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Ii L K. B. Kronikos Nr. 9

Valstybes departamento oficialus pareiškimas

"Nors dėl žmonių akių išsižadėk tikėjimo"

Šiauliai

1973.XII.18 pas šiaulieti Juozą
Sileikį buvo pasiųstas S. Kulevičius, kad prikalbėtų, nors dėl
žmonių akių, atsižadėti tikėjimo
J. Šileikis pareiškė, kad niekados
neveidmainiausiąs.
1973 gruodžio pradžioje Šiau
lių V Ivdurinės mokyklos XI - B
kl. auklėtoja pareikalavo,
kad
nekomjaunuoliai atneštų iš tė
vų raštiškus paaiškinimus, kodėl
jų vaikai nekomjaunuoliai. J. Ši
leikis parašė: “Mano duktė Vir
ginija Sileikytė yra tikinti ir, ne
norėdama veidmainiauti, i kom
jaunimą nestos”.
1973 gruodžio 26 J. Šileikis vėl
buvo iškviestas j tėvų susirinki
mą. Vėl buvo svarstomas Leono
Sileikio elgesys, kam jis Šiaulių
mieste metęs antitarybinius la
pelius. (2r. “LKB Kronika Nr.
8). J. Sileikiui mokytoja Kaunie
nė priekaištavo - “už prikalbėta
nesąmonės” ankstesniuose posė
džiuose. Auklėtoja skundėsi tė
vams, kad dar yra daug tikinčių
mokinių. Po to auklėtoja kalbėjo
apie VII kl. moksleivės Nijolės
Martinaitytės nusikaltimą. Nijo
lė sumušė vieną nekaltą mergai
tę ir kelis kartus ją dūrė peiliu.
Auklėtoja apie ši
nusikaltimą
kalbėjo labai trumpai, daugiau
sia, kaip išgelbėti Nijolę
nuo
bausmės. Pati nusikaltėlė pareiš
kė norinti patekti į kalėjimą:

Nr-167

S. KUDIRKA - AMERIKOS
PILIETIS

Ateizmo misionieriai
lanko šeimas
0

CHICAGO, ILLINOIS 60029

bent išmoktų muštisl
Gruodžio 26 vakare pas J. Sileikj apsilankė auklėtoja Kaunienė,
advokatė Petrauskienė ir teisėja
Norvilienė, norėdamos “paauklė
ti” šeimą.
— Kada paskutini kartą buvai
bažnyčioje? — klausė atvykėlės
Leoną. — Ar skaitai evangelijas?
— Sekmadienį buvau bažny
čioje. Čia ir girdėjau evangelijos
skaitymą.

— Ar skaitei Ragausko kny
gas?
Tower of London (kairėje, iškelta vėliava) ir Tower Bridge per Temzę
— Taip.
999
J. Šileikis paaiškino, kad jo vai
kai skaitą tiek ręligines, tiek ateis
Minint Pavergtųjų tautų savaitę
Lietuviškąsias
tines knygas ir patys suranda tie
są, todėl ateistai ir nepajėgia iš
transliacijas
jų išplėšti tikėjimą.
— Kodėl jūs taip aklai tikite
komitetas patvirtino
Dievą? — kreipėsi į namų šeimi
ninką.
WASHHNGTONAiS. — Sena
Chicagos mero Daley vardu
Todėl aš, Richard J. Daley,
— Iš tikrųjų ateistai aklai ne
to
Užsienio reikalų komitetas
tiki. Daugelis jų net katekizmo paskelbtas toks atsišaukimas: Chicagos meras, šiuo skelbiu
nubalsavo
paskirti prašomą su
neperskaitę šaukia, kad nėra Die
Kadangi pagal Kongreso nu laikotarpį tarp liepos 15 ir 20 d. mą lietuviškajai programai per
vo.
tarimą Pavergtųjų tautų savai Pavergtųjų tautų savaite Chi Laisvės radiją. Projekte kol kas
cagoje ir skatinu dalyvauti spe
— Kodėl esi priešingas parti tė minima liepos 15-20 d.;
cialiuose
šiuo laiku ruošiamuose neminima nei latvių, nei estų
Kadangi vadovaujant Paverg
jos linijai ir neleidi savo vaikams
kalbos. Projektą labiausiai gy
tųjų tautų draugų komitetui pa- minėjimuose.
stoti į komjaunimą?
nė šen. Charles Percy, o dau
Richard J. Daley,
— Nematau pavyždžib.
Jus re ,i?r- bus liepos 20 d., šeštadie
giausia priešinosi komiteto pir
Chicagos meras
surinkite visus mokyklos chuli nį, State gatve;
mininkas William Fulbright.
Kadangi daug imperialistinio
ganus, surašykite į komjaunimą
Projektas dar turi būti pa
*
ir išauklėkite juos gerais žmonė komunizmo pavergtų tautų tu
tvirtintas
kito komiteto, skils
Ryšium &u Pavergtųjų tautų
mis, tada aš galėsiu patikėti ri giminystės ryšius su šio kraš
iančio
fondus.
Tam komitetui
to piliečiais;
savaite IUinois Atstovų rūmai
jums savo vaikų auklėjimą.
pirmininkauja
šen.
John Paste
Kadangi pritinka laisvę my priėmė rezoliuciją, kurioje pri
— Kas gi tave įpareigojo taip lintiems žmonėms parodyti pa mena Lietuvą, Latviją, Estiją, re (dem., R. L). Net iš Percy
tvirtai laikytis? — klausė švietė
ramą pavergtoms tautoms jų Vengriją, Lenkiją ir kitas pa įstaigos daroma sugestija, kad
jos Šileikį.
ypač
gyvenantieji
teisinguose laisvės ir nepriklau vergtas tautas ir pabrėžia, kad lietuviai,
— Religija. Antra, per Lietu somybės siekimuose;
generalinė IUinois Atstovų rū Rhode Island, kreiptųsi į sena
vą perėjo daug perėjūnų ir, jei
Kadangi visais atžvilgiais pa mų asamblėja remia šių paverg torių, prašydami pasiūlymo ne
lietuvis būtų buvęs vėjo nešamas tartina JAV piliečiams, verti tų tautų laisvės sieikimus ir pa sustabdyti.
pūkelis, vargu ar šiandien
jis
Lietuviai studentai mokėtų lietuviškai kalbėti. Taigi, nant konstitucines laisvės ga giria Pavergtųjų tautų komite
rantijas, parodyti užuojautą ir tą dėl jo sėkmingų pastangų at
to, ko mus išmokė stiprinti laisvės viltis tiems, ku statyti laisvę ir demokratiją Kanadoj drabužiai
Tartu universitete laikykimės
tėvai.
rių teisės susiaurintos komunis tuose komunistų valdomuose
atpigs
tų agresijos;
kraštuose.
VILNIUS. — Lietuvos Moks
lų akademijos darbų paskutinia
OTTAWA. — Kanados prem
jam 1973 metų (Nr. 3) sąsiu
Percy užblokavo
jeras Pierre Trudeau vieną sa
viny A. Tyla rašo apie Lietu
vo priešrinkiminį pažadą jau įFranco pyktelėjo
Automobilių
vos jaunimą, studentus Tartu išradimų siuntimą
vykdė — nuėmė 12 proc. mo
universitete 1802 — 1918. Tai
kompanijos
skelbia
kesčių nuo drabužių ir avaly
ant
Nixono
sovietams
ilgu ir dokumentuota studija.
nės. Per mėnesį valstybės iždas
Pradžioje plačiai išryškinamos
neteisybę
už tas prekes gaudavo nuo 20
WASHINGTONAS. — Šen.
ano meto politinės bei socialinės
WASHINGTONAS. — “U.S.
iki
25 mil. dolerių įplaukų.
sąlygos: vad. feodalizmo žlugi Percy, kuris labai remia Nixo- News” rašo, jog generalissimo
DETROITAS. — Federalinė
mas, baudžiavos panaikinimas, no atlyžimo politiką su sovie Franco nesusitiko su Kissinge- prekybos komisija susilaukė
kapitalizmo raida, 1831, 1863, tais, tačiau, kaip rašė vakar die riu ne dėl savo ligos, bet buvo daug skundų, kad automobilių
1905 metų sukilimai ir revoliu nos “Chicago - Sun Times”, už pyktelėjęs ant Amerikos. Fran kompanijų skelbiamos žinios aChicagoje paruoštas co buvo kreipęsis į Nixoną ir pie mašinų gazolino taupumą
ciniai judėjimai. Studentai ap blokavo
modernių
policijos priemonių prašė, kad tas, grįždamas iš Vi neatitinka teisybei, tiek rnyUų
rašomi tik pagal jų kilimo vie
siuntas
sovietams.
Apie tuos so duriniųjų Rytų, sustotų Madri nenuvažiuojama, kiek jos sako
tas, luomą ir religiją.
vietų
užpirkimus
neseniai
gar de ir, kad abu galėtų pasirašyti reklamose.
Pirmasis studentas iš Lietu
vos buvęs Vegerių miestelio, siai prabilo šen. Jacksonas, sa Amerikos - Ispanijos deklaraci
MASKVA. — Tass praneša
LONDONAS. — Arkiv. MaŠiaulių apskr., Karolis For- kydamas, jog tai bus gera prie ją, panašią, kokią pasirašė NA
apie
jų kosmonautų pasiruošimą karios susitiko su premjeru Wilkovai TO šalys. Nixonag to nepadarė,
kampfas (Kari Vorkampft), j- monė KGB panaudoti
simatrikulinvęs 1805. Duodamos prieš mažumas ir disidentus, bet tai valandą laiko prieš pat Kis- grįžti į žemę iš erdvės labora sonu ir minėjo, kad britai tik jį
torijos. Kada jie grįš, nesako pripažins teisėtu prezidentu.
žinios kiekvienų penkerių metų įe kriminalistams sekti. Percy
singerio
atvykimą
Franco
išva

ma, bet spėjama, kad šią savai Wilsonas,
sakoma,
žadėjęs
įstojusių studentų. Iš jų išėję ir Jacksonas nuomonės tuo rei
žiavo
į
ligoninę.
tę.
kalu
sutinka,
Illinojaūs
senato

spausti
Graikiją,
kad
atsiimtų
nemaža mokslininkų. Pirmasis
į Kiprą pasiųstus karininkus
Tartu universiteto auklėtinis rius pareikalavo tuo reikalu ap
klausinėti
žinovus,
ir
tai
bus
pa

treniruoti Tautinę gvardiją.
Karias Eichvaldas 1819 Vilniaus
daryta
šiandien
atitinkamam
universitete apgynęs medicinos
Turkijos premjeras Bulent Emokslų disertaciją, nuo 1827 pakomitety. Panašūs apklausi
cevit taip pat buvo Londone,
buvęs Vilniaus universiteto pro nėjimai bus padaryti ir kitose
susitiko su Wilsonu. Jis tačiau
fesorius. Vėlesni žinomi moks vietose — New Yorke, Bostone,
atsisakė patvirtinti, kad Turki
lininkai buvę: Petras Avižonis, Virginijoj.
ja nesiims karinių priemonių
Jonas Tonkūnas, Vladas Lašas,
Baltųjų rūmų spaudos sekre
prieš sukilėlius. Apskaičiuoja
Vladas Kuzma ir kt. Iš viso per torius Ronald Ziegler Jacksono
ma, kad vakar prie Viduržemio
jūros turkai buvo sutraukę apie
1802 — 1918 buvę įsimatriku- kaltinimus pavadino juokingais,
liavę 1438 studentai. Ilgos len bet pakomitečio žiniomis, tie,
90,000 kariuomenės, iš kur iki
telės duotos pagal luomus: po kurie gamina pvz. holografiniu
Kipro tik 50 mylių.
30% bajorų, 26.3% miestiečių, būdu balso identifikavimo apa
Sukilėliai sako, kad krašte
10.2% valstiečių. Kiti — inte- ratus, kaip tik užmezgė kontak
jau normalu, jie kontroliuoja
ligentinių profesijų vaikai.
tą su sovietų KGB. Jacksonas
veik visur, o Nicosijos aerodro
kaltina Nixoną ir Kissingerį,
mas atidarytas. Telefonai dar
TALLAHASSEE, Fla. — Per kad jie atlyžimo kaina daro di
neveikia.
1973 metus Floridoj buvo pa delius kompromisus, nepaisyda Tik vienas nepripažįsta britų tradicijų. Nauj. Afrikos valstybės, neturin
Žiniomis iš Atėnų, Kipre už
vogti 1,506 galvijai, 423,797 do mi žmogaus teisų pažeidimo So čios senų valstybinio gyvenimo tradicijų, stengiasi pamėgdžioti Vakarų muštų yra apie 300. Vakar bu
lerių vertės.
vietų Sąjungoje.
vo skelbiama, kad sukilėliai praEuropos kraštus, ypač Britaniją. Ghanoa teisėjai posėdžio metu.

CHICAGOS MERO ATSISAUKIMAS

WASHINGTONNAS, — Va
kar dienos didžioji amerikiečių
spauda dėjo pranešimus, kai
kur su nuotraukomis, kad Si
mas Kudirka tikrai yra Ameri
kos pilietis. Apie tai liepos 17
paskelbė Valstybės departamen
tas. Amerikos oficialūs asme
nys, sakoma, Sovietijoj susitiko
su Marija šulskiene, Kudirkos
motina, ir gavo iš jos paskuti
nius dokumentus, reikalingus įrcdymus, kad jis yra jos sūnus.
Tokiu būdu jis yra Amerikos
pilietis ir turi visas teises emi
gruoti.

Amerikos ambasados Mask
voje pareigūnai dabar stengiasi
sužinoti, kaip į tą reikalą žiūrės
sovietai. Pagal 1964 metų susi
tarimą su Sovietų Sąjunga, Amerikos piliečius gali aplankyti
Amerikos ambasados pareigū
nai. Ką daugiau gali padaryti
Valstybės departamentas, neži
noma ir laukiama žinių iš am
basados.
Anksčiau, negu Valstybės de
partamentas oficiahai pranešė
apie jo pilietybę, prieš kelias die
nas kongresmanas Robert Hanrahan jau neabejojo, kad taip
bus padaryta.

Sprogimas
Tower of London
LONDONAlS. — Teroristų pa
likta bomba sprogo Tower of
London, turistų mėgiamam 900
metų senumo ginklų muziejuj.
Muziejuje buvo kaip tik daug
žmonių, ir viena moteris buvo
užmušta, o 36 sužeisti, daugiau
sia vaikai iš Danijos ir Vokie
tijos.
'Viena Amerikos mergina prieš

tai filmavo netoli muziejaus ir
matė, kaip iš ten išbėgo jau
nuolis. Ji filmą atidavė polici
jai, gal būt, atras kaltininką.

LISABONA. — Portugalija
turi naują vyriausybę, kurioj
yra ir šėši lęarininkai. Komunis
tų partijos pirmininkas Aivaro
Cunhal bus ministeriu be port
felio, pasiliko ir socialistų va
das Mario Soares kaip užsienio
reikalų ministeris.
Ministeriu
pirmininku dar praėjusią savai
tę buvo paskirtas Vasco Goncalves.

Simas Kudirka

Kaddafi norėjo
torpeduoti
britų laivą

KAIRAS. — “Al Akhbar”,
Kairo laikraštis, raišo, jog Libi
jos diktatorius Muammar Kad
dafi 1973 metais buvo liepęs Egipto povandeniniam laivui tor
peduoti britų keleivinį laivą
“Queen Elisebeth 2”, vežantį
MASKVA. — Izvestija pa 590 žydų, daugiausia amerikie
skelbė labai piktą straipsnį prieš čių, į Izraelį.
šen. Henry Jacksoną. Jį kaltina,
Sadatas duotam pasikalbėji
kad jis siūlęs panaudoti atomi
me
su BBC korespondentu sa
nes bombas Vietname ir V. Ry
kė,
kad
“vienas arabų vadas no
tuose prieš arabus, kad jo po
rėjo
paskandinti
laivą, davė to
litika sutampanti su Adolfo Hit
kį
įsakymą
”
,
bet
jis jo vardo
lerio ir t. t.
neminėjo.
Laikraštis pasakė,
kas prezidentui buvo nepatogu.
Sadatas tik pridėjo, kad jis su
laikęs karo laivą ir nenorėjo pa
kartoti tos pačios klaidos, kaip
padarė Izraelis, numušdamas
Sinajaus erdvėje paklydusį Li
bijos keleivinį lėktuvą.
Laikraštis sako, kad tas po
dėjo masiniai ieškoti Makarios
vandeninis
laivas tuo laiku bu
šalininkų ir suimtųjų buvo apie
vo
Libijos
vandenyse, tik neži
1,000.
no kaip paaiškinti, kokią teisę
Prez. Nixanas į Londoną pa turėjo Kaddafi įsakyti Egipto
siuntė valstybės pasekretorj Jo laivui. Greičiausiai, kad tada ėseph Sisco. Jig susitiko su Wil- jo kalbos apie abiejų valstybių
sonu ir Ecevit. Nicosijoj Ameri sujungimą, ir Kaddafi jautėsi
kos ambasadorius susitiko su jau esąs jungtinės respublikos
naujojo prezidento Simpson pa viceprezidentu. Laivas buvo iš
vaduotoju. Amerika susirūpinu plaukęs į atvirus vandenis ir pa
si, kad nekiltų didesnio kon siruošęs torpeduoti, bet Sada
flikto. Manoma, kad Amerika tas sulaikęs.
gali pripažinti sukilėlių vyriau
sybę.
Ecevit vakar buvo sukvietęs
KALENDORIUS
parlamente susirinkimą ir norė
■Liepos 19: šv. Vincentas, šv.
jo gauti jo sutikimą, jeigu rei
Aurėja, Darsūnas, Tanga.
kėtų, pradėti karinę intervenci
Liepos 20: šv. Jeronimas, šv.
ją. Britai su savo kariuomene
Česlovas, šv. Severą, Alvydas,
nežada įsikišti.
Aukštuolė.
Sovietai tebekaltina Graikiją
Saulė teka 5:34, leidžias 8:23.
ir visą NATO, žada reikalauti,
ORAS
kad J. Tautos pasmerktų. Sau
Daugiausia saulėta, vėsiau ir
gumo Tarybos posėdis numaty
tas šiandien.
ne taip drėgna, apie 80 laipsnių.

