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Kovaliovo teismo metu

Virgilijus Jaugelis už bandymą įeiti į teismo rūmus buvo sumuštas ir gavo 15 parų 
tręšto
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Tardymo pabaigoje buvo pa

sakyta, kad saugumas jį įdar
bins (Jurevičius iš darbo buvo 
atleistas dėl religinių įsitikini
mų — nedirbo religinių švenčių 
dienomis), kad Kalėdas dar ga
lėsiąs atšvęsti, o jau per Tris 
Karalius teksią dirbti.

Jurevičius atsakė, kad jis ir 
pats jau būtų įsidarbinęs, bet 
jis 1$ darbininko pareigų atleis
tas, b į direktoriaus vietą ne
priima, Tada saugumietis Balt- 
rušaitis “išaiškino”, kad Jure
vičius direktoriaus pareigoms 
esąs netinkamas dėl “politinio 
nesubrendimo”.

Baigę tardymą, saugumiečiai 
pareiškė, kad dabar Jurevičių 
nuvežią į geležinkelio stotį ir į- 
sodinsią į Šiaulių traukinį, kad 
savaitę laiko .jis nebandytų pa* 
eirodyti Vilniuje, tada būsiąs 
griežtai nubaustas.. Jurevičiui 
Atsakius, kad į Vilnių vistiek at
važiuojąs, saugumiečiai tarė: 
"Na, tai duosim tau palydovą”. 
Ir taip Jurevičius su “svita” bu
vo nuvežtas į geležinkelio stotį, 
įsodintas į vagoną ir išsiųstas į 
Šiaulius.

Dar teismo išvakarėse Ope
ros ir baleto teatro darbinin
kas A. Terleckas buvo atleistas 
iš darbo. Teatre jis dirbo gais
rininku. Dabar buvo bedarbis 
ir globojo disidentus. Nors Če
kistai labai grasino ir reikalavo 
f teismą nevaikščioti, bet jis ne
pakluso. Nuo provokacijų ir su
sidorojimo jį išgelbėjo tik atvy
kusieji disidentai ir Kanados 
žurnalistas, kurie niekur nepa
likdavo jo vieno.

Prie atėjusio į Aukščiausiąjį 
teismą Kęstučio Jakubyno pri
sistatė pulk. Baltinas ir parei
kalavo, kad jis paliktų rūmus. 
K. Jakubynas atsisakė. Jėgą pa
naudoti maskviečių disidentų ir 
užsienio korespondentų akivajz-

riamas akad. Sacharovo drau
gas ir pasiūlė savo paslaugas, 
jeigu vargonininkas norįs ką 
nors perduoti į Maskvą.

Buvo pranešta, kad gruodžio 
12 dieną 14 vai. bus paskelbtas 
nuosprendis. Iš tikrųjų nuospren 
dį pradėjo skaitytį 13 vai. 30 
min. ir pavėlavusių liudininkų į 
salę nebeįleido, Disidentai laukė 
rūmų fojė. Akad. Sacharovas 
Kanados žurnalistui pareiškė 
pasipiktinimą tokiu žiauriu nuo
sprendžiu. Iš salės išėjusi “pub
lika”, dalyvavus’ teisme feu spec. 
leidimais, apsupo disidentus ir 
ėmė iš jų tyčiotis bei kolioti. Jų 
tarpe ypač stengėsi “poetas” 
Keidošius. Neatsiliko ir čekistai 
— pulk. Krublovas ir kiti. Lie
tuviai disidentai, protestavo, kad 
nuosprendis padarytas lietuviu 
tautos vardu.

Keidošius 
kad tik jie 
tautai.

Išsiveržęs
charovas pribėgo prie stovinčio 
“varno” (kalėjimo mašinos — 
Red.) ir ėmė belsti į jį kumš
čiu, sakydamas: “Bravo Serio- 

Vėlai vakare, einančius į paš- IŠa!” Į milicininkų pastabas a- 
tą akad. Sacharovą, jo žentą, kademikas atkirto: f‘ši mašina 
A. Terlecką ir dar vieną mask- tiek stipri, kiek ir jūsų valdžia!” 
vietį buvo užpuolę chuliganai. 
A. Terleckas gavo keletą smū
gių į veidą, o maskviečius tik 
iškoliojo. Butas, kur vakarais 
susirinkdavo disidentai, buvo y- 
patingoje priežiūroje, -galia įėji
mo į butą per visas teismo die
nas stovėjo lengva mašina be 
žmonių. Aplink namą nuolatos 
siuvo neaiškūs tipai. Netoliese 
gatvėje nuolatos budėjo lengvos 
mašinos. Įeinančius į butą ne
sislėpdami fotografuodavo. Sa
vo patarnavimus siūlydavo “pri
vačios” mašinos, kurios nuolat 
atsirasdavo, kai tik kas nors iš
eidavo iš buto.

Šv. Petro in Povilo bažnyčios 
vargonininkui, paskambino' ta-

doje čekistai nesiryžo.
Virgilijus Jaugelis bandė įeiti 

į teismo salę, bet prie jo priėjo 
vienas iš dežūruojančių saugu
miečių ir įsakė išeiti. V. Jauge
lis liko stovėti prie teismo salės 
durų. Tada jį išvedė ir už “mili- 
cijos darbuotojų įžeidimą bei 
nepaklausytą” nubaudė 15 pa
rų arešto. Tardymo metu vienas 
milicijos darbuotojas V. Jauge- 
liui keletą kartų smogė į gerk
lę kumščiu taip, kad po to su
imtasis vos galėjo kalbėti. Tada 
V.. Jaugelis parašė prokurorui 
skundą. Komisija parašė aktą, 
kad mušimo žymių nerasta, tik
tai tyliai’ kalbąs. Po kelių dienų 
V. Jaugelis dėl sveikatos stovio 
'buvo iš arešto atleistas.

Teismo dienomis Norvegijoje 
vyko Nobelio Taikos premijos 
įteikimo iškilmės. Vietoje akad. 
A. Sacharovo, kurio valdžia, ne
leido išvykti, dalyvavo jo žmo
na. Du vakarus A. Sacharovas 
iš Vilniaus bandė telefonu . su
sikalbėti su Oslo, bet nesėkmin
gai. Vilniaus Centr. pašte už
sakymą priėmė. Bet sulaukti ne
pavyko.

ir čekistai šaukė, 
atstovauja lietuvių

iš rūmų akad. Sa-

Vakare geležinkelio stotyje 
būrelis vilniečių išlydėjo akad. 
Sadharovą ir dalį disidentų.

Sekančią dieną su gėlėmis pas 
Kovaliovo žmoną atėjo keletas 
lietuvių moterų..

Gruodžio 14 dieną S- Kovalio
vo žmona gavo pasimatymą su 
savo vyru. Jam papasakojo apie 
gautas gėles ir gerus jam skir
tus vilniečių žodžius. Sergiejus 
Kovaliovas atrodė sveikas ir ge
rai nusiteikęs. Nuosprendis jo 
neprislėgė. Tik apgailestavo, 
kad keletą metų nebegalės pri
sidėti prie kovos už žmogaus 
teises.

Tokioj tad atmosferoj vyko 
“atviras” S. Kovaliovo teismas.
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Rusijoj represijos 
didėja

Pareikalavo, kad
Amin atsistatydintų

laniafl Paryžius. “Chicago Daily 
Neva” korespondentas Milt 
Preudenheim rašo, kad Rusijoj 
po Helsinkio konferencijos re
presijos ne tik kad nesiliovė, bet 
Sustiprėjo. Vakarai viską daro, 
kas buvo sutarta ir pasirašyta, 
bet Maskva elgiasi priešingai. 
Paryžiuje posėdžiaująs pasauli
nis psichologų kongresas krei
pėsi j Maskvą, prašydamas prieš 
disidentus nevartoti psichinių 
tekinimų būdų. (Kongresas pa
minėjo keletą pavardžių, kurie 
neseniai buvo,suimti Lėningra- 
de, Sverdlovslre, Jaikutske ir ki
tur ir uždaryti, psichinėm ligoni
nėn “už Šmeižimą” Sov. Sąjun
gos arba net norą emigruoti. Po 
Helsinkio konferencijos emigra- 
dja dar labiau suvaržyta.

Londonas. —- Po ilgų debatų 
parlamentas leido Škotijoje ta- 
^ernas atidaryti ir aekmadie- 
tta Uždarytos buvo nuo 1853

Nairobi. — Ugandos 'karinin
kai pasiūlė diktatoriui Idi Abiin 
atsistatydinti, rašo Kenijos laik
raštis 1 ‘Daily Nation”. Pasiūlė 
krašto labui. 30 vyresniųjų ar
mijos karininkų apsilankė pas! 
prezidentą ir jam tai pasakė įl 
akis. Kraštas ir armija yra de
moralizuoti ir gyvena panikoj, 
ekonomiją (katastrofiška.

VVasliingtonas. — Aerodromų 
oro susisiekimo kontrolieriai gra 
eina darbo tempo sulėtinimu, jei. 
Civil Service komisija neparuo® 
naujų darbo klasifikacijos tai
syklių. Tai gerokai gali susi
trukdyti oro susisiekimas.

Bijo tiesos žodžio

Kongresas priėmė nutarimą, 
kuriuo dviem radijo stotim — 
'Laisvosios Europos ir Laisvės — 
paskyrė 58 milijonus 300 tūkst. 
dolerių.

Dėl paskirtų lėšų šioms sto
tims labai pasipiktinusiai rašo 
rusų dienraštis “Sovietskaja Lit- 
va” (liepos 2). 'Laikraštis pasi
piktinęs ir priekaištauja, kad 
Amerika- nesilaikanti Helsinkio 
susitarimų. (E.):

Norvegų burinis laivas Christian 
Radich rytoj atplaukia į Ohicagą ir 
prie Navy Pier išbus iki rugpjūčio 
4 dienos.

Rugių gubomis nusėti Lietuvos laukai (Prieškarinė nuotrauka)

Fordo sveikinimas i
Šokiy šventei

Chicaga. — Prezidentas Ge- 
rald Fordas atsiuntė Lietuvių < 
Tautinių šokių šventei specialų 
sveikinimą, kuriame pareiškia, 
kad jis sveikina visus lietuvius, 
kaip šios šventės garbės globė
jas. Sveikinimo tekstas bus iš
spausdintas šventės leidinyje.

Šaudo priartėjusius 
prie sienos

Boima. ’— Vakarų Vokietija 
Jungtinėms Tjaiitoms žada įteik
ti skundą prieš Rytų Vokietiją 
dėl dažnų atsitikimų, kai jų pa
sienio sargybiniai apšaudo va
karų vokiečius, priartėjusius 
prie nepereinamos, abi Vokieti
jas skiriančios, sienos.

Turkų laivas
Egėjo jūroje

Pabėgo dar vienas 
rumunas ir rusas

Montrealis. — Dar du atletai 
pasiprašė azylio teisių: sovietų 
Sergej Nemtsanov ir rumunų I- 
van Charalambij, kilimo ukrai
nietis. Prieš porą dienų tą patį 
padarė rumunas Walter Lam- 
bertus.

Olimpiada baigsis sekmadienį. 
Medalių skaičiumi pirmauja so
vietų profesionalai, o po jų — 
rytų vokiečiai? Kodėl taip yra,' 
pasakė Mrs. Boglioli, plaukime 
laimėjusi du medalius: “Daugu
ma Rytų Vokietijos moterų plau 
kėjų panašios į vyrus, aukštos, 
muskulingos, apaugusios plau
kais... Aš nematau reikalo, kad 
amerikietės, norėdamos būtinai 
laimėti,-vartotų steroidus ir vy
riškus harmonus”.

ATENTATAS PRIEŠ 
PETRĄ GRIŠKEVIČIŲ?

Dideli nuostoliai
Tokijo. — Kinijos oficialios 

įstaigos liepė išsikraustyti iš na
mų milijonams savo piliečių, 
laukiant, kad gali būti nauji že
mės drebėjimai. Įspėtos ir visos 
užsienio ambasados.

Jugoslavijos žinių agentūra 
■pranešė, jog žemės drebėjimas 
Kinijoj prilygo 11,000 atominių 
bombų, numestų 1945 ant Hiro
simos. jėgai. Kiek galėjo 'būti 
užmuštų ir sužeistų, niekas ne
žino, tikriausiai ir nežinos, bet 
iš gelbėjimo akcijos matyti, kad 
galėjo žūti dešimtys tūkstančių 
žmonių.

IŠ.okupuotosios Lietuvos mūs les maisto produktų duokles, 
pasiekė žinios, kad pastaruoju- Nepasitenkinimas išaugęs ir 
metu ten esąs gerokai išaugęs birželio mėnesio viduryje buvęs 
dar didesnis nepasitenkinimas suruoštas atentatas nužudyti P. 
okupacine valdžia. Ypač gyven
tojai nerimauja dėl maisto pro
duktų iš Lietuvos išvežimo į* Ru
siją. Okupantai pertvarkę net bilis, iš kurio prie Kauno hidro- 
savo teritorijos ekonominį ad
ministracinį suskirstymą, pagal 
kurį Lietuva dabar turi mai
tinti didelę Rusijos dalį.

Plačiai kalbama, kad kai kur 
griebtasi net sabotažo prieš ru
sus veiksmų. Yra žinoma, kad 
Kauno geležinkelio, stotyje bu
vę prie bėgių privirinti (pri- 
šveicuoti) dviejų vagonų su 
maisto produktais Rusijai ra
tai...

Ypatingas nepasitenkinimas 
reiškiamas Lietuvos komunistų 
partijos I sekretoriui Petrui 
Griškevičiui (mirusio Antano 
Sniečkaus įpėdiniui), kuris negi
nąs Leituvos ir lietuvių reikalųmetais reiškėsi kaip maskvinio 
ir kaip įmanydamas pataikaująs tipo komunistų aktyvistas ir 
Maskvai, visomis išgalėmis buvo paskirtas Lietuvos komu- 
stengdamasis .Išplėsti jai didžiu- nistų partijos I sekretorium.

Griškevičių. Jo automobilį, va
žiavusį Vilniaus - Kauno auto
strada, sekęs milicijos automo-

elektrinės užtvankos (Kauno jū
ros) pasipylę šūviai. Buvęs mir
tinai nukautas P. Griškevičiaus 
automobilį vairavęs šoferis, o 
patį Griškevičių viena kulka tik i 
nežymiai palietusi. Po to pasi
kėsinto jai pranykę ir neaišku, 
ar jie buvo suimti kr ne. Vedant 
tardymą, tariamajam milicijos 
automobily buvę rasta ir mili
cijos drabužių. Esą suėmimų, 
tačiau jie, kaip ir pats tardy
mas, vedami labai* slaptai.

P. Griškevičius yra gimęs 
1924 m. Kriaunose, Rokiškio 
apskr. U pasaulinio karo pra
džioje išbėgo į Rusiją, tarnavo 
raudonojoje armijoje. Pokario

Atomines raketos 
prieš V. Europų

Atėnai. — Turkijos laivas, 
skirtas naftai ieškoti, praplau
kė Dardanelų sąsiaurį į Egėjo 
jūrą. Plaukia su karo* laivų ap
sauga. Graikai, protestavę prieš 
tokį ketinimą ir paskelbę ka
riuomenės aliarmą, 
nuo

susilaiko 
bet kokios reakcijos.

Nauja Italijos
vyriausybe

Rohia. — Giulio Andreotti ąu- 
darė Italijos kabinetą vien iš • 
krikščionių demokratų. Galės iš
likti jei komunistai tyliai jį 
rems, nebalsuos prieš. Vyriausy
bės darbas bus sunkus ir nema
noma, kad ilgai galės išsilažkytL

Sovietams reikia 
dolerių

MontreaHs. — 1980 Olimpia
da numatyta Maskvoje. Sovie
tai už teisę televizijos bendro
vėms transliuoti pareikalavo 100 
mil. dolerių. Pasiūlymą įteikė vi
siems trims televizijos tinklams 
— ABC, CBS ir NBC. Tai 4 kar
tus daugiau nei ABC sumokėjo 
Kanadai.

ChoTOohilla! Cal. — Jau pa
gauti visi trys vaikų autobuso 
grobikai. Paskutinis jų Frede- 
rick Woods buvo suimtas Van- 
couverv,

VVasliingtonas. — Armijos 
štabo viršininku pašiurtas gen. 
Bernard Rogers, vieton į atsar
gą išeinančio gen. Fredericko 
Weyand.

Kaunas. — Tš Aukštųjų Šan
čių į Aukštosios Panemunės pu
šyną pastatytas tiltas, šeštas 
Kaune.

VVasliingtonas. — Amerika ap
kaltino sovietus naujomis pro
vokacijomis: prie vidutinės dis
tancijos raketų, nukreiptų į Va
karų Europą, pradėjo montuoti 
atomines galvutes. Prie Vakarti 
Europos sienų sovietai laiko a- 
pie 600 tokių raketų.

