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Pavojingiausia vieta 
Vidurinieji Rytai 

NIX0NO PAREIŠKIMAS PER TELEVIZIJA 

LOS ANGELES. — Savo pa
sikalbėjime su televizijos atsto
vais Nixonas pranešė, kad pa
skyrė ambasadorių David K. E. 
Bruce būti delegacijos vadu Pa
ryžiaus taikos derybose. Bruce 
buvo ambasadorium Britanijoj, 
Prancūzijoj ir Vokietijoj, pasek-
retorium Valstybės departamen 
te . Jis y ra demokratas, 72 me
tų amžiaus, kilęs iš Baltimorės. 

Toliau Nixonas minėjo, kad 
Vid, Rytų situacija yra labai 
pavojinga, pavojingesnė pasau
lio taikai nei karas Indokinijoj, 
neg čia susiduria dvi "didžiosios 
galybės". Situacija panaši į Bal
kanų įtempimą, dėl kurio pra
sidėjo pasaulinis karas. Jeigu 
negalima kitaip susitarti, geriau 
sia tenai išlaikyti pusiausvyrą, 
nes jei t ik pajustų arabai, kad 
Izraelis y r a už juos silpnesnis, 
pradėtų karą. Tas karas nebū
tų vien t a r p Izraelio ir arabų, 
nes ten j au įėjo ir sovietai. 

Nbconag nemano, kad Indo
kinijoj tiesioginiai užsiangažuo
tų sovietai a r kinai, kaip daž
nai užsimena spauda ar tele
vizija. Ajnerika nėra pastebė
jusi jokių nrujų ženklų iš Ha
nojaus pusės, kad jie norėtų 
rimtai derėtis , bet naujo dery
bų vadovo paskyrimas galimas 
dalykas Hanojui ką nors reikš 
ir jie pradės derybomis domėtis. 

Amerikos taikos programa 
Indokinijoj yra š i : 1) pasitrau
kimas visų svetimų jėgų iš P. 
Vietnamo, vadinas Amerikos, 
j o s sąjungininkų ir, žinoma, 
Š. Vietnamo; 2) sustabdymas 
visų kovų. paliaubos; 3) laisvi 
rinkimai P. Vietname, kuriuo
s e galėtų dalyvauti ir bū t i ren
kami ir komunistai. Amerikai 
bus priimtini laisvų rinkimų re
zultatai, nesvarbu kokie. 

Paklaustas, a r jis gali duoti 
tvirtą užtikrinimą, kad Ameri
k a kariuomenės daugiau ne
siūs, Nixonas atsakė, kad to
kios intencijos neturi i r to da
ry t i nė ra reikalo. Kategoriškai 
pasakyti "ne" j is negali, negali 
t o pasakyti ir joks k i tas žmo
gus, nes niekas nežino, kokia 
gali neužilgo būti situacija. 

"Kodėl Amerika nenori iš In-
dokinijos ati traukti visos kariuo 
menės tuoj p a t ? " — Į ta i pre- j 
zidentas atsakė, kad Amerika • 
nori grąžinti P . Vietname tai
ką, bet nesiekia laimėti prieš j 
Šiaurės Vietnamą. Jeigu dabar 
Amerika staiga a t i t rauktų visą 
kariuomenę, reikštų pasmerki
mą buvusios administracijos, 
kuri tenai kariuomenę pasiuntė 
ir būtų katastrofiškos pasek
mės šiai šaliai ilgiems metams. 
Paskui paklaustas, ar Amerika 
mano laikyti P . Vietname 200. 
000 vyrų pastoviai, panašiai 
kaip laiko kariuomenę ir P. Ko
rėjoj, atsakė, kad geriausia bū
tų P . Vietname kariuomenės 
visai nelaikyti, ir "mes pasiruo
šę tą klausimą svars ty t i" . 

Kurie ginsis, 
padės ir Amerika 

MANILA. — SEATO (pietų 
rytų Azijos saugumo organiza
cijos) posėdžiai jau prasidėjo. 
| posėdį atvykęs valstybės sek
retorius Rogers pareiškė, kad 

KATALIKAI 
PASAULY 

Palengvinti nuostatai 
panaikinti moterystei 

Vatikanas. — Amerikos vysku-
America remia pasitikėjimo po- > pai gavo leidimą iš Vatikano pa-
litiką, remia tuos, kurie ir pa
tys siekia išlaikyti savo laisvę. 

Thailando ir Pietų Vietnamo 
delegatai tuose Rogers žodžiuo
se dar nemato nieko labai kon
kretaus ir nori aiškesnio atsa
kymo, didesnio Amerikos įsipa 

daryti visą eilę pakeitimų mote
rystės panaikinimo bylose. Pakei
timai padaryti tam, kad greičiau 
būtų galima tas bylas užbaigti. 
Nauja procedūra pradėjo veikti 
nuo liepos 1 dienos. Ji yra Ro
mos patvirtinta kaip laikinė ir 

reigojimo ir paramos. Jie nori I eksperimentinė teisė. 
žinoti, kokią paramą Amerika j Pakeitimai pirmiausiai sumaži-
suteiks i bėdą paklk*-usiai Kam į na laiką, iki aštuonių mėnesių, 
bodijai. Rogers gi nori išsiaiš- k « * kai kurioms byloms buvo 
kinti, kiek tie du kraštai pa- \ reikalaujamas iki dviejų metų. 
tys, be Amerikos pagalbos, gali I Kitas pakeitimas pramato, kad, e-

Artėjant Amerikos nepriklausomybes paskelbimo dienai, patriotiškai nusiteikę darbininkai iškėlė didžiau
sią pasauly vėliavą prie Hudson universalinės krautuves Detroite. Vėliava yra 23x104 pėdų dydžio, vie
na žvaigždė 6 pėdų skersmens. Jai iškelti reikėjo 55 žmonių talkos. 

Vietnamas treniruos Kambodijos 
kariuomenę 

10,000 vyrų siunčiama apmokymui 

Oro piratams 
kartais nepasiseka 

Tas pašto ženklas bus išleistas 
pirmomis rugpiūčio dienomis. 

Vietnamo karas 
konstitucinis 

NEW YORK. — Federalinis 
New Yorko teismas išaiškino, 
kad Vietnamo karas y ra kon
stitucinis, nors tokio karo Kon
gresas ir nebuvo paskelbęs. Tai 
buvo a t sakymas vienam kariui, 
kuris norėjo rasti priežastį ne
vykti į Vietnamą. 

MASKVA. — Po to, kai du 
sovietų kosmonautai išbuvo erd 
vėse rekordiniai ilgai, 425 va
landas, ekspertai spėja, jog so
vietai bus pasiruošę taip pa t 
išsikelti ir mėnulyje, ir kad tai 
buvo generalinė repeticija. 

SAIGONAS. — Kambodiįa į 
Pietų Vietnamą siunčia 10,000 
karių naujokų, kad tenai išeitų 
apmokymą ir grįžtų savo kraš
tą ginti. Jų apmokymas bus at
liktas trijose stovyklose. Prie 
P . Vietnamo kariuomenės ap
mokymo centrų būna ir Ame
rikos patarėjai, bet a r ir čia 
amerikiečiai jiems padės, dar 
nežinoma. Pietų Vietname taip 
pat ruošiami ir kamoodiečiai 
karių instruktoriai, kurie griže 
ruoš kariuomenę namie. 

Kongreso delegacijos, kuri 
dabar lankosi Indokinijoj, ketu
ri nariai buvo apsilankę šiau-

tiane, Laose. Norėjo ką nors 
daugiau sužinoti apie Amerikos 
belaisvius. Juos priėmė trečia
sis ambasados sekretorius ir kai 
bėjo tik 15 minučių, po t o neat
sisveikinęs išėjo. Iš viso tai bu
vo nenaudingas apsilankymas, 
juos priėmė neįprastai neman
dagiai. 

padėti Kambodijai. 

Thailandas susirūpinęs, kad 
jis neturi abipusio susitarimo 
su Amerika, kad bus ginamas 
nuo komunistų įsibrovimo. Šiau
rinėse krašto provincijose jau 
padaugėjo komunistų partizani
nė veikla. Kita problema, kiek 
galima įsileisti į kovas su ko- i 
munistais ginant Kambodiją, 
kai t a s pats likimas gresia j am 
pačiam. 

SEATO posėdžiuose Kambo
diją nedalyvauja, ji nėra narė, 
be to, ji nori būt i griežtai neut
rali ir nesidėti į jokius blokus. 
Tas patogu ir Amerikai. 

VVASHTNGTONAS. — Lote
rijos būdu nustatyta, kurie nau
jokai bus šaukiami 1971 metais 
į kariuomenę. Pirmieji bus tie, 
kurie gimę 1951 m. liepos 9 d., 

r iausybės suteikti egzylo t e s ė s . * o paskutinieji, iš eilės 385-ji. ku-

| Pabėgo Čekoslovakijos 
diplomatas 

WASHINGTONAS. — Anto-
nin Nenko, Čekoslovakijos am
basados VVashingtone ant ras is 
sekretor ius , pas i t raukė iš savo 
pos to ir paprašė Amerikos vy-

Ambasadoj buvo pusant rų me
tų. 

rie gimė dvi dienas anksčiau, 
liepos 7 d. 

RIO DE JANETRO. — Isto
rijoj nieko naujo, kad oro pira
tai norėjo pagrobti Brazilijos! rės Vietnamo ambasadoje Vien 
lėktuvą ir jį nukreipti į Kubą, 
nauja tas, kaip jis buvo išgelbė
tas. Trys vyrai ir viena mote
ris su ginklais pareikalavo skris 
ti j Havaną, bet nebuvo t a m 
kuro, lėktuvas turėjo nusileisti 
Rio de Janeiro aerodrome. Per 
radiją apie ta i kapitonas j au 
buvo pranešęs policijai. Policija 
nusileidusio lėktuvo padangas 
pašovė, išlaužė atsargines du
ris, į vidų įleido ašarinių dujų. 
Nuo dujų nukentėjo visi kelei
viai, bet kitos išeities nebuvo. 
Keleivius nugabeno į pirmos pa
galbos stotį, o piratus ten, k u r 
reikia. 