PADĖTIS DEL KIPRO TEBERA
ĮTEMPTA
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DRAUGAS, penktadienis, 1974 m. liepos mėn. 19 d. Pusfinaliuose Mikonio aštrus
ranų. Jos visos dalyvaus St. Jo
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seph vokiečių klubo Kickers tra
nepralaužiamą sieną, ir šis laimi
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Pecilūno ir V. Grybausko bus tasi, pateko žumbakienė, Lau Grybausko. Nepaprastai stiprus
kun. A. Kezys, S. J., baigia sukti ilga PB 8-8229-4
užbaigtos šios savaitės bėgyje. ciūtė ir Gelažiūtė, tačiau nema Sidabro ir Mikpnio servavimas
0R. MINA KRAUCEL
mečio Lietuvių karių Veteranų Sąjun
ža
pasipriešinimo
susilaukė
iš
ir
Peciiūno
tikslumas
davė
visą
h)
Jaunesnių
mergaičių
(že

DR.
ANNA
BALIUNAS
Vyrų B. klasė buvo gausiau
gos RAMOVE pirmininko ir garbės
KRIAUAEL1CRAITE
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK
sia. Čia nauja pršvedįmo ir skai kasdien pažangą darančių Stan- eilę gražių momentų. Pirmieji miau 15 m.) vienetas; i) Vetera nario gen. prof. inž. Stasio DIRMANAKUŠERIJA IR Ui/K.’td; ligos
GERKUCS LIGOS
TO gyvenimo filmą, nuoširdžiai dėko
čiavimo sistema pasirodė labai kaitienės, Mereckienės ir Miko- du setai davė lygią ir kietą ko nų (virš 44 m.) vienetas..
2760 WM, 71rt Street
$868 Weet OSrd Street
ja organizacijoms ir pavieniams as
efektinga. Visi dalyviai buvo su nienės. Malonią staigmeną patei vą 4-6 ir 7-6. Trečiame sete Mi
Dalyvavimas atviras visiems menims, aukojusiems susidariusioms
Tel.
775-5717,
neatttllepue skambinti
Valandos
pagal
susitarimą
skirstyti į 4 grupes, kur kiekvie kė pui'kug jaunos Plepytės žaidi knai* ir Grybauskas du kartus lietuvių, latvių ir estų žaidėjam. išlaidoms padengti:
949-8900, Valandos pagal susitarimą.
DR.Tc7iALuFAi
nas gavo bent po 4 ar 5 rung mas ir gana lengva pergalė prieš pralaužia nuvargusio Sidabro
Smulkios informacijos pra LKVS RAMOVE c. valdybai $200.00:
OR. IRENA KURAS
akušerija Ir moterų Ilgos
tynes. Grupių laimėtojai patoko jau patyrusią Stauskutę 8-2. Tik servą ir nusineša pergalę net 6- nešta visiems sporto klubams ir Birutininkių c. sk. per p. M. BabicGtaekologlaB Cbtrurgtja
GYDYTOJA IR CHIRURGE
į pusfinalius “A” grupėje visus pusfinalyje po ilgos ir permai 0 pasekme. Baigmėje, sugrįžus .taipogi gaunamos pas rengėjus kienę $50.00.
KCDIK1C IR VAIKJJ IjIGD
susitikimus užtikrintai laimėjo ningos kovos ji turėjo nusileisti po audros, gal lygis nebebuvo šiuo adresu: Mr. Jaan Lenis, 15 Lietuvių Istorikų Dr-jai per A. Rū 6448 So. PnlasM Road (Orasvford
8PECIADI8TY
MedicsJ Buildtng) Tel. LU 6-6446
gytę $100.00.
G.
Žumbakienei
8-6.
Kitoje
pu

toks
geras,
tačiau,
nežiūrint
to,
BCTEDING
MEDICAL
A. Kolis, kiek rimtesnio pasi
Huntingwood, Unit # 39, Agin- Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje c. 8007 W. 83 PI., Justice, a, 599-0500
Avenos
sėje
į
baigmę
ateina
Lauciūtė,
7159 Sonth
kova
buvo
įdomi
ir
permainin

Priima
ligonius
pagal
susitarimą,
priešinimo susilaukęs tik iš Kas
eourt, Ont. Telef. (416)-497- valdybai per kp. pirmininką K. Milko- lel neatsiliepia, skambinti 974-8011 Valandos: Kasdien nuo 19 ▼. ryto lkl
nugalėjusi
Gelažiūtę
8-4.
Baig

ga. Pirmasis setas priklauso Miperaičio ir Kušeliausko. “B” gru
vaitj $50.00.
I v. popiet. Trečlad. Ir šeštad. nur
mėje
Lauciūtė
labai
tiksliu
žai

koniui
ir Grybauskui 6-3, Antra 4291.
Iš v. ryto lkl 1 v. popiet
Lietuvių Inžinierių Dr-jai $100.00.
pėje jaunasis Normantas pasi
Registracija
atliekama ilki
DR. C. K. BOBELIS
dimu
perima
iniciatyvą
ir
veda
Ofiso telef. *H 7-1198
jame
vaizdas
pasikeičia,
ir
labai
Gėn.
prof.
inž.
St.
Dirtnanto
85
m.
rodė padaręs didžiulę pažangą
rugpiūčio 17 d. aukščiau nuro
IUK8TŲ IK fll-APUMO TAKŲ
Rrald. telef. — 159-M919
prieš
Žumbakienę
4-2.
Tačiau
minėjimo komitetui $100.00.
agresyvus
L.
Ragas
ir
užtikrin

CHIRORGUA
ir nesunkiai įveikė visus, įskai
dytu adresu.
Ponams Aleksui ir Primai Vaške
TeL — 686-0833
Ofiso HE 4-1918.
Res. PR 9-«9Ol
tant favoritą P. Žumbaikį. “C” šios aštresnis puolimas netru tas Bačinskas duoda pirmiesiem
liams $40.00.
FOX VALLKY MEDICAL CENTER
kus
perima
viršų,
ir
pagaliau
ji
pamoką
net
6-0.
šie
tačiau
tre

RUSIJA
LAIMI
PASAULIO
grupėje atrodė, kad dr. L. Ra
DR. 1. MEŠKAUSKAS
890 Susnmlt Street
Ir kiti, norintieji aukoti filmavimo
Raute 58 — Elgln IlUnois
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gui bus lengva duona, tačiau C. ištempia sunkią, bet pelnytą per čiame sete atsigauna ir ištem KREPŠINIO PIRMENYBES
išlaidoms sumažinti, gali čekius ar
SPECTALYBB VIDAUS LIGOS
Yvas iš Marąuette Parko žaidė galę 8-6. Paguodos rato nuga pia sunkią pergalę 6-4.
Praėjuį sekmadienį Puertori- money orders siųsti šiuo adresu: Alg. TeL ofiso HE 4-6849, rra. 388-2233
lėtoja
tampa
Mikonienė,
įveiku

Jaunių
klasėje
dalyvių
dėl
2434 West 71st Street
stebėtinai tiksliai ir išėjo gru
ke pasibaigė pasaulio krepšinio KEZYS, Lietuvių Foto Archyvas —
(71-os ir Campbell Avė. kampas)
DR.
PETER
T.
BRAZIS
si
Stauskaitę
8-4.
įvairių
stovyklų
buvo
nedaug.
pės laimėtoju. Ir pagaliau “D”
pirmenybės. Jas laimėjo Rusija, Stasio DIRMANTO sąskaita. 2345 W. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL: trtrmad., antrad , ketv. Ir penkt
Mišraus dvejeto varžybos da Lengvą pergalę prieš Grinių nu
nuo « lkl T vaL p. p.
grupėje, A. Biručiui po dviejų
tačiau tik dėl geresnio taškų san 56 St., Chicago, Illinois 60636, USA.
2484 Wm« 71at Street
Tik ensltarue.
-■i
.
1
.....
.■ .
- ..
lA.Iti.....
laimėjimų pasitraukus, G. Bau vė visą eilę gražių kovų, ypač sinešė jaunasis Ragas, jau turįs tykio. Trys valstybės baigė var
VaL pirm. ketv. 1 lkl 7 popiet
antrad., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik
Tel. — 282-4422
kus be vargo pateko į pusfina Kasperaičio - Gelažiūtės sunki gerą techniką ir žadąs neblogą žybas su vienodu skaičiumi taš
•usltarus.
lius. Abi pusfinalio rungtynės pergalė prieš Mikonius 8-6 ir ateitį. Normantas ir ypaš Kolis kų ir vienu pralaimėjimu. Pagal
OR. VL. BLAŽYS
DR. ROMAS PETKUS"
jau
tiek
geri,
kad
galėjo
žaisti
Šilgalio
Lauciūtės
netikėtas
Dr Ant. Rudoko kabinetą perėml
buvo gana gecąs.lr panašios.
taškų santykį Rusijai atiteko PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
AKIU UGOS — CHIRURGIJA
vyrų klasėje.
laimėjimas
prieš
jaunus
Kolį
ir
ofisai:
-rtlšs
Jaunystė ir agresyvesnis žaidi
DR. EDMUND E. CIARA
2801 West 63rd Street'
meisterio titulas. Jugoslavija li
Senjorų klasėje baigmėje vėl
111 N. WABA8H AVĖ.
OPTOMETRISTAS
mas nulėmė laimėjimą prieš pa- Plepytę 8-7. Tačiau didesnio pa
ko antroje vietoje, o Amerika
Atostogose
4500 N. CENTRAL AVJB.
tyrimo dėka į baigmę pateko susitiko seni pažįstami Škėma ir
2709 West filst Street
trečioje. Plačiau apie šias rung
Reikalui
esant
prašoma
kreiptis
Valandos
pagal susitarimą
Bačinskas ir Stauskaitė prieš Juodikis, šį kartą ištverminges
TEL. GR 9-5400
tynes sekantį kartą.
pas Dr. Taurą — telef. PR 8-1223.
Vai pagal susitarimą: pirmad to
Grybauską - Žumbakienę. Po nė Chicaga atsirevanšavo Det
DR. FRANlf PLECKAS
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. It penk
FUTBOLININKŲ1 IŠVYKA
gana geros kovos paskutiniej roitu!.
tad. 19—4, šeštad. Iš—0 vai.
OPTOMETRISTAS
Tel. — 925 8888
Didžiulė padėka priklauso G.
pakartojo pereitų metų pergalę
Kalba lietuviškai
Pabaigę futbolo pirmenybių
Ofs. tel. 785-4477 Rer. PR 8-6960
OR. S. GEŠTAUTAS
Laukui už parūpinimą šiuo me
8-4.
2818 W. 71»t St — TeL 737-6149
pavasario ratą, Lituanicos klu
DR. L DECKYS
Tikrins akis. Pritaiko * kinius |r
Vyrų “A” klasėje galėjo žais tu taip sunkiai gaunamų aikš bo futbolininkai šį sekmadienį, Nervų, emocinės, šeimos problemų*
“eontaet lenses”.
GYDYTOJA IR CHIRURGl
2624 VVest 71st Street
ti tik “išrinktieji”. Pirmąjį ra čių. O be G. Zumbakienės, J. liepos 21 d., vyksta gastrolėms
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč
SpedalyM — Nervų Ir
Valandos pagal susitarimą
tą daugumas favoritų nesunkiai Juodikio ir K. Mikonio pagalbos į St. Joseph, Mich. Vyksta trys
Emodnšs Ligos
□RAYFFORD MEDICAL BOTLDING
šios
pirmenybės
niekada
nebūtų
perkopė. Pažymėtina užtikrinta
DR. LEONAS SEIBUTIS
9449 Bo. Pulaski Road
Mikonio pergalė prieš šenbergą taip pavykusios. Ir pagaliau
GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS ODO8INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO
Valaadoa
pagal
susitarimą
PLAUKV PRIEŽIORAI.
Šveicarijos Patentų Instituto garan
iš Detroito 8-2. Su įdomumu bu griekas būtų pamiršti MerecCHIRURGIJA
tuoti.
Geriausia dovana Jūsų giminėms, paž|sta.mlems Ir sau.
Redd. tel. — GI 8-0878
JIB 8 oz., 16 savaičių vartojimui.
Jūsų užsakvmus siųsti su
vo laukiamas pirmasis jauno kius, kurie audros metu visus
2666 W. 63rd «trwrt
(6.00 apmokėjimu — JIB LABORATORY, 1487 So. 49th Avė.,
vos 16 m. Kolio pasirodymas vy priglaudė ir dar pavaišino.
VaL antrad. nao 1-4 popiet
OR. W. M. EISIN-EISINAS
Cicero, III. 00050. JTB Atstovybė, 2498 DangalI R«l.. YVIndsor, 12,
Ont., Caniuln. JIB Skyrius: 7 Sluttgart 50, Dutsburgerstr. 7-10
Ir ketv. ano 6-7 vakarę >T
Laimėtojams trofėjas nupirko
rų klasėje. Jis ir neapvylė. Pir
4KUSERIJA IR MOTERŲ LIGOS
W. Germany.
Vaistinėse: J & J, 2557 W. 09th St. Chicago;
GINEKOLOGINE
CHIRURGIJA
Oftoo
tel. 776-2880; rea. 448-6646
mose rungtynėse prieš ne ką ki ir kurį laiką stebėjo šeštadienio
5000 W. lOth St., Cicero; 4754 8. Wood St., Chicago; 292S N.
Milvraukee
Avė..
1147
N.
Ashland
Avė.,
Chicago
Ir
t.t.
8132
So.
Kedzie
Avė..
WA
5-2670
varžybas
J.
F.
Gribauskas
i.
Ci

tą, o R. Sidabrą, buv. mūsų meis
Valandos pagal susitarimą Jei neOlandijos futbolo komandos kapi terį, jis demonstruoja nepapras cero St. Anthony Savings and
DR. J. J. SIMONAITIS
atslUepla, skambinti: MO Z-OOOt.
tonas Cruyff duoda nurodymus sa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Loan
Association.
tai stiprų servą ir pateikia pir
R E C
P T A I
vo komandai, kuri pasaulinėse pir
Adresas; 4266 W. 63rd Street
TeL — BE 8-1893
mą staigmeną, laimėdamas 8-6.
menybėse laimėjo II vietą
Ofiso ML 81 M<1#
L A L PHARMACY
STEEPLES PHARMACY
RUNGTYNĖS SU LATVIAIS
DR. A. B. GLEVECKAS
BąkUL GB S-M17

z

PADĖKA

ii

ŠACHMATŲ ŽINJOS
— Vak. Vokietijos rinktinė
įveikė Olandiją llV^-8%. Ko
mandų lyderiai Unziker — Donner abu susitikimus baigė lygio
mis.
— Vak Vokietijos turnyre Selingene pirmą kartą po 20 metų
pertraukos dalyvaus iš Rytų Vo
kietijos
didmeistris W. Uhlmann. Įdomi žinia.
— Australijos p-bes laimėjo
Jamison HV-rVa, Puller 11 ir
Parr 10 taškų.
Anglijos tarptautinį turnyrą
Btrminghame laimėjo, kaip ir
pereitais metais, jaunas anglų
meistras Anthony Mails, išpil
dęs tarptautinio meistro normą.
Jis surinko 7% taško iš 10 gali
mų. Bulgaras Tringov 7, du ang
lai Caden ir Nahm po 6, bulga
ras Kirov 51/2, zelandietis Waid
ir jugoslavas Gašič su anglu Davis pasidalijo 9-12 vietomis, tu
rėdami po 3^2 taško.
—- Amerikietis Mare Diesen
pasidalijo trečią vietą Puerto
Rico tarptautiniame turnyre su
argentiniečių Jardelly. Laimėjo
kolumbietis G. Garcįa, antras —
Bravo iš Peni valstybės. M. Diesett šiemet laimėjo šalutinį Hastingso turnyrą Anglijoje.
— JAV jaunių, pirmenybės

(US Junior Open) įvyks rugpiū

Šį sekmadienį Guge parke (55
ir Westem) įvyks pirmosios lau
ko teniso rungtynės tarp lietu
vių ir latvių rinktinių. Latvių
rinktinės sąstatas jau buvo pa
skelbtas. Lietuvių rinktinę su
daro: A. Pecilūnas, K. Mikonis,
v. Grybauskas, R. Sidabras, g’.
Rimkūnienė ir G. Žumbakienė.
Bus žaidžiama 6 vienetai ir 3
dvejetai. Rungtynių pradžia 2
vai. p. p. Visi kviečiami palaiky
ti pirmąjį mūsų lauko teniso
rinktinės pasirodymą. Įėjimas
nemokamas. Rungtynes globo
ja Chicagos Liet. Lauko teniso
klubas ir dr. L. Ragas.