Londonas. — Britų vyriausy
bė ir unijos susitarė vieni ki
tiems padėti, per trejus metus 
nedalyti streikų ir atstatyti kraš 
to ūkį.

Reikalauja 
ekonominių sankcijų 

prieš Izraelį

Colombo, Šri Lanka. — Pa
lestiniečių atstovas sakė, kad 
būsimoje Trečiojo pasaulio vals
tybių konferencijoje jie reika
laus politinių ir ekonominių 
sankcijų prieš Izraelį.'

Grįžimas į kaimus

Popiežiaus atstovas kongrese

Vatikanas. — Paulius VI pa
skyrė australietį kardinolą Ja- 
mes Knox popiežiškuoju legatu 
Tarptautiniame eucharistiniame 
kongrese Filadelphijoje rugpjū
čio 1-8 dienomis. Kardinolas 
Knox buvo Melbourno arkivys
kupas, Australijoje, kai tame 
meiste vyko paskutinis Eucha
ristinis kongresas. Dabar ijs va
dovauja Sakramentų ir Dieviš
kojo Kulto kongregacijai Vati
kane.

Giulio Andreotti

VVasliingtonas. — Žemės ūkio 
departamentas pastebėjo Ame
rikos gyventoju migraciją kita 
linkme Iki šiol tuštėjo provin
cijos užkampiai, mažėjo žemės 
ūkio darbininkų skaičiai, visi 
norėjo patekti į miestus. Dabar 
prasideda egzodas atgal. Mies
tai daugelį apvylė.

San Diego. — Iš Australijos 
į San Diego zoologijos sodą bu
vo atvežtos trys poros gyvulė
lių, vadinamų koala. Jie gyvena 
ir veisiasi tik aname žemyne. 
BUvo tai Australijos dovana A- 
merikai 200 metų nepriklauso
mybės proga.

Tel Aviv. — Izraelis atidarė 
sieną su Libanu ir leidžia liba- 
mečiams, ieškantiems darbo, 
dirbti Izraelio pusėje. Reikalin
gi žemės ūkio ir statybos darbi
ninkai.

Bukareštas. — Olimpiados di-. 
džiausią atrakcija, 14 metų Na
dia Comaneci, kad ir sugrįžo į 
Rumuniją, bet gautas žodis iš 
Bukarešto, kad ji su kitomis 
gimnastėmis spalio 8 ar 9 die-b 
nomis atskris į Ohicagą, ir Chi-. 
cago Stadium bus jų pasirody
mas.

KALENDORIUS
Liepos 31: Ignacas Lojolą, 

Gracija, Vainibutas, Lėtutė.
Rugpiūčio 1: Alfonsas, Sūdu

vis, Gauda.
Rugpiūčio 2: Euzebijus, Teo- 

dota, Tugaudas. Varpūnė.
Saulė teka 5:42, leidžias 8:11.

ORAS

Daugiausia saulėta, is ryto 
galimas lietus^ apie 82 ĮaipsniaL
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REDAGUOJA Jonas ZadeikU. Informacinę mednagą <r iiuotmukn* 
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SIEKIANT LAISVĖS LIETUVOS 
KATALIKAMS

Budėjimą prie katedros prisiminus
Lietuvių studentų budėjimas I žuojasi “budėjimu”, o kita malda;

- prie Šv. Vardo Katedros Chicago- tai šekmingain žygiui abiejų or-
., jė Š. m. kovo 19—21 susilaukė „ \
..į^ra.iriųpasisakymų. Neigiami pa-| tinas.

sisnkyrnai prieš kiek laiko pasi-
• ■ rodė ir ĮietuviScoj spaudoj.

- Apgailėtina, kad: tie, kurie 
Jcritįkayo šį budėjimą, nebuvo su
sipažinę nei su faktdis, nei su lie- 
tuvišku jaunimu. Apgailėtina, 
kad'jų kritikos buvo perteikia
mos nekrikščionišku būdu. Jie ne- 
.Bandė suprasti jaunimo siekimus 
arba budėjimo tiksltį. Jie iš kar

ato pasmerkė visą įvykį, ir tada 
įžūliai reikalavo,' kad dalyviai 
įrodytų savo nekaltumą.

Šis budėjimo platesnis išaiškini
mas nėra skiriamas, tiem kriti* 
kams, b'et įvykio draugams, kurie 
susidomėjo kaip budėjimo reikar 
lai klostėsi. Kritikai,savo žodžiais 
išdavė, kad jie-įvykiūs,stebr ir na
grinėja politiniu, nė dvasiniu, nu
sistatymu. Taigi, jie dvasinio žy
gio neatpažintų, ir nesuprastų. Ir 
dAr^blogiau—/tie politikai pa
miršo, kad žmogus turi būti lai- 

' komas nekaltu ligi -jo kaltės bus
• įrodyta. Tironiškai nusiteikusiam

• politikos žmogui aiškinti dvasinio
- gyvenimo ^ reikalavimus’' — tai 

bergždžias.darbas.- Tereikia tik
■- saugotis tokių žmonių, ir jiems 

neleisti visuomenėje ‘“užimti atsa- 
vietų.

Budėjimo dvasią sunku. tiksliai 
.apibūdintL . Sunku . todėl;. . nes 
iyekvienas .dalyvis į budėjimo va
landas atsinešė savo asmeniškas 
yiltis. Kiekvienas ašmuo, kuris 
atvyko prie Katedros, buvo 
į/ęiksmintąs asmeniškais pasiryži- 
rilais. Kiekvienas savyje atrado 
maldai- įvairias priežastis. • Šiame 

‘ straipsnyje'kalbėdamas visų dą-;
lyvių vardu, apsiriboju grynai 
faktų atpasakojimu ir bendrų; 
prfocipų panagrinėjimu. ... ^ 

' Mėginsii? aiškinti ' budėjimą 
'.iš viso, nes šiito metu eiriU'-Pasąu-;

. .llo Lietuvių Katalikų Bendrijos 
vicepirmininko 'jaunimo reika-; 
lams pareigas. Buvau išrinktas įj 

.-naują Bendrijos centro valdybą; 
. pernai, Romoje įvykusiame Šei-! 
ano suvažiavime. Aš Ronįoje-ne-; 
buvau. Tbo metu apie .pačią Ben
driją mažai ką žinojau. Tačiau! 
sužinojau;* kad lietuviai esą vie-į 
ninteliai,-kurie yra .tokia Pasau-J 
line Bendriją apsijungę; Ji .Ben-. 
d rija turi Popiežiaus palaimą.! 

eMusų Bendrija .Katalikų bažny-Į
e. čioj'e-sudaro integrali# vienetą. - ir • « t.----- i

Jietuviam sudaro daug poten-L .?ka,ldą«,a? ,.Paslįve,k1.-!
ciąjo t •' T P10’ Jaikesi nuošaliau, Kroni-
-h Budėjimo mintis iš tikrųjų kilop03 nesisiūlė skaityd-
'iš dvasinio nusiteikimo. Kasmet,H- Vardo, Katedra stovi nakti- 
gavėnios metu krikščionių ,są-Jmų, klubų .ir -smuklių kvartale, 
žinėjė skamba kvietimas: .“Budė-;’ Nakties metu, praeiviai vargiai ar, 
kitę ir melskitės, kad neįpūltu-1 bebuvo praktikuojantys ’krikščio- [ 

-mėtė, į pagundą, nes dvašią žvali, 1 nys. Teko pabijoti dėl saugumo, 
bet kūnas silpnas”. (MJų.14, 38).. j Tačiau niekas nenukentėjo.

] Sekmadienio rytą dvi lenkų kil
mės ponios atmetė maldos lapelį, 
'kurį nuo' šalčio pamėlynavusia 
Yanka jom siūlė vienas studentas, 
fšivaiždūbkite jų nustebimą, kai 
tas studentas lenkų kalba atsilie
pė į jų lenkiškas pastabas apie 
lietuvius. :Ju6 labiau nustebo, 
neš. jo. lenkų kalba buvo prana- 

Į šesnė!

. Kitame įvykyje. įdienos metu, 
Į mergaitės- susijaudino, kai prie: 
kryžiaus privažiavę du rusai ir 
jas užkalbino; Vienas teigė —- 
anas nė žodžio anglų kalbos ne
mokėjo.-^ kad jįe abu pernai 
įųvą,;i»bėgę is;Soviętų Sąjungos. 
Jis pasigyrė, Kad Vuvq.-aplankęs; 
ir Lietuvą. Kai jis apgailesta
vo, kad apie religiją nieko nežino,

studentai jam
iii
Budėjimo žv 

mtai kreipėsi 
i teisybės Li 
įlėkite teisyb

(Ek.. 4,33).’

Teologijos principus glūdinčius I 
Šiuose įvykiuose pilniau išnagri
nėti galėtų daug geriau išsimoks-1 

rlinęs teologas negu griežtus moks
lus, bestudijuojantis pasaulietis. 

'Aš bandau suprasti šias proble
mas savo asmeniška patirtimi.. 
Panašiu atveju, man visai supran
tama, kai pacientas, išsėdėjęs lau-1 
kiamajam keturias skaudžias va-1 

■ landas be pagalbos, pagaliau‘.su! 
pateisintu nekantrumu reikalau
ja. kad praeinantis daktaras iš-

įteikė maldos la-

susilaukė! ganizacijų dalyvavimas buvo bū- klausytų jo bėdas ir suteiktų jam
pagalbos.

___ ,_,v| Evangelijoje sužinome, kad 
j^uTCatenm^ la^kia ir. labai nori, kad
atstovai. Buvo pasiūlyta ištesėti ^mon®s yisada į Jį kreiptųsi su 
keturias dienas; kitas siūlė ketu- Uvairiausiais prašymais. Kristus 
—— — • | tuos net pagyrė, kurie su atkakliu

užsispyrimu išreikalavo Kristaus 
dėmesio. Kai kurie palydovai 
bandydavo prašytojus nutildyti, 
•tačiau šiiie tik-Šaukdavo garsiau, 
kad Kristus nepraeitų Jų nepaste-

Planavimo -posėdyje dalyvavo

rias savaites. Balsavimu nutarta 
-apsiriboti - keturiasdešimčia va
landų; Pažymėtina, kad posėdy
je ‘budėjimo viešas reikalavimas 
nebūva nei priminėtas. Dėl -in
formacijos •pasitenkinta vienu 
straipsniu “1 
me priede, kovo 20 d. Organi-

Draugo*’ -kultūrinia- bėjęš.

Kristus veikia per Bažnyčią,

i
Į
|

Prie šv. Vardo 'katedros Chicago je, mūsų studentai, perduoda praei
viams LKB Kronikos žodžius. Nuotr. Aldonos Za ii skaitės

f
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Šiais godžiais Kristus ieškojo/ ir j 
vis ieško, paramos* kviesdamas 
savo sekėjus Jam palaikyti kom
paniją stmkūmų ir pagundų

“ metu.

Šitas kvietimas dažnai pasilie
ka abstraktus meilės idealas. Ta
čiau Jpvo mėnesį lietuviams -stu
dentams paguodė gyvas akstinas 
šį krėtimą konkrečiai įgyvendin
ti. Kovo 19 d. suėjo-. .Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kroųikąs ket- , 

‘vėrių .metų sukaktis. Lietuviai1 
studentai Chicagoje ?§&<isjik§iktį 
nutarė Švęsti yiešu budėjimu ir 
malda prie Katedros.

'?tęitininkai sutarti-, , 
planavo ^; bųdėjin^r -. lĮetu- 

" viškoje visuomenėje, tariamai vie
na jaunimo organizacija speciali-

zatoriai viešai ‘nėšireklamavo, nes tačiau žmonės nėvisada Jam laf- 
^onai. bųyo dvasinis-žygis ir sąži- nauja. Žengiant į Kronikos pen- ' 

r_r®įkalas. Studentai^ ruošė sukaktį, lietuviams pa-
budėjimą, ne manifestaciją. Tą- I sHjega opus klausimas: ar tie -as-. 
čiau tuo pačiu organizatoriai savo I menys, kuriem Bažnyčia yra už- 
planų neslėpė. Anaiptol, visos j įėjus atsakomybę rūpintis Lietu; 
pastangos buvo pašvęstos asme-1 vos bei yisos Sovietų Sąjungos 

-katalikais, šias atsakomybes tin* 
' karnai atlieka? Ar šie asmenys 
- inteligentiškai rūpinasi ir efektini 

gai dirba lietuvių tikinčiųjų ge
rovei? Lietuvoje ir išeivijoje ka
talikų tarpe yra susidaręs įspūdis, 
kad Bažnyčios tarnai šiuo reikalu 
nesiordientuoja —ir. pakankamai 
nesistengia.

Popiežius Jonas. XXIII “Pacefri 
•iii Terriš” laiške yra rašęs: “Tasžti 
kuriam buvo duotos tam tikros 
teisės taipogi tūri atsakomybę tas 
•teisės .pašišavinti ir jas iškelti’^ 
Lietuvos katalikai jau keturis nlė- 
tus viešai reikalauja religinės 
laisvės teisės. Išeivijos lietuviai 

I turi teisę šiuos reikalavimus - iš
kelti viešumon. Tai darant, tik
rai neturime baimintis, kad koks 
nesiorientuojąntis, nepareigingas* 
pareigūnas įsižeis. Ko turime bi
joti yra, Jcad praradę Kronikos 
rašytojų katalikišką dvasią, pasi-; 
darysime savo tikslų . siekiantys 
politikieriai, rir nesuprasime bei 
iškreipsime -Kronikos ' reikšmę ir 
foš iššaukiamiis uždavinius.

Todėl,., siekdami teisybės, turi
me ‘‘Budėti ir mėlštiš”. Turime 
melstis me tik už dabartinį Po
piežių Paulių VI, bet ir- už jo bū
simą įpėdinį; kuris paveldės šias 
ir kitas svarbias problemas.

L. S. :

nišku žodžiu . kviesti draugus ir 
pažįstamus į budėtojų eiles, -kad 
butų užtikrintas budėjimo sėk
mingas tęsinys.

•Oro pasitaikė įvairiausio: šalto 
ir šilto, Saulėto iri debesuoto, vė
juoto iri'lietingo. Sekmadienį pa
sirodė net Sniego. Tuo metu 
stovėti- gatvėje ir kovoti, su 
Mich įgano t ėžero vėj aiš - toli gražu 
nebuvo malonumas. Tačiau ūpas 
V-iS'udmet pasiliko iškilus ir links
mas. Vyravo sportiška dvasia, 
•mų; Viehas išreiškė visų •nuotai- 
ką, Jcai sakė, kad jis džiaugėsi ga- 

i.iįstbent tokiu • būdu prisiartinti 
prie Kronikos leidėjų padėties.

. Prie Šilto gyvenimo* pripratę, 
studentai atvykdavo apsirėdę-vien 
lengvais rūbais ir tuoj pat sušal
davo., Todėl išvykstantieji stu
dentai naujiem atvykėliam palik
davo .savo aprangos, dalis* Paga
liau bendram pasinaudojimui su
sikrovė paltų; pirštinių, šalikų ir 
paklodžių- .rinkinys.

| Ateitininkai: budėjo pirmą nak- 
•tįj d skautai meldėsi Sekančią. 
Pasitaikė geradarių,> kurie stu
dentams atnešė vaisių, pyragėlių 
ir kavos. Aitas korespondentas 
aprūpinę: LSS, AHkų Federacijos 
vado » atsilankymas .. pasitaikė ant 
skautų, PLB pirmininkas ant 
ateitininkų. Kai kū'rrė amerikie
čiai, pasiklausę^ Kronikos, pasiūlė 
•piniginių: aukų; bet. studentai fi- 
nanęinių aukų atsisakė. Kai- ku
rie praėiviar, jų tarpe, vienas juo-| 
dūkas, fibt padėjo." atlikti skaity
mus. Katedros kunigai, eidami

sis

SENDRAUGIŲ SUVAŽIAVIMUI 
SUSIRENKANT

.: Šis: suvažiavimas rugpjūčio 7. d. 
Philądelphijoj įvyksta -nepapras
tose .aplinkybėse — Tarptautinio 
•Eucharistinio kongreso metu. 
Tai labai gražiai derinasi. Ėu- 
chajistinis • kongresas bus tarsi 
mūsų suvažiavimo praplėtimas. 
Jis. duos progą ne tik pajusti Ka
talikų. Bažnyčios pulsą, bet ir at
sigaivinti ęūcharištinėje dvasioje,, 
kartu sū suvažMvušiais į šį kon
gresą...-Todėl-sendraugių šuvažią-j 
•vimo. m etų. nebuvo reikalinga jo-: 
kių kitų papildomų parengimų,; 
išskyrus savo organizacijos reika
lų .svarstymą.