Geriausi Vokietijos 
laikai 

KONSTANZ. — Vienas moks-
.linis institutas pravedė apklau
sinėjimus vokiečių apie dabar
ties ir praeities laikus. Iš atsa
kiusiųjų 81 procentas pasisakė, 
kad dabartiniai laikai Vokietijai 
yra pa tys geriausi iš visų pra-

Bus geri santykiai 
su Kinija 

PEKINGAS. — Kinijos prem
jeras Čou En - lai, kalbėdamas 
su vienu Europos diplomatu, 
pasakė, kad jis tikisi, jog Indo-
kinijos karą užbaigus, nebus 
kliūčių užmegs ti geresnius san
tykius su Amerika. Tautinė Ki
nija nebus tokia didelė praraja . 
Paminėjo, kad sovietų - kinų de
rybos pasienio nesusipratimams 
sutvarkyti teduoda mažai vil
čių. 

VVASHINGTCNAS. — FBI 
pradėjo tyrinėti grasinimus se
natoriams "balandžiams". Sena-

KALENDORIUS 

Liepos 3 d.: šv. Anatolijus, 
šv. Sunifa, Tautminas, Ata. 

Liepos 4 d.: JAV Nepriklau
somybės diena, šv. Teodoras, 
šv. Berta, Alšys, Danmilė. 

Liepos 5 d.: šv. Antanas Za
karijus, šv. Edana, Vintaras. 
Lakstutė. 

Liepos 6 d.: Šv. Romulas, šv. 
Marija Goretti , Kutrimas, Rito-
nė. 

M teka 5:20, leidžias 8:29. 

ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse: sau
lėta, bet vėsiau ir sausiau, tem
peratūra apie 80 laipsnių. 

MASKVA. — Visokiais ka
nalais prasiskverbia žinios, kad 
sovietai planuoja, braižo planus 
lėktuvui, kuris galėtų paimti 
1.000 keleivių. Tai bū tų dvigu
bai didesnis nei dabartinis ame
rikiečių 747 keleivinis lėktuvas, 
vis daugiau įgyjąs teisių. 

ėjusiųjų 20 amžiuje. 5 / i tvirti-1 toriams McGovern, Fulbright ir 
na, kad geriausi buvo kaizerių Hatfield įrekorduoti telefoniniai 
laikai, prieš 1914 metus: t a ip! pranešimai grasina juos nušau

ti. Pranešėjai save vadina Na
cionalistų socialistų baltųjų liau 
dies partija. Senatorius vadina 
raudonosiomis žiurkėmis. Sen. 
Gravel, Atakos demokratas sa
ko, jog tokiems žygiams paska-

pat brr teigė, kad geriausi tai 
Trečiojo reicho, t. y. Hitlerio, ir 
2rr rado, kad VVeimaro respub
likos laikais, t a rp 1920 ir 1933 
m., buvo geriausia gyventi. 

1959 m. tokie apklausinėjimai 
rodė. jog geriausiais laikais da- \ tino pikti Agnevv žodžiai. Vice 
balt inius buvo pasirinkę tik 42 prezidento kalbos padrąsins 
procentai, 1963 m. procentas bu- kraštutinius dešiniousius, ir ki-
vo pakilęs iki 62. i tus panašaus sudėjimo. 

Savaitinė įvykių apžvalga pietų-rytų Azijoje. 

Neramumai ir streikai Amerikoje nėra tik šių dienų reiškinys, bet tas buvo nuo pat valstybės pradžios. 
1877 m. Pittsburgh'e karingieji streikuoją darbininkai puolė ir naikino traukinius Susidūrimuose žuvo 
200 amonių, sunaikinti 125 lokomotyvai. 

Arabai grasina 
Amerikai 

WASHINGTONAS. — Ame
r ika gauna visokių pranešimų 
iš arabų kraštų, kaip jie reaguo 
tų, jei būtų pa rduo ta daugiau 
lėktuvų Izraeliui. Iš Saudi Ara
bijos pranešama, kad tada Sau
d i Arabija pa ims savo žinion 
JAV-bių naftos įrengimus, esan
čius Arabijoje. Jeigu to nepa
dary tų pati valdžia, arabų par
tizanai visus į rengimus susprog
d ins ir nuvers Saudi Arabijos 
vyriausybę, kur i vistik draugiš
ka Amerikai. 

VVASHINGTONAS. — Uni
versitetų vadovai prieina išva
dą, kad rudenį studentų nera
mumai gali būti didesni nei bu
vo pavasarį. Tūkstančiai agita
torių vasaros atostogas išnau
dos važinėdami po kraštą ir or
ganizuodami neramumų židi
nius. Nori jie. kad visiems ne
ramumams būtų viena centrinė 
organizacija. Bus siekiama tik
ros revoliucijos. Čia ypač dar
buojasi iš Kubos grįžtantieji 
"cukraus nuėmėjai". 

VVASHINGTONAS. — Praė
jusią savaitę P. Vietnamo ir 
Kambodijos frontuose žuvo 104 

amerikiečiai. 

sant rimtai priežasčiai byla gali 
būti sprendžiama vieno teisėjo, o 
ne trijų ar penkių, kaip buvo iki 
šiol. Taip pat yra panaikinta pri
verstinė apeliacija tais atvejais, 
kai pirmoje instancijoje moterys
tės ryšys yra panaikintas remian
tis aiškiais įrodymais, o ne vien 
"moraliniu tikrumu". 

Lenkijos katalikų laikraščiai 

Varšuva — Kaip praneša Len
kijos katalikų informacijos cent
ras, šiuo metu Lenkijoje yra lei
džiami 57 įvairūs katalikiški laik
raščiai bei žurnalai didesniu ne
gu milijonas bendru t i ražu Be 
to, atskirai yra leidžiami įvairių 
vyskupijų, katalikų organizacijų 
bei bažnytinių institucijų biule
teniai ir informaciniai lapeliai 
bei nemaža katalikiškos moksli
nės literatūros, kurio leidimu rū
pinasi Lenkijos katalikų univer
sitetas Liubline 

T a proga prisimintina, kad 
Lietuvos katalikai nuo 1940 m. 
negali gauti leidimo, net parapi
jiniam biuleteniui išleisti, nekal
bant jau apie laikraštį a r žurna
lą. 

Knygų leidyklos jubiliejus 

Poznanė. — Lenkijos katalikų 
šv. Vaitiekaus vardo leidykla Po
znanėje šiomis dienomis minėjo 
įsikūrimo 75-ąsias metines. Minė 
toji leidykla savo veiklą pradėjo 
1895 metais, išleisdama pirmąjį 
numerį katalikų laikraščio "Ty-
godnik Povvszechny". Sukakties 
minėjimo iškilmėse dalyvavo ne
maža vyskupų, daugelis Lenkijos 
katalikų rašytojų, spaudos dar
buotojų ir žurnalistų. Iškilmin
gas padėkos Mišias aukojo Var
šuvos arkivyskupas kardinolas 
VVyszynskis. 

Kenčiančios bažnyčios 
kongresas 

Koenigsteinas. — "Kenčian
čios Bažnyčios" XX-sis kongre
sas šiemet rengiamas liepos 29 d. 
Koenigsteine. Kongrese bus na
grinėjami santykiai tarp tikin
čiųjų ir netikinčiųjų Rytų ir Va
karų Europos kraštuose. 

Trūksta kunigu 

Rio De Janeiro. — Dvidešim
čiai Brazilijos katalikų parapijų 
šiuo metu vadovauja katalikų se
serys vienuolės. Specialiu leidi
mu seserims suteiktos teisės saky
ti pamokslus, mokyti katekizmą, 
krikštyti, vadovauti laidotuvių a-
peigoms ir tikintiesiems teik
ti šventąją komuniją. Šitokio pa
tvarkymo priežastis yra nepakan
kamas kunigų skaičius Brazilijoje, 
kur veik 80 milijonų katalikų sie
lovadoje dirba tik 13,000 kunigų. 

Architektūros paroda 

Sandomyrius. — Sandomy-
riaus mieste, Lenkijoj, neseniai 
buvo surengta naujosios bažnyti
nės architektūros paroda. P a r o 
rodoje buvo atvaizduota naujųjų 
bažnyčių statyba Prancūzijoje, 
Italijoje ir Lenkijoje, 
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SPORTAS PAVERGTOJE LIETUVOJE 
Teatleidžia skaitytojai. Jeigu 

mano sportinės žinios būna pa
vėluotos. Tačiau tai ne mano 
kaltė, bet Kanados pašto, kuris 
paskutiniu laiku gerokai sušlu
bavo: streikai tai Hamiltone, To
ronte tai vėl kitame mieste, ne
leido reguliariai gauti paštą iš 
anapus Atlanto (Lietuvos, Vo
kietijos) ir laiku perduoti šio 
dienraščio skaitytojams. 

Irklavimas 

Šį kartą žinių nepradėsiu nuo 
futbolo ar sportų karalienės — 
lengvosios atletikos, bet nuo irk
lavimo, nes Maskvoje įvykusiose 
tarptautinėse varžybose gražiai 
pasirodė pajėgūs Lietuvos atsto
vai. Gražiausią pergalę vienvie
tėj atsiekė Europos meisterė G. 
Šidagytė-Ramaškienė, aplenkda
ma stiprią rytinės Vokietijos 
meisterę ir rasę. Vyrų pusėj kau
nietis Butkus buvo trečias, mote
rų keturvietėj — Žalgiris buvo 
trečias ir aštuonvietėj mūsų mo
terys buvo antros. Prieš keletą 
metų dar garsūs mūsų vyrai irk
luotojai, šį kartą nieko neparo
dė, išskyrus gal minėtą V. But
kų. 

Futbolas 

Futbolą pradėsim nuo Lietu
vos pirmenybių ir įdomesnių pa
sekmių: Kauno Inkaras — Pane
vėžio Ekranas 3:0, Kauno. Atle
tas — Kretingos Minija 3:2 (pir
mi įvarčiai Atletui net po 10 
rungtynių!), Lima — Ukmergė 
2:1, Banga — Sūduva 5:0, Vil
niaus Elfą — Tauragės Tauras 
3:1. Daugiausiai žiūrovų sutrau
kė Panevėžio Ekrano ir Kėdai
nių Nevėžio susitikimas, pasibai
gęs 1:1. Po šių rungtynių ir to
liau su 19 tšk. pirmauja Kauno 
Atletas prieš Kretingos Miniją 
su 15 tšk. ir tiek pat tšk. Alytaus 
Dainavą. Paskutinėj vietoj su 1 
tšk. randasi Marijampolės Šūdu 
va. 

