyšnių žydėjimas pavasarį su
traukia daug turistų į Washing- 
toną.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS

MŪSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

Mr. and Mrs. Anthony B. Petkus
a

ir

Mr. and Mrs. Donald A. Petkus

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

DELTA LO U N G E
5640 W. 871h St, Oak Lawn, Illinois

JUOZAS KASPERAVIČIUS, savininkas

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems. 

CAPITOL PHOTO ENGRAVERS
9860 VVest Derby Dane, VVestchester, Illinois 60153 

TELEF. — 681-0055
Gamina preciziškai visokias klišes.

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

JONAS IR NATALIJA VAZNELIAI 
MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVE

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

Šviežia mėsa, vietos ir importuoti produktai

GERIAUSIŲ LINKĖJIMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA'

VANCE FUNERAL HOME
ADVISERS AND DIRECTORS 

OLympic 2 - 5245
1424 S. 50th Avė., Cicero, Illinois 60650 Jean Vance

Linksmų šv. Velykų švenčių linkime visiems.

LEADER BOOK BINDERY
{riša knygas kietais ir minkštais viršeliais

525 South Dearborn Street — Tel. VVA 2-1009
JACK J. L1NDENBAUM, savininkas

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS

KAUNAS PARK INN
VALERIJA IR ANTANAS KAZLAUSKAI

2650 West 69th Street Telef. GR 6-9753
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X Pranciškonų, jėzuitų ir 
marijonų provincijolai balandžio 
2 d. buvo susirinkę pas tėvus 
marijonus prie Draugo ir pasi
tarė šių laikų aktualiais lietuvių 
reikalais, kurie yra svarbūs tiek 
religiniu, tiek ir tautiniu požiū
riu. Pasitarime dalyvavo pran
ciškonų provincijolas tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, tėvų 
jėzuitų provincijolas kun. Gedi
minas Kijauskas, ĮSU, ir mari
jonų provincijolas kun. Vikto
ras Rimšelis, MIC.

X Marijos Aukšt. mokyklos 
metinis klubo susirinkimas į- 
vytks balandžio 13 d. 2:30 v. p. 
p. mokyklos kavinėje, kalbės 
teis. IVilliam Obermiller tema 
“Kalba teisėjas ir tėvas”. Rus 
įėjimo dovanų.

X Vakar “Draugo” romano 
tęsinyje pasitaikė sumaišymų, 
todėl šiandien trečiosios skilties 
dalis (25) perspausdinama iš 
naujo.

X Cicero ateitininkų mdks 
leivių vakaras įvyks balandžic 
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
tui rašo: “Džiaugiuos galėdama 
prisidėti papildoma auka prie 
šio didžio tikslo. Dieve padėk, 
Jums visiems jo siekiantiems”.

X Chicagos Lietuvių “Kęs
tučio” pašalpos klubo valdyba 
praneša, kad dėl Velykų švenčių 
mėnesinis narių susirinkimas 
nukeliamas vieną savaitę vėliau 
ir įvyks sekmadienį, balandžio 
13 d. 1 vai. p. p., Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd Str. 
Nesumokėję nario mokesčių pra 
šomi susimokėti, nes po to su
sirinkimo bus suspenduoti.

X Iz. Motekaitienės dainavi
mo ir Manigirdo Motekaičio for 
tepijono studijų mokinė S. Ani- 
ta Senese 17 m. (italų kilmės 
realesteitininko dukra) — po 
trejų metų rimto darbo balso 
lavinime ir pianino muzikoj iš
laikė konkursinius egzaminus iš 
dainavimo ir fortepijono ir ga
vo pilną stipendiją muzikos stu 
dijom Northwestem universite
te. Anita Senese pasirinko stu
dijų pagrindu dainavimą, neke
tindama skirtis privačiai su Mo
tekaitienės dainavimo studija. 
Pažymėtina, kad Northwestern 
universitetas priimdamas stu
dentus daro didelę atranką — 
ne bet kas gali į jį patelkti! šis 
faktas liudija apie minėtų stu
dijų rimtą darbą. Anita Senese 
Išgirsime dainuojant solo ir du
etus su seserim daudette (ku
ri šią dainavimo studiją pradėjo 
lankyti kiek vėliau) gegužės 30 
d. pavasariniam Motekaitienės 
dainavimo studijos koncerte 
Jaunimo centre.