Kųkie/gh yra šie reikalai?
Ateitininkai ■ sendraugiai yra; 

•lietuvių visuomenės dalis, ir todėl 
jiems, kaip ir.-visiems lietuviams,, 
rūpi svarbieji lietuvių tautos rei
kalai —- Lietuvos laisvė. Baž
nyčios padėtis okupuotame kraš
te, lietuvybės išlaikymas sveti
muose kraštuose. Tačiau sen
draugiu sąjunga negali uzurpuoti 
rūpinimosi .šiai? reikalais ar imtis 
vadovaujamo vaidmens. Tam 
tikslui veikią jspeciai ios organiza
cijos ar komitetai, kuriuose sen
draugiai, kaip pavieniai asmenys, 
aktyviai dalyvauja ir tuo būdu 
'atlieka -sėvo, kaip lietuvių kata-’ 
Jlkų pareigą.

’f

Žinoma, Lietuvos laisvė, reli
ginė padėtis okupuotame krašte 
bei lietuvybės išlaikymas užsieny 
yra tokie dideli reikalai,'kad vi
sos lietuvių. organizacijos, 'jų tar
pe ir ateitininkai, gali susirasti: 
sritį, kur galėtų reikšmingai prisi
dėti savo įnašu bendrame darbe;

■ Kun. K. Pugevičius prieš pas
kutinį sąjungos suvažiavimą 1972 
metais..Clevel ande. taipvrašė: ‘‘Ar 
nevertėtų sendraųgiarns suvažia
vimo proga panagrinėti , naujus, 
konkrečius būdus, kuriais, galėtu
me pateikti stipresnę medžiaginę 
ir moralinę paramą broliams ir 
seserims Lietuvoj, padįskutudti, 
kas būtina, kad būtų sustiprintas 
jų pasiryžimas.... O kąip Su ka
talikybe išeivijoj? Kitaip tariant, 
kaip su lietuvybės išlaikymu lie
tuviškose parapijose.... Suvažia
vimas . turėtų ’ kreipti dėmesį į 
lietuviško religinio . auklėjimo 
problemą”. (“Draugas”, 1972. 2. 
19). .

Tai klausimai,,,kurie .ir •. šian
dien nėra pasenę, ir. kuriais Ju- 
retų būti susirūpinta ir šiame?su
važiavime.

Šalia bendrųjų lietuviškų klau
simų yra ir specifinių sąjungos 
rūpesčių.. Vienas iš jų yra sen
draugių prieauglio klausimas.

Taip pąt seniai svarstomas klau- | 
I simas, kuriam iki šiol nesurasta I 
1 patenkinamo . atsakymo. O tąi Į 

yra sendraugių sąjungos gyvybi
nis klausimas.

Šis vadinamas jaunųjų, sen
draugių klausimas atsiliepia ir 
pačiai sąjungos veiklai. Jau 25 i 
metai, kai ateitiniiikija atgaivin
ta užsieny! Per tą laiką gražus 
jaunimo būrys yra perėjęs ateiti
ninkų moksleivių ir studentų gre
tas, baigęs aukštuosius mokslus ir 
gražiai įsikūręs. Normaliai esant, 
jie jau tūrėtų perimti sąjungos 
veiklą ii- jos-, vadovybę. Deja, per 
mažai jų yra matoma sąjungos 
veikloje.

Taigi, sendraugių suvažiavimas 
duos, anot. kun. K. Pugevičiaus, 
auksinę progą paieškoti atsakymų 
1 gyvybinius Tautos ir Bažnyčios 
klausimus. Svarbu yra, kad kuo 
daugiau sendraugių suvažiavime 
dalyvautų ir aktyviai pasireikštų 
visų klausimų svarstyme, (j. v.).

SVEIKINAME 
BAIGUSIUS MOKSLŪS

Studentų Ateitininkų sąjunga

nuoširdžiai sveikina savo 'narius 1 
Chicagos draugovės pirmininką 
Liną Rimkų, įgijusi bakalautatą 
IIT, Jolitą Kisieliūtę, pasiekus 
magistro < laipsnį Northweątftm 
universitete, ir Raimundą Sidrj, 
studijas apvainikavęs daktarato 
laipsniu UCLA.

KENNEBUNKPORTO * 
SENDRAUGIŲ STOVYKLA

Rugpjūčio 15—22. dienomii 
Kennebunkporte, gražioje Tėvų 
Pranciškonų sodyboje, įvyks atei
tininkų sendraugių vasaros sto
vykla. Tai puiki proga pailsėti, 
pabendrauti, padiskutuoti, ir at
naujinti senas bei užmegzti nau
jas pažintis.

Vakarinių programų metu kal
bėtojais pakviesti prof. kun. St 
Yla, seselė Margaritą, dr. Vyt 
Vygantas, dr. A. Kučas. Stovyk
la prasidės puikių solistės Ginos 
Čapkauskienės dainų ir arijų 
koncertu. Stovyklai registruoja
mas! adresu: Franciscan Fathers, 
Kennebunkport, Maine 34346.
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FRANK'S TV and RADIO, INC.
M 90. RA1STED STREET TEL. ~ ČA 5-7H2
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ , APARATU c 
SPALVOTOS tELFYTZUOS APARATAI
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ŠVENTE

į ,; : |
ADMAVFS CHICAGO CAMP Į 

Peif&ult Fdliš, Onfario, Canada 
.prte--.LA.C-. SUEL . ežero ..

E T U V I A 1 S A V 1 N I N K A I 
PUIKI ŽVEJYBA — PUIKI GAMTA 

Bnuomojami oamukal — “cabins** 4 — 5 asmenims. Visi tnoder | 
niški patogumai: . elektra, virimui pečius, šaldytuvas, tualetas, : 
!‘shower”. Pageidaujant, valgis gaminamas Išnuomojami laiveliai. :

• Dėl daugiau informacijų kreiptis į

Bernite Ukso
2439 W. 46th Street, Chicago, I1L 60682

TeL — LA 3-0690
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AMERIKOS BICENTENNIAL MINĖJIMAS
Rengiamas 1976 m

. INTERNATIONAL
SI

oiv F"

rugsėjo mėn. 5 d. 2-rą vai. popiet
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Šventes programos bilietai (likę po $3.00, $4.00, $5.t)0 ir $6.00) 
gaunami "MARGINIUOSE’*, 2511 tyest 69th Street, Chicago,1 
III. 60629, Tek (312) 778-4585.

AMPHITHEATRĖ, CHICAGOJE

Čekius rašyti: Lithuanlan Folk Dance Festlvals, Ine. vardu.

ŠVENTES RENGIMO KOMITETAS

joooooooooooooooooooooooooooooooooo'oooooooo

Banketas McCormick Placą (IX, 5. 7 vai. vilk.). Bilietai po 
$15.00 ($10.00 šokėjams) gbunanll “PARAMOJE’*, 2534 W. 69 
Šį:.,.Chicago, III. 60629, Te!. ;(312) 737-3332. Stalai po 10 asmenų. 
Šokėjų susipažinimo vakaras Jaunimo centre (IX. 4) Bilietai po 
$3.<fo gaunami “STASE’S FASHIONS’*, 6237 So. Kedzie Avė., 
Chicago, IU. 60629, Tel. (312) 436-4184.
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Lietuviški reikalai

TARPTAUTINIO SUSIBŪRIMO PAŠONĖJE
Vėl tenka prisiminti tarptautinį no žodžio už pavergtos tautos 

Eucharistinį kongresą, kuris visą laisvę rėikia didelių pastangų, 
ateinančią sakaitę bus švenčiamas kad persekiojamos ir kenčiančios 
Pbiladelphijoje. Įvykio dvasinė lietuvių tautos vaidas būtų iškel- 

: prasmė ir viešoji reikšmė yra žino tas viešoje pasaulio opinijoje. Pa
na visiems katalikams. Ja domisi rodos rengėjai taip .pat pelno išei
to nekatalikai, nes tai yra arena, vijos ir kovojančios tautos dėkin- 
kurioje susiburia daugelio tautų gumą, nes čia jungiasi bendras 
atstovai fic tik melstis, bet ir visų laisvės,troškimas, 
žvelgti į gyvenimo tikrovę, kokia Kenčiančios Lietuvos Rainy-; 

tji dabar yra ir kokia galėtų būti. Čios reikalai bus iškelti specialia 
gSio Eucharistinio kongreso pašo- brošiūra, kurioje aiškiai bus vaiz- 
|.nėje susirinks ir lietuvių katalikų duojamas dabartinis tikinčiųjų 
'atstovai svarstyti savų reikalų, persekiojimas ir sąžinės’prievarta- 
iskylanaų dabartyje religiniu, 
tautiniu ir visuomeniniu požiū
riu.

' Eucharistinis kongresas pir
miausia yra religinis ir socialinis gynimas ir tų teisių užgniauži- 
įvykis. Tik tokia kryptimi bus mo parodymas tiems, kurie mažai 
lenkiami ir visi tarptautiniai, tau- težino, kas darosi komunistų pra
timai, socialiniai ir net religiniai vergtuose .kraštuose. Lietuvos ir 
klausimai. Nors lietuviškoji išei- lietuvių kančios dėl tikėjimo čia 
vijos dalis negali atsieti net ir sa-jungsis su kongreso tema — kova 
vo laisvės siekimų, savo pa ve r gt ai ‘ “ ’ • - -  ............
tautai atstovavimo ir tautinės gy
vybės užsitikrinimo klaųsimiĮ, bet 
kongresas nėra skiriamas tik 
šiems reikalams svarstyti. Prie
šingai — čia bus ieškoma dvasi
nių pagrindui kuriais visi katali
kai galėtų atremti savo troški
mus to veiklos pastangas.

Mūsų pasirengimas parodyti, 
ne tik save, kaip etninę grupę, 
kaip išeiviją, šio krašto sąlygomis 
siekiančią tautinių tikslų,, bet pa
rodyti ir savo tautą bent su dali
ne jos istorija, su jos dabartimi-ir 

-juodžiausios nakties būkle yra bū
tinybė. -Panašių progų retai pasi- 
taiko, juoba, kad toks įvykis šia- 
;zne krašte, kur lietuvių ateivių 

1 skaičius yra gausiausias, kartojasi 
tik po penkiasdešimties metų nuo 

1 s kongreso, buvusio 1926 m. Chiėa-
- Roje. Vykstančių į Eucharistini pigai reikalą ir veiklos uždavi- 
•H'iongresą ir jame .dalyvaujančių

• nuotaikos turi būti ikrikščioniš-
i „.iros, katalikų tikėjimų atremtos.

feet negaliįna atsižadėti ir tautinės 
' tapatybės,’ paneigti- savęs pilnuti- 

| nių žmonių krikščionišku ir tau-

didelių pastangų,

vimas pavergtoje Lietuvoje. Tai 
nebus tik politinis siekimas, bot 
religinių teisių, kurias laiduoja 
visa kultūringa žmonijos dalis,

prieš dvasinį ir fizinį alkį.
* . • I

į Kongrese bus pamaldų ir iškil- '! 
imu, svarstymų ir nutarimų. Bet j 
bus ir Išimtinai lietuvių susibūri
mų, kuriuose bus aptariami ‘ 
krikščioniškos veiklos išeivijoje 
reikalai ir ieškomos artimo meilės 
pagalbos pavergtiesiems priemo- . 
nes.

Ateitininkai sendraugiai turės 
savo suvažiavimą. Iš įvairių išim
tinai tik organizacinių reikalų 
svarstymų, diskusijų ir net ginčų 
ryškėja, kad baigusieji aukštuosius 
mokslus ateitininkai nepatenkinti 
savo vardu. Kiti vėl sendraugio 
vardą gina ne dėL jo tiksltmio, o 
tik dėl jo tradiciškumo. Vieni ir. 
kiti turi dalį tiesos — ne vardas.] 
sukuria organizaciją, 'bet orgąni- 
^acija susikuria yąrdą, jį keičia

VAKARŲ EUROPOS PARLAMENTAS
Ūkines bendrijos kraštai nutarė tiesiog išsirinkti parlamentą

Rimties valandėlei

KRISTAUS BAŽNYČIA
IR TIKĖJIMAS

inus. Anot jaunos akademikės D. 
Kojelytės, ne dėl to ji stojo į atei
tininkų gretas, kad patiko vardas, 
ne dėl to turėtų šalintis iš vyres
niųjų tarpo, kad pavadinimas 
nepatinka Tačiau ttai gal svar-

> =linni požiūriu. Lietuvių būrys styrina ir šiame susirinkime, nors 
maldininkai ar organizacijų kongreso laikas neleis ilgų disku- 

atstovai — čia turi būti viešai ži- sijų.
namas ir matomas.

Jau ne kartą buvo skelbta, kad 
Čiurlionio ansamblis šia proga 
pasirodys Amerikos 200 metų ne
priklausomybės minėjime Phila- 
delphijoje, taip pat ir katedroje 

“giedos specialias mišias, sukurtas 
į muz A. Mikulskio lietuviam*.

Kad tai reta proga ipasirodyti to- tūrintoįais. 
kiam dideliam ir savo įvairumu ”

Į 4 sugebančiam dėmesį patraukti an- 
r : sambliui net dviejose vietose, tai 

jau yra visų lietuvių laimėjimas.
’ Bendruomenės rūpestis ir ansam-
' blio pasiruošimas yra pastangos

! lietuvių vardui iškelti ir kongre- dabartį, į santykius tikinčiųjų su 
j se aktyviai dalyyauti .meno pavi- vadovais, į parapinę šeimą ar jos 
| dalu. S veiklą, į tarpusavio ryšius lietu-

Neeilinis -Įvykis yra ir tauto- viškoje pastoracijoje. Gal bent 
dailės paroda, kuria pavaizduoja- čia jiems pavyks surasti pagrindą, 

, mas tautinio meno turtas sveti- ant kurio -galėtų visi dabarties 
i oriesiems ir saviesiems, kartu pa- mišriose -parapijose statyti krikš- 
Į • rodant ir genocidines priemones čioniško gyvenimo ateitį, nepaže- 

' lietuvių tautai komunistinėje mindami jau turimų tradicijų ir 
vergijoje sunaikinti. Nors paro
da nėra plačios apimties, nes Kongresas turėtų duoti naujo 

I * siaura ir šiai parodai skirta
| | vieta, bet patogi pozicija, geras

■ I matomumas ir tokia pakelė, pro dvasiai gaivinti. Kunigų ir tikin- 
11 kurią praeis dideli skaičiai įvai- Čiųjų susitikimas prie Eucharisti- 
Jw riaušių žmonių, parodai teikia nio kongreso -altoriaus turi iš 
| meninę *ir religinę, visuomeninę naujo pažadinti meilės ir taikos 

g ir tautinę reikšmę. Tai svarbu dvasią katalikų gyvenime.
11 ypač Šuo metu, kada dėl kiekvie- - * Pr. Gr.

Svarbiausia, kad vyresnieji 
ateitininkai — ar jie vadintųsi 
sendraugiais ar akademikais — 
pažiūrėtų į savo ateiti nin kiškos 
veiklos ateitį ir netaptų tikrąją 
prasme tik ^sendraugiais”', b iš
liktų gyvais jaunimo organizaci
jos vyresniaisiais broliais, tėvais, 
•globėjais, 'kultūrininkais ir kul-

Bus ir lietuvių kunigų susirin
kimas, nors jie dar mažiau laįko 
tegalės skirti platesnės apimties 
uždaviniams. Ir lietuvių kunigų 
atstovai, nors ir kongreso arenos 
pašonėje, turi -tikroviškai žvelgti į

Europos susijungimo mintis 
yra labai sena. Kiekvienų metu 
susijungimas turėjo savo veidą, 
savo mintį ir tikslus. Juk grai
kų miestų sąjunga, siekusi tai
kąs, visiškai skyrėsi nuo Pax 
romana, jėga paremtos romė
niškos santvarkos. Vėliau Mar
elis Aurelius, Šv. Augustinas, 
Dante, Sully, Saint-Pierre, Kan
tas ir daugelis mūsų amžiaus 
■mąstytojų siekė europiečių tai
kos ir vienybės.

Tautų sąjunga — La Societe 
dės Nations —tautų draugija 
buvo tarptautinė, nors europie
čiai jai vadovavo. Iš 32 steigė
jų tebuvo 10 Europos valstybių. 
Svarbiausias jos uždavinys — 
palaikyti taiką pasaulyje. Deja, 
ji nesugebėjo savo uždavinio at
likti ir net Lietuvos - Lenkijos 
ginčo išspręsti. Joą vairuojamas 
pasaulis nuriedėjo į H pasaulinį 
karą, kuris nustelbė Europos 
balsą. Tai buvo ryškiausias Eu
ropos sunykimo ženklas. Ji bu
vo padalinta. Politinis ir ūkinis 
telkinys ryškiai pasviro į Ame
rikos žemyną. Europoje liko tik 
kai kurios tarptautinės įstaigos.