čio 5-9 d. Franklin & Marshall
kolegijos patalpose, Lancaster,
Pennsylvanijoj. Dalyvauti gali
visi iki 21 metų amžiaus. Pirma
eis ratas prasidės rugp. 5 d.. «
v. v. Atsivežti prašo šachmatų
laikrodžius.
— Lietuvos
spartakiados
šachmatų varžybas laimėjo Kau
no rinktinė, įveikusi baigmėje
Šiaulius 7-1, Klaipėdą 6^-1%,
bet pralaimėjusi prieš Vilnių 35. Antroj vietoj liko Vilnius,
įveikęs Šiaulius 6-2, Klaipėdą 53 ir Kauną 5-3. Galutina lente
lė: 1. Kaunas 16%, 2. Vilnius
1974 M. Š. AMERIKOS
16, 3. Šiauliai, 4. Klaipėda, 5.
PABALTIEČIŲ TENISO
Panevėžys, 6. Alytus, 7. Kelmė,
PIRMENYBĖS
8. Utena. Lemiamose VilniusKaunas rungtynėse vilniečiai tu
1974 m. š. Amerikos Pabaltie
rėjo laimėti trijų, taškų persva čių lauko teniso pirmenybės
ra, o laimėjo tik 5-3, taigi pri įvyks š. m. rugpiūčio 24-25 d.
trūko vieno taško. Pasekmės to York University Founders Colsusitikimo tokios (vilniečiai lege, Toronto, Ont. Rengia To
ronto estai.
įvardinti pirmais):
Mikėnas — Butnorius 0-1
Pradžia 9 vai. ryto. Registra
Vistaneckis — Kaunas %-Ys cija ir burtų traukimas — nuo
8:00 vai.
Piešiną — čukajevas
Lapienis — Ostrauskas 1-0
Programa: a) Vyrų vienetas;
Rubinas-----Amhrozaitis 1-0
b) Moterų vienetas; c) Vyrų
dvejetas; d) Mišrus dvejetas;
Žemaitis — Žitkus 0-1
Kaušila itė — Ivanovienė 1-0 e) Jaunių (15-18 m. imtinai)
Kartonaitė — Raugaitė 1-6
vienetas; £) Jaunučių (žemiau
miau 15 m.) vienetas; g) Vyr.
Vilniečiai laimėjo 5-3.
Kazys Merkis

mergaičių (15-18 m.) vienetas;

2557 W. 69th Street

Telef. PR 6-4363

2434 W. 7 Ist Street
Tel. 737-1112; jei už
daryta, tel. 776-4363.

PRISTATYMAS
BEMOKAMAI
Važiuojamos k»d6e, remontai Ir kt. Įrankiai pirkti ar nuomoti, Importuotl odekolonai, Kvepalai Ir Panny May saldainiai.
Apsirūpinkite vitaminais: apsisaugoti nuo persišaldymų Ir širdies ■uetlprinimul Vitaminą E. ir kt. Turime Ir gydomų žolių.
Nemokamai supakuojame dovanas.
ANGKUA Ir VYTENI8 D1RKIAI, savin.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligoa
8907 Wert lOSrd Street

Valandos pagal euaitariiną
Ofiso telef. PB 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
j o k a a

VAIKŲ

LIGOS

2666 West 6Srd Street

PASSBOOK
SAVINGS...
the bgst way to save regularly!

see us for
financing.
AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT
TO FIT YOUR INCOME.

Valandos: pinu. Ir ketv. nno 1 vaL
lkl 8 vai. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak.
antr. Ir penkt. nuo 1-9 vai. p. p.
Ir vakarais pagal susitarimą.

Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt
nūn 12 lkl t vaL Ir nuo 8 lkl S
vai. vak., šeštad. nuo 1 lkl 4 vaL

OfS. PO 7-6000

IDR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas ir rez. 2552 W. 59th 8L
Tel. PRošpect 8-122S
Ofiso vaL:
Pirm., antr., treč. »
penkt. nuo S lkl « vai. Ir nuo 9 lkl 8
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kita
laiku pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-2129. Namų GI 8-9195

Rea. GA 3-7278

DR. V. TUMASONIS

DR. A. JENKINS

CHIRURGAS
2464 West 71 st Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 Weet 6Srd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. te
9 lkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. ušdaryts

Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad.
2-6 Ir 6-7 — Iš anksto susitarus.

Tel. PRošpect 9-54OO

Vtal telefonai 652-1881

DR. ONA VAŠKEVIČIUS

DR. F. V. KAUNAS
3SSS«<Wk
i. rrMMt. KVIMfiž-

IR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

Vai. kasdien 10-18 Ir 4-7. Trečlad. 1
šeštad. tik susitarus.

Vai.:
Pirmad.
6-8 p. p. antrad.
2-6 p. P. penktad. ir šeštad. 8-4 n. p.
Kitom dienom Hk skubiu relkata.
susitarus.

DR. P. KISIELIUS

TeL Oflao PR

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 60th Avenue Cicero

URS

ai F
Savimgs aiid Loan

Petim Kazanauskas, President

GYDYTOJA IR CHIRURGB
6648 South AUnuiy Avenue

Tat oflao Ir bato OLymplo 2-4169

'/2%

2212 WEST CERMAK ROAD

(VAŠKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Tel.: 847-7747

HOURS» Mon.Tue.Fri»9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

69 YEARS SERVING CHICAGOLAND

Kasdien

1-1

šeštadieniais

vaL
II

tr

lkl

9-8

4

vaL

vai.

DR. F. C. UINSKONAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
8107 Weat 7lat Street

vak.

popiet

_

Tel. REUanoe $-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8925 West 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir
enktad. nuo 18-4 vai., p. p. fl.g
b.1. vak., šeštad. 15-8 vaL s. B. o
trečlad. oldarytą

1—5 vai. popiet.
ir Seštad. pagal fiualtartmt

DR, PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 So. Pulasld Road
Ofiso tel.

767-2141; namų 955-4850

Vai.; pirm. antr. ketv. 2—S Ir 5--JL
penktad. 8—5. flešt pagal susitarimą.

GEN. SPINOLA NUSIVYLĘS

Kipro perversmas

NAUJAS TARPTAUTINĖS {TAMPOS ŽIDINYS
Paskutinėmis dienomis pasau
lio dėmesys nukrypo į Kiprą.
Ne vien dėl to, kad susidomė
jimą traukė perversmo nuoty
kiai. Kipras yra taip arti nuo
(kito krašto židinio — Izraelio
ir Sirijos. Antra, kai Vidurže
mio jūroje yra tiek laivynų ir,
galima sakyti, vyksta varžybos,
kas tuose centriniuose tarp
dviejų kontinentų vandenyse
dominuos, Kipras kaip viena iš
svarbių bazių yra labai svarbus
jūros valstybėms.
Kipro svarba ir yra paveiku
si, kad tokia maža sala yra ta
pusi nepriklausoma valstybe.
Kipras teturi 3,572 kv. mylias
plotą, taigi apie 7 kartus mažes
nis, negu Lietuva. Gyventojų
turi apie 669,000 — kuone pen
kis kartus mažiau, negu Lietu
va? Krašte nemažas susiskaldy
mas. Oficialiai yra dvi kalbos —
graikų ir turkų, bet gana gau
siai naudojama ir anglų. Apie
80% gyventojų yra graikų or
todoksų tikybos, , kiti — mu
sulmonai. Kipras yra tik už 44
mylių į pietus nuo Turkijos, 60
mylių į vakarus nuo Sirijos, o
nuo artimiausios Graikijos te
ritorijos — Rodės salos — 260
mylių.
*
Nors Kipras yra toliau nuo
Graikijos, vis dėlto jame apie
78% gyventojų yra graikų kil
mės ir tik apie 20% yraturkai.
Miestuose ten gyvena apie 40%
žmonių. Gyventojų tankumas
kvadratinėje mylioje — 187. Di
džiausias miestas — sostinė Nicosija. Dauguma gyvena iš že
mės ūkio (21% krašto pajamų),
pramonės ir kasyklų pajamos
sudaro 181%. Ypač vertingas me
talas __ tai iškasamas varis.
Mediciniškas aprūpinimas ir so
cialinės gyvenimo sąlygos nuo
lat gerinami ir gyventojų am
žiaus ilgiu m o vidurkis ne ką že
mesnis kaip JAV-se: 66 metai.
Kipras mitologijoje vadinamas
Afroditės sala. Įvairios tautos
čia ieškojo sau laivynų bazių ir
Kipre yra dominavę egiptiečiai,
finikiečiai, asirai, persai, romė
nai, graikai, turkai, o nuo 1878
metų britai, tačiau 1960 m. Kip
ras susilaukė nepriklausomybės,
tik (Kipro gyventojų sudėtingu
mas yra tapęs tos valstybės ne
laime.
♦

Krašte esant apie pusei mili
jono graikų ir daugiau kaip 100,
000 turkų, tarp jų vyksta nuo
latinės varžybos ir įtampa. Tai
buvo numatyta iš anksto. Kad
tryhimasis sumažėtų, konstitu
cijoje buvo nustatyta, jog kraš
to prezidentas turi būti graikas,
o viceprezidentas — turkas.
Tautinis pasiskirstymas taip
stiprus, jog konstitucijoje nu
statyta, kad tie gyventojai, ku
rie nepriklauso nė vienai iš mi
nėtų etninių grupių, vis dėlto
turi save laikyti pritapusiais ar
ba prie graikų, arba prie turkų.
Kiek galima vengiant tryni
mos!, turkų mažumai suteikta
galimybė turėti autonominius
regionus. Kai kuriuose miestuo
se yra net dvigubos administ
racijos, dar kituose turkų ma
žumai leista turėti savo milici
ją, mokyklas, transporto siste
mą, net savo radiją. Graikai
nuo amžių pasižymi gabumu
versle ir jie ekonomiškai stovi
stipriau už turkus Kipre.
*
Kiprą, net atgavusį nepriklau
somybę bei turintį taip plačias

teises etninėms grupėms, nema
žai vargino civiliniai karai, kru
vinos grumtynės. Kad krašto
gyvenimas būtų taikesnis, 1964
metais Jungtinės Tautos pasiun
tė savo įgulą, susidedančią iš
Skandinavų, kanadiečių, airių ir
britų. Vienas iš tų įgulų užda
vinių yra lydėti graikų konvo
jus per turkų autonomiškas sri
tis, nes kitaip jie gali užpulti.
Nelaimei, ta etninė įtampa
tarp graikų ir turkų paskutiniu
metu stipriai paaugo. Krašto
prezidentas arkiv. Makarios, 61
metų amžiaus, 1968 m. antrą
kartą išrinktas prezidentu penkeriems metams,nors yra grai
kų kilmės, bet patriotas kiprietis ir jau liepos 6 d. savo laiške
Graikijos prezidentui pakaltino
graikų karinę vadovybę, kad ji
planuoja Makarios nužudyti ir
su graikų partizanais, Kipre
veikiančiais Eoka B vardu, ren
giasi padaryti perversmą. Ma
karios prašė iš Kipre laikomų
graikų dalinių atšaukti 650 ka
riškių. Atėnai to nepadarė ir
taip iškilo perversmas, kuris ne
tik pavojingas pačiam Kiprui,
bet sudaro konflikto pavojų
tarp Graikijos ir Turkijos, tarp
kurių sugyvenimas yra labai
svarbus, nes abudu kraštai su
daro NATO pajėgų pietinį spar
ną.
♦
Nors Kipre civilinėse kauty
nėse persvara graikų sukilėlių
pusėje ir kautynės eina į pabai
gą, bet įtampa nesibaigia. Suki
lėliai Kipro prezidentu pastatė
Nikos Sampson, žinomą parti
zaninį teroristą ir fanatišką vie
nybės su Graikija šalininką.
Tam griežtai priešinga Turkija,
ir tai gali visai suardyti trapią
taiką tarp Graikijos ir Turki
jos. Tuo labai susirūpinusios J.
Tautos ir JAV. Visiems kelia
susirūpinimo Turkijos vyriausy
bės tvirtas pareiškimas, kad jie
nepripažins įvykusio perversmo
fakto. Turkijos premjeras Ecevit net nutraukė savo kelionę
po ūkininkų sritis, kur augina
mos opiumo aguonos, ir atsku
bėjęs į sostinę pradėjo ilgus ministerių
kabineto posėdžius.
Turkijos generalinio štabo vir
šininkas Sancar pareiškė, kad
jis pramatė tokią įvykių eigą ir
Turkijos karinės jėgos veiks
mams esančios pasiruošusios.
Ankaros gynybos ministeris Isik, pasišaukęs britų ir JAV at
stovybių žmones, pareiškė, kad
Turkija perversmo nepriims ir
neleis laužyti Genevos susitari
mo.
*
A
Turkija net pakvietė britus
veikti išvien, grasindama, kad
kitaip pati viena Turkija imsis
iniciatyvos. Turkija, kaip ir
Graikija, pačiame Kipre turi įgulas, bet mažesnes, negu po
1,000 vyrų. Jungtinių Tautų da
liniai Kipre — 2,187 vyrai. Vis
dėlto gana lemiantis veiksnys
yra D. Britanija, kuri Kipre lai
ko netoli 10,000 karių, daugiau
sia aviatorių. Turkija užaliarmavo savo 61 laivą, esantį Egėjaus jūroje. Taigi, nors pervers
mas ir būtų pasibaigęs sukilė
lių pergale, Kipro likimas pasi
lieka didelio susirūpinimo rei
kalu. Išlaikymas taikos toje sri
tyje turi pasaulinės svarbos.
Reikia tikėtis, kad Jungt. Tautų,
D. Britanijos bei JAV pastangos
ir graikų - turkų šaltesnis pa
dėties apsvarstymas ras būdus
iš tos klampynės iškopti. J. Pr.

Spaudoj ir gyvenime

BARSTOMOS PLYTOS
Komunistinėj Vilniaus “Tiesoje”
Joniškėlio miesto pareigūnė E. Ra
simavičienė skundžiasi:
“Prie pat Joniškėlio yra Kraštų
statybinių medžiagų gamyklos Jo
niškėlio cechas. Iš čia kasdieną ke
lios dešimtys automašinų veža ply
tas ir drenažo vamzdelius j šiauri
nius Lietuvos rajonus. Tačiau dėl
netvarkingo pakrovimo mūsų mies

tensyvus .judėjimas, nusėjama ply
tomis ir vamzdeliais. Jomis nu
barstytas asfaltas, pagrioviai iki
Pasvalio miesto.
Gerai, kad krisdamos plytos ar
drenažo vamzdeliai dar j nieką ne
pataikė.
Kiek vėjais išbarstoma liaudies
turto, sukurto darbo žmonių ran
komis ! Iš šių plytų būtų galima pa
to centrinė gatvė, kurioje yra in statyti ne vieną pastatą.

Dideli nuomonių skirtumai
Portugalijos prez. gen.. Spinola ir jo laikinoji vyriausybė vis
labiau ir labiau klimpsta į nau
jus sunkumus. Vidaus tvarky
mas ir pasitarimai su kolonijų
vietiniais vadais paralyžuoti.
Generolui būtų daug lengviau
valdyti kraštą ir tvarkyti ka
riškais dekretais ir trumpais
įsakymais. Bet jis to nenori ir
vengia. Kokia nauda vieną dik
tatūrą pakeitus kita. Jo norai
yra, kad pati tauta laisvu noru
imtų organizuotis ir bręsti nau
jam demokratiniam gyvenimui.
Deja, šitam darbui trūksta pa
čioje Portugalijoje
tinkamų
žmonių, čia ir yra didžiausias
gen. Spinola nusivylimas.
Į pensiją pasitraukę 62 ge
nerolai esą pakviesti jungtis į
organizacinį darbą. Kur kiti vei
kėjai?