Vilniaus Žalgiris po pergalės 
prieš Ašchabadą, pasekme 3:0, 
visiškai netikėtai savo aikštėj tu
rėjo pasitenkinti lygiosiom su 17-
toj vietoj esančiu Pamiru. Pra
laimėtas brangus taškas ir savai
me aišku — bent viena pakopa 
lygos laipteliuose. Šiuo metu vil
niečiai su 12 tšk. užima aštun
tą vietą, kai tuo tarpu pirmau
jantis Dnepras surinko net 20 
tšk. Prie progos reiktų dar pažy
mėti, kad birželio mėn. antrą sa
vaitę i Vilnių atvvko Prancūzi-

IŠKILIOS RINKTINĖS 
Pasaulines futbolo pirmenybes (VI) 

P.Ganvytas 

I ""Vi, i 

Meksikos Corbodos mieste lai
ke pirmenybių vienai meksikie
čių šeimai gimė trynukės; savo 
mergytes tėvas — žaidynių įkarš
čio pagautas — pakrikštyjo Igla-
terrą, Italią ir Brasil. Deja, pir
moji greit mirė, gi kitos dvi kol 
kas gerai gyvuoja. Vargiai ar šis 
tėvas iš tikro tikėjosi, kad jį inspi
ruojančios rinktinės susitiks IX 
pasaulinių pirmenybių finale. 
Ta*p pasaulinių ekspertų nedaug 
buvo tokių, kurie jau iš anksto 
tokį baigmės priešininkų sąstatą 
pramatė. Ryški išimtis: buvęs 
brazilų treneris, trumpai prieš 
pačias pirmenybes kitu pakeis
tas, Joao Saldanha, kuris jau šių 
metų pradžioje brazilams pakar
totinai kalė, kad italai tai ta ko
manda, kuri tikrai pavojinga. 

Krepšinis 

Netrukus bus pradėtas baigia
masis Sov. Sąj. vyrų krepšinio 
pirmenybių turas. Kauno Žalgi
ris žaidė draugiškas rungtynes 
su Rygos V E F klubu, kuris per
eitais metais iškritęs iš aukščiau 
šios lygos, šiemet rengiasi grįžti 
atgal. Deja, Latvijos sostinės 
penketukui Kauno Žalgiris yra 
sunkiai įkandamas riešutas, ka
dangi kauniečiai, kad ir žaisda
mi bent vieną puslaikį antru są
statu, nugalėjo Rvgos atstovus 
78:71 ir 91:68. 

Italams antroji vieta 
Buv. Lietuvos ir Sov. Sąjun

gos rinktinės krepšininkas St. i Iš tikro, Italija pateikė pagrin-
Stonkus (šiuo metu vadovauja ' dinį siurprizą per šį baigminį 
KKJ žaidimų katedrai) yra iš- j turnyrą; ir tai pagrindė savo ne
leidęs eilę leidinių apie krepšinį,, tikėtumais. Per tris rungtynes te-
kurių beveik visi yra išversti į ru- j sužvejoti jungtinį 1:0 įvarčių šan
sų kalbą. Neseniai viena jo kny-1 tykį, tuo kvalifikuotis į kvartfi-
gutė — Individuali krepšininko ] nalį — tai pirmasis kuriozas. Tie 
treniruotė buvo išversta (savai- i mėlynukai net su Izraelio rinkti-
me aišku, jau iš rusų kalbos) [ne tik 0:0 lygiąsias tesugebėjo iš-
Sarajevo fizinio lavinimo mokyk- pešti. Tačiau antroje fazėje jie ra-
los dėstytojo. dikaliai pasikeitė —per sekan-

K. Baronas čias 3 rungtynes jie pasiekė 9 į-
varčius, gi jų garsusis vartininkas 
Albertosi buvo nugalėtas 8 kar
tus. Susitikimas su vokiečiais — 
tai šių žaidynių deimančiukas. 
Su kuo tik teko Meksikoje kalbė
tis, visi minėjo tas rungtynes. 
Gal jos techniškai ir nebuvo to
bulai išbaigtos, dramatiškumo 

lai ir 1 vokietis. 
Bijodami, kad ir šposaudami, 

1966 metais pralaimėjimo prieš 
nežinoma Š. Korėjos rinktinę 0:1 
pasikartojimo, po kurio grįžtanti 
rinktinė buvo sutikta su supuvu
siais parnkbrais, italai jau kalbė
jo apie grįžimą Italijon povande
niniu laivu, tačiau naujasis tre
neris F. Valcareggi pasirodė esąs 
puikus strategas — meisteriški jo 
sprendimai beveik visada atneša 
tinkamus rezultatus. Ypatingai 
mįslingas buvo garsaus Gianni 
Riveros aikštėn įleidimas tik ant
rą kėlinį, dažniausiai pakeičiant 
Mazzola. Abu iš Milano, žaidžią 
už amžinus priešininkus AC ir 
Inter, šie žaidėjai pasaulinio gar
so. Net jie patys tų pakeitimų 
negalėjo išaiškinti. Prikišti ita
lams būtų galima tik jų perdidelį 
koncentravimąsi į gynimą, kas ir 
finale buvo ryšku. Gražiai nuau
gę vyrai, n e vieną meksikietę 
senjoritą nualpinę, be trupučio 
būtų taurę visam laikui parvežę 
namo, tačiau šį kartą "Azzurri" 
rinktinei t a galutino laimėjimo 
pasiekti nepavyko. - • •••- -~ • 

Vokiečiai ir vėl geri 

Daug kas Meksikoje tikėjosi vo
kiečius matyti finale, ypač po jų 
laimėjimo prieš anglus. Tose 
rungtynėse atsilikę 0:2, jie prail
ginime visgi išpešė 3:2 laimėji
mą, atsirevanšuodami už 1966 m. 
finale pralaimėtą susitikimą 2:4, 
taipogi su prailginimu. Vokiečiai 
darė gerą įspūdį. Susiklausiusi 
komanda, nors — vyresniųjų nus
tebimui — daugelis jaunesniųjų 

I rinktinės žaidėjų su tikrai ilgais 

Tikslus metikas 
Nuotr. V. Kauliaus, SJ 

vokiečių treneris psichologiškai 
bandė spręsti apgyvendindamas 
juos vienam kambaryje. > 

Paskutinėse rungtynėse prieš 
Urugvajų jutosi vokiečių pavargi

mas. Keliais atsarginiais papildyta 
rinktinė bandė vystyti kombina-

(Nukelta į 4 pusi.) 

čia pridėti vargiai ar būtų buvę p l a u k a j S j s u k o v o j u s i g a r b i n g a i 

Nuotr 

galima. Italai vedė 1:0 iki pačios 
paskutinės minutės, kai gynybo
je žaidžiąs blondinas veteranas 
Schnellinger, jau 4 kartą ginąs 
Vokietijos spalvas pasaulinių pir
menybių baigmes žaidynėse, iš
lygina. Ironija dar tuo įdomi, kad 
normaliai Šis žaidėjas žaidžia už 
AC Milaną kaip profesionalas 
(užsieniečių italų lygoje nema
ža...). Per 30 min. prailginimą 
pasiekti dar 5 įvarčiai; 9 minu
tes prieš galą Gianni Rivera — 
to paties AC Milano žaidėjas — 

; pasiekia 4:3, ir tuo baigiasi šios 
įdomios rungtynės, garantuojan
čios italams bent antrą vietą. Ro
moje tas rungtynes stebėdami 

SJ I nuo Širdies priepuolio mirė 3 ita-

net 2 prailginimuose, su trupu
čiu laimes būtų papuolusi į fi
nalą. Tačiau vietoj to teko su U-
rugvajaus rinktine kovoti dėl III 
vietos. Kai kiek pavėlavęs pate
kau į šias rungtynes A.:tec stadio
ne, pirmu reginiu pamačiau vete
rano Uwe Seeler pasuotę 13 nu
merį ant baltų savo marškinukų 
nešiojančiam žaidėjui, kuris tuoj 
pat bombą paleido į vartus, bet 
turbūt geriausio pasaulyje varti
ninko Ladislao Mazurkievvisz nu
kreipta į out'ą. Meksikiečiai ste
bėjosi, kaip žaidėjas tokį numerį 
nešiotų, tačiau Gerd Mueller 13 
skaito laimingu skaičium. Jis 10 
kartų įveikė priešininko vartinin
ką, tuo tapdamas sėkmingiausiu 
įvarčių medžiotoju šiose žaidynė
se, nors J. Fontaine (Prancūzija) 
pastatyto 'rekordo' per 1958 pir
menybes — 13 įvarčių — jis ne
pasiekė. Šiose rungtynėse Mue
ller liko be įvarčio, bet jis visad 
buvo pavojingas priešininkams. 
Jau 25 tarpvalstybiniuose susi
tikimuose Vokietijos spalvas gy-

rnėjo Wamsley tu rnyrą Chica-į J- Kotas 1658, G. Kujawa 1767, i nęs 24 metų jaunuolis ir toliau 

ŠACHMATŲ 2INIOS 
— Stambus Tautvaišo laimė- , 448, R. Chilenskas 1383, A. Gab-

j imas a tžymėtas paskut in iame j rys 1423, K. Grivainis 2085, K. 
I CHESS L I F E žurnale, kuris ra- j Jankauskas 1952, A Jasaitis 1875, 
: šo, k a d U S C F meisteris P. Taut - j R. Ignaitis 1369, K. Jonas 1429, 
vaisas, sur inkęs 5-0 taškų, lai- | V. Karas 1812, V. Karpuška 1731, 

jos futbolininkai (pasekmių dar i-jį 
go ję : dalyvių buvę 113. Antrą-

neturiu). Vilniškis Sportas rašy
damas apie svečius pažymi, kad 
dar nepriklausomybės laikais (a-
tsiprašau — Vilniaus Sportas ra
šo ikikariniais!) Lietuvoje lankė
si Prancūzijos futbolininkai. Pir
moji vienuolikė — FC Paris, ku
ri 1930 m. sužaidė lygiomis 2:2 
su Lietuvos klubij nnktine, o ta 
pati komanda 1931 m. nugalė
jo Kauno Makabi 4:1. tačiau pra
laimėto Lietuvos rinktinei 5:2, o 
su Kaunu sužaidė 2:2. Paskutinis 
svečias iš Prancūzijos mūsų tė
vynėj lankės !93K m. Tai buvo 
FC Strasbourg Racirg klubas, ku 
ris nugalėjo Kovą 4:0, tačiau su* 
pasavo prieš Lietuvos rinktinę 3: 
0. Tuometinę Lietuvos rinktinę 
sudarė: S. Skakkis. J. Gudelis, P. 
I lgūna i R. Marcinkus, A. Pau
lauskas, V. Geležiūnas, Č. Šopys, 
B. Galvičius. V. JaškrviČius (visi 
trys įvarčiai!) V. Dzindziliaus-

kas, A. Sipavičius. 

j j prizą pasidalinusių tarpe į-
vard in tas Viktoras Palčiauskas, 
kur is sur inko su kitais meiste
riais po 41!; taško. 