Europinis individualizmas

•Karo nusiaubta Vakarų Eu
ropa, sulaukusi JAV paramos, 
gana greitai atstatė savo ūkį. 
Glaudesnis europiečių bendra
vimas prasidėjo ūkio • srityje, 
žemyno saugumo reikalai būtų 
nepatvarkyti. jei JAV nebūtų 
pastūmėjusios.' -įkurti šiaurinio 

1 Atlanto’ santarvės. Dar ir šian
dieną amerikietiškas skydas da
linai tebesaugo europiečius.

Europiečiams ■ sukūrus Ūkinę 
bendriją, vis dar buyo delsiamas 
politinio apsijungimo įgyvendi
nimas. Šį palaidumą lėmė dau- 
gelis priežasčių: Prancūzijos po
lėkis vadovauti Europai, Vokie
tijos padalinimas, Anglijos žval
gymasis į buvusią imperiją ir 
italų nesugebėjimas išspręsti vi
daus politinių klausimų ir jų ū- 
Irhifct sunkmetis.

Anglija kurį metą vengė įsi
jungti bendrijon. Tik jos impe
rijai pakrikus. nukreipė žvilgsnį 

, į Vakarų Europą. Tuo metu 
Charles de Gaulle vis trukdė an
glams tapti bendrijos nariu. Di
dysis . svajotojas apie Europą 
ligi Uralo nenorėjo matyti, kas 
dedasi prie jo ko jų. Jis liko di- 

' džiausiu priešu politiškai Vaka- 
1 rų Europai susijungti ir bent 
l kiek apkarpyti Prancūzijos su- 
; verenumą Europos labui. Net ir 
1 jį išbloškus iš politinio balno, jo

GEDIMINU GALVA

šalininkai parlamente ir vyriau
sybėje vis dar bandė tęsti anks
tesnę politiką. Europiečių indi
vidualizmas buvo didžiausias 
priešas Vakarų Europai politiš
kai jungtis.

Europos parlamentas

Europos bendrija, ypač jos 
narių skaičių padidinus, Angli
jai tapus jos nariu, vis garsiau 
kalbėjo apie politini bendradar
biavimą. Šiam tikslui buvo pa
ruošta daug sumanymų. Ypač 
paminėtinas Jan Tindemanas, 
Belgijos ministerio pirmininko, 
projektas pertvarkyti bendrijos 
organizacijai ir skatinti jos veik
lai.

Bendrijos kraštai pirmiausia 
I pasišovė išspręsti kai kuriuos 
organizacijos klausimus. Pradė
ta nuo bendrijos parlamento, i 
Šiuo metu bendriją teturi vadi
namą 198 narių parlamentą, ne
tiesiogiai rinktą ir protarpiais 
posėdžiaujantį Strasburge. šiuo 
klausimu tartasi Luxemburge 
birželio mėnesio viduryje. Pran
cūzijos užsienio ‘reikalų minis- 
teris Jean Sauvagnargueh buvo 
priverstas daryti nuolaidas, ku
rioms liepos viduryje įvykusia
me pasitarime pritarė ir Pran
cūzijos prezidentas.

Briuselyje įvykusiame minis- 
terių pirmininkų pasitarime pre
zidentui atstovaujant Praancūzi- 
ją, nutarta sutartinai kovoti 
prieš teroristus, žvejoti pasienio 
vandenyse 2Q0 mylių ruože ir 
1978 m. tiesiogiai rinkti bendri
jos parlamentą.

Parlamento sudėtis

Daug laiko sugaišta besvars
tant bendrijos parlamento su
dėtį. Tik liepos mėnesio pasita
rime nutarta rinkti 410 atsto-

Anglijos karalienė Elžbieta II ir jos 
sargybos vyrai

vų. Olandija. — 25, Belgija — 
24, Danija — 16, Airija — 15 
ir Luxemburgas — 6 atstovus.

Parlamento- buveinė dar ne
sutarta. Galimas dalykas, kad 
ji liks Strasburge, o gal bus pa
rinktas Luxemburgas. Abi vie
tos nėra parankios, kai bendri
jos buveinė yra Briuselyje.

Didžiausią ginčą kelia ne par
lamento buveinės vieta, 'bet jo 
kompetencija. Dėl parlamento 
teistoj dar nesutarta. Jis turėtų 
rinkti bendrijos komisijos pir
mininką ir, jam pateikus, tvir
tinti jos narius. 'Prancūzija vis 
dar priešinasi tokiam sumany
mui. Ji nepageidauja bendrijos 
parlamento teisių išplėtimo ir 
komisijai suteikimo galios savis
toviai spręsti klausimus, kurie 
anksčiau priklausė atskirų vals
tybių vyriausybėms..

Kraštutiniai požiūriai

šiame pokaryje buvo dauge
lis siūlymų Vakarų Europai su
jungti. Vieni įtaigojo remtis 
kraštų gyventojais, jų išrinktu 
parlamentu, kuris sudarytų Eu
ropos vyriausybę, šią nuomonę 
besvarstant iškilo daugelis 
klausimų: kokias teises turės 
parlamentas, jo sudaryta vy
riausybė ir- kaip suderinti jos 
sprendimus su atskirų valstybių 
vyriausybių nutarimais? Aišku, 
kad vienu mostu negalima pa
vesti Europos parlamentui visų 
klausimi) svarstymo, o jo. vy
riausybei — jų vykdymo.

Prof. Nortęofe Parkinsonas 
šovė dar toliau: “Mes turime 
panaikinti valstybių sienas ir 
jungti atskiras valstybių pro
vincijas, pvz. Bavariją, Wuer>' 
tembei’gą, Hesseną ar prancū
zų Normandiją, Champagnę, ' 
Burgundiją...” .Jis siūlo nusižiū
rėti į Amerikos (federaciją, iš
skyrus kai kurias keistenybes, 
pvz. prezidento rinkimus. Prof. ' 
N. Parkinsono siūlymas yra tik- ' 

| ra kraštutinybė, nes Europos 
istorija visai kitaip susiklostė, 
išaugino stiprų tautiškumą, ku
rio neatsisakys nė viena tauta. 0

Pradėdami Eucharistinį kon
gresą, į kurį suvažiuoja daugiau 
kaip milijonas krikščionių, svars 
tome praktišką klausimą: krikš
čionis savo laike ir savo aplin
koje turi pareigą kurti Bažny
čią. Ne tuos namus, ne tas šven
tyklas, kuriose meldžiamės, bet 
tą dvasinę nuotaiką, kurioje 
reiškiasi Kristus, kurioje veikia 
Kristaus dvasia, turi kurti šian
dien. kiekvienas krikščionis ■ pa
skirai 5r visi kartu, kad Dievas 
pasireikštų žmonių darbuose ir 
gyvenamuose.

Bažnyčia pirmine savo reikš
me yra susirinkimas. Gal dar 
tiksliau, kaip mūsų evangelikai 
vadina, surinkimas būrio žmo
nių, kurie gyvena viena dvasia 
ir tais pačiais siekimais. Tas su
rinkimas draugėn, arba Bažny- ; 
čia, yra Kristaus kūrinys, kurį 
jis pradėjo su apaštalais ir mo- ! 
kiniais. -Bažnyčios plėtimas bu- 1 
vo apaštalų ir jų mokinių pąrei- ■ 
ga, veiklos dalis ir tikėjimo pri- - 
sikėlusiu Kristumi viešas išreiš- 1 
kainas.

Bažnyčia nėra žmonių kuri- - 
nys, kaip organizacija, bet Die
vo veikimo plotas, kuriame Die
vo dvasia reiščkiasi žmonėse — 
jie tiki Kristaus pasiuntinybe, 
jie liudija Kristaus Evangeliją 
ir prisikėlimą, jie rodo keEus į i 
tikėjimą Kristum kitiems žmo- : 
nėms. Bažnyčios kūrimas žmo- f 
nių tarpe, jos palaikymas šimt- ! 
mečių persekiojimuose ir kan- 1 _________
Čiose, darbuose' ir tikėjime yra i čio, pavydo, žmogaus sugedimo 
dieviškas ir žmogiškas darbas pelkynus į dievišką šviesą., žino- 
drauge. Tiek apaštalai ir jų mo
kiniai, tiek šio mėto krikščio
nys savo aplinkoje štato tą dva
sinį krikščionybės rūmą, kuria
me gyvena ir reiškiasi dieviškas 
Bažnyčios Kūrėjas. Bažnyčią 
stato ir visa Dievo tauta, tai y- 
ra visi krikščionys, kaip tvirti
na. apaštalas šv. Paulius: “Mes 
juk esame Dievo padėjėjai; jūs 
esate Dievo dirva, Dievo staty
ba” (1 Kr. 3, ?).

■Bažnyčia yra gyvas Kristus. 
Krikščionys yra tos Bažnyčios

nore neišstojo iš Siaurinio At
lanto sutarties.

Bendrijos kraštų tiesioginis 
parlamento rinkimas dar mažai 
ką tesako. Svarbiausias reika
las —’ jo teisės ir pareigos dar 
tebelaukia ryškinimo. Jei šis 
parlamentas nesinaudos plates
nėmis teisėmis, mažai tegalės 
sustiprinti politiškai padriką da
lį žemyno, kuris turėtų prabilti

Kitas kraštutinumas ,t— neno
ras net nežjrmiai apkarpyti vals
tybės suverenumą ir darjrti .bent 
būtiniausias nuolaidas. Ir šiuo 

į metu Prancūzijoje tebevyraują 
savojo krašto kėlimas į aukšty
bes, kai būtinas glaudu? Vaka- 

I rų Europos valstybių bendradar
biavimas spręsti gyvybiniams 
klausimams. Prancūzai savisto- stipresniu balsu, svarstant net 
viai rūpinasi saugumo reikalais,] savojo išlikimo klausimą.

nėužgauaami tautinių jausmų.

įkvėpimo sugyvenimui, vadovų 
autoritetui išlaikyti ir parapinei

Spaudoje ir gyvenime

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ GERBI LENINĄ

J

į

fiių metų balandžio 17 d. buvo 
kaino 106-tasis gimtadienis, kurį 
komunistų partija nutarė paminėti 
visuotine darbo talka. Kadangi ba
landžio 17 d. buvo Didysis šeštadie- 
tis ir nedarbo diena, išvarytieji 
dirbti Leniną paminėjo keiksmais.

Išvarytų į talką buvo daug. To
kius skaičius duoda “Gimtąsis kraš

k

tas" balandžio 22 d. laidoje. “VU- 
t niuje triūsė daugiau kaip 300 tūks- 
w tančių talkininkų, kurie pagamino 
1 produkcijos ir atliko darbų daugiau 
r milijonus rublių. Darbo
■4 Ventėje dalyvavo daugiau kaip 230 
V tūkstančių kauniečių. Jie pagami- 
\ Įg produkdjoa už du mil. rublių.

talkininkavo apie 56

AUŠRA IŠEINA Į GYVENIMĄ
Dviejų draugių laiškai

26

Bomanas K okupuotos Lietuvos
MARUA VTNCER YTE

tūkstančiai žmonių.'*
Turint galvoje, kad Vilniaus gy

ventojų skaičius 420 tūkstančių, o 
išvaryta į darbą 300 tūkstančių, iš
eina, kad tik mažamečiai vaikai ir 
ligoniai nedirbo. Aišku, varovai ir 
rusų viršininkai nedirbo.

Didysis^ Šeštadienis. i— Velykų 
švenčių dalis. “Didingoji“, partija 
sugalvojo iš krikščionių pasityčioti 
ir priversti darbu ateistų “dievuką" 
pagerbti. "Gerbė”; bet skaičiai ir! 
dirbai buVė daug mažesni- už pa
skelbtuosius, nes ir komunistinės 
partijos vergai prievarta bjaurisi. 
Gąila, kad “Gimtasis kraštas’’ ne- 
suskaičiavo talkinkikų garbių ir ty-

> kjlMksoig. K-to*

Virge, sveika su pavasariu!

Tų matai, kokios dienos prasidėjo! Ilgos, saulėtos
— neatveriu džiaugsmų! Nubundu rytą — tviksta 
šviesa —- pasižiūriu į laikrodį — dar labai anksti: 

(šešta, septinta valandą. Prieš mang — ilga šviesi diena. 
’ Mato visą ją tėkš gyventi. Gyventi, dirbti, mylėti. Ir 
Į viską dėl Jo! Pasibaigs pamokos, o diena dar nesibaigs
— dar daug teks gyventi ir džiaugtis.

Tiesa, dabar gavėnia — reikėtų liūdėti. Bet aš 
negalių. Mane apima džiaugsmas, kai pagalvoju, kad 
Kristus kentėjo ir mirė už mus — už mane. Ir kaip 
liūdėti, kaip nesidžiaugti, jeigu dar žinai, kad Jo mir
tis atnešė gyvybę, o čia prieš akis gyvas pavasaris. O 
taip lengvą, rodos, skristi galėčiau. Bėgu lengvai ir gir
džiu,, kaip skamba žemė, pušynas, oras. Koks lengvas, 
skambus tu, takeli! pavasario takelis, mano gyvenimo 
ryto takeli.

Iš už pušyno kyla saulė, jos spindulių pluoštas 
kripta pro Šakas man ant tako, šokinėja, mirga. Ne, 
ne į mokykla aš bėgli. Kažkur toliau ir svarbiau. Mirga 
mano takelis, mirga pro mane prabėgdami laukai, 
mirga pušys. ..

Ąr viską apie tą valandėlę pasakiau? Ne, Na, ne
sistengsiu. Tikiu, kad ir Tu, Virginija, tą patį jauti, tuo 
pačiu .gyveni. Tavo mamytei už gerus žodžius daug 
kartų ačiū.

Audra
Pašiliai,

Velykos. Velykos!

Virgyte, kaip gerai! Ir susitikom vakar, ir pasi- 
matėm. Tik gaila, neteko daugiau pasikalbėti, nors ke
lias valandas išbūvom kartu pas Tavo tetą. Net nepa- į 
sakiau, kaip aš tuos tris draugus sutikau. Nebuvo 
kaip.

Velykos, Velykos! Kiek džiaugsmo jos atnešė. 
Mūsų namuose apie Velykų šventes niekas nekalbėjo. 
Tačiau visi apie jas galvojom ir sutikom kiekvienas 
savaip. Tėvelis nusiskuto, apsikirpo, nuėjo į pirtį išva
karėse. O ką gi — juk taip padaryti galima prieš 
kiekvieną sekmadienį — kas gali ką prikišti! Halina 
ketvirtadienį būdama Vilniuje nusipirko pyragaičių 
ir sausainių. Penktadienį atsinešė iš turgaus antį ir 
veršienos galbalą. Antį ir veršieną iškepė šeštadienį 
orkaitėje — negi sekmadienį terliosis. Aš pastebėjau, 
kad visi musų miestelio partiečiai Šventė Velykas — 
bent maistu. Kepė, virė, ruošėsi, žinoma, slaptai. O kas 
pasakys, kad ir šiaip sekmadienį negalima stipresnių 
pietų? Aš iš vakaro pasakiau, kad man būtų geriau 
važiuoti rytiniu traukiniu. Tada ir grįžti galėčiau anks
čiau.

Atsikėliau ketvirtą valandą. Tylutėliai rengiuosi. 
Žiūriu, tik blykst šviesa pro kambario langą. Rengiuo
si patylom, bijau, kad nepadaryčiau ko ne taip ir ne- 
užgaučiau, nesudrumsčiau. Tai pirmas Velykų ry
tas, pripažintas mūsų namuose, pirmoji šventė, kuriai 
neprieštaraujama.

— Užsidėk vilnonę naująją, —- sako Halina. Rytas, ' 
traukiny bus vėsu.

Dėkinga širdimi velkuosi naująja. Šventė. Dabar 
aš išdrįstu ir baltąjį kaproniriį kaspiną įsirišti į kasas.

Aš jau apsirengus. Man baisiai nedrąsu, bęt pasi
lenkiu įėjus prie tėvo lovos, greitai pabučiuoju Haliną 
ir bėgu. “Pasiimk skarelę”, — šaukia man iš paskos 
Halina.“Kai nereikės įsidėsi suvyniojusi į rankinuką”. 
Grįžtu galvodama, kad labai myliu Haliną, paimu ska
relę ir vėl bėgu.

• gyvi nariai, taigi gyvi nariai 
l ties Kristaus, iŠ kurio yra 
i vę viską, ko reikia žmogui
• prasti savo paskirtį ir savo 

sakingumą už kitus. Anot 
paties šv. Pauliaus, “Nes kas gi 
tave išskiria? Ką turi, ko nesi 
gavęs?” (1 Kr. 4, 7). čia ir ky*. 
la kiekvieno krikščionio atsako* 
mybė už savo Bažnyčios staty* 
mą ii* išlaikymą, už Evangelijos 
plėtimą ir jos įgyvendinimą. Tai 
yra bendradarbiavimas su die
viška malone. Ją Kristus teikia 
žmonėms, savo Bažnyčiai tarpi
ninkaujant. Tikėjimas Kristumi 
turi išlaikyti vienybėje kitų ti- . 
kėjimą bendra malda — vieny
bėje su savo artimu. Reikia ti
kėjimu ir gyvenimu savo aplin
koje taisyti, nes kur yra žmo
gus, ten jis lydimas silpnybių. 
Viešame Kristaus garbinime 
žmogiškųjų- silpnybių ir gyve
nimo negerovių svarstymas ir 
joms taisyti būdų ieškojimas y- 
ra bendradarbiavimas su Kris
tumi ir savo tarpe, kad “Kris
taus jėga gyven’tų manyje” (Kr. 
12,9).