X Už “Draugo” kalendorių 
po 1 dol. prisiuntė: J. Matus, 
N. Kulys, Alg. Atkočaitis; J. 
Raidoms — 2 dol. už korteles. 
Visiems dėkojame.

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
wood, CL 4-7450 arba Y A 
7-2046. (sk.)

X “Draugo” redakcija ir ad
ministracija Didįjį šeštadieni 
nedirbs. Velykinis numeris išei
na šiandien, šeštadienį išeina 
“Draugas” kaip paprastai su 
kultūriniu priedu. Pirmadienį 
“Draugo" nebus. Redakcija ir 
administracija dirbs visą dieną.

X Velykų dieną Onos Alg- 
minienės radijo vaizdelis Alvu- 
do Vaikų teatro 77-toj radijo 
valandėlėj šį pirmadienį, balan
džio 7 d. 7 v. v. Sophie Barčus 
radijo valandoj. Vaidina: aš- 
tuoniamečiai: Danutė Dragunai- 
tytė, Kęstutis Černiauskas ir 
Audrius Viktorą. Vienuolikme
čiai: Renatas Stanislovaitis ir 
Rimas Viktorą. Dvylikmečiai: 
Rita Kekštaitė, Laimutė Dragų 
naitytė ir Audri jonas Stanislo
vaitis. Trylikmetė Laima Rak- 
šaitė.

X L. Gudelienė, Bronx, N. Y., 
mums raišo: “Prisiunčiu mažą 
čekutį spaudai paremti’ ir siun 

. čia 5 doL auką. Ačiū.
X Cicero L'SK krepšinio ko

manda laimėjo Clyde parko 
pirmenybes. Komandos vadovas 
profesionalas amerikiečių futbo
lo žaidėjas Arūnas Vasys. Kiti 
žaidėjai: Juozaitis, Beredkis, 
Kieskowski, Talaga, Alisauskas, 
Griauzdė, Bačinskas ir O’Brien.

X Pianistas Mindaugas Ma
čiulis, 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
lis išėjo iš spaudos. Numeryje 
daug pačių mokinių rašinėlių, 
piešinių ir nuotraukų. Viršelio 
4 psl. tikrai įdomus K. Brazdžio 
nytės piešinys. Laikraštėlis 24 
psl.

X Gen. konsulas ir ponia 
Daužvardžiai už lietuviškų ribų 
kovo mėnesį: World Trade kon
ferencijoje; Danijos karaliaus 
gimtadienio minėjime pas Dani
jos konsulą; Chicagos konsula- 
rinio korpuso susirinkime — 
priešpiečiuose; Chicagos Isto
rinės draugijos muziejuje; prieš 
piečiuose Chicagos Soroptimist 
klubo, kuris yra dalis Tarptauti 
nės soroptimisčių (profesionalių 
moterų) sąjungos (p. Daužvar- 
dienė buvo viešnia JAV Imigra
cijos direktorės advokatės Lor- 
raine Hurney); Graikijos ne- 
prikausomybės šventės minėji
me, gen. Eisenhowerio pagerbi
mo iškilmėse miesto rotušėje, 
Britanijos gen. konsulo John 
Robey, pakelto į Ambasadorius 
Europos patariamoje taryboje, 
atsisveikinime Kanados genera
liniame konsulate.

X Dr. Henrikas ir Alicija
Soliai, Toledo, Ohio, pratęsda
mi dienraščio prenumeratą, 
mums atsiuntė nuoširdžius lin
kėjimus ir 5 dol. priedą spaudai 
paremti. Dėkojame.

X Giedrius Penčyla, mūsų 
dienraščio skaitytojas, akade 
minės skautijos veikėjas, prieš 
išvykdamas tarnybos reikalais 
į Europą, parėmė mūsų dienraš
tį 10 doL auka. Nuoširdžiai dė
kojame.

x Dr. Algirdas Šova, turįs 
gyvulių ligoninę, Indianoje, šiais 
metais taip pat įsijungė į Chi
cagos Liet. Operos mecenatų ei
les ir operos “Dana” pastaty
mui paaukojo 100 dol. (pr.)

x Roma ir dr. D. Degesys, 
gyv. CIevelande, naujos liet. J. 
Gaidelio operos “Dana” pasta
tymui paaukojo 50 dol. (pr.)