Žurnalistas Antonio de Figueiredo, 45 metų amžiaus, išbu
vęs Londone 15 metų. trečią
dieną po perversmo sugrįžo Lisabonon ir pasakoja, kad taksio
šoferis jam kalbėjęs: “Žinau,
mes esame pritrenkti. Mes esame laisvi, bet nežinome, ką
su ta laisve daryti. Mės nedir
bame, vaikai neina mokyklon,
tik kalbame ir kalbame”. Ne
nuostabu, nes 4)5 metų diktatū
ra sunaikino žmonių galvojimo,
apsisprendimo ir veikimo ga
lias.

glui pilnai pritarė ir įspėjo sa
vo bendradarbius griežtai to įsa
nimkams atrodo arba užsienio kymo laikytis.
turistas, arba portugalų aristo
Nepageidaujami veidai
kratas. Paskutiniais metais di >
•
Dar yra ir kita gen. Spinblos
delis skurdas privertė kas tre
čią suaugusį portugalą emigruo nusivylimo priežastis. Jo paties
ti ir ieškoti darbo kitur. Kai pasirinktoje karinėje juntoje imuose dabar yra likę tik vaikai ma rodytis nepageidaujami vei
dai. Renkiant perversmą ii’ jo
ir susenę vyrai.
Tiek žemieji darbininkai, tiek eigos metu visus karininkus tesmulkieji žemdirbiai nežino, kas jungė vienas noras: išlaisvinti
tai yra patriotizmas. Jie žiūri tautą iš diktatūrinio ręžimo. Da
tik ten. kur yra vilties daugiau bar, tą tikslą pasiekus, karinin
uždirbti. Tą nuotaiką ir išnau kų eilėse ima atsirasti liberalų,
doja komunistai arba socialistai, marksistų ir komunistų, kurie
kuriems patriotizmas dažniau laimėtą laisvę jau norėtų panau
siai yra svetimas dalykas. Jiem doti savo ideologiniams tiks
tūpi taip sustiprinti savo eiles lams. Tie karininkai nedrįstų
ir suorganizuoti tiek šalininkų, viešai demonstruoti savo įsiti
kad laimėtų būsimus rinkimus, kinimų, jei savo užpakalyje ne
tikėdamiesi, kad karinė junta turėtų stiprių rėmėjų. Reiškia,
tada turės jiems nusileisti ir ir čia eina tautos pajėgų skal
valdžios vairą perleisti į jų ran dymas, o ne vienijimas. Jei ši
tas darbas nebus skubiai sulai
kas.
Kai kairieji planingai ir tvir kytas, tai iš ramaus ir taikingo
tai organizuojasi, apie deši perversmo gali pradėti pama
niųjų ar centro partijų veikimą žu augti ir didėti kruvinos re
visai nieko negirdėti. Joms trūks voliucijos bacilos.
ta vadų. Gen. Spinola visai nesi
Reikia tikėtis, kad gen. Spinodžiaugia tuo šališku tautos žen los apdairumas prie to neprileis
gimu pirmyn.
ir jo laikinis lusivylimas vieną
dieną
virs šviesia pergale.
Kenksminga spaudos įtaka
A. J. STANIUS

Portugalų tautinė spauda, te
levizija ir radijas, atgavę po
perversmo laisvę, labai blogai
ligi šiol pasitarnavo tautos pa
rengimui darniam darbui de
mokratinės
laisvės rėmuose. In
Skubus darbas
formavimo ir formavimo prie
Kraštas turi skubiai organi monės atiteko politiniams žurzuotis ir jungtis, nes yra labai
sunkioje ekonominėje padėtyje.
Žymesnės intelektualinės pajė
gos, kurios visą laiką viešai ar
slaptai kovojo prieš Salazaro
ar Caetano režimą, dabar jau
užima žymesnes valdžios vie
tas. Jie neturi nei laiko, nei
noro jungtis į bet kokį politinį
organizacinį sąjūdį, nes jie džiau
giasi išlikę gyvi ir dabar gavę
gerus postus.
Tautos išlaisvinimas iš dikta
tūros dar neišrovė įsišakniju
Generolas Spinola
sios baimės ir vienų kitais ne ralistams, kurie ėmėsi ne tau
pasitikėjimo. Didelis materiali tos vienijimo, bet skaldymo dar
nis ir privilegijuotas skirtumas bo. Partiniai reikalai, šmeižtai,
tarp valdančių ir valdomųjų dar kritika, besaikiai visko reikala
gyvai jaučiamas. Ypač tai jau vimai pasidarė kasdieninis laik
čiama beraščių darbininkų ir raščių turinys. Prieita prie to,
smulkių žemdirbių luomuose. kad gen. Spinola buvo privers
Žemdirbiai ir šiandien savo že tas sudaryti septynių karinin
mės sklypus tebearia romėnų kų komisiją paruošti skubų įsa
laikų arklais. Ūkio darbininkai kymą, kol bus parengtas pasto
už 12 -14 valandų dieną tegau vus įstatymas, kaip spauda, ra
na tik 5 dolerius ir butelį švie dijas ir televizija turi elgtis šiuo
žio vyno. Nedidesni uždarbiai pereinamuoju laikotarpiu. Nau
ir kitų be specialybės rankadar- jasis įsakymas leidžia naudoti
bių. Kiekvienas geriau apsiren ideologinę agresiją, bet griež
gęs portugalas tokiems darbi- tai uždraudžia visa, kur kurs
Kovodami prieš tokį neūkišku
mą, daugiau iniciatyvos turėtų pa
rodyti valstybinės autoinspekcijos
darbuotojai ir gamykla, išleidžian
ti krovinius.-”

toma prieš tautos vieningumą,
prieš civilinę ar karinę vyriau
sybę. Pabaudos nustatytos la
bai sunkios. Socialistai ir komu
nistai šitam gen. Spindos žy-

SUNAIKINTOS PASTANGOS
VLADAS VAILIONIS
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— Tai dar pamatysim, Geruli. Tu per daug ne
smarkauk, nes aš tavęs nebijau. Dabar yra galimy
bių ir tokius ponus, kaip tu, sutvarkyti.

Gerulis matė, kad nėra prasmės su tokiu neišma
nėliu, o ypač dar išgėrusiu, kalbėti, todėl jis tik numojo
ranka ir nuėjo prie savo darbo.

Pavakare Gerulis panūdo persimesti žodžiu ir
su kaimynais. Apsitvarkęs savo einamuosius dienos
darbus, patraukė jis pas Šukį, kurio jis buvo jau porą
savaičių nematęs.
Šukį jis atrado labai pasikeitusį. Atrodė lyg jį liga
būtų užpuolusi. Sėdėjo jis gryčioje ir traukė savo pyp
kę. Įėjus Geruliui, jis neatsakė net į Gerulio pasveiki
nimą, bet tik galva lingavo ir barbeno pirštais į stalą.
Gerulis, matydamas tokią neįprastą Šukio laiky
seną, nustebo, nes Šukys paprastai mesdavosi į kal
bas, nelaukdamas nei svečio pasveikinimo.
— Kas gi tau, Petrai, nutiko? Sergi ar ką? — pra
dėjo Gerulis.
Šukiui tylint, jo žmona atsakė:
—- Ruskis uždarė mano vyreliui burną. Okupa
vus Lietuvą, jis prarado ne tik norą kalbėti ar dirbti,
bet ir gyventi. Įbedęs akis į kampą, sėdi per dieną
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AMERIKOS TAUTYBIŲ PARAPIJŲ
VEIKLOS PROGRAMA
Amerikos katalikų etninių pa
rapijų, vienuolijų ir kitų insti
tucijų atstovai — dvasiškiai ir
pasauliečiai — savo konferen
cijoje, įvykusioje birželio 18 - 20
dienomis Clevelande, susitarė
sukurti centrinę įstaigą, kuri.
rūpintųsi etninių parapijų išli
kimu ir jų gyvu reiškimusi sa
vo aplinkos bendruomenėje. Įvairių diskusijų ir svarstymų
posėdžiuose buvo priimtos re
zoliucijos, kuriose pasisakyta
gyvybiniais klausimais ir nutar
ta, pateikti jas atitinkamoms įstaigoms. štai svarbesnieji nu
tarimai ir pasisakymai.
Etninės parapijos vieta
vyskupijoje

Etninėse parapijose, teritorinėsė ar neteritorinėse, kuni
gais skirtini tik jų atitinkamos
tautybės dvasiškiai, jeigu net
jie ir nemokėtų gerai savo tauti
nės kilmės kalbos. Vyskupijos
neturėtų priešintis naujų etni
nių parapijų steigimui. Jeigu
kuri etninė parapija norėtų per
sikelti į kitą tos vyskupijos vie
tą, neturėtų būti daroma tam
kliūčių, jeigu net ir žymi tos pa
rapijos narių dalis nebemokėtų
savo tėvų kalbos. Nedarytina
nieko, kas reikštų etninės pa
rapijos uždarymą. Teritorinės
parapijos nariai turi visišką
UKRAINIEČIŲ MALDI
teisę įstoti į etninę parapiją.
NINKAI KOMOJE
Taip pat neleistina drausti etni
Popiežius Paulius VI bendro nei parapijai pasilaikyti jauną
je audiencijoje atskirai pasvei ją kartą, kuri liturgijoje norė
kino grupę ukrainiečių katali tų vartoti anglų kalbą.
kų, atvykusių iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių su savo vysku
Kalbos vaidmuo
pu Gabro. šia maldinga kelione
Amerikos katalikų vyskupų
į Romą, kur švento Petro bazi
konfereųcija turėtų remti pro
likos altoriuje ilsisi Ukrainos
gramas, kuriomis siekiama et
Globėjo kankinio vyskupo šven
ninio paveldėjimo dėstymo pa
to Juozapato Kuncevičiaus pa rapijų mokyklose. Mokiniai sulaikai,
ukrainiečiai katalikai pažindintini su savo tautine kil
baigė minėti švento Juozapato
me. Skatintina tautinė liturginė
mirties. 350 metų sukaktį. Kal muzika. Parapiečiai turėtų bū
bėdamas ta proga Paulius VI ti supažindinti su savo senolių
priminė švento Juozapato Kun kultūros istorija, kad. jie galėtų
cevičiaus pastangas suvienyti didžiuotis savo tautine kilme.
katalikų ir stačiatikių Bažny
čias anuometinėje Lietuvos Kultūrinis pliuralizmas
Lenkijos valstybėje, kankinio
Etninių parapijų atstovai
mirtimi paliudijant ištikimybę
prašo
katalikų Bažnyčią Ame
Kristui.
rikoje ištikimai vykdyti encik
Anglų kalba Paulius VI pa
liką “Exsul Familiae”. Ta en
sveikino japonų katalikų grupę
ciklika užtikrina teisę organi
iš Hirosimos. Ypač nuoširdžiai
zuoti atskiras tautybių religines
Paulius VI kreipėsi į Goeteborbendruomenes
ir įvairius patar
go katedros berniukų chorą iš
navimus pagal jų poreikius ir
Švedijos, kuris, sveikindamas
kultūrines tradicijas. Vyskupi
Šventąjį Tėvą, sugiedojo keletą
jų švietimo įstaigos turėtų įreliginių giesmių.
steigti specialius naujų emigran
tų religinio auklėjimo skyrius.
Popiežiaus Pauliaus nurodymai
— Škotijos katalikų kunigų rūpintis emigrantų pastoracija
seminarijose studijuos dar nie turėtų būti vykdomi visur —
kad nepasiektas naujų semina centre ir atskirose vyskupijose.
ristų skaičius. Vien Glasgovo Naujai atvykę iš svetur kunigai
kunigų seminarijon iki šiol įsto turėtų būti inkarduojami vys
jo jau 60 naujų seminaristų, kupijose. Kiekvienoje vyskupi
tai yra dvigubai daugiau, negu joje įsteigtina imigracijos ir et
praėjusiais metais.
niškumo reikalams komisija. A

eiti. Gerai dar, kad mūsų bernas neprarado proto, tai
nors tas darbuojasi laukuose. Sakau, tai laikai atėjo.
— O kuriam galui aš turiu dirbti ? Vis tiek ruskis
atims viską iš mūsų, — burbtelėjo ir Šukys.
— Tu, tur būt, neklausei žinių, Petrai. Naujoji
valdžia prasitarė ir apie žemės ūkį. Viskas pasiliks ir
toliau mūsų nuosavybėje, — pasakojo Gerulis.
— Pasakos, Jonai, pasakos, — numojo ranka Šu
kys. — Tokias giesmes jie giedojo ir Rusijoje po revo
liucijos. Juk pats girdėjai, ką agronomas pasakojo apie
tą jų ūkį. Bus tas pats ir Lietuvoje.
— Bet juk naujoji valdžia viešai paskelbė...
— Paskelbė, paskelbė! Šitoji mūsų valdžia yra
tik gramafono plokštelė. Ką ruskis joje įdainavo, tą ji
ir groja. Aš niekuo netikiu, Jonai. Be reikalo mes plu
kome Paliose, statėme šiuos modernius trobesius, au
ginome geros veislės gyvulius. Be reikalo, Jonai. Va,
dar tik prieš savaitę ruskis mus okupavo, o jau pieme
nys pradėjo balsą kelti. Mano pusberniui visai galvoje
susimaišė. .Jis jau dabar galvoja turįs daugiau teisių
čia ir už mane. Jeigu jam nepiltų kas nors šitokių ne
sąmonių į jo galvą, tai jis ir nekvailiotų. Matai, Jonai,
kokie laikai atėjo. Tai kam dar ir toliau dirbti.
— O vis dėlto aš tikiu valdžiai, kokia ji ten be
būtų, o ne piemenims. Mano pusbernis buvo nukūręs
net į Alytų ruskiais pasigrožėti, neklausdamas nei ma
no sutikimo pasitraukti iš darbo, šiandien grįžo jauni
kaitis išgėręs, pasipuošęs raudona juostele, ir pradėjo
man čiulbėti apie naujus laikus. Bet aš jam trumpai
drūtai atsakiau, kad jeigu jis nedirbs, tai išlėks iš mū
sų namų pačią pirmą dieną. Negalvok, Petrai, kad

gryčioje ar pasvirnėje, net ir negalvodamas i laukus naujoji valdžia leis visokiems piemenims švaistytis.

merikos nepriklausomybės 200
metų sukakties minėjimo proga
vyskupai turėtų išleisti bendrą
ganytojįnį laišką etninio pliura
lizmo klausimu.
Etninių studijų įstatymas

Tautybių parapijų atstovai vi
siškai remia etninio paveldėji
mo studijų įstatymą (Ethnic
Heritage fitudies Bill) ir prašo
kongresą tam reikalui skirti 15
milijonų dolerių. Katalikų vys
kupų konferencija turėtų įkurti
centrinę etninių studijų įstaigą.
Visose parapijų mokyklose tu
rėtų būti įvestos etninių studijų
programos. Etninės mokyklos
išlaikytinos, kaip būtinos savo
bendruomenės vieningumui iš
saugoti.
Vyskupų nurodymai
turėtų užtikrinti, kad parapijų
mokyklos nebūtų uždaromos vie
našališku sprendimu.
Lygių galimybių dėsnio
vykdymas

{Kadangi visiems gyventojams
lygių galimybių samprata ir
pliuralizmas Amerikoje yra
glaudžiai susiję ir kadangi ka
talikų Bažnyčiai ypač rūpi tole
rancija ir visų gyventojų savi
tarpio supratimas, etninių gru
pių atstovai mano, kad katalikų
Bažnyčia Amerikoje turėtų sie
lotis lygių galimybių visų tauty
bių žmonėms dėsnio pritaiky
mu Bažnyčios hierarchijoje, baž
nytinėse organizacijose ir kito
se jos įstaigose.
Atskiras sekretoriatas

Amerikos katalikų konferen
cija yra prašoma įsteigti etni
nių parapijų ir jų kunigų reika
lams atskirą sekretoriatą, ku
ris visų pirma rūpintųsi tinka
mai pasiruošti Tarptautiniam
Eucharistiniam kongresui, įvyk
siančiam 1976 metais Philadelphijoje, minint Jungtinių Ame
rikos Valstybių nepriklausomy
bės 200 metų sukaktį. Tas kon
gresas turėtų parodyti visam
pasauliui Bažnyčios Amerikoje
dvasinį turtingumą ir etninį įvairumą.
Sekretoriatas turėtų nurody
ti vyskupijų švietimo įstaigoms,
kaip skatinti etnines studijas ir
kalbų mokymą parapijų mo
kyklose. Katalikų vyskupai Amerikos nepriklausomybės su
kakties proga turėtų visiems
priminti etninių grupių — visų
tautybių — žmonių įnašą Ame
rikos gyvenimui per du šimtme
čius, o pačios etninės grupės tu
rėtų būti integralinė sukakties
minėjimo iškilmių dalis. Sukak
ties šūkis “Laisvė ir teisingu
mas visiems” turėtų iš tikrųjų
reikšti visų tautybių kilmės žmo
nėms teisingai priklausančią vie
tą ne tik valstybėje, bet ir Baž
nyčioje.
(Nukelta J 6 psl.)