Kai minios krikščionių susi
renka pagarbinti Kristų Eucha
ristijoje viešomis apeigomis, pir 
miausia išreiškia tikėjimą Kris
tumi ir 'Bažnyčia. Bažnyčios mi
sija yra nurodinėti evangelinius 
kelius, tikėjimu vesti žmonis 
pro gyvenimo sunkumus, pro 
žmogiškų silpnybių daubas, pro 
nuolatinio pasipriešinimo, pyk

p®-

BU- 
at- 
to .

gaus gyvenimą aiškiai nušviesti 
gali tik Kristus. Kristus iš savo 
apaštalų ir mokinių pirmiausią, 
reikalavo tikėjimo, nes tai buvo 
nežemiškos šviesos veikimas. 
Darydamas stebuklus, jis žiūrė
jo, at tai stiprina tikėjimą, ku
rio reikia žmogui, jeigu jis nori 
pamatyti Kristaus nušviestus 
kelius.

Statyti-Bažnyčią suvažiavimų, 
.iškilmingų pamaldų ar bendrų 
švenčių progomis, tai reiškia 
statyti tą dvasinę Bažnyčią sa
vyje ir savo aplinkoje, savo gy
venimo ir savo artimo kelius 
tiesiant. Juo labiau yra dvasinė 
statyba toks kongresas, kuria
me bus atstovaujama visa krikš 
čioniškoji žmonijos dalis, bus 
statoma Bažnyčia žemėje, neg 
ir Kristaus Bažnyčia sukurta 
žemėje žmonėms gelbėti iš blo
gio ir vesti juos į gėrį.

Kas vyksta pagarbinti Kris
taus eucharistiniu būdu, tas pri-

(Nukelta į 5 pusL) ' f-

Miestelis dar miega. Aplinkui dunkso dar neišau- 
šęs melsvai pilkas pavasario rytas. Stoty prie stulpų 
spinkso elektra.

Manajame vagone važiuoja tik vienas keleivis. Jis 
nusigręžęs į kampą, tur būt, miega. Sėdžiu atsirėmus 
abiem rankom į suolą ir raginu traukinį: “skubėk/ 
skubėk”, bildėkite, skubėkit. Skubu į pačią gražiau* 
šią ir didžiausią šventę.

Vilnių radau jaū aušroje.Elektros lemputės dar 
degė, bet jos atrodė kaip balzganos kriaušės. Gatvėmis : 
skubėjo žmonės.

O bažnyčia jau mušte primušta žmonių. Pasiyrusl 
keletą žingsnių, aš sustojau. Niekis, kad ankšta, nie
kis, kad spaudžia ii’ stumia. Taip gera jausti žmonės, 
ir žinoti, kad visi atskubėjom į prisikėlimą, visi tuo 
pačiu gyvename, tą patį jaučiame.

Lauktoji valanda atėjo.. Žmonės suklaupė, klau
sydami kunigo žodžių “Linksma diena mums prašvi
to”. Suskambo -varpai, atsiliepė vargonai ir choras.,. 
Ir aš norėjau atsiliepti drauge su choru “Kėlės Kristus 
mirtis krito”, bet džiaugsmas užgniaužė gerklę. At
rodė, kad aš naują, visiškai naują žinįą išgirdau. Ne-, 
žinau ar galėjo daugiau nudžiugti moterys aną rytą 
prie Kristaus kapo, sužinojusios šią naujieną. Alelįil- 
ja pripildė bažnyčią ii* pripildė mus. Siūbuodami ąuį 
giesmės garsais, mes paskui kunigą išsllicjom į švėn? 
torių. Saulė dar netekėjo. Rausvos liepų šakos bųvor 
apkibusios rasa. Virš liepų plaukė į smilkąlus pana? 
šus debesėliai, o pro juos lyg pro šydą buvo matyti mė
lynas dangus, iki neišmatuojamos gilybės pripildytai 
prisikėlimo džiaugsmo. Aš pakėliau galvą, pasistiepiau ' 
ant pirštų galų, norėdama apžvelgti visus savo laimės 
bendrininkus. Žmonių, žmonių! Minia nusitiesia toli 
prieš bažnyčią. Moterys, vaikai, vyrai be kepurių. Bet 
štai ką aš dar pamatau! Pamatau taip pat žmones, 
vienus pasilipusius ant šventoriaus mūro, kitus dar 
bėgančius gatve... Bet . jie skiriasi nuo visų šventės da-
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Angelė Rupšienė, lietuvaitė krepšininkė, Sovietų Sąjungos komandoje 
prieš kanadietes (ji sfcvi vidury). Nuotr. R. Gaškos

LIETUVIAI LAIMI BRONZOS MEDALIUS
RIMAS GAŠKA

Olimpiadai įpusėjus jau trys 
lietuviai pasipuošė savo krutinės 
bronzos medaliais. Plaukikas 
Arvydas Juozaitis laimėjo trečią 
vietą 100 m. krutinę,'.o irkluoto
jos Leonora Kaminskaitė ir Ge
novaitė Ramoškieriė iškovojo 
bronzą 1 kilometro dvivietės ir* 
įdavime.

Netikėtas Juozaičio laimėjimas

Seniai jau žinome, kad Juozai
tis-yra geriausias plaukikas, kokį 
Lietuva yra bet kada turėjusi, 
bet, palyginus su kitų kraštų 
plaukikais, galime rasti, bent de
šimtį, kurių laikai pasiekti prieš 
Montrealį buvo geresni už Ar
vydo, kurio 'kvalifikacinis laikas 
patekti-į Olimpiadą^buvo 1 mi
nutė 5.30 sekundės.

Lengvai laimėjęs sąvo. užplau
kimą 1:04:78 laiku pateko į pui- 
finalį, kuriame atplaukė' ketvir
tuoju su 1:04:76 laiku. Finalis
tų- tarpe Arvydo laikas buvo sep
tintas iš geriausių. Po neblogo 
starto prie 50 metrų apsisukimo 
Juozaitis buvo ketvirtas su 30:31 
sekundžių. Įtempęs jėgas ir pa
leidęs sąvo muskuliųgą ir ilgą 
(virš 6 pėdų 2 coliį) 'kūną į pil
ną darbą baigmę, Arvydas pasie
kia trečiuoiu 'Su 1:04:23 minučių 
ląikd, kanadietį Graham Smith 
nugalėjęs trijų šimtųjų sekundės 
dalių skirtumu. Penkiolika mi
nučių po laimėjimo teko Arvydą 
pasveikinti. Jo veidas spindėjo 
džiaugsmu ir entuziazmu.

Ąrvydas plaukimo dar nebaigė. 
Dalyvauja taip pat 200 metrų 
plaukime krūtine, taip pat ir Sov. 
Sąjungos 4 x 100 metrų estafetėje. 
Gaila, kad laimėtą garbę pelno 
Sovietų- Srga.

Palubinskas stebina Montrealį

• ^tan motina vis sakydavo, kad 
savo parapijoj pranašu nebūsi. 
Pas mus lietuvius taip dažnai bū
na, taip ir su Palubinskų atsitiko. 
Studijuodamas Loujsianos uni
versitete prieš'porą, trejetą metų 
jis kelius kartus Žaidė krepšinį su 
lietuviais ir dalyyavo mūsų - pir
menybėse. Tąip pat buvo pak
viestas į rinktinę, kuri gastroliavo 
Europoje 1973 metais. Tačiau, 
atrodo, Palubinskas liko mūsų 
nesuprastas, Jo žaidimo stilius- ir 
iniciatyva nesiderino prie mūsų 
trenerio metodų ir jis didesnio ir 
pilno efekto riejšvyslė. .'Ęo gastro
lių j Europą jis'dagiau lietuvių 
tarpe nebezaidė.

Montrealy visai kas kita. .'Jis 
ne tik Australijos rinktinės ge
riausias žaidėjas, bet galime -tvir
tinti, kad vienas pirmųjų visoje 
olimpiadoje. Siu© metu po suloš
tų. keturių rungtynių Edvardas 
stovi pirmoje vietoje kaip produk- 
tingiausias metėjas su 133 taškais. 
Vien prieš Meksiką • Palubinskas 
įmetė 49 taškus, mėtydamas. 
83% tikslumu. Tai negirdėtas 
tikslumas! Tiesa, tose rungtynė
se kitas geriausias australų žaidė
jas buvo, latvis Apdris Blicars, su
kalęs 19 /taškų. Kaip, tur būt, 
girdėjote, šias rungtynes australai 
laimėjo pratęsime 120:117 rezul
tatu.

Kalbant apie latvį Blicars, tai 
jis yra Prano Cekausko mokinys. 
Kaip girdėjome Pranas šiuo metu 
mokytojauja Adelaidėje ir yra pa
samdytas latvių komandos trene
riu. Štai pirmas jo produktas 
olimpiadoje! O kaip su lietuviais? 
Atrodo, vėl mes savo pajėgų ne
suprantame.

' Moterų krepšinis pirmą kartą

Krepšinio arenoje moterys pa
galiau išsikovojo pilnas* teises ir 
Montrealio olimpiadoj pasirodo 
pirmą sykį. .Čia dalyvaują šešios 
komandos — Kanada, JAV, Sov. 
Sąjunga, Čekoslovakiją, Bulgari
ja ir Japonija. Iš iki šiol matytų 
rungtynių tenka spręsti, kad Sov. 
Sąjunga sau lygiaverčio priešo 
neturi ir visas komandas užmė
tys kepurėmis bent 20 taškų skir
tumu. Jų stiprybė — tai septynių 
pėdų rusė Julijanka Semięnova, 
kuri bent visa galva viršiją savo 
priešininkių centrus. Sov. Sąjun
gos moterų krepšinio rinktinėje 
žaidžia ir vilnietė Angelė Rup
šienė. Iki šiol jos geriausias pasi
rodymas buvo rungtynėse .prieš 
Kanadą, kur Angelė sumedžiojo 
11 taškų.

Kad padarius moterų krepšiniui 
vietos, vyrų krepšininkai turėjo 
šio to atsisakyti. Iš paprastai 
Olimpiadoje dalyvaujančių 16 vy
rų komandų, Montrealy šis skai
čius sumažintas iki dvylikos. Jos 
padalintos į A ir B grupes. Ame
rikai,. atrodo, ir - čia nepasisekė, 
nes pateko į. stiprią B grupę. Čia 
yra italai,'jugoslavai, čekai, por- 
torikiėčiai ir Egiptas. Ypač stip-j 
rus yra jugoslavai ir portorikie-j 
čiai, prieš paskutiniuosius ame
rikiečiai tik Čiut, čiut laimėjo 
•paskutinėse sėkundėse 95—94 
santykiu. Tuo tarpu Sov. Sąjun
gą A grupėje neturi didelio vargo I 
prieš kur kas silpnesnes Kanados, 
Meksikos, Australijos, Japonijos ir 
Kubos rinktines. Nors Kuba ir 
laimėjo MueiiChene trečią vietą, 
bet dabar jų žaidimo lygis 'yra 
kritęs.

Kaip matome nematyti Mon- 
creajyje nei lenkų, nei graikų. 
Brazilai prieš keletą metų būvis 
pasaulio meisteriai,"bet jų krepši
nis’. pergyvena nemažą krizę. 
Krepšinio, vadovybė iki šiol buvo 
senų trenerių rankose. Jie išėjo į 
atsargą, d' kol nauji ką nors geres
nio sulipdys, dar reiks palaukti.

“Nepolitinės” žaidynės

Kiekviena pasitaikiusia proga 
Internacionalinis Olimpinis ko
mitetas stengiasi pabrėžti, kad 
olimpiados yra nepolitinės. Tai 
humoras. Štai keletas pavyzdžių 
iš tų “nepolitinių” žaidynių.

Į — Po olimpiados atidarymo, 
kiniečių ginčui nutilus, jau 28 
Šalys sugalvojo pasitraukti iš 
olimpiados! IŠ jų 26-ios Afrikos 
tautos, be to, Irakas ir Gvinėja. 
Priežastis, cituojamo3, kad .olim
piadoje pilną teise dalyvauja 
Nąųjpj^ Žęfendi ją/ kurioj.rųgby

(Nukelta | 5 pusi.)

DĖMESIO!
Du studentai kruopščiai, tvarkingai 

ir pigiai atlieka visokius dažymo dar
bus. Tomas 325-6489.

išnuomojama FOR RENI

Išnuom. 3-jų kamb. butas rūsy. Su 
baldais ar be baldų, Marųuette Pke. 
7030 S. Maplewood. HE 4-3563

IŠNUOM. miegamas kamb. su vi
som privilegijom l-me aukšte, prie 
vieno dirbančio asmens. Taip pat iš
nuom. angliškas beismentas su apsta
tyta virtuve.
7158 S. Talman Avė., tel. PR 6-2765

IŠNUOM. 3 kamti. su baldais įreng
tas butas skiepe, tinkamas vienguri- 
giui-ei. Ant Campbell, netoli 69-os. 
Kreiptis tel. 471-5365 po 6 v. v.

IŠNUOM. butas iš kambario ir vir
tuvės su patagumais. Marąuette Pke.

Skambint 925-9011

IŠNUOM. 3 kamb. namukas Union 
Pier, Mich. priešais Lietuvių salę. 
Kreiptis Union Pier, arba Chicagoj 
telef. — 776-0040.

IŠNUOM. ALVUD’e didelis kamba
rys su visom privilegijom. 6515 S. Ca
lifomia Avė. Skambint 925-9343

MISCELLANEOUS

x>©ooo«oooooooooooooooooo<x
NAMQ APŠILDYMAS

.Taisau senos Ir sudedu naujus pe- 
siup. Pigiai Išvalan taipgi alyvlniua 
ir perdirini dei dujų. |dedu vandent 
hlč&tuvna. Kreiptis —

A. BANYS — teL 447-8806
•<XXX>OOCHXHX>OOO<XXXX>O<XXXX><

{▼ėdrių prekių pasirinklrnaa oe- 
trrangial iš mūsų sandėlio.

COSMOS PAROELS EKPRESS
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

1833 8. Halsted SL Ohicago UL 60608 i 
8501 W. «Oth St., CJnicago, UL 00628 1

Telef j 925-2737 — 254-3320
V. Valentiną*

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
až apdraudę nuo ugnies Ir sutorno- 
hllio pas

FRANK ZĄPOLIS
SSO8 M Weet 0Mb Street 

Ohicago, UUnols 
Telef. OA 4-86M

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems - prieinamos.

PUSMEČIUI

070.00 Chicagoje 
052.00 Ciceroje 

(10/20/5AJM)
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m.

J. BACEVI6IUS — 778-2233

C L A S S I F I E D G U I D E
R E A L E S T A T E | HELP VVANTED — MOTERYS

OPEN HOUSE
SUNDAY 2:00 TO 6:00 P. M.

3939 West 84th Place, Chicago
By owner, 3 bedroom brick. Mod- 
ern bath. Finished bsmt. 15 foot 
pool included. Mid 40’s.

BOOKKEEPER
FuĮl charge. Small manufg co. 

needa full charge bookkeeper. Ex- 
cell. employment opport’y. 3-5 yrs. 
minimum exper.

MRS. PORTEB, 738-1031

S Ę A R |
HOMAN AVĖ. BETĄĮL

Full time or part time opening

HELP VVANTED — VYRAI

FOR THE INVESTOR
8 apt. — Excelient condition.

Gas-Steam heat. — Full basement. 
$1,290.00 per month.’ — No leases. 
$81,500j00.

ARCIHVAY — HOME OVVNERS

VYRAI (R MOTERYS

SHORT ORDER COOK 

WAITRESSES

Gali — 458-6770

Tel. — 422-1111

FREEMAN REAL ESTATE
710 Rector

HOT SPRINGS, ARK. 71901
Tel. (b01)—321-2633

Rezidencijos — Komerciniai namai 
Vasarvietės

Justice, Illinois
HANDY MAN OR COUPLE 

VV ANTED FOR HOTEL

Living ąuarters and good salary. 
May be retired.

CALL LO 1-8161 
ASK FOR MR. FROMM

REAL ESTATE

Brokeris DON FREEMAN 
Agentas KATHY BAKER

MISCELLANEOUS

2 butai po 5 kamb. mūr. 71 ir Fair- 
field. Atskiri šildymai. Gar. Pasiūlykit 

5|4 kamb. 20 metų mūr. bung. 71 ir 
Whipple. Tuščias. Nebrangus «

2 butai po 4J/2 kamb. ir pajamos 
skiepe. Mūr. 68 ir Talman.