— Vistaneckis, (Vilnius) vie
nas seniausių Lietuvos rinktinės 
žaidėjų, dalyvauja Sovietų pajė 
giausių šachmatų veteranų tur
nyre, Leningrade. Pusbaigmi-
niam rate jis pasidalijo I-IV vie
tomis su kitais trim. Baigmėje 
sužaidė lygiomis su Įžymiuoju 
didmeisteriu D. Bronšteinu ir į-
vcikė Leningrado "Trud" čem
pioną Ivanovą. 

Kitas Lietuvos šachmatų ve
teranas Vladas Mikėnas šiemet 
kvalifikavosi dešimtą kartą į vi
sos s v i e t ų S-gos baigmines šach
matų pirmenybes. 

— USCF Ratingas, paskelbtas 
"Chess Life", June, 1970, talpina 
nemažai mūsų šachmatininkų, 
įvertintų šitaip: E. Bitinas 1447, j matyti kuo 
T . Bullockas 1867, D. Chilenskas ' itin - v H ^ ^ n . 

A. Makaitis 1910, B. Menas 2097, 
K. Merkis 1602, A. Nasvytis 1902, 
K. Ramas 1964, A. Ratas 1654, 
F. Šalkauskas 1902, J. Selkaitis 
1546, E. Staknys 1917, P. Taut-
vaišas 2199, J. Traina 1341, P. 
Vaitonis 2193, E. Valauskas 1339, 
V. Zinkevičius 1457, A. Zujus 
1851, V. Zurinskas 865. 

— So. Bostono lietuvių šach
matų klubo turnyras prasidėjo pr. 
savaitgalį. Pirmuosius du tašku 
pelnijo A. Leonavičius. 

— JAV didmeisteriai dalyvau
ja tarptautiniuose turnyruose: Ar-
thur Bisguier — Venecueloje ir S. 
Reshevsky -»- Jugoslavijoje. Re-
shevskis po 9 ratų teturėjo 2į£ 
tš. ir 5 nebaigtas partijas. 

— JAV atviros (U.S. Open) 
pirmenybės rugpiūčio 9—22 d. 
įvyks Bostone. Iš Europos atvyks
ta didmeisteriai Kowalek ir Kelly. 
Dalyvių laukiama per 300. Labai 
geistina, tokio mąsto rungtynėse 

daugiau lietuvių, 
l-.-tfp Tantvaifes, 

vaidins ryškią rolę vokiečių pasi 
rodymuose. 

Minėtasis Schnellinger, ir pana 
šiai į brazilą Gerson žaidžiantis 
Seeler jau nuo 1958 metų pasau
linėse pirmenybėse gina vokiečių 
garbę. Pirmasis sužaidė 46, antra
sis 71 tarpvalstybines rungtynes 
už savo kraštą, jie ir Meksikoje pa 
dėjo vokiečiams kopti į viršūnes. 
Spaudoje sukurtą intriga tarp 
Mueller ir Seeler (esą pirmasis 
nenorįs žaisti su veteranu Uvve) 

Vaitonis, Žalys, Palčiauskas, Nas
vytis ir kt. Šios p-bės žada išju
dinti ir pasitraukusius iš aktyvaus 
žaidimo, pvz. žilagalvis Petras 
Kontautas. keliolika metų žaidęs 
So. Bostono lietuvių komandose, 
mano dalyvauti JAV atvirose pir
menybėse. Kontautas 1952 m. tu
rėjo ratingą 1980, t. y. buvo priar
tėjęs visai prįp Amerikos ekspertų 
klasės (betrūko 2 0 * ) i 1064 — 
turėjo 1759. -* • - '•- -

Kazys Merkis 

1970 metų nauja 
geriausia dovana 

Lietuvon 
Specialūs Rubliu 

PAŽYMĖJIMAI 
DIDŽIAUSIOS VERTES 
Jūsų gimines galės tvirkti, 

ką. jie nor i V. neshposyltorg. 
Užsienio valutos krautuvėse 
už pusę kainos a r b a net pi
giau. 

Mes d a b a r išleidome NAU-
J A katalogą su labai nupi
gintomis kainomis — že
miausios U.S.S.R. Reikalau
kite Sio naujo katalogo — 
JIS NEMOKAMAS — patys 
pamatvsite. Jūs sutiksite, 
kad SPECIALCS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI YRA GE
RIAUSIA. PAPRASTA IK 
GREIT 

SPECIALCS RUBLIŲ PA-
ŽYMĖJIMAI pristatomi jūsų 
giminėms i namus laike 3-4 
savaičių. Ant jų vardas ne
pažymėtas ir jais gali nau
dotis, bet kas, bet kada. bet 
ku:\ 
K A I P UŽSAKYTT 

Galite užsakyti b°t koki 
skaičių SPECIALIU RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMŲ po $2.13 už 
viena, ši yra pilna kaina, 
jokių kitų išlaidų nėra. 
Arba galite siųsti mums bet 
kokią sumą doleriais ir mes 
pake-isime. PILNAI GARAN
TUOTA. Mes turime 20 me
tų prityrimo šioj srity ir 
daugelį tūkstančių patenkin
tų Klientų. Mes garantuoja
me, kad ir jūs būsite pilnai 
patenkint i NUOŠIRDŽIU IR 
PATEKIMU PATARNAVI
MU 

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per 

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP. 
125 E a s t 23rd Street 

Second Floor 
New York, N. Y. 10010 

Tel.: 9S2-1530 

Reikalaukite mūsų nemoka
mo naujo katalogo. 
SVARBU 
Imame užsakymus automobi
liams ir butams. 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
VAIKŲ VASAROS STOVYKLA 

' A U Š R A " 
prasidės liepos M ir baigsis liepos 25 dieną, 

Pairapijos ir Mtų vietovių jaunimas pr i imamas nuo sep
tynių metų amžiaus. Mokestis vienam s tovyklautojui «ž 
dvi savaites 40 dol., už vieną $23.00; dviem s tovyklauto jam 
už 2 savaites $70.00, už vieną $40.00; t r im s tovyklauto jam ir 
daugiau už 2 savaites $90.00, už vieną $50.00. 

Stovyklos metu bus specialūs krepšinio kursa i . B u s taipgi 
visa eilė ir kitų sporto šakų, kaip stalo tenisas, l e n g v o j atle
tika, plaukimas, lauko tenisas, tinklinis i r t . t. V a d o v a u s pri
tyrę sportininkai. Registracija jau pradėta. 

R E C 
J. & J. PHARMACY 
2557 W. 69th Streei 

Telei. PR 6-4363 
P R I S T A T Y M A S 

P T A I 
STEEPLES PHAftMACY 
2434 W. 71 st Street 

Tel. 737-1112; jei už
daryta, tel. 776-4363. 

N E M O K A M A I 
Važiuojamos kėdes, rementai ir kt. įrankiai pirkti ar nuomoti, impor
tuoti odekolonai. Kvepalai, Tobler ir Fannie May saldainiai.. 

Nemokamai supakuojame dovanas. 

RYTŲ PAKRAŠČIO, MOKSLEIVIŲ 

ATEITININKŲ STOVYKLA 
bus nuo rugp ačk> 9 iki 28 d, Neringoje, Vermont, 

Stovyklai registracijos lapą norintieji gaut i t u r i kreiptis 
į savo kuopos vadovybę, globėją arba j MAS R y t ų Pafcrašcao 
Vadovybę pasiųsdami žemiau esančią atkanpą s u sau adresuo
tu, 9.5x4 coliu, voku, J . Rygeliui, 21 Blueberry - Hffl RdL, 
Mouroe, Conn., 06468. 

• : • 

Prašau pasiųsti Rytų MAS stovyklai lapų. 

Kokio amžiaus stovyklai kandidatas 

Ar stovyklai kandidatas yra ateitininkas 

(Neateitininką turi rekomenduoti artimiausios tnoksl. kuopos 
valdyba ir vienas sendraugis). 

Pavardė 

Adresas ... 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 

K V I E T I M A S 
Marquetfe Parko Lietuviu Namu Savininky Organizacija 

r u o š i a 

P I K IV I K Ą 
LIEPOS MĖN. 4 4 , BRUZGULIENES DARŽE, 

8274 Kean Ave. (prie Archer Ave.), Willow Springs, 111. 
JCSŲ LAUKS: Geras lietuviškas maistas; Maloni Jurgio Joniko muzika: 

Turtingas atsigaivinimo baras; Gausiu dovanų paskirstymas, 
latroSjirno bfldn. 

ATVYKITE - NESIGAILĖSITE. R E N G Ė J A I 
« • * • • 

• 



Mmtys ir vilty? 

JAV LAISVĖS ŠVENTĖJE 
Rytoj Amerika švenčia sa

vo 194-tą gimtadienį, savo ne
priklausomybės šventę, atsi
radusią nuo 1776 m. liepos 4 d. 
p a s i v y t o nepriklausomybės 
akto. Ta nepriklausomybės de
klaracija turi tik 1321 žodj, 
bet joje telpa visi svarbiausie
ji valstybės ir piliečių laisvės, 
demokratybės principai 

Nepriklausomybe paskelbda
ma Amerika teturėjo tik 3 mil. 
gyventojų ir tik 13 valstijų. 
Ją pasirašė 56 atstovai. Jie 
gerai suprato, kaip sunku bus 
atsilaikyti laisviems, atsiski
riant nuo plačiai keliuose kon
tinentuose jsistiprėjusios An
glijos. Ne veltui tada Massa-
chusetts atstovas John Adams 
pratarė: "Gerai suprantu, kiek 
vargo, kraujo ir lėšų reikės šią 
deklaraciją įgyvendinti". 