Trys lietuviai provincijolai po savo pasitarimo lapkričio 2 d. marijonų 
vienuolyne Chicagoje. Iš k. j deš.: tėvų jėzuitų provincijolas kun. G. Kijaus
kas, tėvų pranciškonų provincijolas kun. L. Andriekus ir tėvų marijonų 
provincijolas kun. V. Rimšelis.

Ue

CHICAGOS ŽINIOS
MILŽINIŠKA SPORTO SALĖ

Chicagos Bears profesionalinio 
futbolo ratelio savininkas Geor
ge Halas siūlo Chicagoje už 100 
mil. dolerių pastatyti milžinišką 
sporto salę, kurioje tilptų 
80,000 žiūrovų, ir prie kurios 
būtų vietos pastatyti apie 
25,000 automašinų.

UNIVERSITETO
PREZIDENTAS

Chicagietis Willard Wirtz, 
Johnsono administracijoje bu
vęs kabineto narys, darbo sek
retorius, numatomas tapti Co- 
lumbia universiteto preziden
tu.

PRIIMS MAŽIAU STUDENTŲ

Chicagos universitetas šį ru
denį į pirmą klasę priims tiktai 
500 studentų .atseit 29 proc. 
mažiau negu kitais metais.

NUPIRKO 6,800 AKRŲ ŽEMĖS 
PLOTĄ

Illinois valstija užmokėjo 25.5 
mil. dolerių už 6,800 akrų žemės 
plotą Weston apylinkėje, į va
lkams nuo Chicagos, kur jau 
pradėta atominio reaktoriaus 
statyba. šioje laboratorijoje 
dirbs apie 2,000 mokslininkų.

KALYKLOS DIREKTORĖ
Laukiama, kad prezidentas 

Nixonas paskirtų buvusio sena
toriaus Wayland Brooks našlę 
Mary nauja JAV-ių pinigų ka
lyklos direktore. Ji anksčiau 
yra gyvenusį Chicagoje

mm
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ykų metu vykdomas dešimtukų 
•šo vajus nepajėgiems vaikučiams 
,yti. su kurių vienu čia matyti gy-

x šių metų balandžio mėn
1 dieną, penktadienį, 7:30 v. 
. Jaunimo centro salėje atvy- 
ęs į Chicagą iš Šveicarijos dr. 
u Gerutis skaitys paskaitą 
Europa - europiečio akimis”. 
Ta pačia proga bus pristatyta 
’ dr. A. Geručio suredaguota 
nyga “Lithuania”. Malonia; 
viečiama Chicagos visuomenė 
askaitoje dalyvauti ir paklau- 
yti diplomato ir patyrusio žur- 
alisto minčių stebint visos į- 
ykius iš neutraliosios Šveicari- 
36. <Pr->

X Dr. VI. Šimaitis apskai- 
iuoja paj. mokesčius — income 

lietuviams, informuoja apie 
amų pirkimą — pardavimą, pa- 
kolas ir kt. 2737 W. 43 St.. 
L 4-2390 '

X Investavimas ir paskolos 
eromis sąlygomis pas Litas 
uvesting Co., Ine., 2422 West 
iarquette Rd., Chicago, III. 
0629. Valandos: Treč 7—9 v. 
ak., šešt. 16—3 vai. vak. Tel 
ĮR 6 2242. (sk.)