5*4 kamb. mūr. bung. 72 ir Rockwell. 
Į Gar. $17,900.
r 6 kamb. 16 metų mūr. bung. 89 ir 
Califomia. Įruoštas skiepas. S. dr. gar. 
$38,900.

2 butai po 6 kamb., po 2 vonias, 12 
fhetų geras mūr. 72 ir Califomia.Įruoš- 
tas skiepas. Gar. $54,000.

6 kamb. 25 metų švari mūr. rezid. 
73 ir Californią. Nebrangi. '

8 kamb. “De luxe” 14 metų mūr. 
rezid. 68 ir Rockwell.

6 butai ir 7 kamb. bung. šalia. 75 
pėdų sklypas, 4 gar. Reikia parduoti — 
pasiūlykit.

LEONAS REAL ESTATE
2551 W. 71 Str. 925-6015

Pastovūs namai
Marquette Parke

2 butų moderniai įrengtas namas už 
Kedzįe, Salimai parko. Virš $4,000.00 
pajamų. Kainuoja $30,000.00.

4 butų mūras prie Maria High. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra. 3 aur 
to mūro garažas. $44,900.00

2 butų po 6 kamb. liuksus 6 metų 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mai. Įrengtas beismentas. Arti 71 ir 
Califomia. $55,000.00.

6 kamb. didelis mūro namas. Naujas 
gazu šildymas. Garažas. Tuoj galimą, 
užimti. $20,90040.

Platus lotas* arti Šv. Kryžiaus ligo
ninės. Pigus.

VALDIS RĘĄL ESTATE
2625 W. 71 Street <-5 *

Tel. 737^200 arba 737r8534

TA ILO R
Exper. preferred to men’s clothijį

Ąpply in pe^son — Peraom^
Dėpt. lst flobr, Homan & Artttng.
ton St

See MRS. R. M. MARKEY
An Equal opportunity employer

DŽENITORIUS puon

Tuojau reikalingas vyras turintį 
pors kiek patyrimo dirbti bendrą S 
totoriaus darbą. Valandos: nuo 8 V* r. 
iki 5 v.- v. Geras atlyginimas ir gęj pikotuoti ( 
bendrovės priedai. Kreiptis-asmenį i *
kai.

KRQCH’S AND BRENTWS
29 5. Wabash —? 2nd Fl. Personnel

^įnisval
iįdįanįas j

Gvįnė 
įuimio ga 
įneš Gil 
įtiĮ-- Cal 
jįėkomit 
įįiliiiipine

Good future & working conditioni ią nutarė n 
Salary ęommęnsųratę wįth sje- «jųpasitrai 
rięnęe & ąbility. ' 1 tai, kadTeft 831^00 1

gyvaus. Ir 
ginėjai išt 
|mis plini 
įįjabai k

Wanted Experienced

FABRICATOR IN ACRYUCS

HELP WANTKD — MOTERYS

for
COOK

near north suburbau įodami.k?
Live-in or by day. 

Ideal location.
ST. NICHOLAS CHURCH 

TEL. - 864-1185

BY OWNER 4700 West, 8500 South
Brick raised rancfa. 3 bedrm. Centrai 
air cond; Brk. garagę with automatic 
door opener, side drive & patio. Seini- 
finished basement with bar and stools. 
ProfessionaJly rem'odeled kitchen Sę 
bath. New wall to wall carpeting 
throughout. Many extras. Mid 50’s 

582-1242

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSIT 

NUOMOSri 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS
4369 Areher Ava. — 254^531 

135th & Archer Avė. — 257-5861 
8929 So. Harlem Avė.598-3290

Libano plakatas olimpiados atidarymo eisenoje. Nuotr. R. Gaškos 
įTlK- • ■-——-- ■ ■ I' ______________________________ —

"MŪSŲ ŠOKIAI", 
Išleido Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutaa (antroji laida) 1975 
metai* Chicago je.

Gaunama DRAUGĘ, 4545 
Weat Q8rd Street, Cnicago, ifc 
Ihuria 60629. Kaina $4.00. Užsa
kant pridėti 21 <wt% už per- 
etantima. Ulinoia gyventojai mo
ka 5% mokesčių.

' 'Turiu Chlcagoe miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

ELEKTROS
ĮVEDEMAT —- PATAISYMAI 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 S. Washtenaw Av. 927-3559

oooooooooooooooooooooooooo
M AMŲ,REMONTAS

PRIEINAMA KAINA
Taisau ir naujai įrengiu vonias, 

virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau.
Zigmas, tel. 776-0882 po 6 v. vak. 

<ybooo<xxxxx>ooooo<xxx>ooo<xx>

M. A. ŠIMTUS 
ąEAIi ESTATE, NOTARY FVBUO 

INCOME TAX KERVTCE

42S9 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 

GIMINIV igfcvietimal. pildomi 
PIIAETYBftS PRAŠYMAI ir 

kltold blankai.

iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiutiiiiiiniiiiiiiiiiiiiio

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo Progra
ma Naujojoj Anglijoj iš stoties 
tVLYN 1360 banga veikia sekma
dieniais quo 1:00 ik) 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa 
•aulinių žinių santrauka ir .komen
tarai, muzika, dainos tr Magdutės 
pasaka. 6ią programą veda Stepo
nas J. Mtokua. Biznio reikalais 
kreiptis | Baltic Florists — gėlių 
bei dovanų krautuvę, 502 E Broad- 
wayt So. Bostom Mash. Telefonas 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dkmrauKtls Draugaa.
niIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIBIIIIIIIIIIIIIIMII

MARKA NOREIKIENE
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

SIUNTINIAI J LIETUVA
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas Iš Europos sandėlių. 
2608 W. <Į0th St., Chicago IU. 60620 

TEL. — WA 5-2787

TELEVIZIJOS
MIGLINAS TV

Spalvotos Ir Paprastos Radijai 
Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS TV 
2346 W. 69th St, tel 776-1486

HEATING
AIR CONDĮTIONING

D. Žukauskas
4444 8. Western Avenue 

Tel — VI 7-3447

VALOME

I.

Plauname Ir vaškuojame 
visu rūšių grindis

BUBNYS — Tel. RE 7-516>

09?0££^f>OOOOOOO<><>O0OOOp*KK>

PLUMBING
Vonių, virtuvės sinkų ir vandent 

Šildytuvų specialistas. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Stokos vamz
džiai išvalomi elektra. Kreiptis po 
6 vai. vak.

SERAPINAS — 778-0205
^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

♦ ♦♦♦♦ •

M O V I N G
ūERfiNAS perkrausto baldus Ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leid^ 
mat Ir pilna apdrauda,

TELEF. — WA 5-8068

xxxxxxxxxxx>ooooooooo^<xx>o
BUTŲ NŲOMAVUilAS

Namų pirkimas —' Pardavinuui — 
Valdymas 

Draudimai ~ Inoome Tai 
Notariataa — Vertimai

8ELL REALTY
3. BACEVIČIUS

8458 So. Kedzle Avė. — 778-2238 
*oo<xxx>o<k>oo«6oo<>o9oocoo<0<

LIETUVIŠKA VAISTINĖ
2557 W.69th Street Tel. 776-4363

J.&J. PHARMACY
Valetai, vitaminai, importuoti kvepalai,gydomos žolės irti. 

Vežtypjemos kėdės. rernęnlai ir kt, pirkti ar nuomoti; 
Nemckams! supakuojame dovanas.

PrĮstatymas nemokamai
ANGELA lrV¥TENI6:BIR|<IĄl savininkai

- - 11----------*--------------------------------------------

Mielai motinai
A. t A. Onai Aleknevičienei mirus, 

sūnų Arnoldą ir jo šeimę nuoširdžiai užjau
čiame ir kariu liūdime.

Petras, Ilona Ir Rita Dapkal
*

oeoooooooooooooooooooooooo
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.
Chicago, I1L 60632, telef. 927-5980 
oooobooooooooooooooooooooo

Perskaitę “Draugą”, duokite 
jį kitiems pa^skaitytL

A. VILIMAS
M O V I N G

Apdraustas perkrausimas 
Įvairių atstumų

823 WEST 84th PLACE 
TeL — FRoutier 6-1882

I iuntė lengv 
I gi. Ir čia 
• ibį idealai 
j riyklė sakt 
Į adividūalie 
j le arena, ki 
į ąuį kita t 

ik valsybir 
u. patvirtir 
lalyvaųti. 1 

RBSTAUBANT smus_visą
|. ięs atsakym;
1 Cas būtų isė 
į - kyla įdoi 
i )ertų duobk
Į itiiądę, di 

wrincių štai 
wa,negu t 
—Olimpi 

iūią delegac 
tititai april 

| lentelė su 
Į' Prancūzų ka 
farealyje- 

įėję i 
gyniojo plą

Reikalinga kompankmė prie senyn 
amžiaus moters. Gyventi vietoje, 
jr Kedzie apyl. Skambint ST 3-180

Restoranui reikalinga patyraa

PADAV£JA'WAITRESS

continental
8139 S. Halsted St.

TeL — 842-9558

SEWING MACHINE OPERS.
Full or part time.

8 A. M. to 4 P. M.
*• or'

4 P. M. to 8 P. M.
Mr. Fleishman 284-2400

Accounls Receivable
CLERK

Experienced maturė indivldcd 
who enjoys working with figą® Mį g 
Capable of operating an aMįj

gP teko su 
^tdninkai,

machine and calculator for fiouS- 
vest side company.

Many compaay benefita — 
luding profit sharing and excęll^ 
vagęs.

No

Call TOM ZCBRICĘ 

for appointment 

523-1441

Light AssemHy
GOOD FACTORY ŠEU* ? 

WANTED.
experieuce necessary. s

1933 So. Halsted — 7&1

Platinkite “Draugą ’■

EVENINGS ERKE ?
The Worid’8 Largest TOy 
pany ls now hlring 
work Angust tlrroogli
bei1. No dcUycring pr MaaaF 
money. Part time or FnU 
Bruud name Dicrciiamiiift 
No Obligation iirforaiaŪMi -*

CALL 568-7180

VYRAI IR MOTERYS

AUTO DELIVĘRY
S tart immediately. 18 years or older with tosured car. 
necetssary. TOP Kates plūs zone allowance. ■
Dellver new telephone books to: RIVĘR GROVE, ELMWQQP PA|£ 
FRANKLIN PARK, HAKW06D HpiGHTS. MEPROSĘ PAJg 
NORKIDGE. RpSEMONT, SCHĮLLER PAR± to g 
ąs you cąjĮ Be ąvadįąbĮe &t Įeast 6 dąylight hpux$ .dėjlyj

APPLY
R. H. DONNELLEY CORIR. " r * “' :

An/E.aual Gpxwrtuųlty Employer (M & F)
V

(Atkel



LIETUVIAI OLIMPIADOJE

(Atkelta iš 4 pusi.)

^įieauiljlptieš porą mėnesiu 'ai- i 
įsu Kalų Afrika. Kt'la klausi-!

L.iaaėlLik iibar afrikiečiai 
I pi sugalvojo daryti. Jie apie tai

EGIPTO ANTIKINIAI PAMINKLAI
AL. TENIŠONAS

PągąJ-yi’eną Egipto mitą, i jų 
dievas Osiris bu-'.c- .šavo pnvydu- 

____ _ ____lingo brolio Setho nužudytas, su- 
jawib'-j>rieš važiuodami į Mon- kapotas į 14 dalių. Šie jo kūno

Sol. Rcana Maatienė Sao Paulo 
mieste su šv. Juozapo par. klebonu 
kun. J. Šeškevičium. ,. ;

Nuotr. A. Saulaičio

| do, kad Phylės paminklai iš itie-i DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m. liepos mėn. 31 d. 
sų turi '.būti 300 -metų senesni., ......... " ■ 1
Kitas įrašas .vėl rodo, kad vie-' 
nas iš Ptolomėjų dinastijos kara
lių garbino savo žmoną kaipo 
deivę,

Unesco atstovai tvirtina, kad 
Phylės paminklų perkėlimas iš
kelia inžinieriams, daug techniš
kų .problemų. Perkėlimo darbai 
pradėti .1971. metais, pastačius 
aplink "salą užtvanką nuo van
dens... Po to. teko išsiurbti van
denį, bei dumblą ir sunumeruoti 
kiekvieną perkeliamą akmenį, 
kad. -jį vėl ■ padėtų saVo vietoje. 
Sienų grioyimo darbai pradėti 
praeitų metų rudenį, rugsėjo 
mėn., ir 1978 m. vasarą mano
ma Agilkijos saloje, užbaigii Phy- j 
lės paminklų atstatymo darbus.

s

1 iš Aukštutinio Egipto perkėlimo. 
Phjyės .sala paliktą paskutinėje 
fazėje, nes ji, ipastačius Asuano 
užtvanką, buvo aptemta van
dens. Tačiau prieš 70 metų, kai 
buvo pašiatyta pirma Nilo už
tvanka. Phylės salos šventyklas 
dar buvo galima apžiūrėti pei 
sausojo sezono tris mėnesius, ka'i 
nusekcįaVo Nilo vąnduo.

Archeologai laiko Phylės salos 
paminklus ypač svarbiais, nes jie 
yra tūkstančio metų laikotarpio 
liudininkai ir keturių Egipto isto
rijos periodų —'faraonų, graikų, 
romėnų ir krikščionybės dalyviai! 
Seniausiais salos paminklas yra fa
raono Nęctanebo statyta šven-

Brangiai motinai

gabalai pakasti įvairiose vietose. 
Deįvjė Izidė-.suieškojo- visas tas 
savo vyro kūno dalis ir vėl su
statė jo kūną. Ši sakmė turi pa
našumą į tai, kaip dabar arche
ologai ir inžinieriai dirba prie 
svarbiausių, senovės Egipto pa
minklų griovimų ir jų sustaty- 
mų, . tarp, kurių yra . ir deivės 

Eesa, nevisi afrikiečiai mieluįjzid“ garbei, pastatyta maldyk- 
iuapleidoMontrealį. .Sudanas, la>,lsardoma "e 1 14’ bet ‘ 50-000 
iįiją ir luptis yra labai pasi- «abalu lr vel sau8ioJe vietoie 
įtinj- AbrahamOrdiaišNige-^sustatoma• 
jįs, šiuometinis Afrikos Sporto Šie Egipto antikiniai istoriniai 
5ps pirmininkas, kuris ne su Į paminklai yra Philės saloje. Phi-. tykią. Sis XIII dinastijos faraonas

■ .i u _ j.j i. . »t., . va|(jg Egiptą nuo-378 iki 360
metų pr. Kr. Išgriaunant .šią 

1 šventyklą, archeologai rado -ak
menis su įrašais, iš XXVI dinas
tijos,—t y. .apie-250 metų prieš' 
faraoną Nectanebo.

Svarbiausias salos paminklas 
yra deivės Izidės šventykla, sta
tyta Ptolomėjų dinastijos laikų 
valdovų. Šventykloje yra daug 
skulptūrinių .turtų: Izidės, Osirio 
ir kitų Egipto dievų statulų.

30 metų pr. Kristų Ęgi-ptas pa
sidarė Romos imperijos provinci
ja., Imperatorius Trajanus (98- 
117). ant jo statytų ten rūmų 
sienos atvaizduotas apvilktas 
Egiptu apdarais, prašantis dievų 
malonės.

Izidės religinis kultas Phylės 
saloje išsilaikė- iki VI šimtme
čiu, nors Šiaurės Egiptas jau sę- ' 
niąi buvo priėmęs krikščionybę.'■ 

■Dabartinė šių paminklų - gel
bėjimo 'akcija- rišama su hiero
glifų — šventų rašmenų — iš- 

[ šifravimu. Kiekviena Siena Phy
lės saloje padengta tais.hierogli
fais. Austrijos Mokslų Akądemi- 

I jos prof. Erich Wi-nter pranešė,

v.-vj ji" tai puikiai matė daly-- 
cdami-.olimpiados atidarymo - 

ji.-ide, kartu žygiuodami >u N.' 
| įkjiiijĮĮ. Taip pat -pirmas dvi 
I įsas dalyvavo žaidynėse ir tik! 
- palydanti, kad jų blefas 
įteįiivylį užriete.nosi. Tai tikras 

jjĮpagūidihiš, politinis manev-
IS.- .