JAV nepriklausomybės pas
kelbimas buvo heroiškas ak
tas, atliktas jos signatarų. Pri 
siminkime tik keletą pavyz
džių: New Jersey atstovas R. 
Stockton žinojo, kad pasira
šydamas deklaraciją praras 
teisėjo postą Aukščiausiame 
teisme. Iš tikro, jis buvo už
darytas kalėjiman; jo privati 
biblioteka, viena didžiausių 
krašte, sudeginta, jo farrna su
naikinta ir dėl kančių kalėji
me jis mirė tebūdamas 51 m. 
amžiaus. L. Halio' ir G. Walto-
no, Georgijos atstovų, nuosa
vybe anglai konfiskavo ir juos 
įkalino. J. Hewes, N. Carolinos 
atstovo, šeima buvo išmesta iš 
namų, Delaware atstovas Rod-
ney, sirgdamas vėžiu, pakilo iš 
lovos, kurią jis laikė mirties 
patalu, kai jam pranešė, kad 
reikalingas lemiamas balsas 
priimti deklraciją. Jis raitas 
jojo 80 mylių į Phiiadelphiją. 
pareiškė savo pritarimą dekla
racijai ir susmuko kėdėje. So. 
Carolinos atstovai Th. Hey-
ward, Middleton ir E. Rutled-
ge buvo įkalinti. Virginijos at
stovas Th. Nelson prarado sa
vo turtą, remdamas kovas dėl 
laisvės ir mirė vargšu. Penn-
syfvanijos atstovas R. Morris 
prarado visą 150 turėtų laivų; 
New Yorko atstovo Fr. Lewis 
namus sudegino ir žmoną įka
lino, šios ir daugelis aukų ro
do, kad JAV nepriklausomy
bės signatarų deklaracija pa
reikalavo daug ryžto ir aukų 
ir turime pagerbti atminimą 
tų Amerikos laisvės kūrėjų. 

JAV nepriklausomybes de
klaracija yra dokumentas, ku
riame pažymima, kad Dievas 
yra žmogaus teisių pagrindas, 
kad Tvėrėjas yra suteikęs tei
ses, kurių niekas negali atim
ti; signatarai kreipėsi į Aukš
čiausią teisėj ąbūti liudininku 
jų intencijų grynumo ir dekla
racijos pabaigoje reiškia tvir
tą pasitikėjimą Apvaizdos gkv-

Ne tik Amerikos kūrėjai 
brangino religiją, bet apskritai 
su šiuo kraštu yra susieta dau 
gelis katalikų vardų. Amerikos 
atradėjas Kolumbas buvo ka
talikas. Amerigo Vespucci, pa
gal kurio vardą buvo pavadin
tas šis kontinentas, taip pat 
buvo- katalikas. Amerikos ty
rinėtojai ir kultūrinto jai, kaip 
Marąuette, Joliet, De Soto, Ju-
nipero Serra buvo katalikai. 
Laisvės kovų vadai: lietuvis 

Kosciuška, prancūzas Lafa-
yette, JAV laivyno tėvas John 
Berry, Washingtono adjutan
tas John Fitgerald buvo kata
likai. Seniausias JAV miestas 
yra šventojo vardu — St. Au
gustine, seniausias vakaruose 
— Santa Fe (Sv. Tikėjimas); 
ten taip pat užtinkame Corpus 
Christi, Santa Clara, San Die
go ir kiti reMginiai vardai, liu
diją, kiek katalikai prisidėjo 
prie šio krašto civilizacijos, ku 
riant miestus. 

Brangindama laisvę, demo
kratiją, religiją, sukūrusi svei
ką ūkinę sistemą, leidžiančią 

plačiai pasireikšti privačiai 
iniciatyvai, Amerika išaugo į 
galingiausią pasaulio valsty
bę. Prez. Nixonas, kalbėdamas 
St. Louis mieste birželio 25 d. 
galėjo pasidžiaugti, kad per 50 
metų JAV-se net 10 kartų pa
didėjo skaičius tų, kurie eina į 
aukštąjį mokslą. Amerika pa
sidarė aukščiausios pasauly ge
rovės šalis. Columbijos univer
siteto prof. dr. Ch. Hamilton, 
negrų intelektualas, paskelbė, 
kad per paskutinius 10 metų 
aukštyn peržengusių neturto 
ribą negrų buvo 35 procentai, 
žymiai didesnis procentas, ne
gu baltųjų. Tai minėtoj kalboj 
pažymėjo prez. Nbconas, pa
brėždamas, kad šiandien JAV 
universitetuose ir kolegijose y-
ra daugiau negrų, negu anglų 
yra Anglijos universitetuose 
ir negu prancūzų yra Prancū
zijos universitetuose. Taigi, 
nors rasinis klausimas tarpais 
įtemptas, bet blaiviai žiūrint 
tam nėra pagrindo. 

Už kelerių metų jau bus 200 
metų sukaktis nuo JAV ne
priklausomybės paskelbimo. 
Jau dabar yra —sudaryta ko
misija JAV revoliucijos 200 m. 
sukakčiai paminėti (American 
Revolution Bicentennial Com-
rnission). Kai ši komisija tu
rėjo savo posėdį Baltuosiuose 
rūmuose, prez. Nbconas teisin
gai pabrėžė, kad dabar ypač 
neturime užmiršti vystyti A-
merikos dvasini pajėgumą. Jis 
kalbėjo: 'Amerika 1976 me 
tais (švenčiant 200 m. sukak
tį) galės būti tuo, kuo ji yra 
ir dabar: geriausią maistą, ge
riausius butus ir geriausius 
drabužius pasaulyje turinčių 
žmonių šalimi. Bet mes dar ne
pasiekėme savo tikrojo tikslo. 
būdami pasaulio viltimi, nes 
atmindami tuos laikus, kai A-
merika buvo neturtinga, silp
na, menkų butų ir menkai ap
sirengusių žmonių šalimi, mes 
turėjome kažką, kas pagavo 
žmonių viltis ir vaizduotę... Dėl 
to savo 1976 metų tikslais pa
sirinkime ne tik žengti pirmyn 
visose šiose medžiaginėse sri
tyse, bet progresuokime Ame
rikos dvasios srityje". 

Dvasinio atgimimo, idealis
tinio jaunimo auklėjimo ypa
tingai reikia Amerikai. Chica-
goje vandalai neseniai nuvertė 
paminklą garbei kario M. L. 
Olive, kuris savo kūnu užgulė 
priešo granatą, kad pats mir
damas išsaugotų draugų gy
vastį. Jei naikinamas šitokio 
herojaus paminklas ,tai žymė, 
kad trūksta ne vien patriotiz
mo, o tiesiog humanizmo. To 
viso reikia ieškoti liepos 4 d. 
dvasioje. 4. Pr. 

Spaudoj ir gyvenime 
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AUSTRIJOS TURISTŲ ĮSPŪDŽIAI 
IŠ LIETUVOS IR LATVIJOS 

Gudriai užmaskuotas tikėjimo persekiojimas 
Kovo mėn. pabaigoj Lietu

voje ir Latvijoje lankėsi Aust-

fiimties valaadelei 

M U M S REIKIA VIDINĖS 
REVOLIUCIJOS 

rijos katalikų grupė. Jų kelionę spausdinti naujų reformuotų li
turginių tekstų. Per pastaruo
sius 25 metus Latvijoje galėjo 
būti išspausdintas tiktai lekci
jų ir liaudies maldų rinkinys. 
Tai yra labai maža. Trys tūks
tančiai leidinio egzempliorių y-
ra kaip lašas ant karšto akmens 
praktikuojantiems Latvijos ka
talikams, kuri ųpriskaitoma a-
pie ketvirtis milijono. 

tus. Šio atsilikimo priežastis y-1 mas tiktai šeimose. Nepaisant 
ra neturėjimas galimybės iš- i to, daugelyje parapijų visi vai-

organizavo Vienoje veikiantis 
austrų sielovados institutas. Tai 
nebuvo turistinis pasivažinėji
mas, kaip pažymi austrų kata
likų spaudos agentūra Kath-
press, bet studijų kelionė. Sie
lovados institutui rūpėjo aplan
kyti Baltijos kraštuose, Ukrai
noje ir Rusijoje veikiančias ka
talikų, evangelikų ir ortodoksų 
bendruomenes ir susipažinti su 
religine padėtimi Sovietų val
domuose kraštuose. Dėlto grupė 
buvo sudaryta iš specialistų, 
daugiausia teologų. 

Austrų katalikų spaudos a-
gentūros Kathpress redaktorius 
Franz Hummer birželio 16 d. 
agentūros biuletenyje pradėjo 
spausdinti kelionės įspūdžius, 
kurių santrauka pateikiama. 

Stokoja liturginių knygų 

1970 m. Verbų sekmadienis, 
rašo įspūdžių autorius. Perpil
dytoje Rygos vyskupo bažny
čioje turime progą išgyventi 
prasidedančią didžiąją savaite. 
Verbų sekmadienio liturgija y-
ra švenčiama pagal senąsias ap
eigas. Tik liturginius skaitymus 
ir Kančios istoriją kunigas iš 
sakyklos paskaito latvių kalba. 
Prie Verbų sekmadienio litur
gijos prijungiamos Kristaus 
kančios apmastymo pamaldos, 
po kurių tiktai apie 1 vai. p. p. 
tikintiesiems išdalinama Komu
nija. Pamaldų dalyviai, daugiau 
sia senyvo amžiaus ir žemesnių 
socialinių sferų žmonės, neturi 
galimybės aktyviai įsijungti į 
Eucharistijos šventimą. Dėlto 
meldžiasi kiekvienas atskirai, 
pvz. kalbėdami rožančių. Dėl to 
nėra kalti kunigai, rašo Dr. 
Hummer, Latvijos kunigams ne 
trūksta noro ir pasiryžimo prak 
tiškai įgyvendinti Vatikano II 
susirinkimo liturginius nuosta-

Kiršos poezijos. Įdomi ištrauka 
iš Amalriko knygos "Ar Sovietų 
Sąjunga išsilaikys iki 1984 m.". 
Čia autorius primena etinio 
gyvenimo nuosmukį Sovietuose: 
"Krikščioniškoji etika rusuose iš
nyko, marksistinės nė nebuvo, 
tat ir sugrįžtame į caristinę ideo
logiją didžia rusiškojo nacionaliz
mo, su jam būdingom jėgos bei 
ekspansijos ambicijom". Žurna
las pateikia įdomų aptarimą kny
gų mūsų mažiesiems ir jaunie
siems, rasdamas, kad jos turėtų 
būti pigesnės, daugiau iš išeivi
joje augančio vaiko pasaulio. Išgi
riamas Saleziečių spaustuvės dar
bas ir skatinama, kad tokių, kai
nuojančių po dolerį, būtų išlei
džiama bent 10-12 per metus. 