OGILVIE PASIŪLĖ NAUJUS 
MOKESČIUS

Illinois gubernatorius Richard 
Ogilvie, generalinei asamblėjai 
Srpringfielde patiekdamas rekor
dinį 1970 m. biudžetą 4.4 bil. 
sumoje ir pramatydamas 1.1 bil. 
dolerių deficitą, pasiūlė asamb 
Įėjai uždėti 4 proc. mokesčius 
valstijos gyventojų ir korpora
cijų pajamoms. tSavivaldybėms 
iš tų mofcesčių būtų grąžinta 
aštuntadalis, taip kad Chicagos 
miestui tektų 47.5 mil. dolerių. 
Pramatyta irgi pakelti mokes
čius už tabaką, alkoholinius gė
rimus, 'viešbučių kambarių nuo
mą ir kitus patarnavimus. Siū
loma iš valstijos paremti viešas 
ir privačias (pai*apines) mokyk
las. Asamblėjai išnagrinėjus ir 
priėmus biudžetą su jo pasiūly
mais, vyr. valstijos teismas tars 
žodį dėl kaikurių punktų kons- 
titucionahuno.

1$ AKU IK TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Poetė Vitalija Bogutaitė 
skaitys savo naujausią poeziją 
Rochesteryje rengiamame jos 
poezijos vakare balandžio 19 d. 
8 vai. vakare American Associa- 
tion of University Women pa
talpose, 494 East Avenue.

— Frances Cleveland buvo 
pirmoji prezidentienė pagimdžiu 
si kūdikį, jos vyrui Grover 
esant JAV-ių prezidentu.

LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ 
MOŠŲ GERADARIAMS!

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 reiškiame 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.

Seselės dėkingai mels kėlusį Atpirkėją gausiai atlyginti 
už Jūsų geros širdies dosnumą ir už visą paramą mūsų Vie
nuolijai.

Giliai dėkingos
Šv. Kazimiero Seserys
SESUO M. ADORATA, Generalė Vyresnioji

<šv. (Velykų, kf\iistaus ^PiisikėLimo ^šventės 

pioya

40eikiname visus diauyus ii pažįstamus ii Linkime 

visiems, kad. yaietumėm džiauytis ii Lietuvos 

prisikėlimu Laisvam ii nepriklausomam gyvenimui. 

(Visam "^J^iaugo” štokui Linkime drąsiai stovėti 

^Vf-merikos, Lietuvos ii bažnyčios saiyykoje,

yinant diąsiai, kaip ii Liyi šiol, visus 

opiuosius visuomenes reikalus.

M R. MRS. ANTHONY J. RUDIS

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, _ BALANDŽIO MĖN. 
5-TĄ DIENĄ

Su. pi'oe^rcKtici

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

MŪSŲ GERADARIAMS, RĖMĖJAMS, o ypatingai pa- 
dejusiems sukelti pakankamai lesų pastatyti Sv. 
Šeimynos prieglaudą.

jai, kunigai ir prieglaudos seseles, 
Katalikų Labdarių Sąjunga,

Holy Family Vilią Auxiliary,

Rev. S. ADOMINAS 
Rev. F. GURECKAS
Lemont, Illinois

M i 
i

1

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Savo Pacijentams ir Prieteliams

DR. ir MRS. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Established — 1914

Valdyba ir Direktoriai
linki visiems savo klientams ir rėmėjams

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

METROPOLITAN 
BANK&TRUST CO.

2201 W. Cermak Rd., Chicago, III. 60608 

Tel. — CL 4 -1000
Depoeits Insured to $15,000.00 by F. D. I. C.

1^

LINKIME VISIEMS 

LINKSMŲ VELYKŲ

ŠVENČIŲ!

DAPKUS PRINTERS
Complcte Modern

OFFSIT -- L«llerpr,t)
~IO6<6 MIM CHICAGO ?8 ETojJU

J

KAS NORĖTŲ VYKTI Į VILNIŲ,
Rygą, Masiną, Romą geg. 26 d., kviečiame tuojau registruotis, 

nes yra ribota* skaičius vietų.
AMERICAN TRAVEL SERVICE

Walter Rask, prezidentas 
9727 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. 6064S

TEL. — 238-9787
Ekskursijai vadovauja W. Rask-Rasčiauskas 

Sutvarkom visus dokumentus, parūpinam įvairioms kelionėms bilietus.

RADIJO PROGRAMOS DALYVIAI:

Kun. Juozas Vaišnys, S.J., kalbės tema: 
Prisikėlimas

Juozas Rimkevičius — Velykinės mintys, 
Eglė Juodvalkytė — Poezija,

Vytautas Kasniūnas — Mintimis j Lietuvą.

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

a