Sir^iptis yra labai pasi- 8abalu ir vėl sauŠioJe viet0Je 
Sę^ąhwb>d7a išNlge-
£,Jiiometinis Afrikos Sporto! Šie Egipto antikiniai istoriniai 

i CT? ™ gįįJ
(įjikiialšFybėmis pasitarė iš-| lė — tai nedidelė sala Nilo- uipė- 

1 įihmas parėdymą afrikiečiams 1 je> aukščiau Asuano už vankos. 
' įjotuoti oitinpifldą. ‘Pastačius tvenkinį ir pakilus,
| - Gvinėjai išvažiavus, jos pa-1-vandeniui, sala paskendo ir iš j 

j&io garso i200 metrų bėgikas I jos liko kyšoti .tik senovės isto-l 
į«š Giliceš,' kuris studijuoją litiniai paminklai. Kad jie nežū-l 
M (ilifbmijos universitete tų, padedant. Unesco or-jai, jau 
^iįėkomitetui prašymą startuoti -prieš 16 metų buvo užsimota 

Į po6ni|)ine vėliava. Jo prašymui, I tuos Nubijos paminklus nųgriau- 
aok, buvo vilties, nes prieš die- ti ir perkelti bei -vėl atstatyti ant- 

nepritaikyti jokių sauk-1 Aukštesnės kaimyninės Agilkijos 
ąiipaštraiikiąnčioiįi tautoms sų salos, Nilo upėje.
.lįi, kad gal kurios iš jų ar jų- 
j [ęriuiinkąi įjtiš .dėlto pasiliks ir, 
'iiljyaul-Ir šiai Gilkęs prašymas, 

iinėjai įvažiavusi; Intemacio- 
dinis olimpinis komitetas paši
lą labai keblioje padėtyje. Ne- 
į-;xlami ką daryti, prašymą per
site lengvosios atletikos fędera- 
įi Ir čia susikryžiavo olimpi- 
įi falai Ji, įstatymai. Viena 
išjliėslto, kad žaidynės yra 
išidūaliems sportininkams, o 
suena, kur tauta kovoja prieš 

kita taisykle pabrėžia, kad 
inistjbinių olimpinių komite- 

'n patvirtinti sportininkai gaji 
illj-raųti, Kadangi Gvinėja buvo 
šss.visą savo olimpinę rinkti- 
ąitakymas Gilkes buvo —Jie.

i Išbūtą išėję, jei jam būtų leidę 
- kyla įdomus klausimas. Eks- 

Į jau utimone greitu laiku -būtų 
; išadę daugiau sportininkų, 
t-aiiią startuoti po,olimpine vė- 

. fei,negu už bet kurią šalį.
-Oitetpijados atidaryme tau- 

žąddegaėijų pasirodymas yra 
' fiiūi apribotas rišama vėliava 
i'latele su tos valstybės vardu 
teariu kalba. Bet šiais metais 
"atalije b'banas pateikė siur-1 
te- įėję j stadijoną jie gražiai 
fejo jįakatą su užrašu “Liba- 
St.7;it^p;i,vienyb,ė,i; laisvė”, 
fe 2 IplĮmpihės' yąjęĮžios’. šiąi 
kastracijai. nepakirto ' .kelio.

Pirma buvo, pradėta nuo Ram- 
zeso II Šventyklos iš Abu-Sim- 
bel, ir kitų mažesnių paminklų

emigrantų. Kadangi Libane vyk
sta aršus civilinis karas, tai tik 
vienam. — Olimpinio komiteto 
pirmininkui pasisekė, iš . Libano 
išsprukti. Čia jis suėjo į kontaktą1 
su libaniečiais sportininkais ne
seniai emigravusiais iš Libano ir 
trijų savaičių bėgyje sužvejojo už
tenkamą kiekį sportininkų, nupir
ko Uniformas. 'Ir jie čia naršiai 
nešę Libano vėliavą. Visiems -jie 
pabrėžė, kad jų delegacija suda
ryta iš musulmonų ir iš krikš
čionių.

ANELEI ŠOLIŪNIENEI 
mirus, .sūnums VYTUI, JONUI, VLADUI, dukroms 
REGINAI, JANEI, Lietuvoje ONUTEI, BRONEI ir 
jų visų šeimoms, Seseriai ALBINAI ŠVAGŽBIENEI 
ir kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Danutė ir Vladas Daras-Daraškevičiai 
Vladas Radžiukynas

kad' šis didelis darbas, pradėtas 
dar 1909 metais, eina prie 'galo. 
Vienas neseniai rastas užrašas rd

— Aš baiminuosi trijų laikraščių 
labiau, nekaip šimto tūkstančių 
durtuvų.

Napoleonas Bonaparte

F

Landotuvių Direktoriai 

6845 SO. WESTERN AVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDCTIONED KOPLYČIOS

VTSCINICTE

Gyveno 111-ta ir Route 83, Lemont, Ulinois. Anksčiau 
gyv. Chicagoje, Marąuette Pko.rapyl.: •

Mirė liepos 29 d.; 1976,12 :20 vai. ryto, sulaukus 84 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Ratnyčią kaime. Amerikoje išgyveno 26 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Vladas, Vytautas 

ir Jonas su šeimomis, 4 dukterys: -Janina, ^Regina, Ona ir Bronė 
su šeimomis, 21 anūkas, 13 proanūky; 3 seserys:! Liudvisa* 
Albina ir Izabelė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 4 vai. popiet Mažeikos-Evans 
koplyčioje^ 6845 S. Western Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmad., rugp. 2 -d. iŠ koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydė,ta. į švČ. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, anūkai, proanūkai, seserys ir 
kiti gimines.

Laid. direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR ŠONUS

r

B

10- 
at

ai
B. 
«
11- kip teko sužinoti vėliau Libano , 

jurininkai, dalyvavę parade, 
Wo sumedžioti iš’New YorĮcę ir 
■failredy gyvenančių libaniečių

A. t A. Onai Aleknevičienei mirus, 
sūnui ARNOLDUI, jo žmonai, dainavietei, VANDAI 
ir jų šėmiai bei giminėms reiškią nuoširdžią užuo
jautą

k?

tojt—-—-...Elzbieta II ati-
Nuotr. R. Gaškos

A. t A. ANELEI 50LIONIENEI minis, 
JONUI ir VLADUI ir ją šeimoms, dukterims RĖGI- 
nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums VYTUI, 
NAI BUTKEVIČIENEI, JANINAI MATULEVIČIENEI ir 
jų šeimoms, Lietuvoje ONAI ir BRONEI su šeimomis.

L B. Phoenixo apylinkė

Phoenbco Lietuvių Katalikų Misijos kapelionui

B. ANTANUI VALĮUŠKAl 
brangiai motinai A. *t* A. ZUZANAI VALIUŠKIENEI 

Lietuvoje minis, reiškiame gilią užuojautą.

PROF. ANTANO RUKUIZOS
3-jų metų mirties sukaktį paminėsime šv. Mišiomls rugpjūčio 4 d., 
8 vai. ryto T. T. Jėzuitų koplyčioje.,^ ti.

sekmadieni, rugpjūčio 8 dieną, 9 vai. ryto bus bendros miškinin
kų, velionio šeimos ir visų norinčių a. a. prof. A. Rukulžą pagerbti 
šv. Mišios T. T.' Marijonų koplyčioje.

Po Mišių lankysime jo kapą.
Kviečiame visus prof. A. Rukuižą jautriai, prisimenančius šiame 

paminėjime dalyvauk
Lietuvių Miškininkų Išeivijoje Sąjungos Valdyba

c*
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Dainavos Ansamblis

N. ir P. šapalai 
N. Ir G. Motiejūnai 
M. ir R, Sheckengost
A. ir J. Morobito

> TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:, |
1 2533 We$t 7lsl ŠĮ. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 1
C 1410 So. 50th Avė., Cicero TOwnhall 3-2108-9
C AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D EIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330- 34 South California Avenua - ~ .
_ - Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

C 4605 - 0T South ttermitage Avenue
< Telefonas — YArds 7-1741-2

| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
I Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

(SOS SO LITDANICA t VE Tel VArd» 1-S4OI

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ii SŪNŪS
3814 W. 33 rd PLACE TeL VlrgtnlB 7-6632
>424 W. 69tb STREET ' tel REpublic 1-1213
11020 Soutbwwi Hlgbtva;. Palotffllls 01 tet 974-451*1

JOSEPHINE PAKEL
. .Mūsų mylima motina,'.uošvė, senelė ir sesuo mirė 1976 

m. Begos 2£-d. ir -buvo; palaidota liepos 27 d. šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Chicagoje.

-Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskuti
nį patarnavimą ir palydėjo Į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Anthony Pucbenskiui, kuris 
atlaikė gedulingas pamaldas už jos sielą ir palydėjo velionę 
į kapines.

Nuoširdus' dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už 
jos sielą. Dėkojame 'visiems; kurie prisiuntė velionei gėlių, 
pareiškė mums toje -liūdesio, valandoje užuojautą.

, ' Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems
atskirai neturime galimybės padėkoti.

. Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donaid 
A. Petkui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

DUKTERYS, ŽENTAI, ANCKAI
IR BROLIAI

P A D E K A
a. f a.

ONA VALAUSKIS
Mūsų mylima žmona, motina, senelė ir prosenelė mirė 1976 m. 

liepos 26 d. ir buvo palaidota liepos 29 d. Sv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, Chicagoje

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą;

Nuoširdžiai dėkojame kun, Ą. PuchensBui, kuris atlaikė gedulin
gas pamaldas už jos sielą- ir palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velonei gėlių, pareiškė mums toje 
liūdesio valandoje užuojautą.-

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame 'grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donaid A Pet
kui už malontį patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

PETRAS BIELIŪNAS

1348 So CAUF0RN1A AVĖ M LAfayetU 3-3512

POVILAS J, RIDIKAS

3254 SO. HALSTUD STREET TeL Y Arda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN

3219 SO. UTVANICA AVĖ. TeL VArda 7-1138-39

V ASAITIS • BUTKUS

1448 SO. 50th Ava, CICERO, ILL. TeL OLymplo 2-1003
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X Kun. Viktoras K bušelis, 
MIC, marijonų vienuolyno prie 
“Draugo” vyresnysis, kartu su 
kun. Ignu Urbonu, Gary šv. 
Kazimiero parapijos klebonu, 
išvyko į Eucharistinį kongresą, 
vykstantį ateinančią sakaitę 
Philadelphijoje, Pa. Jie grįš 
kongresui pasibaigus.

X Kongr. Edvvard Denrinski 
šį sekmadienį, rugpiąčio 1 d., 2 
vai. p. p. kalbės per Marijos ir 
Antano Rudžių vedamą Liet. 
Radijo forumą ir atsakinės į te
lefoninius užklausimus apie da
bartinę VVashingtono politiką 
pavergtos Uetuvos atžvilgiu, 
Helsinkio susitarimo išdavas, 
taip pat papasakos savo įspū
džius iš Tolimųjų Rytų, kuriuo
se jis neseniai yra lankęsis.

X Kun. Augustinas Kalbią 
OSM (servitų vienuolis), yra 
paskirtas klebonu į St. Domi- 
tilla parapiją, Hillside, Ui. 
Kun. A. Kulbis yra gimęs Auš
ros Vartų parapijoje, mokinęsis 
ten pradžios mokykloje 1950 
m. įstojo į servitų vienuoliją, 
studijavo Loyolos universitete, 
Airijoje ir Romoje, kur gavo 
daktaro laipsnį. Yra buvęs Pro 
fesorius Romoje, Lake Bluff, 
Notre Dame*' ir Loyolos univer
sitetuose. Pastaruoju metu bu
vo servitų viceprovinciolas ‘ ir 
provincijos namo vyresnysis. Jo 
motina Julija Kulbienė gyvena 
Cicero ir priklauso šv. Antano 
liet, parapijai

X Povilas Ivaška, Elizabeth, 
N. J., parėmė “Draugą” auka. 
Dėkojame.

X Visais kelionių reikalais 
kreipkitės į Weiss Travel feu- 
rcau, 4837. W. Irving Park Rd., 
Chicago, III. 60641. Turim dide
lį pasirinkimą grupinių skraidų, 
ekskursijų lėktuvais bei laivais, 
parūpiname bilietus vietiniam 
susisiekimui bei į užsienį. Pa- 
reiškit savo pageidavimus — 
mes pasistengsim juos paten
kinti ir neapvilti. Skambinkite 
R. Raslavičienei teL (312) 
545-6466.. (sk.)

X Akiniai siuntimui į Lietu
vą Kreipkitės į V. Karosaitę, 
Optical Studio, 7051 S, Washte- 
naw. TeL 778-6766. (sk.)

X KASOMOSIOS maš. lietuviai 
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA- 
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St., 
ir vakarais pas A Daugirdą tel. 476- 
7399 arba tiesiai U SPARTA savinin
ko: J. L. Giedraitis, >0 Bany Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731 (sk.)

X Papiginti skridimai | Eu
ropą “chartered” lėktuvais. Chi
caga — Frankfurtas nuo 
$319.00; Chicaga — Londonas 
nuo $315.00 ir Chicaga — Pa
ryžius nuo $373.00. Platesnes in
formacijas gausite American 
Travel Service Bu^eau, 9727 S. 
Western Ave^ Chicago, EL 
60643. Skambinkite 238-9787.

(sk.)

X Už a. a. Juozą Barkauską 
20 metų ir užą. a. Eugeniją Bar
kauskienę 2 metų mirties sukak
tims paminėti bus šv. Mišios at
našaujamos T. Jėzuitų koplyčioj 
rugp. 2 d. Gimines, draugus ir 
pažįstamus prašome prisiminti 
mirusiuosius savo maldose, (pr.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. , (sk.)

X L. BriedU, Maywood, Ca- 
lif., aktyvus “Draugo” foto ben
dradarbis Califomijoje, remia 
savo dienraštį ne tiktai geromis 
nuotraukomis, bet ir aukomis, 
neseniai jis atnaujindamas pre
numeratos mokestį, atsiuntė ir 
10 dolerių auką Nuoširdžiai dė
kojome.

X Salomėja EndriJonienė, Put 
namo seselių rėmėjų valdybos 
vicepirmininkė, rūpinasi paruo
šimu rankdarbių parodos, kuri 
įvyks kada rengiama madų pa
roda, rugsėjo 17 — 19 d. Šiuo 
metu ji renka moterų darbo 
eksponatus.

X Studentės Audronė Ambra 
zaitytė ir Daiva Petersonaitė, 
abi studijavusios praeitą žiemą 
Prancūzijoje, atostogų metu ke
liauja po Europą ir šiaurės Af
riką Nustebintos afrikiečių 
skurdu, Salzburgo gamtos gro
žiu, Florencijos menu, Romos 
senove. Po lietuvių studijų die
nų prie Paryžiaus, prieš mokslo 
metų pradžią abi grįžta į Chi- 
ęagą tęsti toliau savo studijų.

,X “Katalikybė ir tautišku
mas Lietuvoje 1970 - 75 m.”, 
tokia tema LFB stovykloje rug 
piūčio 4 d. paskaitą skaitys Ok- 
lahomos universiteto profeso-1 
rius dr. V. Vardys.

X Juozas Taoras, Pittsburgh, 
Pa., pratęsė “Draugo” prenume
ratą dviem metams ir kartu at
siuntė 10 dolerių auką Esame 
jam labai dėkingi.

X Patikslinimas. Vakar die
nos 1 psl., cituojant šen. Char- 
les Perčy pareiškimą Pabaltijo 
reikalu, , paskutinėj skilty turė
jo būti taip parašyta: “Didžiuo
juos, kad Jungtinės Valstijos 
priėmė tą rezoliuciją kaip de
klaraciją . .”

' X “Vyties” žurnalo liepos — 
rugpiūčio mėn. numeris išėjo iš 
spaudos. .Tai Lietuvos Vyčių žur
nalas spausdinamas anglų ir lie
tuvių kalba. Naujame numeryje 
apstu nuotraukų ir įvairių žinių.

X Chicagos Anglijos — Brita
nijos Lietuvių Klubo gegužinė 
įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 8 d. 
Vyčių sodelyje, 2455 W. 47 Str. 
Pradžia 12 vai. dienos metu. 
Veiks virtuvė ir baras. Klubo 
Valdyba maloniai kviečia klubo 
narius ir svečius šioje gegužinė
je skaitlingai dalyvauti, (pr.)

X Bilietai į Tautinių šokių 
Šventę baigiami parduoti. Dar 
yra vietų balkono viršuje. Visi 
bilietus užsisakę Marginiuose, 
juos turi atsiimti iki rugp. 10 
d. Neatsiimti bilietai buB par
duoti kitiems. (pr.)

’X Vysk. Antanas Deksnys 
atsiuntė malonų laišką ir 50 
dol auką Penktąja! Tautinių 
Šokių šventei, kurioje jis daly
vaus. Komitetas už viską jam 
nuoširdžiai dėkoja. (pr.)

X Stalo sidabras ir stalo 
stainless steel Terroj (3235 - 37 
West 63rd Street, Chicago, UI., 
60629, telefonas (312) 434 — 
4660), dabar ir visada išpardavi
mo kainomis, t. y. su 30 — 40% 
nuolaida nuo pilnų setų kainų 
rinkoje. Wallace sterling (pil
no sidabro) dirbiniams nupi- 
ginimai taikomi ne tik setams, 
bet ir jų dalims. (Sk.)