J. Daugi. 

Lietuvos katalikai turi liturgi
nius tekstus 

Kiek geresnę padėtį liturginių 
leidinių srityje Austrijos kata
likai rado Lietuvoje, kurią jie 
aplankė Verbų sekmadienio iš
vakarėse. Mūsų apsilankymas 
Vilniuje šio miesto atsakingiem 
pareigūnam buvo tartum kokia 
premjera. Mes buvome pirmoji 
oficiali katalikų grupė iš Vaka
rų, aplankiusi šią Baltijos res
publiką po Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. Vilniaus kapi
tulos vikaras mons. Česlovas 
Krivaitis su savo artimaisiais 
bendradarbiais "'vyskupo kuri
jos" pata&pose mums surengė 
tiesiog "nenuosaikiai nuoširdų'' 
priėmimą. Nepaprastai gausiai 
pavaišino, išpuošė juostelėmis 
ir gintaro dirbiniais. Su pasidi
džiavimu rodė naujas liturgines 
knygas, tarp kurių yra ir pir 
masis po Vatikano II susirinki
mo išleistas Apeigynas (tiražas 
3,000 egz.) ir bendraomeninis 
Maldynas, išleistas 6,000 egz. 
tiražu. 

Iš pokalbio, kuris šia proga 
užsimezgė tarp šeimininkų ir 
svečių, gavosi maždaug toks 
Lietuvos Bažnyčios vaizdas. Lie 
tuvoje iš viso yra 630 katalikiš
kų bendruomenių kurios yra 
padalintos į šešias vyskupijas 
ir vieną prelatūrą. Tačiau nė 
viena vyskupija neturi kanonų 
teisės kodekse numatyto vys
kupo ordinaro. Daugumą vys
kupijų valdo kapitulų vikarai, 
kurie kaip atrodo, tik dalinai 
yra gavę Vaitkano pripažinimą. 
Mūsų šeimininkas mons. Kri
vaitis pavyzdžiui, pastebi auto
rius, nėra įrašytas į Annuario 
Pontificio (Popiežiaus metraš
tį). Bet jis su pasitikėjimu pa
reiškia, kad Roma apie jį ži
nanti. Vilniaus arkivyskupiją 
tam tenka valdyti nuo 1961 m., 
kai vyskupas Julijonas Stepo
navičius buvo ištremtas ir su
kliudytas eiti šias pareigas. 

Sielovada — tik bažnyčioje 

Sielovados darbas Baltijos 
kraštuose yra apribotas bažny
čios sienomis. Religinis moky
mas ir auklėjimas yra įmano-

kai beveik be išimties yra krikš-
tyjarni. 

Spausdinimas ir skleidimas 
renginių knygų bei kitų raštų 
yra draudžiamas. Net iš užsie
nio gauti religinės literatūros 
yra draudžiama, nes tai yra 
laikoma religine propaganda. 
Kunigai dėl to turi studi juot iš 
senų, atgyvenusių teologinių 
veikalų. Kiekvienas toks teolo
ginis veikalas yra saugojamas 
kaip didžiausia brangenybė. Nu 
jausi teologiniai ir filosofiniai 
veikalai Lietuvos ir Latvijos 
kunigams yra neprieinami. 

Vyskupai turi teisę paštu iš 
užsienio gauti Vatikane skel
biamus bažnytinius dokumentus 
ir Vatikano dienraštį "L'Osser-
vatore Romano". Šie leidiniai 
jiems yra vienintelė priemonė, 
kuria jie palaiko ryšį su krikš
čionybės centru ir katalikų pa
sauliu. 

Bažnyčios — valdžios 
nuosavybė 

Visi bažnytiniai pastatai yra 
nusavinti. Rygos vyskupas gy
vena buvusių vyskupo rūmų 
sargo namely. Parapijų bend
ruomenės už bažnyčią ir kitus 
pastatus turi valstybei mokėti 
nuomą. Bažnyčių išlaikymas ti
kintiesiems sudaro didelę naš
tą. Sovietinė valstybė nesidro
vi iš savo pihečių išspausti di
deles sumas už jų ir jų tėvų 
rankomis pastatytas bažnyčias, 
nors šias sumas suaukoti turi 
dažniausiai patys vargingiausi 
gyventojų sluoksniai — darbi
ninkai ir kolchozininkai. 

Bažnyčių išlaikymui tikintieji 
aukoja mielai ir gausiai. Aust
rų katalikų grupė stebėjo, kaip 
Rygoje pamaldų metu tikintieji 
į aukų lėkštę metė mažiausiai 
po vieną rublį. Tikintieji tokiu 
būdu gina savo bažnyčias. Jie 
žino, kad nesumokėjus nuomos, 
valdžia galėtų bažnyčią uždary
ti. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tikintieji yra visiškai izoliuoti 
nuo Vakarų pasaulio. Apie Baž
nyčią Lietuvoje pasaulis dažnai 
išgirsta iš lietuvių emigrantų, 
tuo tarpu Latvijos ir Estijos 
tikintieji yra beveik visai už
miršti. Katalikų Bažnyčios atei
tis Baltijos kraštuose, daro iš
vadą įspūdžių autorius, priklau
sys nuo kunigų prieauglio. De
ja, tiek Kauno, tiek Rygos se
minarijos yra labai suvaržytos. 
Rygos seminarijoje šhio metu 
gali studijuoti tiktai penki kan
didatai į kunigus. Vienintelėje 
Lietuvos kunigų seminarijoje 
Kaune, autoriaus žiniomis, šiuo 

Gera tam, kuris toks stiprus, 
jog žemę pajudina; kuris visa 
pažįsta ir pavergia. Ir vargas 
tam, kuris nors vieną dieną už
miršo, kaip labai jis priklauso 
tamsiųjų galių; kuris kovoja 
neatsargiai ir apsileidęs. Taip 
kalbėjo Ch. Morgenstern. 

Gerai žinai, kad ten, kur pa
slėpti dideli turui!, durys stip
riai užrakintos. Ir juo didesnes 
brangenybes norime apsaugoti, 
juo rūpestingiau uždarome du
ris. Didžiausias turtas yra žmo
gaus taurumas — ryškinimas 
žmogaus panašumo į Dievą, pa
siekimas gryno dvasingumo 
sampratos. Filosofo dr. J. Gir-

mą ir despotizmą, godumą ir 
pavydą ir ugdydamas kantrumą 
aplink mus esančioms idėjoms 
ir asmenims. Jei žmogus suge
bėtų parodyti kiek mažiau ego
izmo ir puikybės, kiek daug-a.-
meilės bei kilnaus jausmo tai 
daug pikto ir nelaimių būtų iš
vengta. 

Mus kurdamas, Dievas dali
nasi su mumis buvimu. Tapaa-
mas žmog"jmi, Dievas dalinasi 
Dievas taip pamilo pasaulį, kad 
davė savo vienatinį Sūnų (Jon. 
3,16) — davė ne taip, kad jis 
tiktai tarp žmonių gyventų, bet 
kad ir pats tikru žmogumi bū
tų. Jei išganymas yra žmogaus 

niaus žodžiais tariant, žmogus | susijungimas, sako dr. A. Ma-
lieka amžinybei pašauktu Die- j ceina, tai išganymo esmę kaip 
vo kūriniu ir tada, kai neigia 
šį savo pašaukimą, netikėdamas 
Dievą. Dievas nerandamas be 
tikėjimo. Iš užburto rato gali
ma išsivežti tik tikėjimo šuoliu. 
Šis šuolis nėra aklas, nes remia
si visoje būtyje slypinčiu Die
vo liudijimu. 

Siela keičia savo kelio kryp
tį, bet ne savo esmę. Blogi įpro
čiai nesti išguiti staigiai ir ga
lutinai ,o tik pajungti ir apval
dyti. Tačiau vienu ar kitu bū
du jie vėl stengiasi atsigauti 
net ir šventuosiuose. 

Kas žmogų kankina? — klau
sia Giovanni Papini. Jis ir at
sako: gi dvigubas žmogaus in
stinktas, — kad į mylėtų ir jo 
bijotų. Trys pagrindiniai potroš 
kiai — aistra, domėjimasis, iš
didumas, kuriuos Dantė užtiks 
girioje po trijų žvėrių gaurais, 
kilnaus žmogaus yra apraminti 
ir pasmerkti, bet neišrauti. Žmo Į 
gus ryškina savyje panašumą į 
Dievą, tramdydamas šiurkštu-

tik ir sudaro meilė, nes meilė
je, kaip S Verchovskis teisin
gai pastebi, "įvyksta tobuliau
sia vienybė. Kristus išganė vi
sus todėl, kad visus sujungė mei 
le su savim, o per save ir su 
Tėvu bei šventąja Dvasia. Die
vo karalystė yra meilės karalys
tė, Kristus yra jos centras". 
Todėl Kristus yra tobuliausias 
Dievo meilės apsireiškimas. Nau 
joje istorijoje Dievas gyvena 
tik Kristuje dUevažmogiškuoju 
pavidalu. 

Sielos išganymą sudaro t rys 
valios: Dievo valia, kuri duoda 
malonę; to žmogaus valia, kuri 
Dievo malonę gali laisvai pri
imti ar laisvai atstumti; mūsų 
visų valia, nors ne visų lygiu 
mastu — pagal tai, ar Dievas 
mus paskiria tiesioginiu ar ne
tiesioginiu tos sielos išganymo 
įrankiu. 

metu esą 33 auklėtiniai, kurie 
labai vargingose sąlygose ren
giasi kunigo pašaukimui Blo
giausia yra tai, kad seminari
jose trūksta naujausios teologi
nės literatūros. 