— Nežinau ir aš, Jonai, kaip toliau bus, bet man
atrodo, kad valkatos ir piemenys turės daugiau teisių
ir už gerą ūkininką, — jau ramiau kalbėjo Šukys.
— Ruskiui reikia irgi duonos, todėl jis ir nesu
naikins mūsų ūkių, — širdyje ir pats nelabai tuo tikė
damas, kalbėjo Gerulis.
— Tą ir aš jam sakiau, bet jis jau padžiovė savo
nosį ant tvoros, — įsiterpė ir Šukienė. — Sudegus ta
da mūsų namams ir tau patarus mums statyti moder
nius tvartus, jis ilgai negalėjo miegoti. Girdi, imsi iš
valdžios pinigus, o ji tau visą ūkį nuneš. O, va, žiūrėk,
kas nutiko. Jeigu ruskis nebūtų užėmęs Lietuvos, už
poros metų mes būtume baigę mokėti visas mūsų sko
las. Ir be jokio vargo. Tu pats, Jonai, žinai kiek mes
prilupome pinigo vien tik iš pieninės. Taigi, sakau, ir
dabar bus tas pats. Kas man rūpi ar ten Smetona ar
koks ten Pileckis sėdi prezidento kėdėje.
— Paleckis. Justas Paleckis, Stase, — pataisė ją
Gerulis.
— Pileckis ar Paleckis, man tas pats. Tik ruskis
kelia ir man truputį rūpesčių, o visoki Paleckiai man
visai nerūpi.
— Tu labai teisingai pasakei, Stasiula, — pašoko
Šukys. — Aš nebijau nei Paleckio, nei Mickaus, nes jie
yra savi žmonės. Gal būt, jie yra raudoni ar tik pa
raudę, bet savi žmonės. Ruskių aš bijau. Va, ko aš bi
jau. Ir ne tik dėl ūkio, bet ir dėl mano galvos, nes aš
prieš juos kariavau.
Geruliui, išgirdus šiuos žodžius, širdyje irgi kaž
kas tai sujudėjo, bet jis to nerodė Šukiams ir ramiai

toliau kalbėjo.
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LIETUVOS VYSKUPU LAUKAS
LIETUVIAMS KATALIKAMS
Gyvenimui

išeivijoje

dvidešimt
prisiminti

penkeriems

REAL

ESTATE

ALSIP — 3931 W. 115th St.
By owner. 6 apts. 2 bedrooms eaęh,
plūs Office space in bsmt. Full bsmt.
Full recreation rm. with bar & pool
table. Balconies. Tenants pay for
eleetrie heat. Good investment. Income
$1,420.00 per mon. Mušt be seen to
appreciate. CTA bus aeross the Street.
Call 371-4455

metams

mirštami arba į kuriuos kartais
nekreipiama dėmesio, ypač šiais
jau ne kartą raginome jus, didžių pasaulio sukrėtimų laikais
.. Mes
....................
Mylimiausieji, į artimo meiles
iWome savo vys.
(Pabaiga)

Mąrąuette Parke savininkas parduo

REAL

ESTATE

Ir vėl pažvelk

HELP YVANTED - VYRAI
RODY AND FENDER MEN

We need two men. Mušt have •»Gražus pajamų mūras. Atskiri nau perience and own toole. Plenty oi
ji šildymai. Centr. oro vėsinimas. Di work. Good pay, good benefits Indeli modernūs butai. Mūro garažas. cluding 2 weeks vacation in your
flrst year. Good vzorklng oonditlooa
Mąrąuette Pke. 346,900.
ln Union Shop. Call Tommy Varker
Ilegalus 17 metų S-Jų butų gels at 729-3200
vas mūras. Atskiri radiant šildymai.
GLENVIEW Chrysler PlymouUi
Mūro garažas. Platus lotas. Marąuet- 8100 TVankegan — nlenvĮew, III.
te Parke. $48,900.
5 Jį kamb. mūras. Arti Lietuvių
INSTRUMENT MECHANIC
plazos našlė su nuostoliu atiduoda
HAMMOND, TNDIANA
už *17,800.
7 butų mūras — 2 dideli Ir 6 ma Mušt know calibrations of pressure
ži butai. Naujas gazu šildymas. Alu- gauges and pneumatic controllsra
rnln.
langai. Blokas puo
parko.
Call MR. TALROTT
$39,900.
10 butų mūras. Mąrąuette Parke.
731-0878 or 219-932-4474
Virš $17,000 pajamų. Naujas gazu
šildymas. Alum. langai. 2 auto mūro
garažas. $79,900.
Pulkus mūro namas. 2 butai, gra
žūs 6 kamb. viršuj tr 8 kamb. sau Manufacturer of precialon mechasam be lament e. Garažas. Arti parko.
nical tveighing acales needs ex$21,900.
2 butų, apie 18 metų, mūras. 2 per’d layout & set-up man. Shop
atskiri Sldymat. Alum. langai. Gara type of produetion.
žas. Platus lotas. Arti mūsų. $86,000.
2 bntų didelis modemus mūras tr
Contact Paul Mayward
ga.iažas. Naujas gazo šildymas. Oro
vėsinimas. Mąrąuette Pke. $32,000.
TRINER SCALE
fl kamb. Cape Cod. Už Kedzie, Jį
bloko nuo parko. Įrengtas beismen
2714 W. 21st Tel. — 376-8100
tas. Platus lotas. Mūro garažas iš
šono. $34, 000.
1 U. aukšto niūras. Nauja statyba.
3 butai, didelės pajamos. Arti vie
Expanding shep needa die repair
nuolyno. $32.750.
man (B yrs. exp.). Permnnent day
shift posttlon. Overtime avallable.

mo žodi jums vėl pakartoti nes.
Jv. pauliaus
da 3-jų miegamųjų mūr. bungalow.
gyvename tikrai sunkius takus, | J
Efco Bažnyflos
Skambint 925-8389 arba 776-2641
kada be vienų kitiems vienokios resniesierns: "žiūrėkite... viso bū
Savininkas parduoda 2 apartmentiar kitokios paramos daugelis jū rio, kuriame šventoji Dvasia pa
nlus namus Salia vienas kito. Vienas
sų brolių ir seserų tikrai patek statė jus vyskupais valdyti Dievo
4 butų su 214 maš- garažu; antras
2-jų butų su anglišku butu ir 2-jų
tų Į vargiai pakeliamus gyveni Bažnyčios, kurią jis įsigijo savo
SHEET METAL MECHANIC
maš. garažu. Parduos atskirai arba
mo sunkumus. Į kur, jeigu ne Į krauju” (Apd. 20, 26).
abu kartu. 72-os ir Mozart apyl.
tautieti, jų akys nelaimėje kryps
______________737-0176
________
Mums
rūpi
jūsų
sielų
išgany

ta?
mas
ir
visos
Bažnyčios
gerovė.
BEAUUFUL HOME VVrCH PLENTY
Kiekvieno pareiga savo arti
OP EXTRAS
Mums
rūpi,
kad.
lietuvių
tarpo
mui padėti, kaip gali ir kiek gali.
5 rm. 2 bedrm. bunsralow with S rna.
tauta
išliktų
ne
tik
gyva,
bet
ir
in bsmt. Gas heat. centr. alr-cond’g. 2
“Jei turėsi daug, duok apsčiai; jei
car garage. 220 V. eleetrie. Cabinet
ištikima
savo
katalikiškoms
ir
turėsi maža, noriai rūpinkis su
ikitchen. Tile bath. 3-track windows
tautiškoms
tradicijoms,
nežiūrint
all
around.
Dishtvasher,
eleetrie
teikti maža”, mokė kadaise savo
stove & oven. Bullt- in color TV.
tų
didžiausių
pavojų,
kuriuos
ten

sūnų maldingasis Tobijas (Tob.
Washer & drier. Screemed-ln patio.
included. Vic. 65 and Homan.
4, 9). Artimui bus didelė para ka išgyventi mūsų tautiečiams, žinomasis golfininkas Arnold Palmer yra vienas iš asmenų, kurie rū All
Tool & Die Maker
$81,600.
išblaškytiems
po
visą
pasauliTų
pinasi,
kad
sėkmingai
būtų
baigtas
Amerikos
Raudonojo
kryžiaus
au

Call Mr, Seifcrt —
ma, jeigu padėsi surasti darbą,
LA 3-5785 10 a. m. to 4 p. m.
butą ar savuoju butu bent ku pavojų akivaizdoje mes, vysku kų vajus. Jis dalyvaus vajaus užbaigimo rungtynėse rugpiūčio 26 d.
Country klube. Hinsdale, Iii. šalia jo vienas iš United oro
VALDIS REAL ESTATE
riam laikui su juo pasidalinsi. pai, kviečiame jus laikytis visus Batterfield
8 BUTŲ APARTMENTINIS
linijos pareigūnų Joe Byenvalter, kuris yra kovoj su vėžiu Chicagos ra
CAI.L II1L — 778-6111
vieningai
ir
ištvermingai,
vienas
7051
S. Waslitenaw Av. BE 7-7706
INVESTAVIMUI
Dvasiniai vargstanti ir liūstantį
jono fijmetinis pirmininkas.
kitą
remdami,
vienas
kitam
pa

or apply
$14,000
brutto
pajamų.
Kitoj
vals

pamokyti ar sustiprinti yra dar
dėdami.
Visų
susiklausymas
yra
tijoj
gyvenantis
savininkas
nori
BELL ELECTRIC (X).
geresnis darbas. Tikrai gerą dar
skubiai parduot.
Naujas boileris. DRAUDIMAI — INSURANCE
bą savo artimui padarysi, ji ap didžių laimėjimų laidas, nors ko
2600 W. 50th Street
Namų, mašinų, eteikatos Ir gyvybės
55-os ir Kedzie apylinkėje. A-369.
rūpindamas gera spauda.
jam va būtų ir nelengva. Būkite klus
Namų pirkimas bei pardavimas
VVOLSKI REALTY
FOREMAN
padėdamas išlikti ištikimam Die nūs savo dvasios vadų žodžiams
6852
Archer
Avė.
—
586-0340
Butų nuomavimas
PŲNCH PRESS AND
vui, savo tikėjimui. Bažnyčiai. ir jų paraginimams bei Įspėji
SHEET METAI, FOREMAN
Tik tuo būdu mes įvykdysime, mams. Petro vairuojamas laivas Hamilton, Ont.
Vakarinėj Evergreen Parko daly.
Exp. with shttrt run job shop type
Georgian
namas,
2
dideli
miegamieji,
Dievo ir artimo meilės įsakymą. ir Per vlsas gyvęmmo audras laiBUDS REALTY produetion. — Kal/try coįrunenauratee
with exp. and leaderahlp abillty.
įrengtas rūsys, nauja virtuvė. 2 maš.
“Tą įsakymą mes turime iš Die mingai priplauks išganymo uos DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTE
BALYS BUDRAITIS
Contact FAUL MAYNARD
garažas. 424-4422
tą,
tik
stenkitės
išlikti
tame
Pet

TRINER SCALE MFG.
vo, kad, kas myli Dievą, mylėtų
4869 So. Archer Avenue
Pirmąją
Kanados
lietuvių
dai

2714 W. 21st St.
Chicago
ir savo brolį” (Jn. 4, 21). Bet toji ro laive, kuriam neregimu bū nų ir tautinių šokių šventę nu
376-9100
BUTŲ NUOMAVIMAS
Tel. 254-5551
KOSTAS BUTKUS
du
vadovauja
pats
Kristus;
tik
meilė neturi būti tik tuščias jaus
Namų pirkimas — Pardavimas —
matoma surengti ateinančiais Tlio Greciao
Tel. 778-2781
mas. Ji turi būti veiksminga, rei jame pasilikdama gali išsilaikyti metais Hamiltone Kanados Lie Jalousie Door
Valdymas
Draudimai — Income Tai
kale nešanti artimui pagalbą. mūsų tauta. Visas jųsų rūpestis tuvių Dienos rėmuose. Ta pačia
ŠIMKUS REAL ESTATE
Combination Inside Sales A Pur— Notarlatas — Vertimai
NOTARV PUBLIC
“Mano vaikeliai, nemylėkite žo tebūnie su Kristum gyventi ir proga bus atžymėta ir KLB Ha
chasing. This could lead to a good
INCOME
TAX
SERVICE
džiu, nė liežuviu, bet darbu ir veikti, o visa kita bus jums savai miltono ap. 25-rių metų gyvavi
position
in either area. Experietice
Tvarkingai patarnauja visais Real
TELEVIZIJOS
BELL REALTY Estate
tiesa” (1 Jn. 3, 18). Tai amžinas me pridėta. “IcSkokit visų ipdrana mo sukaktis.
helpful
būt
willing to train qualireikalais.
Bo
to
čia
veikia
Spalvotos ir paprastos
JT. BACEVIČIUS
Notarlatas, daromi Ir liudijimai, ver fied man.
ir nekintantis Kristaus įsakymas. Dievo karalystės ir jo teisybės, o
Radijai
timai, užpildomi pilietybės pareiški
Good starting salary & Company
6455 8. Kedzie Ave^ 778-2238 mai ir {vairūs blankai.
UŽMIRŠTA KOLONIJA
Kas neturi progos ar negali ki visa kita bus jums pridėta” (Mat.
Stereo ir oro vėsintuvai
benefits. Call or contact —
6,
33).
Pasitikėkime
juo
ir
jo
žo

Pardavimas
ir
taisymas
4259
So.
Maplewood,
CL
4-7450
tam padėti, tesimeldžia už sielos
Draugo
bendradarbio
VI.
Ra

Mr. Kodam at 593-5400
Didelis sklypas, 5 kamb. bungalow.
ir kūno vargšus, už kenčiančius džiu.
68 ir VVhipple. Retas pirkinys. Ne
mojaus - Butėno puikūs straips
MIGLINAS
TV
Kad
mūsų
ir
visos
tautos
nelai