X Dr. Romualdo Povilaičio 
kabinetas bus uždarytas iki 
rugpiūčio 23-čios dienos. Rei
kalui esant prašau kreiptis į dr. 
Podwiką tel 582-5780. (sk.)

Nuotraukoje New Yorko dainos vienetas “Vytis” iš k. į d.: S. Karmazinas, M. Ilgūnas, G. Rajeckas, Z. Ju- 
rys, V. 'Aukštikalnis, V. Daugirdas (vadovas), P. Tutinas, R. Raudytė, V. Ralys, P. Dulkė, P. Rasimas, L. 
Ralys, R. Kazys, V. Alksninis. Nuotr. G. Peniko

J. A. VALSTYBĖSE
__JAV LB Visuom. reikalų 

taryba apylinkėms išsiuntinėjo 
PLB valdybos leidinį 
my Rights”, liečiantį 
leckio apeliaciją Sov. 
KGB viršininkui. LB 
prašomos su minėtu leidiniu su
pažindinti įtakingus amerikie
čius ir jį pasiūlyti vietovių bib
liotekoms. Taip pat aplinkraš
čiu kreipiasi į apylinkių valdy
bas, prašydama paremti į JAV 
Atstovų rūmus kandidatuojantį 
Algimantą Zaparacką

- — Aušra Mačiulytė — Zerr 
liepos 4 d. atstovavo JAV LB 
krašto valdybai Philadelphijoje 
Nepriklausomybės aikštėje įvy 
kusiose JAV nepriklausomybės 
sukakties iškilmėse. Po iškilmių 
dalyvavo prez. G. Fordo garbei 
suruoštame priėmime. Liepos 1 
d. A. Zerr, Philadelphijos mero

“Respect 
Ant. Ter- 
Sąjungos 
apylinkės

pakviestą Philadelphijos lietu
viams atstovavo besilankan
tiems Norvegijos sosto įpėdi
niui princui Haroldui ir prince
sei Sonjai suruoštame priėmi
me.

ARGENTINOJE
Ignas Padvalslds, senas Ar 

gentinos lietuvių kolonijos vei
kėjas — veteranas, liepos 15 d. 
sukako 85 metus amžiaus. I. Pa 
dvalskis visą gyvenimą veikė* 
lietuvių tarpe,: priklausydamas 
įvairioms organizacijoms.

SUVALKU TRIKAMPY
— Jonas Jankeliūnas, Vaita

kiemio aštuonmetės mokyklos 
mokytojas,., dvejus metus 
mingai vadovavo lietuvių 
mos rateliui

KANADOJE

X Lemonto apyl, netoli auto
buso stoties, galite įsigyti 1^2 
akro sklypą su vaismedžiais, ma
žu vasarnamiu ir išgręžtu šuli
niu. Briedis Bealty — 257-7388

STASE'S FASHIONS
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve.

6237 S. Kedzle Avė. 
Tel. 436-4184

Sav. Stasė Bacevičiene

sėk- 
dra-

CHICAGOJE IR APYLINKES! f
J.Ji 

minės bei pažįstamus. Buvo^ 
’tiniame JAV pakrašty prie 
lanto ir* Kanadoje. Sugrj^,

KOLUMNISTAS ROYKO Beatostogaudami svečiai 
APIE MARQUETTE PARKĄ Australijos aplankė ir kitm 

“Chicago Daily News” kolum-1 
nistas Mike Royko, jau porą kar 
tų rąžęs Marųuette Parko reika-lanro lr* 
lais, vakar dienos laidoje vėię^^a?ą» s
išspausdino gana objektyvų ^icių ir .

straipsnį, teigdamas, kad negrųmO3e Cicero. Daugiausia 
demonstracijos neprisideda priePas t>r0U Justiną kuris, 
problemų išsprendimo. Jis pri-m§s atostogas, aprodė Chicagą 
minė, kad ir jis norėtų kai ku- miestą su muziejais ir daiigį 
riuose paikuose ir šaligatviais raišiais. Aplankė jie ir Ujįį 
pasivaikščioti, bet negalįs, nes Pier, Mich., kur rinko mėlynu 
tai jam pavojinga dėl jo veido Buvo nuvažiavę prie Niaga^ 
spalvos (kolumnistas yra bal
tas) . Jis taip pat cituoja pasisa
kymus gyventojų, kurie išsikėlė 
priartėjus juodiesiems dėl to, 
kad pasidarė nesaugu gyventi. 
Parduodami nuosavybes, pirk
tas prieš daug metų, labai daug 
prarado. Kolumnistas stebisi, ko 
dėl juodieji neišsikelia kur kitur, 
kodėl jie yra-taip apsėdę Mar- 
quette Parką. Jis pripažįsta juo
dukų teises, tačiau esą kaip Mar 
ąuette * Parko gyventojai nesi
priešins, jeigu jie mato, kas iš
tiko čia pat esančius rajonus, ku 
riuos užėmė negrai.

SVEČIAI IŠ AUSTRALIJOS

X Petras Šeštakauskas, ži
nomas mūsų muziejininkas bei 
kultūrininkas, pratęsdamas dien. 
“Draugo prenumeratą, atsiuntė 
7 dol. auką. Labai ačiū.

X Dr. Edmundas Juodėnas, 
Cleveland, Obio uolus “Draugo” 
skaitytojas, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo auką Ačiū.

x Aukų po du doleriu at
siuntė: P. čečkauskas, K. Lu
košius J. Litvaitis; 1 dol. — A. 
Žilinskas. Ačiū.

X E. Palubinskas, Australi
jos krepšinio rinktinės ir Regi
na Armonaitė, Kanados rinkti
nės — abu šaunūs lietuviai 
olimpiniai žaidėjai, atsiuntė iš 
Montrealio olimpiados nuošir
džius sveikinimus, 
širdžiai sveikina 
ypatingai visus jo 
riaus skaitytojus.

kuriais nuo- 
“Draugą” ir 
sporto sky-

skyriuje 
teisinin- 
studijas 
Toronte, 
baigė ir

Montrealio olimpiados pažiba Ed
vardas Palubinskas “sodina du” 
rungtynėse prieš Kanadą E. Palu
binskas 
tūlėje.

lošia Australijos rink-
Nuotr. R. Gaškos

— Leonas Butkus, 1974 m. 
gerais pažymiais baigęs Vakarų 
Ontario universiteto teisių fa
kultetą ^Londone, praktiką at
liks “SheU” bendrovės 
Toronte. Baigiamąsias 
ko darbui pasiruošimo 
tęsė Osgoode Hali 
šiemet jas sėkmingai
jau įsijungė į advokatų firmą 
“Martin — Martin” Hamiltone, 
15 King St. W. Dabar jis turi 
teisę atlikti betkurias teisines 

* advokato operacijas. Leonas da
lyvavo Londono jaunimo orga
nizacijose ir ypač aktyvus buvo 
L. L. Sporto klube “Tauras”. 
Pasižymėjo gražiais metiniais.

— Sudbury, Ont., įvyko festi
valis. Daugiakultūrė organiza
ciją liepos 4, sekmadienį, didžio
joj universiteto salėj surengė 
(labai turtingą ir įdomų tautinių 
į grupių festivalį. Tautiniai šo
kiai, dainos, baletai, akordeono 
|ir kitų instrumentų muzika 
j džiugino žiūrovus. Dalyvavo 
i kanadiečiai, škotai, kroatai, slo
vėnai, graikai, kiniečiai, indai 

1 ir kiti. Lietuviams atstovavo 
1 tautinių Šokių grupė “Ramunė
lė”, vadovaujama stud. G. Po- 
derytės. Pašoko tris šokius: kal
velį, klumpakojį ir grandinėlę. 
Šoko Petras ir Jūra Tolvalšos, 

] Teresė, Diana, Joana ir Vida

Stankutės, Aldutė Stepšytė, K 
Remeikis su žmona puikiai pa
šoko tris P. Amerikos šokius. 
Juodu Montrealyje laimėjo už 
šokius bronzos medalį.

— Mokytojai A. Rinktinas ir 
G. Paulionienė, Toronto miesto 
švietimo valdybos pakviesti, 
kartu su kitų tautybių atsto
vais kurį laiką dirbo prie etni
nių grupių mokyklų programų 
bei vadovėlių peržiūrėjimo ir 
papildymo.. Ta proga buvo per
žiūrėta bei papildyta aukštes
niųjų lituanistinių kursų Toron
te programa, o taip pat parašy
ti du lietuvių kalbos darbo są
siuviniai fonetikai ir morfologi
jai. Jie rankraščio teisėmis bus 
jau pradėti naudoti. šiemet 
Juos vėliau išspausdins minė
toji švietimo valdyba. Tai yra 
bene pirmasis atvejis, kad vie
šųjų mokyklų valdyba savo pi- 

I nigais spausdintų lietuviškai 
parašytus ir lietuvių mokyklai 
skirtus vadovėlius.

Paulius Bubelis pirmuoju 
baigė 8-ių metų mokyklą, gau
damas aukščiausią atžymėjimą 
— James E. Dodd Award. Jis 
skiriamas pranašiausiam bai
giamųjų metų mokiniui. Paulius 
yra pirmutinis lietuvis, šioje mo 
kykloje pasiekęs tokio pripaži
nimo. Gauti minėtam atžymė- 
jimui neužtenka būti geru mo
kiniu — reikia aktyviai daly
vauti įvairiose mokyklos veiklos 
srityse. Paulius baigė mokyk
lą pažymiu 92 ir pasižymėjo 
kaip krepšinio, futbolo, orinio, 
teniso žaidėjas, orkestro, geo
grafijos, istorijos būrelių narys, 
choristas ir klasės seniūnas. Jis 
pademonstravo ir savo lietuviš
kumą paprašydamas mokyklos 
vadovybę šalia pavardės rašyti 
ir jo vardą lietuviškai Paulius 
yra veiklus skautas, Stepo Kai
rio muzikinio vieneto narys, 
Maironio mokyklos mokinys. 
Jis yra sūnus inž. E. Bubelio,
kuris mirė prieš keletą metų, ir pareikalauti, kad būtinai būtų 
S. Bubelienės, ilgametės Mairo- vykdoma Federalinės adminis- 
nio mokyklos ir aukŠt lit kur- tracijos nustatyta taisyklė, jog 
sų mokytojos. skrendą lėktuvai turi būti lai-

■ .komi 5 mylių nuotoly nuo vie-
LATVIJUJ Inas <kito. Dabar tebereikalau-

jama 3 mylių tarpo. Padidini
mas tarpo gerokai apsunkintų 
lėktuvų judėjimą, ir nors ir da- 
dar jau čia yra nemažai susi- 
trukdymų.

Prieš 6 savaites iš Australi
jos Amerikon atskrido Janina 
ir Alfonsas Šidlauskai. Buvo ap
sistoję pas brolį Justiną ir Ste
faniją Šidlauskus Matąuette 
Parke. Atrodo, kad Šidlauskų 
šeimoje giminystės ryšiai tebė
ra stiprūs, nes Australijos Šid
lauskai Amerikoje lankosi jau 
antrą kartą. Pirmą kartą jie 
čia buvo prieš maždaug aštuo
nerius inetus, kai 
tino kviečiama jų 
Lietuvos atvyko
apsigyvenimui į Chicagą Prieš 
ketverius metus Justinas ir Ste- dant per vandenynus ir laimi:- 
fa Šidlauskai lankėsi Australi- ?° sugrįžimo į Australiją, 
joje.

sūnaus Jus- 
motina iš 

nuolatiniam

krioklio. ;
Atostogoms baigiantis, liepJ 

24 d. vakare Justinas ir St$ 
Šidlauskai suruošė broliui 4 
fonsui ir brolienei Janinai 
nias išleistuves. Iš pakviest 
artimųjų gražaus būrio daugu 
mas buvo gyvenę Anglijoje į 
Australijoje. Todėl visi jautį 
lyg vienos šeimos nariai, Vafe 
rienės metu prie' turtingo vaia 
stalo kalbėjo mokyt. Jonas Jt 
kubka ir Tauragės Liet, kluh 
pirm. Balys Sebastijonas, g 
reikšdami padėką šeiminin^ 
ir geriausius linkėjimus* 
čiams iš Australijos. 
kas pasidžiaugė^ kad jis m 
šeimos šventėje turi savo secz 
tę motiną, patėvį, žmoną, bd 
ir brolienę. Dėkojo draugas 
už atsilankymą ir ragino a 
Sintis.

Nors Australijoje tikrai » 
šalta, bet Chicagos karščiai m 
čiams jau nusibodo. Jie paša) 
gę savo gražių gėlėse paskęs 
dusių namų Carbarita mieste 
netoli Sidnėjaus. Išskrenda si 
madienio rytą. Mieliems Janiai 
ii- Alfonsui Šidlauskams isldi 
tuvių dalyvių vardu linkiu (k 
kartą Dievo palaimos akre

L. Venckų

CHICAGOS ŽINIOS
SKENDUOLĖ

Lavonėlis 5 m. mergaitės neg 
rėš ištrauktas iš Michigano ežero 
Burnham uoste. Nėra ženklų, 
kad ji būtų buvusi mušta 
prieš ją vartota prievarta.

ar

ATVYKS ČEMPIONE

Ypatingai pasižymėjusi olb 
piadoje Nadia Comaneci, 141 
pasižadėjo su grupe kitų sport- 
ninku spalio 8 d. atlikti pra 
ramą Chicagos stadione.
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SUSIMAIŠĖ 
DEMONSTRUOTOJAI

Cicero miesto prezidento 
įstaiga buvo telefonu pašaukta 
ir paprašyta leisti demonstruo
ti liepos 17 d. Jis buvo nukreip
tas į policiją. Nors leidimas bu
vo duotas, bet demonstracija 
neįvyko, nes demonstruotojai 
vieton Cicero, tą dieną nužy
giavo į Marųuette Parką. Ci
cero turėjo dėl to 953 dol. nuos
tolio, nes buvo įsakyta polici- : 
ninkama dirbti antvalandžiūs, 
tvarkant demonstraciją, kuri 
neįvyko.

LĖKTUVŲ KONTROLIERIAI

O’Hare lėktuvų kontrolieriai 
reikalauja pakelti algas. Jei to 
nebus padarytą jie grasina

— Rašytojo J. Grušo tragi
komediją “Meilė, džiazas ir vel
nias” pastatė scenoje Latvijos 
universiteto Dramos ansamblis. 
Veikalo artistai buvo studentai, 
režisierius A. Geikinas.

— Vyt. Žilinskaitės suscenin- 
tus feljetonus “Ideali žmona” ir 
“Idealus vyras” scenoje pasta
tė Rygos 
Svarbiausi 
kalnas ir 
Čekulas.

televizijos teatralai. L x - - 
artistai — J. (Chicagoje.
M. Sneiderė, rež. J J

Asesorius Th. M. Tully skati
na pigiau įkainuoti namus, kad 
būtų mažesni mokesčiai Chi- 
cagoje,

ŠOFERIŲ UNIFORMOS į
Chicagoą taksių šoferiui 

buvo įsakyta iki rugp. 1 d. t® 
ti uniformas. Tačiau susidr 
sunkumų laiku tiek unitas 
gauti, tai dabar terminas pn 
tęsiamas iki Darbo dienosi 
net ir ilgiau.

— Juo sunkiau* šypsotis, Juo) 
biau reik šypsotis.

Patricija (M*

Puiki dovana^— bet fcmb 
proga!

Popular Lifliuanian

PATIKSLINTA IR PAGBAŠ*1
LAIDA

Suredagavo 
Juozapiua Daužvardtei

Šiom dienom Draugo 
išleido šeštąją laidą šios pof' 
rios virimo knygos. J. Daui^j 
nė vėl patikslino ir pagrtU* 
laidą naujais paruošimais. .

Tai geriausia dovana ti* 
žmonom ar marčiom. 
dovanoja kitataučius iupA»*^ 
juos su lietuvišku maistu k J 
mu. Ši knyga yra sukėlusi ,

ĮSTRIGO VAGIŠIUS I pasisekimo Uetuviy ir 
! darbo vietose ir or^anMB| 

Nuėmęs vėdintuvo viršų, G. j Knyga yra labai gražią! Fj 
L. Brown bandė iš viršaus įeiti | spalvotomis lliustracijomfe-

vaistinę 1345 N. LarrabeeJ 
„ ... Galva žemyn nu

slinko 20 pėdų ir įstrigo, nega
lėdamas pajudėti nei priekin, 
nei atgal. Ėmė šaukt! išbuvęs še 
šias valandas. Atvykę ugnia
gesiai užnėrė kilpą ant jo kojų 
ir ištraukė. Perduotas teismui 

luž kėsinimąsi apiplėšti.

patogi vartojimui
Užsisakykite pa$tu:

DRAUGAS, Knygp 
4545 West 63rd 
Chicago, Illinois 60^

Kaina $3.50. Pridekite 
pašto išlaidoms. DlinoiB 
pridėkite 50 centų moka**” 
paštui.
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