Visai Lietuvai ir Latvijai šie
met įšventinta tiktai 12 naujų 
kunigų. Kz. 

Kun. John McLaughlin. 43 m. bu
vo respublikonų nominuotas į se
natorius Rhode Island valstybėj*. 
Jei jis laimėtų rinkimus, ta: būtų 
pirmas katalikų kunigas senato
rius. 

Kinijoje buvo bado metas. 
Hon - Lok ir jo žmona gyveno 
baisiame skurde: teturėjo tik 
keletą saujų ryžių. 

Tą dieną atėjo pas juos kai
mynas, prašydamas pagalbos. 
Hon - Lok žmona tarė savo vy
rui: "Jei mes jam duoskn ry
žių, patys badu mirsime''. Bet 
vyras atsakė: "Jei nepagelbėsi-
me kaimynui, mudu gal mirsim 
rytoj, o jis jau šiandien mirš
ta". Ir pasidalino ryžiais su var
gingesnių už save. 

Dievas nenori, kad mes nesi
rūpintume patys savim, bet taip 
pat nenori, kad uimirštumėm 
kitus. Jis davė mums meilės 
taisyklę: "Daryk kitiems, ką 
norėtum, kad kiti tau darytų". 

Kad tu nežinai iki kokio taš
ko turėtum nueiti artino mei
lės keliu. įsivilk, kaip sakoma, 
į artimo kailį ir pagalvok, ko 
tu tuo atveju norėtum, kad kiti 
tau darytų. 

Pasaulio problemos yra mū-
(sų asmeninių problemų tęsinys. 
Pažvelgę į pasaulį, matome pa
tys save su visokiu kvailk>jimu, 
neapykanta ir savimeile. Pasau-

(Nukelta j 5 pusL) 

Nepaisant išlaidų ir kylančių vi
sai spaudai sunkumų, vis regulia
riai eina mūsų iliustruotas kultū
ros žurnalas "Lietuvių Dienos", 
redaguojamos poeto B. Brazdžio
nio ir leidžiamos Ant. Skiriaus. 
Tua ryg tęsiamos laisvoje Lietu
voje buvusios "Naujosios Romu
vos" tradicijos. Naujausiame (V) 

numery gausu iliustracijų ir in
formacijų apie lietuvių kalbą Chi 
cagos universitete ( gen. kons. 
Daužvardžio žodis), apie genoci
do parodą, muzikės O. Metrikie-
nės kūrybą, Balzeko lietuvių kul
tūros muziejų ir daugybę kitų įvy
kių. 

Duodama dar nespausdintos F. 

TRYS IŠJUOKTI VYRAI 
TIRSO DE MOLINA 

— Gana. Be jokios abejonės taip ir bus, —tarė 
Santillana. — Nelieka nieko kito, kaip vieni kitiems 
atleisti ir tvirtu žingsniu įžengti į gavėnią, kuri prasi
deda rytoj. 

Taip ir buvo padaryta. Apžavėtas dailininkas pa
siliko su pagieža prieš vaiduoklius, o jo žmona — su 
viltimi, kad jos pokštas jai laimės laukiamą deimantą. 

IV 

Gražioji nevykusiai ištekėjusi nenusiminė, maty-
j dama savo dviejų varžovių gerai pavykusius ir sub
tilius pokštus. Priešingai, ją paskatino išspręsti du rei-

. kalus: laimėti deimantas ir pagydyti savo pavydulin
gą vyrą. Todėl ji pasielgė kitaip. 

Tik ką buvo atvykęs į Madridą jos brolis vie-
j nuolis. buvęs viršininkas vieno vienuolyno, esančio už 
j sostinės ribų. Jis savo griežto gyvenimo taisyklėmis 
stengėsi pataisyti tai, ką žmonių ydos sugriauna. Pa
vydulingasis Santillana nieko nežinojo apie jo atvy
kimą. Jo žmona, jam esant vienuolyne, laiškais, o da
bar per pasimatymą nusiskundė dėl nelemto gyveni
mo, kurį turėjo kęsti nuo jo užgaulių įtarinėjimų. Ji 
pasakė, kad, jeigu nebūtų bojusi jo garbės ir neatsi
žvelgusi į tai. kas kenkia moterų geram vardui, pradė
jus su vyrais bylinėtis ir prašyti skyrybų, jau butų jį 
pametusi pagal bažnytinio teismo sprendimą. 

Iš pavydulingo senio kaimynų ir draugų išmin
tingas vienuolis žinojo savo sesers likimą, kad ši gy
veno juo besibodėdama ir nusiminusi. Jis panoro su
rasti būdą, kaip jam apšviesti protą ir, nesuardant 
moterystės ryšio, įtikinti, kad gali būti reiklus, kiek 
tai teisinga, savo žmonos elgesio atžvilgiu. Norėjo pa
rodyti, kad nepagrįstas pavyduliavimas dažnai išbudi
na tą, kuris miega. Bet, nors daug galvojo apie tai, 
niekada nepataikė rasti atitinkamos priemonės, galin
čios nugalėti įsikerojusį blogį, kurio, jau tapusio įpro
čiu, beveik nebebuvo galima išrauti iš jo įtarios se
natvės. 

Jis jai buvo rašęs, patardamas surasti tinka
miausią priemonę, kurią panaudojus, neapkraunant 
bažnytinio tribunolo savo skundais, ji galėtų likti pa
tenkinta, o jos vyras ramiai gyventi. Nors ir kažin 
kaip būtų sunkiai įvykdoma jos surastoji priemonė, 
jis nepasigailėsiąs visų galimų pastangų jai įgyven
dinti. 

Taigi dabar, radusi progą jį panaudoti šitų pa
žadų įvykdymui, išgydyti Santillana ir pakeliui laimėti 
deimantą, vieną rytą. kai jos vyras išėjo išklausyti 
mišių ir pamokslo, nes tai buvo gavėnios pradžia, pa
šaukė gerų norų vienuolį. Pradžioje jam pasiguodusi 
ir apverkusi savo vargus bei kančias, pasakė, kad ne
randanti kitos tinkamesnės priemonės išguiti iš jo 
iškrypusios ir susenusios galvos pragariškus pavydu
liavimo nuodus, kaip tik tą, apie kurią vėliau suži
nosite. 

Tai jam išpasakojo su visu įtikinančiu iškalbin
gumu, kokį sugeba moterys panaudoti su ašaromis, 
atodūsiais ir primygtinais maJdavinaais, užbaigdama 

tuo, kad, jeigu nesutiks, neišvengiamai turės baigti 
savo vargus ir savo gyvenimą, išsiskirdama arba pa
kibusi ant namų sijos. 

Priemonė, kurią nelemtai ištekėjusi pasiūlė šven
tajam vyrui, turėjo daugybę nepatogumų. Bet galu
tinai visus juos nugalėjo brolio meilė, vienuolio pa
maldumas ir noras sutrukdyti nevilties padarinius, ku
rie, atrodė, lauktini atsižvelgiant į Hipolitės — tuo 
vardu ji buvo —didelį susikrimtimą ir sielvartą. Pa
žadėjo padaryti taip, kaip ji prašė. Paskyrė dieną, at
sisveikino, parvyko į savo vienuolyną ir išdėstė reika
lą savo pavaldiniams. Jie jį labai mylėjo ir, sužinoję, ko 
kios žalos galima buvo atsikratyti ir kokios naudos 
galima buvo laukti, jeigu sumanymas bus įvykdytas 
abiejų susituokėlių ramybei, jie sutiko su viskuo, ką 
jis palieptų, ir paragino greičiau vykdyti 

Taip paskatintas, sutartu laiku pasiuntė dvi un
cijas stiprių miltelių, kuriuos išgėręs žmogus už
miega keturioms ar penkioms valandoms, taip giliai 
netekdamas sąmonės, kad tas miegas skyrėsi nuo 
mirties tik trumpą laiką, kada širdis grįždavo prie 
savo gyvybinio darbo. 

Gudrioji Hipolitė juos priėmė labai patenkinta 
ir pietų metu supylė į vyną. kurį vyras mėgo. Kąsnis po 
kąsnio jį barė. Gurkšnis po gurkšnio jis gėrė. Paga
liau paskutinį gerdamas ir nebelaukdamas, kada bus 
nuimta staltiesė, krito kaip akmuo į šulinį, — taip 
smarkiai paveikė tie milteliai. Jeigu iš anksto to ne
būtų žinojusios jų davėja ir tarnaitė, būtų patikėju
sios ir dėl to nė kiek nenusiminusios, kad savo mirtinu 
Santillana pagaliau nutraukė vedybas. 

(Bia daufuui 



CLEVELANDO ŽINIOS 
PROF. SCHUMAKERIS APIE 

KATALIKIŠKĄJĄ KAIRE 

Birželio 19 d. Amerikos Lietu
vių konservatorių klubo susirinki
me kalbėjo vienas žymiųjų kon-

po truputi ima užimti norimą po
ziciją: nustatyti glaudesnį, rimtu 
darbu pagrįstą bendravimą su 
amerikiečių dešiniais. 

Sekantis konservatorių klubo 
servatorių veikėjų prof. Leonas susirinkimas įvyks liepos 17 d. 
Schumakeris, sutraukė apie 80 Advokatas J. Fay kalbės tema: 
klausytojų į nedidelę, bet jaukią "Komunistų smelkimasis į mokyk 
ir vėsinamą Union Savings salę, l i n i o jaunimo eiles. 
kuria jau penkti metai naudojasi 
lietuviai konservatoriai. Išsamia, 
gįerai paruošta paskaita, prelatas 
nušvietė komunistų inspiruotų gai 

"GRANDINĖLĖ" JAU NAMIE 

ir parapijai. ! Vodkos bonką. Direktor ius Jie- NAUJIENA ASTMA 
Klubas turi 23 narius ir vieną įpė nesijaudinti dėl šio reikalo, į &EJESGANTUIHŠ 

garbės narį- Vidurinių Vakarų nes galėjo ir daugiau i šska i ty-
plotai paką' karnai vandeningi j ti, jeigu jie prie bonkos vodkos Mokslininkai išrado ir j au p ra 
meškeriojimui, tačiau medžio- butų užsisakę ir pietus. Drau - dėjo gamint i apara tą sergan-
jimui tenka vykti didelius auo-Įgui Grigorijuj paaiškėjo, kad t iems a s t m a ir kitomis kvėpavi-
tolius. Briedžių ir laukinių ka- i Rusijoje ir už savo da rc š tumą rao organų ligomis, kurie iki šiol 
lakutų medžiojimui tenka vykti 
apie 600 mylių j miškingas vie
tas esančias t a rp VVyomingo ir 
South Dakotos, netoli Black 
Hills kalnų Sezono metu šioms 
kelionėms mėgėjų visuomet at
siranda. J. D. 