Mąrąuette
Parko
apyl.
6
kamb.
mūr.
brangiai.
tautiečius.
KOMAR SCREW CORP.
mė taip ilgai užtrunka, dėl to ne niai iš apsilankymo Kanadoje 2646 W. 69th 8t — Tel. 776.1488 8 po 0 kamb. S mieg. Svarus. Ge bungalovv. Gazu apšild. Kitimai 3-juoras. Teisinga kaina. Mąrąuette Pke. se kamb. 3 miegamieji, didelė kabine
Kristaus mums paliktas artimo praraskime pasitikėjimo Dievu ir yra gyvai sekami vietos lietu
2710 W. Belmont, Chicago
Pulki proga lietuviui
meilės įsakymas ne tik įsako my tikėjimo į tautos ir tėvynės lai vių, apgailestaujant, kad Vi.
4 po 5 kamb. 40 p. sklypas. Naujas tų virtuvė, virimui krosnis ir šadytuEKPERIENCED TOOL
Mąrąuette pko. apyt.
vas. Uždari porčiai. Pilna pastogė su
lėti savo artimą, bet ir nurodo mingesnę ateitį. Ir mūsų ir kitos Ramojus aplenkė jaukią Hamil NAMŲ
REMONTAS (Šildymas.
5 butai tr 2 biznio patalpos. Gražus izoliuotam grindim Ir ‘'exhaust fan”.
AND DIE MAKER
tos meilės būdą bei saiką — my tautos praeityje yra išgyvenusios tono koloniją, esančią tik 40
PUIKINAMA KAINA
namas. Mąrąuette Parko centre. Pa
Pilnas rūsys su ekstra miegamuoju.
Taisau Ir naujai įrengiu vonias. likimas — reikia skubiai perduot.
lėti, kaip jis mus mylėjo: "Tai nemažesnių nelaimių, o tačiau mylių nuo Toronto ir kurioje Virtuves
Insurance — Income Tas
Ir naujas lubas. Įrengiu
Šiukšlių degintuvas. Skalbinių džiovin Tų bulld new dięa, jlgs & flkturėa.
mano {sakymas, kad mylėtumė jos pakėlė ir išliko gyvos, kad pa plaka taip pat lietuviška širdis kambarius rūsy. Dažau.
Notary Public
tuvas ir pečius. 2 maš. garažas su pa Manu fa et u.rers of precialon raechdnical velghing scalea.
te vienas kitą, kaip aš jus mylė sitikėjo Dievu ir nesiliovė pačios su vietos parapija ir gausi or Zigmas. Tel. 651-9625 ar 778-6838
keliamom durim. 220-V laidai. 2 oro
SIMAITIS
REALTY
ganizacijom.
jau” (Jn. 15, 12). Štai kodėl šv. stengęsi kovoti, tautą
Need exper. tool and die nKkiMl
vėsintuvai. Tuojau galima užimti.
gaivinti
Exper. in repalra and new dlee. Full
Jonas apaštalas reikalauja net sveikai suprastu šeimyniniu gy PRALAIMI KOMUNISTAI
29SI W. 63rd Si.. 436-7878
Skambinkit 425-6828
co. benefits.
gyvybės aukos už savo brolius: venimu. Kas gali pamiršti senos
Savininkas parduoda 4 butų apartContact PAUL MAYNARD
Nors Hamiltonas skaitomas SIUNTINIAI Į LIETUVA
“Tuo mes pažinome Dievo mei Izraelio tautos istoriją? Kiek ta
mentinj namą. 2 maš. garažas. Pui
ir
kitus
kraštus
Kanados
plieno
širdim
ir
gal
NORI
PIRKTI
lę, kad jis atidavė už mus savo tauta sena, tiek jos istorija tur
TRINER S O A L B
kiam stovy. Savininko bute 3 miega
gyvybę; ir mes turime atiduoti gy tinga laisve ir garbe, nelaimėmis vienu stipriausiu pramonės mies NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
mieji, 1V£ vonios Ir centr. oro vėsini 2714 W. 21st St
876-9100
vybę už savo brolius” (1 Jn. 3, ir vergija. Tos tautos Makabiejų tu, tačiau paskutiniuose rinki Chicago, Dl. 60632, teL TA 7-5986 j
mas. Tuojau galima užimti.
Skambinti 458-6136
16). Mokėkite būti vieni kitiems laikai yra labai panašūs į šian- muose j Kanados parlamentą iš
SERVICEMCN WANTEŪ
2490. Klauskite Viktoro.
*
■ **■ -1
pakantrūs: “nešiokite vienas kito dieninę mūsų tautos nelaimę, statyti trys komunistų partijos
he&ting
and
air
cęnditiofting
ecrVYRAI IR MOTERYS
naštas ir taip {vykdysite Kristaus! Miršta senas Makabiejų tėvas kandidatai surinko visame Ha
NAMŲ
APŠILDYMAS
vice,
Pays
5
pct.
more
than
otber
IŠNUOMOJAM
—
POR
RENT
įsakymą” (Gal. 6, 2).
Matatijas. Pasišaukęs savo sūnus, miltone 444 balsus. Darbininkai Taisau senus ir įdedu naujus pecompanies. Mušt have car or truck.
Duoti išmaldą, sušelpti stoko primena visą eilę tautos nelaimių žino, koks jų "rojus” laukia ko Ciua. Pigiai išvalau ir alyvinius per BUTAI — rinktiniame nuomininkams
COOKS
munistinėj
santvarkoj,
tad
ne

CALL — 721-2770
4-hour day. 5-day week.
jantį, remti visokį
katalikišką ir kaip pasitikėjimas Dievu, išti
dirbu dėl dujų. {dedu vandens šil Best Ageney, 2885 W. 03rd. PR 8-6038
Evanijton firrn. Good benefits.
Nelaukite, užsiregistruoki! dabar.
veikimą nėra savo turto švais kimumas jo įstatymams visada ją nuostabu, kad ir jų kandidatam dytuvus, Kreiptis —
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
Mušt speak English.
A. BANYS — 447-8806
HELP WANTED -- MOTERYS
tymas, bet jo sukrovimas dangu iš nelaimės išgelbėdavo. Užbai atsuko nugaras.
tus. Savininkai krelpkitSe dSi patarCall
Mr.
Scherer
UN
9-0200
je, amžinybei. “Parduokite, ką tu gia šiuo paraginimu: “Nusidėjė Bendrai, liberalai buvo atkrei
navmo nemokamai.
An Deniai Opportunlty Etnployer
Experienoed
rite, ir duokite išmaldą. Daryki lio žmogaus žodžių nenusigąski pę daugiau dėmesio j naujuosius
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ATVYKO PLIKAS KAIP TILVIKAS

A. A. JONĄ VILD2IŲ PRISIMENANT
| pažymėti, kad velionis visada
buvo knygos mėgėjas, jas pirko
ir Australijoje, nors, kaip žino
ma, dėl valiutos skirtumo ten
knyga, leista Amerikoje, nebu
vo pigi.
Laikas amžinybėn nusinešė
daug brangių žmonių. Prie Hanau stovyklos gyventojų bend
ro baliaus stalo sėsime jau daug
mažiau, tarp jų nebebus ir a. a.
Jono Vildžiaus, vieno iš darbš
čių visuomenininkų, reto tole
rantiškumo žmogaus.

Kanados lietuviai po 25 metų (10)

Manau nesuklysiu pasakęs, kad tį, kun. J. Kubiliaus biografiją ne
dabartinis Montrealio
lietuvių tik paskelbtą Lietuvių enciklopeveiklos centras yra lietuvių jėzui ! dijoje, bet ir vėliau ne vieną kar
tų vedama Aušros Vartų para tą atkartotą bei pagražintą spau
pija. Ją įsteigė dabartinis jos kle doje mano ir kitų laikraštinin
bonas'kun. J. Kubilius, po jo čia kų plunksnų. O jo biografijoje
darbavosi kun. J. Raibužis, kun. kiekvienas rašantis, vadovauda
K. Pečius, kun. J.
Borevičius, masis LE duotomis žiniomis, vis
kun. L. Zaremba, kun. J. Vaiš pabrėždavo, kad nacių okupaci
nys, kun. J. Aranauskas, kun. G. jos metais kun. J. Kubilius Pran
Kijauskas ir gal dar vienas kitas, cūzijos rezistentų tarpe
buvo
neužaairštant ir ilgiausiai Mont- aukštai iškilęs, kaip didelis hu
realyjė išsilaikiusio platumų ere manistas, kaip žmonių gelbėtojas,
lio kun. St. Kulbio, pirmojo po kaip uolus kapelionas. Kai jis gy
kario ateivio kunigo, atvykusio į veno Chicagoje, vadovavo Jauni
Kanados žemę ir iki šių dienų mo centrui ir smarkiai sunegala
lankančio Kanados lietuvius nuo vo širdim, vienas iš žinomų
Atlantu.; iki Pacifiko vandenynų. Prancūzijos širdies specialistų žy
Visi šie vardai atstovauja lietu dų, nacių okupacijos metais kun.
viams jėzuitams ir visi jie gerai J. Kubiliaus dėka išgelbėtas iš
pažįstami Chieagos lietuviams.
mirties, prieš vykdamas konsul
Mano pirmoji diena Monre tacijai į Mayo klinikas Minnesoalyje, vadovu esant kun. J. Ku toje, sužinojo apie kun. J. Kubi
biliui, jam pačiam pasiūlius, ba liaus sunkią ligą ir ne tik papra
zavosi dviem studijiniais marš šė kunigą pristatyti į Mayo kli
rutais. Visų pirma kun. J. Kubi nikas, bet pats jam nupirko ir
lius norėjo parodyti Montrealio bilietą. Kun. J. Kubiliaus gyvy
centrą, o tik po to savo pėdas, bė ir ateitis buvo išgelbėta, ir jis
kai jis 1950 m. rugpiūčio mėn. vėliau, ramybės norėdamas, pasi
su dviem lagaminais ir 30 dol. prašė jėzuitų vadovybės
būti
kišenėje išlipo iš traukinio vi keliamas į ramų Montrealį.
sai nepažįstamam mieste, čia pra
Štai dėl ko ir prancūzų kalba
dėjo ieškoti vietos, kur pačiam taip šauniai skamba kun. J. Ku
prisiglausti, o po to pradėti kurti biliaus lūpose. Jis gi gyveno Pran
ir antrąją parapiją Montrealio cūzijoje, ten studijavo ir okupa
lietuviams vakarinėje miesto da cijų metais dirbo su tos didelės
lyje, nes viena parapija jau gy šalies rezistentais.
vavo kitur — rytinėje dalyje.
Montrealio centras ne tik
Man būtų buvę žymiai įdo smarkiai iššokęs į aukštį, bet
miau, jei kelionę pradėtumėm taip pat ir giliai sulindęs į žemes.
antruoju maršrutu, nes atvykau Juk beveik visa pagrindinė pre
stebėti-ne miesto grožio, ne susi kyba miesto centre yra požemyje,
pažinti su jo istorija ir svarbiau ten išsitiesusi net per kelis aukš
siomis turistinėmis vietomis, bet tus. J tuos požemius gali nueiti
tik studijuoti lietuvių gyvenimą. plikas kaip tilvikas, o išeiti apsi
Bet gerojo vadovo planui nesi- rengęs nuo galvos iki kojų. Tai
priešiSSru, juoba, kad jis pasiū vis modernus palikimas iš Expo
lė pietus viename iš žinomų laikų.
restoranų.
Bonoventiuros viešbutis gal
Montrealio miestą su gausiais vienas iš įdomiausių pasaulyje. Jo
priemiesčiais ir apylinkėmis jun devintame aukšte auga medžiai,
gia visa eilė greitkelių. Jie vieto žydi gėlės darželiuose ir plieskia
mis šakojasi net keliais aukštais. mėlynas maudymosi
baseinų
To pO&ityje nebuvę, nauji greit vanduo. Čia su kun. J. Kubilium
keliai‘baugiausia pastatyti 1967 senos p&žinties atminčiai valgėm
m. vyskupo Expo — tarptautinės skanius žuvies pietus, o virš IX
parodos proga. Ir jie iš visų kraš aukšto, virš medžių viršūnių,
tų da'bįžjj, tarsi vėjas, neria į mies virš gėlynų ir plieskiančio mėly
to centrą.
no baseinų vandens vėl kilo nau
ji aukštai su moderniais įrengi
Monrealio gyventojai
daug
mais.
mieliąMntave sutinka ir priima,
Iš čia išėjus, kun. J. Kubilius
jei su jais kalbi prancūziškai. O
parodė kardinolo rūmus ir tas pa
kun. J. Kubilius prancūziškus žo
čias duris, į kurias jis 1950 m.
džius beria kaip žirnius iš mai
rugpiūčio mėn., pirmą kartą at
šo. Besiklausydamas jo prancūziškos/kalbos, prisiminiau praei- vykęs į Montrealį, pasibeldė ir iš
paties tuometinio kardinolo Le*• — ■ .................. ................ ........ ger, dabar dirbančio Afrikos mi
sijose, gavo leidimą steigti Auš
TAKTINES PARAPIJOS
ros Vartų lietuvių parapiją. Su
•'(Atkelta iš 3 psl.)
stojimas tuose kardinolo rūmuose
Kova dėl komunistų pavergtųjų buvo viena iš laimingųjų valan
dų kun. J. Kubiliaus gyvenime.
žmonių teisių
Etninių parapijų atstovai, pa
kartotinai reikšdami visišką, so
lidarumą savo broliams ir sese
rims, kenčiantiems religinį per
sekiojimą komunistų valdomuo
se kraštuose ir būdami giliai su
sirūpinę dėl ten vykdomo pa
grindinių žmogaus teisių pažei
dimo, nutarė:
1. Kreiptis į šventąjį Sostą,
prašydami teikti daugiau mora
linės ir dvasinės paramos tylio
sios Bažnyčios nariams, kovo
jantiems dėl teisės išpažinti sa
vo tikėjimą;
2. Kreiptu jį visus religinio gy
venimo vadovus, kad jie infor
muotų savo žmones apie komu
nistų priespaudą tikintiesiems
ir, kiek tik galima, gintų jų tei
ses;
3. Kreiptis į Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidentą, pra
šant, kad pokalbiuose su Sovie
tų Sąjungos vadais jis primin
tų religinės laisvės ir kitų žmo
gaus teisių užtikrinimą Sovietų
Sąjungoje.
Etninių parapijų atstovai taip
pat pasisakė dėl įvairių būdų ir
priemonių apsaugoti etninėms
parapijoms ir jų gyvenamai ap
linkai
nuo įvairių ardomųjų
veiksmų. Atkreiptas dėmesys j
pražūtingas vadinamo miestų
atnaujinimo programas, kurios
nęsiskąito su gyvybiniais vietos
žmonių^clkalate.
AUtT

Nežinau, kur kun. J. Kubilius
tą 1950 m. rugpiūčio dieną iš
kardinolo rūmų keliavo. Ar ne
tik į Šv. Juozapo šventovę, nes jis
mane 1974 m. gegužės 30 d. ten
vežė. Šv. Juozapo šventovė, nuo
latos užpildyta turistų ir vietos
maldininkų, stovi aukštai kal
ne. Kitame kalne šviečia univer
siteto rūmai ir plieskia graži
Montrealio panorama su kalnais
ir daubomis, su upėmis ir kana
lais, su vandenyse šniokščian
čiais verpetais. Šventovėje sudėta
begalės lazdų, tai vis palikimas
tų, kurie, raiši būdami, čia, mal
doje paskendę, rado išgijimą, ku
rie, akli buvę, čia atrado regėji
mą ir pan.
Pats kažkaip dar vis netikėda
mas stebuklais, nors tik stebuklo
dėka išlikau gyvas II pasaulinio
karo audrose, paklausiau kun.
J. Kubiliaus, ar tos visos Šv. Juo
zapo šventovėje gražiai sudėtos
lazdos yra autentiškos, ar tikrai
jas paliko stebuklingai išgijusieji?
Kun. J. Kubilius paklausė, ar
aš nežinąs, kaip atsargiai Baž
nyčia žiūri į visokius stebuklus
ir nepaprastus išgijimus, kaip ji
dešimtmečiais ir net šimtmečiais
tokius Įvykius studijuoja ir labai
atsargiai kartais paskelbia spren
dimą. Bet, jei šventovėje lazdos

Nuo LB apylinkių valdybų na
rių noro daugiausia priklauso
visose srityse piniginis klausi
mas, vykdant LB uždavinius.
Apylinkės neša didžiausią atsa
komybę, nes jie yra ryšininkai
tarp krašto valdybos bei LB
aukštesnių institucijų su apylin
kėje gyvenančiais tautiečiais.

Kadangi LB vykdo plačia ap
imtimi Lietuvių chartos dėsnius
ir įstatuose numatytus tautinius
uždavinius, visi darbai tarnauja
tik Lietuvai ir tautai. Todėl že
mesnių ir aukštesnių LB vykdo
Al. Baronas mųjų organų susiklausymas la
bai svarbus. Nepasiduokime jo
kioms pašalinėms įtakoms ir su
stiprintai pradėkime remti JAV
LB darbus. Tai yra platus tauti
nis kelias, o ne takelis.

DRAUGAS, penktadienis, 1974 m. liepos mėn. 19 d
principais, kurie garantuoja pa
garbą žmogaus asmens kilnu
mui. Atsakydamas į ambasado
riaus sveikinimus, Paulius VI
pažymėjo, kad katalikų Bažny

čia siekia visom tautom per
teikti Kristaus paliktas dvasi
nes ir moralines vertybes, ku
rios sudaro taikos ir teisingu
mo pagrindą.

A. -j- A.

ALFONSUI PAULIKUI mirus,
jo ŽMONAI ir ŠEIMAI bei artimiesiems reiškiame gi

lią užuojautą ir kartu liūdime.

Putriy šeima

LAIŠKAI DRAUGUI
Kai šiandien jau ruošiamasi
Hanau stovykloj gyvenusių su
važiavimui, tenka prisiminti per
ketvirtį šimtmečio nuo 1945 m.
iškeliavusius į amžinybę. Daug
buvusių tos gausios stovyklos
gyventojų iškeliavo į užjūrius,
kiti tiesiog iš pačio Hanau, o ki
ti jau užjūriuose iškeliavo į am
žinybę. Sunku būtų visus sumi
nėti, juo labiau, kad tokių mi
rusiųjų tarpe yra nemaža ir vi
sai jaunų žmonių, kurie Vokie
tijoje tebebuvo studentai.
Tokių mirusiųjų tarpe jau yra
buvę Frankfurto universiteto
studentai, kaip Algis Bakšys,
Algis Norkus, akt. Stasys Pet
kus, Vacys Bagdonas, dr. A. Ta
nulis, dr. Pliūra, dr. Kožica. Vi
si jie buvo savo laiku stovyklo
je Hanau daugiau ar mažiau ži
nomi. Pastarieji mirė Ameriko
je, o Australijoje mirė Surkevičius, Liubinskas, Kybartas, vi
si, palyginti jauni žmonės. Vė
liausiai ig tų žinomų žmonių mi
rė Jonas Vildžius, buvęs ilgame
tis Frankfurto zonos universite
tų Lietuvių studentų sąjungos
pirmininkas, veiklus ir darbštus
žmogus.
Velionis mirė 1974 m. vasario
mėnesį po ilgesnės ligos. Dar
prieš pora mėnesių parašė iš
Hectorville miesto, Pietų Aust
ralijoj laišką, kuriame sakėsi,
kad gavęs naują inkstą, ima
vaistus ir tikisi laikytis. Velio
nis buvo varpininkas, tačiau la
bai gerai sugyveno su ateitinin
kais. Kai gimė jo sūnus, jo krikš
to tėvu buvo kaip tik vienas
Frankfurto universiteto ateiti
ninkų veikėjų Pranas Grušauskas. Laiške pasidžiaugė, kad jo
sūnus Jonas yra tapęs kunigu.
Apgailestavo, kad dirba ne lie
tuvių, o australų parapijoj. Pa
rašė, kad žmona Petrutė, dir
banti ligoninėj, džiaugiasi savo
sūnumi kunigu. Ji, kaip Žinoma,
buvo skautų veikėja ir daugelis
skaučių ją puikiai prisimena. A.
a. Vildžiaus laiške buvo vilties,
kad gyvens, bet mirė, palyginti,
dar nesenas, nes buvo gimęs
1908 m., taigi vos pasiekęs pen
sininko amžiaus.
Šiandien, jau daugiau pusme
čiui praėjus nuo jo mirties, ypač kai Hanau lietuviai renkasi
susitikti, tenka prisiminti šį bu
vusį studentų atstovybės pirmi
ninką, su kuriuo turėjo įvairių
reikalų šimtai studentų. Tenka

kad žmonės lazdas palikę, giliai
tikėdami įvykusiais stebuklais.
Ir aš po Šių žodžių bei šven
tovės vaizdų kažkaip įsitikinau,
kad ir 1950 m. rugpiūčio mėn.
kun. J. Kubilius, iš kardinolo ga
vęs leidimą steigti Aušros Vartų
lietuvių parapiją, pirmiausia sku
bėjo į Sv. Juozapo šventovę, nes
tolimesnis kelias rodys (o tai yra
surašyta ir Aušros Vartų parapi
jos istorijoje), kad lietuviai jėzu
itai Montrealyje įsikūrė ir iškilo
taip pat savotiško stebuklo dėka.
Prieš saulėleidį, po lietingos
dienos, milžinui miestui pradėjus
suptis rūke, mudu
traukėm į
antrąjį numatyto dienos marš
ruto tarpsnį — į lietuvišką Verduną, Vilią La Sallę ir kitus
priemiesčius, kurie
glaudžiasi
prie Aušros Vartų parapijos ir
kur prieš 24 m., iš traukinio iš
lipęs plikas kaip tilvikas, kun. J.
laikomos, tai reiškia, kad yra bu Kubilius pradėjo kurtis.
VZadas Ramojus
vę tūkstančiai tokių atsitikimų ir

MES ESAME PAJĖGŪS

JAV LB krašto valdybos pa
skelbti veiklos duomenys nėra
džiuginantys, nes planai dėl pi
nigų stokos negalimi įvykdyti.
Turint galvoje, kad laikas negrą
žinamas, susipratusį lietuvį,
nuoširdų bendruomenininką la
bai jaudina. Mūsų visų dosnu
mas ir piniginiai ištekliai tikrai
užtikrintų visų LB darbų finan
savimą. Tokį vaizdą susidariau
pas eilę tautiečių, juos paklaus
damas, ar jie aukotų, jei kas pa
prašytų LB aukštesnių institu
cijų metinio darbo finansavimui.
Iš paklaustųjų visi aukotų.

Br. JuSka

NAUJAS BOLIVIJOS AMBA
SADORIUS PRIE ŠV. SOSTO

Naujas Bolivijos ambasado
rius prie Apaštalų Sosto, Edu
ardas Canelas, specialioje au
diencijoje įteikė Popiežiui Pau
liui VI savo skiriamuosius raš
tus. Perduodamas Šventajam
Tėvui Bolivijos tautos ir vy
riausybės sveikinimus, naujasis
ambasadorius nurodė, kad Bo
livijos vyriausybės
programa
remiasi laisvės, teisingumo, so
cialinės tvarkos ir solidarumo

5
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LIUDUI RAGEVIČIUI Kanadoje mirus,
liūdesio prislėgtus: žmoną NIJOLĘ, tėvus JULIUJ ir
JUOZ/J, seseris BIRUTĘ ir DANUTE su šeimomis ir
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Juzė ir Vladas Petrauskai
Teodora ir Antanas Piytnikai
Jadvyga ir Antanas Janušoniai
Teresė Lusienė
Teresė ir Kazys Kazlauskai
Aldona ir Bernardas Braciai

Laidotuvių . Direktoriai
Gilaus liūdesio valandoje, taip anksti netekus

mZHBbims

A. t A. Liudo Racevičiaus,
jo žmonai NIJOLEI, tėvams, seseriai DANUTEI JANKIENEI, vyrui EUGENIJUI, seseriai BIRUTEI su šeima
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

6845

SOUTH VPESTERN AVENUE
TRYS MODERNIŠKOS

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Alė ir Andrius Butkūnai
Danguolė ir Jurgis Jurgučiai

MAŠINOMS

VIETA

REpublic 7-8600

REpublic 7-8601

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
1974 m. liepos 11 d., Kanadoje tragiškai mirė mūsų mylimas

A. t A. Rimantas Paulauskas
Gyv. Burlington, Ont, Canada
Gimęs 1954 m. rugsėjo 1 d., Cicero, DI.

Palaidotas Fort Credit, Ontario, gv. Jono lietuvių kapinėse.

Paliko nuliūdę: Motina Evelina Daugilis, patėvis Balys
Daugilis, broliai Edmundas ir Algimantas, seserys Audronė ir
Diana, tėvas Edmundas, gyv., Cicero, m., teta Stasė, jos vyras
Povilas Kanotai. teta Sofija ir dėdė Raimundas Mlšauslkai bei
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

A T A-

TATIANA KATELIENĖ

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Laldotuviū D Irektorlai
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4330 South Callfornnla Avenue
Telefonai: LA 3-0440 u LA 3-9852

4605-07 South Hermltage Avenue
Telefonas YArds 7-1741

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
—TĖVAS

Mirė 1974 m. liepos 17 d., sulaukusi 76 metų.

Kūnas pašarvotas Bormann koplyčioje, 618 North
16 Avenue, Melrose Park, Illinois.
Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 20 d., 10 vai. ryto. Po
pamaldų Sacred Heart bažnyčioje bus laidojama Queen of
Heaven kapinėse.

IR

SONUS —

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. -Telel. GRovehilI 6-2345-4
f 410 S. SOtJi Ava., Cicero
T0wnhali 3-2108-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Nuliūdę: Sūnus ir duktė su šeimomis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių

SKELBKITE PARDUODAMUS
DALYKUS DRAUGE
PARDUODATE NAMO? BALDUS? AUTOMOBILĮ?

8807

Direktorių

S. LITUANICA AVĖ.

Asociacijos Nariai

Tel. YArds 7-8401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS

Geriausia vieta skelbtis Jūsų dienraščio "Draugo'' puslapiuose. Re
zultatai būna geri, kaip matote iš šių liudijimų:

2314 W. 23rd PLACE
TeL VIrgnia 7-6672
2424 W. 69th STREET
TeL REpublic 7-1213
11023 Southwest HIghvvay, Palos Hills, I1L
TeL 974-4410

"Kai mano vyras mirė. aš norėjau parduoti automobili. Paskelbiau
"Drauge") ir atsiliepė 15 asmenų. Pirmas nupirko. Pasiūlymas buvo ge
ras" (Mrs. S. S.).

Tel. LAfayette 3-3572

"Mano darbininkė patarė man paduoti skelbimą J "Draugą”, kai aš
norėjau parduoti seną, didelį, gražų stalą, kurį man paliko mano bobutė
]an kitą dieną atsiliepė inteligentiškas vyras ir nupirko Aš tik mokėjau
$1.96 ir atsiliepė 5" (M. K.).
Tokie paliudymai labai dažni, dėlto apsimoka skelbtis dienraščio
Draugo" puslapiuose.
Paskelbiau namą pardavimui, ir adresas buvo klaidinga, paduotas
bet mano kaimynė, kurios adresas buvo pažymėtas, atsiuntė pirkėjus pas
mane ir aš pardaviau trečiam lankytojui” (Mrs B B ,

8354 S. HALSTED STREET

8819 S. LITUANICA AVĖ.

Tel: YArds 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
L446 S. SOth AVĖ, CICERO, ILL:

Tel:- OLympic 2-1003

V1
Barrdufcata moKyPAVERGTŲ TAUTŲ
tojų Ir jaunimo studijų savaitė
KOMITETO ATSIŠAUKIMAS
je Dainavoje skaitys paskaitą
apie bendruomeninį ugdymą Ii
Chicagoje veikiantis Paverg
tuanistinėse mokyklose. Jo pa
tų tautų komitetas, kuriam va
rašytas vadovėlis “Lietuvis sa
dovauja latvis V. Vikšnina, pa
vo tautoje, valstybėje, bendruo
skelbė specialų atsišaukimą,
menėje” netrukus išeis iš spau
(DARIAUS IR GIRĖNO MINĖ kuriame primena, kad komunis
dos.
X Antikomuiiistų lygos su
JIMAS LIETUVIO SODYBOJ tai yra užgniaužę 28 tautų ne
priklausomybę.
Pavergtuosius
važiavime Taipei liepos 18 d.
X Viktorija Sakalas, Chica
buvo pavergtųjų tautų diena, o go, III., nuoširdi “Draugo” skai
Liepos 14 dieną į minėjimą išvardindamas, sumini ir Lietu
Sovietų
liepos 19 d. pasaulio taikos tytoja, atnaujinusi prenumera
sugužėjo gražus būrelis bičiulių vą. Primenama, kad
problemų svarstymai. Vadova tą, paliko 8 dolerių auką savo
ir svečių. Kultūrinės valandos Sąjunga siekia dabartine sugy
vo Taiwano švietimo min. dr. dienraščiui stiprinti. Labai ačiū.
pravedimu rūpinosi Alvudo val venimo politika užliūliuoti va
Han Lih-wu. čia aktyviai reiš
dybos vicepirm. Alfa3 Brinką. karų galybes ir jas pralenkti
X A. Andrulis, Daytona
kėsi ir dr. K. Bobelis, kuris yra
Jis pranešė, kad taikios šeimy ginklavimusi. Atkreipiamas dė
JAV LB ir ALJS akcijoje, lankant kongresmanus i r senatorius Washingtone, vieną iš didžiųjų lankytojų
su amerikiečių delegacija, ir su Beach, Fla., atnaujino prenu grupių sudarė Marylando lietuviai. Nuotraukoje iš kairės Joana Vaičiulaitytė, Gintaras Buivys, Ramunė ninės valandos per vasarą bus mesys, kad trečdalis pasaulio
silaukia dėmesio pavergtos Lie meratą ir šia proga mūsų spau Buivytė, kun. Kazimieras Pugevičius, Elena Okienė, Kęstutis Česonis ir Izabelė Laučkaitė.
kiekvieną sekmadienį tuo pačiu yra komunistų tironijos vergi
dos reikalam aukojo 9 dolerius.
tuvos reikalams.
Nuotr. K. čikoto laiku. Dabar prisimindami mū joje ir kad leidžiama komunis
sų didvyrius lakūnus Darių ir tinei propagandai klaidinti ir
X Lietuvių šiaurės Ameri Labai ačiū.
Girėną, prieš 41 m. žuvusius laisvąjį pasaulį, silpninant at
kos ir Kanados sporto sąjun
X Jokūbas Stukas, buvęs
Soldino miške, prašė atsistoji sparos ryžtą.
gos patvarkymu,
“Draugo” Lietuvos Vyčių eentro pirm. ir
Raginama JAV imtis specia
mu pagerbti, nulenkus galvas.
sporto skyrių dabar redaguos dabartinis Seton Hali kolegijos
lių
priemonių, sužadinti ryžtą
Sodybos
gyventojos
A.
Slickiežinomas sportininkas J. Gry tarptautinės prekybos mokyk
ginti
humaniškumo idealus ir
nė
ir
N.
Zakarienė
padėjo
prie
bauskas, 4144 S. Maplewood los vedėjas, rašo iš Lietuvos
laisvę,
demokratiją, tautų apsi
nas
Skėrys
visiems
padėkoja
už
F.
Mažulis,
doc.
V.
Stašaitienė.
kryžiaus
rožių
puokštę.
Avė., Chicago, Iii. 60632.
Vyčių ekskursijos, kuri pasiekė
VOKIETIJOJ
sprendimo
teisę ir padėti pa
dalyvavimą,
už
gerą
elgesį,
o
Iš
viso,
iš
Lietuvos
atvykę
ruPo
susikaupimo
A.
Brinką
X Pavergtųjų Tautų paradas Paryžių. Jau aplankė Vasario
— Evangelikų jaunimo rate šoferiui už saugų vairavimą. O sai ir lietuviai pateikė 12 pra- jautriai perteikė EI Spačkaus- vergtiems pasiekt nepriklauso
Įvyks šeštadieni, liepos 20 d., 16 gimnaziją Vokietijoje, visi
lio iškyla įvyko birželio 23 d.. mes dėkojame diakonui Skėriui, nešimų. Penktoji Pabaltijo ru- kienės eiliuotą kūrinį didvyrių mybės etninėse ribose. Pasisa
Chicagos vidurmiestyje. Pra ekskursantai sudėjo 1,000 dol.
Ekskursiją suorganizavo ir pra už tą gražią ekskursiją.
sistų konferencija bus ruošia garbei ir plačiai nušvietė lakū koma prieš slaptą diplomatiją,
džia 12:30 vai. Visi prašomi da auką mokyklai. Kelionėje jie,
vedė
evangelikų
tikybos
moky

ma 1977 metais Vilniuje.
nų skristi pasiruošimo darbus kur keičiamasi dovanomis su
(P. Veršelis)
lyvauti eisenoje.
be paprastų Europos įdomybių,
tojas
diakonas
Fricas
Skėrys.
ir vargus. Savo pranešimą bai vergų imperijos vadovais ir kur
x Cicero šauliai liepos 21 d. aplankys Liurdą ir Fatimą.
— Lietuvos evangelikų liute
0ID2. BRITANIJOJ
Dalyvavo
skautų,
skaučių,
atei

gė Konst Petrausko žodžiais: pamirštama Dievo duotos lais
rengia išvyką j medžiotojų - Ekskursijai sugrįžus, po trijų
ronų bažnyčios vadovybė išlei
tininkų
moksleivių,
mokinių
— Pavergtųjų tautų savaitė. “šimtai metų praeis, o Dariaus vės teisė.
meškeriotojų ūkį.
savaičių Jokūbas Stukas grįš į
do kun. Adomo Gelžinio paruoš
komiteto
ir
Pabaltiečių
Krikš

Raginama JAV nustoti stip
ir Girėno vardai nemirštamai
X Danutė Bruškytė, Dan Europą ir Lenkijoje ilgesnį lai
tą 100 puslapių knygelę “Lu- Liepos 7-13 dienomis D, Brita eis iš lūpų į lūpas ir jų atliktas rinti
čionių
studentų
sąjungos
atsto

komunistinę
imperiją,
guolė Kviklytė Ir Rima Sko- ką studijuos ekonominę padėtį.
therische Kirche Litauens”. Lei nijoje Britų Europos Laisvės heroiškas žygis virs didinga pardavinėjant karinius reikme
vai.
Autobusu
vykome
į
Mainrubskaitė tvarkys vakarines Vėliau praves tos srities spe
lyga suruošė Pavertųjų Tautų
zą. Sustojome prie šv. Martyno dinio tikslas — supažindinti vo savaitę. Pažymėtina, kad tuo tautos legenda”.
nis ir vystant prekybą, o skati
programas jubiliejinėje Akade cialius kursus kolegijoje.
kiečius su Lietuva ir ypač liet.
ir
šv.
Stepono
katedros,
kuri
nama
daugiau domėtis Sovietų
Antanas Kevėža padeklama
minio Skautų sąjūdžio stovyk
evangelikais. Autorius iškėlė pačiu metu Pavergtųjų savaites vo savo sukurtą poeziją Da imperijos disidentais. Solženicy
viena
seniausių
romaniškų
Vo

loje Dainavoje nuo rugpiūčio
ruošė ne tik Londono, bet ir ki
no atvejis rodo viešosios nuo
kietijos bazilikų, pradėta staty lietuvius kunigus, ypač dr. Gai tų kolonijų išeivija. Ypač akty riaus ir Girėno garbei.
26 d. iki rugsėjo 2 d.
galaitį
ir
Vymerį,
tačiau
rado
monės
galybę. Raginama sukur
ti 975 m., įšventinta 1009 m.
Kadangi šiose šeimyninėse
vus Bradfordas.
X LB Vidurio Vakarų apy
reikalą
gerą
žodį
tarti
ir
apie
ti
pastovų
Pavergtų tautų ko
Tris kartus bažnyčia yra degu
programose dalyvauja visi, tai
gardos valdyba kviečia visus
vokiečius
kunigus,
o
taip
pat
mitetą
(pagal
atstovų rūmų
si, vieną kartą beveik sugriu
vedėjas A. Brinką kvietė, kas
J. A. VALSTYBĖSE
lietuvius dalyvauti Pavergtųjų
katalikus.
rezoliuciją
211)
ir
Laisvės aka
vusi, kadangi fundamentai nu
dar prie minėjimo programos
tautų eisenoj šį šeštadieni 12
— Rimantas J. Saulius šių
demiją.
Pagaliau
prašoma,
kad
smuko, bet vis iš naujo pasta
galėtų prisidėti. Atsiliepė jau
vai. State gatvėj. Lietuviai
metų pavasarį gerais pažymiais
AUSTRALIJOJE
tyta,
pataisyta.
Modernaus
nas vyras Leonas Venckus. Jis JAV pakartotinai paskelbtų pa
11:30 v. renkasi Wacker Dr.,
- Canberros lietevtoi biržeWaukegan Towmhip vi- pasisakė, kad savo parašytiems siryžimą
padėti pavergtoms
Mainzo
miesto
centre
ji
stovi
tarp Clark ir La'Saile gatvių.
lio 23 d. su skausmu prisiminė j dur,n« “ok/kIį, ir nuo rudens žodžiams pritaikė tinkamą gai tautoms atgauti laisvę.
tokia,
kokia
ji
buvo
ir
pirma

X Dr. Vytautas Bieliauskas,
Po šiuo atsišaukimu pasira
birželio įvykius, masinius ne- numato Lake County kolegijo dą ir pagiedos. Jo gražus bal
me tūkstantmetyje.
Xavier universiteto Cincinnati,
je studijuoti agronomiją. Rišė estų, serbų, ukrainiečių, če
Prieš
katedrą
yra
spaudos
I
kaltųjų
žmonių
trėmimus
iš
sas
ir
atlikimas
visus
sužavėjo.
Ohio, profesorius, mokytojų ir
mamto tėvai Lidija ir Romas
Minėjimas
muziejus, vadinamas ir Guten- Lietuvos į Sibirą.
Minėjimas buvo baigtas Lie kų, kinų, kroatų, lenkų, latvių,
jaunimo studijų savaitėje Dai
Sauliai gyvena VVaukegan, III.
prasidėjo
pamaldomis
už
žuvu

tuvos
himnu. Pakviesta pasisa lietuvių, vengrų ir vokiečių at
bergo
muziejumi.
Muziejaus
navoje skaitys paskaitą iš psi
—
Vytautas
Petroliūnas.
sū

sius
tremtinius
St.
Joseph
baž

kyti,
koks
buvo įspūdis, Sofija stovai.
centre yra Gutenbergo 42 eilu
chologijos srities.
nus
Albinos
ir
Prano
Petroliūnyčioje
O
’
Connor.
Šv.
Mišias
Oželienė,
pasisakė
esanti lai
čių biblija — 1455 m. pirmoji
nų, VVaukegan, III., šių metų minga, gyvendama Sodyboje
X Lietuvių evangelikų tary
atnašavo
ir
pamokslą
pasakė
atskirom
raidėm spausdinta
ba buvo susirinikusi posėdžiui
tos parapijos klebonas. Po pie pavasarį su pagyrimu baigė Il tarp gėlių. Dėkojo dr. Adoma
CHICAGOS
knyga.
Chicagos liet. reformatų para
tų buvo minėjimas, kurio pro linois universitetą, kur įsigijo vičiui už medicininę globą bei
X Jonas T. Aviža pirmuoju
Virš Ruedeeheimo ant Nie- gramą atliko Savaitgalio mo bakalauro laipsnį iš biologijos priežiūrą. Generolas Mikas Rėk
ŽINIOS
pijos patalpose. Nutarta ruošti baigė Carmel vidurinę mokyk
visų lietuvių evangelikų pobūvį lą, esančią Mundelein, III., ku derwald kalno yra Germanijos kyklos mokiniai ir mokytojai. ir medicinos technologijos. Vy laitis dėkojo ir išaukštino as
su pamaldomis ir vaišėmis rug riai vadovauja Karmelitai vie paminklas, prie kurio veda ky Minėjimą atidarė ALB Apyl. tautas šiuo metu dirba St. The- menybę, kuri įkūrė ir rūpinasi KALTAS DALEY StNAUS
EGZAMINATORIUS
sėjo mėn. pradžioje Lemonto nuoliai. Jonas, būdamas mokyk- bantis lynų kelias. Mokiniams pirm. A. Balsys trumpa kalba'. resės ligoninės laboratorijoje.
šia sodyba. Kun. šantaras pa
kelionė
į
kalno
viršūnę
ir
atgal
Po
susikaupimo
minutės
susi

ąžuolyne
Kun. J. l’aupero joje, pasižymėjo mandagumu,
klaustas pasakė, kar, matyda
Kriminalinis teismas nustatė,
miške. Taip pat nutarta, kad darbStumu ir' pavyzdingumu. daug įdomesnė, negu tas didžiu rinkusieji sugiedojo Marija, Ma
mas tokį gražų būrį "jaunimo”, kad buvęs Illinois apdraudos
kiekviena' bažnyčia mokėtų ta Vieną kartą mokyklos direkto lis paminklas. Germanija — tai rija. Pagrindinę kalbą pasakė
negalėjęs pravažiuoti nesusto departamento
egzaminatorius
rybos reikalams 100 dolerių rius klasėje, akivaizdoje visų 112,38 m didumo moters statu J. Janulaitis, primindamas, kad
jęs. Pasigėrėjo dr. Adomavi R. Wills, 54 m., yra kaltas fal
mokestį.
čiaus bei Alfo Brinko® gražia sifikavimu. Jis pataisė Daley
mokinių, išsireiškė: "This man la, lieta iš 32,000 kg bronzos, jau praėjo 33 metai nuo pirmų
simbolizuojanti Vokietijos su jų masinių trėmimų ir 30 metų
veikla.
is
Lithuanian
power
”
.
Jonas,
X Dr. Antanas Klimas, Rosūnaus William M. Daley egza
vienijimą po 1870/71 metų ka nuo mūsų pasitraukimo į Va
chester, N. Y., universiteto pro kuris buvo išrinktas į National
Dr. Adomavičius papasakojo minų atsakymus, kad tas egza
ro. Važiuojame Reino slėniu iki karus dėl Sovietų persekiojimų.
fesorius, visuomenininkas, Lie Honor Society, nuo rudens pra
apie kryžiaus pastatymo reikš minus išlaikytų.
St. Goarshauseno, kur Reino Meninėj daly Vida Howe - Pu
tuvos bylos kėlėjas ir gynėjas dės studijas Lojolos universite
mę, apibūdino sudėtingą, sun PSICHIATRAI EGZAMINUOS
upė yra labai siaura ir gili, o šaitė paskaitė B. Brazdžionio
kitataučių tarpe, dalyvaus LFB te, Chicagoje. Numato studijuo
kų
darbą jį statant. Paminėjo,
POLICININKUS
kalnai kyla stačiai į viršų. Vie eilėraščių. Natalija Bruzgaitė
poilsio ir studijų savaitėje ir ti odontologiją. Jis vienu tarpu
jog
kryžius tebeturi skolų, bu
nas
iš
jų
yra
Lorelei
kalnas.
paskambino
pianinu.
Teresėlė
Chicagos policijos vadovybė
skaitys ten diskusinę paskaitą priklausė tautinių šokių grupei
vo gauta aukų.
Po valandos pertraukos vėl Budzinauskaitė padainavo seną
pasamdė tris psichiatras, kad
tema: “Kas mus jungia ir ski “Bijūnas”. Jono tėvai Violeta
Elzbieta Kleizienė aptarnavo jie išegzaminuotų naujus poli
ir dr. Albertas Avižai gyvena sulipame į autobusą ir važiuo liaudies dainą Tėviškę. Minėji
ria?”
mas
baigtas
Lietuvos
himnu.
jame
mišku
iki
Kaub
miestelio,
pageidaujančius.
Marijos Bosie- cininkus, ar jie neturi kokių
Veteran Hospital, Downey, UI.
X Reikalingus ūkio prižiūrė
kur vėl pasiekiame Reino kran
nės vedama užkandinė veikė psichinių kliūčių policijos tar
X Pamestas auksinis rete- tą. Palei upę traukiame iki
BRAZILIJOJE
tojas — vyras ar moteris —
visą laiką. Nepastebimai prabė nybai.
Wisconsin valstybėje,
netoli žėlis su gintaro papuošalu, Mar- Lorch, vis gėrėdamiesi pilimis,
go ne tik paminėjimui skirta
— Ketvirtoji metinė Pabalti
nuo Chicagos. Geras atlygini- j quette parko rajone, gal apie
BAISI STUDENTĖS
kurios čia ant abiejų Reino pu jo tautų paroda prasideda Sao
valanda, bet ir dvi. Alfas Brin
mas ir pragyvenimas. Galėtų 69-tą ta'rp Rockwell ir Maple- sių pastatytos kas keli kilomet Paulo Roosevelto aikštės salė — Rūta Rackevičiūtė, Omą- ką, padėkojęs visiems lankyto
TRAGEDIJA
būti pensininkas ar pensininkų wood. Radusiam bus atlyginta. rai. Pasiekiame kurortą Bad je liepos 19 d. vakare. Liet hos lietuvaitė, jau čia gimusi ir jams ir namiškiams, atsisveiki
Chicago Circle studentė Dešeima. Kreiptis tel.: LU 2-1666. Skambinti 434-1478 po 5 v. v. Schvvalbachą. Iš čia — į auto Kat. Bendruomenės choras gie augusi, Janės ir Juozo Rackevi- no iki kito sekmadienio.
borah Kotlarz, 20 m., mirė Šv.
(sk.)
(pr.)
A. Algminienė
stradą. Sugrįžtame į Romuvą, dos visų tautų himnus, daly čių vyresnioji
duktė šiais
Elzbietos ligoninėje, kur ji bu
į
Vasario
16
gimnaziją.
Diakovaus
policijos
orkestras
ir
mies

metais
baigė
Daniel
J.
Gross
X Albinas Kurkulls, akcijų
X L. B. Gage Parko Apylin
vo nugabenta, kai traukinys
CHICAGOS SKAUTAI
to pareigūnai.
Meninei daliai High Scool ir kaip viena iš ga
prie Sacramento ir Nelson gat
kės Vadyba nuoširdžiai prašo brokeris dirbąs su Rodman and
STOVYKLAUJA
vadovauja dail. Danutė Šukytė bių mokinių, gavo Creighton
vių nukirto jos abidvi kojas.
šios apylinkės lietuvius daly Renshaw, Ine., patarnauja akci
X L. Briedis, Maywood, Ca- iš Santo Andre mieste, rengimo University Academic scholarPolicija nežino, kodėl ji trauki
vauti Pavergtų Tautų protesto jų, bonų, fondų bei kitų verty
lif.,
žinomas visuomenės veikė komisijos lietuvių skyriui, ruo ship.
Jau daug metų Chicagos niui ateinant buvo ant bėgių.
eisenoje. Liepos mėn. 20 diena, bių pirkime ir pardavime. Susi
11:30 v. r.. tenebūna karšta domėję skambinkite 332-0560. jas, parėmė savo dienraštį di šiamam BLB vardu, kpt. Juo
Rūta studijuos Omahoj, žy skautai stovyklauja nuosavoj
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desne pinigine auka. Ačiū.
zas čiuvinskas. Paroda atidara miam Creighton universitete, “Rako” skautų stovykloje Minė vienai lietuvei dalyvauti su
(sk.)
BANKETE
tautiniais rūbais.
X Savo dienraščiui aukų pri iki liepos 28 d.
chemiją. Nežiūrint didelio atsi chigane. Liepos 13 d. rylą prie
X Lietuvių Fondas. Balys ir Palmi
Prisiminkime tik išvežimo į ra Graužiniai, Los Angeles, CA., at siuntė: 4 dol. — Liuda Koviešv. Vardo katedros šimto me
dėjimo mokslui, jaunuolė turi Jaunimo centro susirinko apie
URUGVAJUJ
600
skautų
ir
skaučių
ir
6
auto

tremtį dienas. Šiaulių kalėjimo siuntė $400, padidindami savo įnašų nė; po 3 dol. — B. Žukauskas,
tų sukaktį minint Chicagoje,
noro ir randa laiko dalyvauti
— Mirė Jonas Ščesnulevičius, lietuvių tautinių šokių grupėj busais, keliais sunkvežimiais Conrad Hilton viešbuty, antra
kaliniai buvo labai karštą die iki $500. LF adresas: 2422 W. Mar Kazys Tautkus, J. Žemaitaitis.
bei mašinomis išvyko į stovyk dienį buvo didžiulis banketas
ną suklupdyti, rankom suriš ąuette Rd., Chicago, IL. 60629. (pr.)
Visiems nuoširdžiai dėkojame. Bronius Marcinauskas, Antanas “Grandis”.
lą, kuri tęsis iki liepos 27 d. sutraukęs 3,500 svečių, aukoju
Ratkevičius,
Marija
Krajauskaitom į užpakalį taip, kad bur
OKUPUOTOJE
LIETUVOJE
šiais
metais Lituanikos stovyk sių po 100 dol. katedros atnau
tė de Calisevich, Veronika Žebnos siektų žemę. Geležinkelio
raitienė, Jonas Dapkus, Ant.
rajone laukė ištisas paras trau
— Gulbių visoje Lietuvoje la švenčia 25 m. sukaktį nuo jinimui. Chicagos laikraščiai ir
Grigaliūnas, Ant. Cirpus.
kinio, be maisto, be vandens,
jos įsikūrimo Amerikoje. Lie radijas sukaktį plačiai paminė
priskaitoma 600.
šaukė pagalbos. Žmonės lipom
— Sklandymo sporto varžy pos 20 d. įvyks skautų stovyk jo. Bankete dalyvavo ir guber
ESTIJOJE
ant stogų, kad galėtume pama
bos buvo suruoštos Oriole, Ru los šventė ir sukaktuvinis lau natorius Walker bei buvęs gu
tyti, nes niekas į rajoną nebu
— Talino mieste, Estijos sos sijoje, kuriose dalyvavo Rytų žas. Kviečiami tėvai ir svečiai bernatorius Kerner.
vo įleidžiamas. Bebėgdami Kre
tinėje, buvo suruošta Pabaltijo bloko sklandytojai. Iš lietuvių gausiai dalyvauti šventėje ir
NUGALĖJO RUSŲ
tingoje palikome nuluptą žmo
rusistų konferencija, kurioje čia geriausia pasirodė kaunietė skautų lauže.
BIUROKRATUS
gaus odą ir kūno liekanas vie
Stovyklauja 4 skautų tuntai:
dalyvavo Maskvos, Leningrado, L. Garmutė. Pirmame pratime
noj kankinimo vietoj (vadintoj
Kijevo, Gorkio, Baku, Tašken ji buvo trečia, antrame — mergaičių Aušros Vartų, Ker
Tris mėnesius kovojusi su ru
Pastaunykas).
to, o taip pat Estijos, Latvijos penkta. Trečiame skridime, 310 navės, Nerijos ir berniukų Li sų biurokratais, čikagietė DiaŠi eisena tebūna deganti au
ir Lietuvos rasistai. Tris dienas km skridime trikampiu, ji užė tuanicos tuntas. Lituanikos sto ne Nemec, 22 m., policininko
ka ir šventa pareiga ne Jonui
buvo gvildenamos rusų kalbos mė antrą vietą. Tačiau paskuti vyklai vadovauja ps. L. Kupci- duktė, pagaliau gavo leidimą iš
ar Onutei, bet man, tau ir vi
mokymo ir užimtų kraštų rusi nė varžybų diena jai buvo ne kevičius, stovyklauja 220 ber tekėti už Sergiejaus Ignaševo,
siems, kurie dar nešiojame lie
nimo problemos. Perskaityti 52 sėkminga, ir ji užėmė tiktai niukų.
34 m. Sutuoktuvės įvyko Mask
tuvio vardą.
referatai. Iš lietuvių referatus VII vietą. Daugiausia taškų su
Skautai iš stovyklos grįžta voje. Kai ji pavasarį paskelbė
LB Gage Parko
skaitė Šiaulių pedagoginio in rinko čekoslovakai, o Sovietų liepos 27 d., šeštadienį, 6-7 v. sužieduotuves, tuoj buvo atleis
Apylinkės Valdyba
Barat kolegijoje, Lake Forest, UI., lietuvių menu domisi jaunasis 06- stituto dėstytoja D. Klumbytė, Sąjungos sklandytojams teko vak. prie Jaunimo centro.
ta iš darbo anglų kalba leidžia
Jpr.)
Vilniaus universiteto docentas tiktai IV vieta.
lapaa.
sk. J. Kaunas
mame žurnale “Moscow News”.
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