Birželio 17 iš Floridos Miami 
valų smelkimasi į kataliku Baž- P i r m i e J i Clevelandą pasiekę skam 
nyčią. Nurodė bent penkiolika pa, t in imai skelbė, kad taip pat p i r - j _ « u n i f o r m u o t u » "Grandinėlės 
vardžių ir apie tiek pat organiza- • ? * . Grandinei** šokėjai Cle- ? m ergaičių ir berniukų. Visų vei-

Konservatorių klube Clevelande iš k. į d : Česlovas Šatkauskas, Alis 
Benas, prelatas Leonas Schumacheris ir Zigmag Dautartas. 

cijų, prisidengusių gražiais var
dais, bet tikrovėje bandančių su-
demoralizuoti katalikų Bažnyčią. 
Viena tų organizacijų yra išleidu
si "katalikiškų" pamokslų vadovą, 
kurį buvo stengiamasi įbrukti ka
talikų dvasiškiams (kad galėtų pa 
simokyti, kaip sakyti "gražius" pa
mokslus). Tačiau yla greit išlindo 
iš maišo, nes sistematingai komu
nistai buvo gretinami su katali
kais, pav. "Katalikai ir komunis
tai turi daug nuopelnų, bet, ir 
daug neišspręstų klausimų". 

Apie du trečdaliai publikos šį 
kart buvo amerikiečiai. Taigi at
rodo, kad lietuviai konservatoriai 

velande būsią 7 vai. vakareį Tad; d u ^ J - a i 5 k u s ^ : ^ s~_ ^USŲ M M H J O S G 

ir Grandinėles pasitikti pradėjom | p r a n t a m a ; t o k i u į t a 

rinktis šiuo metu. pir- j n e p H n o m i e g Q n a h ų ( v e n ecue lo j į O m a h a , N e b f . 
koncertuojant kasdien, dėl kelio-' 
nių bei pasirengimų ėmė trūkti 
laiko) ir vis dėlto sunkaus darbo 
dideliam kartšty ir jaunos jėgos 

lėmė išsekti. Bet visi patenkinti. 
C. Cafarel i bei būreliu sokejų.jV f s i . L V i s j ^ M i s į j a 
Trečiasis lėktuvas gerokai vėlavo, a t l i k t a V a i s i a j a i š k a s _ K o l u m _ 
nes jame buvo pacos stambio-1 b i j o s i r V e necuelos spauda pilna 
šios žuvys Ir kaitau po devynių į i l g i a u s i u 7 g e r i ausiu, palankiausiu 
m nusileido - - is jo lipo A. Sa-1 a p r a š y m ų s u S p a l v o t o m i s bei na^ 

PATS SAU NUSIPIRKO 
DOVANA 

Sąjungoje dirbo '*"** Į * " * * automobilį, kurį n u d e guonio . 
sulaikiusi ir padariusi Kratą, 

mojo lėktuvo išlipo ar šeši. Po 
gero pusvalandžio leidos antrasis 
lėktuvas, ir čia pasirodė sol. Al
dona Stempužienė su savo paly
dove Clevelando operos direktore 

MEŠKERIOTOJŲ 
GEGUŽINĖ 

Viename Dono srities sovcho-
ze Sovietų 
darbštus kolchozininkas Grigorij 
Suleimanov, kurį kolchozo direk
torius nutarė apdovanoti. Ta 
proga Lzvestija rašė: Mielas 
drauge Suleimanov, mūsų kolek
tyvas už jūsų darbštumą y r a 
dėkingas Kolchozo direktorius 
ir komitetas nutarė jums nu
pirkti nežymią dovaną — sku-

RADO 16 BOMBŲ 

rėkia pačiam apsimokėti. KL turėdavo atsigult i ligoninėn ir 
[jiems duodavo kvėpuoti dirbti -
' n u būdu deguonį. Dabar tokie 
ligoniai ga lės nusipirkti apara
tą, kurį galės nešiotis panašiu 
būdu kaip fotografijos aparatą. 

New Yorko policija J e r s e y Reikalui esant , šis apara tas pa-
Cty , viename netoli bažnyčios gamins reikiamą kiekį kvėpavi-
esančiame sklype, rado 16 pa- m u į deguonio. Apara te yra maž 
degamų bombų. Tuo pač iu me- daug pusė li tro specialaus skys
tu policija pastebėjo pravažiuo- gį0i kurig pagamina 550 galio-

•L 

gienė, L. Sagys, R. Babickas, A. 
Barzdukaitė - Babickienė, R. Ku-
dukis su savo žmona, čia taip pat 
buvo daugiausia ir pačių šokėjų 

BUSINESS SERVICE 
DIRECTORY 

"Let an Expert Do It" 
šios biznio firmos didžiuojasi faktu, kad jais galima pasitikėti, ir ge

ru patarnavimu, bei prekėmis. Jos pasižada savo klientams teikti geriau
sią patarnavimą už kuo žemiausias kainas. Kreipkitės į jas visais savo 
reikalais... 

N A M Ų — RAŠTINĖS - KOMERCINIAIS -
PROFESINIAIS — INDUSTRIJINIAIS. 

Arrowhead-Republic Service 
& Maintenance Company 

Air oonditioning-, base board heating, 
fjteis Water Heaters. 

Licensed Bonded & Insured 
4827 W. Chicago Ave., Chicago, IU. 

m P H O N E 287-4725 

AIRPORT HONDA 

tūraliomis nuotraukomis, lietu
vių ir Lietuvos vardas ne tik 
spaudoj, bet žmonių pokalbiuose, 
krautuvių vitrinose, gatvių plaka
tuose! O Kolumbijos ir Venecue
los lietuviams tai pasididžiavi
mo, entuziazmo ir tautinių šven
čių dienos, daugelio pergyventos 
net su džiaugsmo ašaromis. Štai 
viena kita ištrauka iš jau gautų 
laiškų: "Kolumbiečiai, kaip ir 
mes, nežinojom kuo daugiau ža
vėtis — Grandinėlės šokiais ar jų 
muzika. Viskas, kartu sudėjus, pa
sakiška!" "Pasisekimas didžiau
sias, pilnos salės žmonių". "Gran
dinėlės vizitas į Pietų Ameriką 
buvo didelė ir labai gera reklama 
Lietuvai ir mums, čia gyvenan
tiems lietuviams". "Garbė tėvams 
dėl tokių puikių vaikų". Ir t. t. 
Štai kodėl Clevelando lietuviai 

Omahos medžiotojai ir meš
keriotojai susitelkę į klubą "Ą.-
ras" ne t ik laiko organizacinį 
ryšį savo tarpe, bet ir išeina timosi aparatą "Jaunystė" 
viešumon surengdami pramogų į 
visai kolonijai Birželio 14 d. 
už miesto ribų esančiame ūky
je klubas surengė viešą geguži
nę ir davė progos lietuviams 
pabendrauti gryname ere. Daly
vius bufetiniu fcūdu skaniai vai 

rado atsišaukimų, kurie k u r s t o 
portoriMečius ats iskir t i nuo 
Amerikos. Taip pa t r ado juos
tas su įrašytomis Cast ro kalbo
mis. Suladcė 6 asmenis por to r i - , vandeny alyvą, nemitraukdama 
kiečius. kL vandens. 

— Okeanų inžinerijos b-vė iš
rado gumą. kuri sugeria išpiltą 

Apdovanotasis buvo labai pa
tenkintas, kad ir tokia maža 
dovanėle. Bet kai išmokėjo algą 
jis pastebėjo, kad iš jo algos 
perdaug išskaitė. Tuomet jis 
nuėjo pas kolchozo direktorių 

šmo šeimininkes: Teresė š a l - j 1 ^ 1 5 3 ^ išsiaiškinti. Direktorius 
kauskienė, Janina Agurkienė ! paaiškino, kad jam buvo iš al-
ir Loreta Sakalauskaitė. Pobū- į gos išskaityta už padovanotą 
vio rengėjais buvo klubo valdy-! skutimosi mašinėlę. Apdovano-
ba, kurią šiais metais sudaro: itasis norėjo skutimosi aparatą 
pirm. Apolinaras Daukintis J grąžinti, bet direktorius su nu-
sekr. Algimantas Lizdas, kasin. sistebėjirrm pareiškė, kad toks 
Vytautas Arnauskas ir reik. ve- j io elgesys ne tik jį, bet ir visą 
dejas Kazys Gėgžna. [kolektyvą įžeistų. Tuomet apdo-

xr, , . , , -, ! vanotasis paklausė direktoriaus. 
Klubo veikla duoda pajamų, i, ' , 7 ^ . . . . 

, j • _4.; j kodėl uz skutimosi aparatą is-
kurios panaudojamos vertm-1 "•"* . 
giems visuomeniniams tikslams. Yra užplanuota duoti Lietuvių 

skaitė daugiau kaip j is kainuo
ja krautuvėje. Direktorius ra-

SALES & SERVICE 
2 wheels now — 4 to come — Beai 
with us — You'U be glad you did. I taip pat didžiavos savo šeimos na-
4534 W. 63rd St, Chicago. Hfiaoisiriais ir gausiai atvažiavę, grįžusius 

, PHONE <67-2070 Į nuoširdžiausiai sveikino. Tarp su-
STATE FARM is all you need T R A V E L TRAILERS t ik t i aU^kusiu buvo matyfi PLB 

1 •"" " ' " * " "*~ ' " (valdybos pirm. St. Barzdukas, LB 
'Clevelando II apyl. pirm. inž. VI. 
:Čyvas, "Tėvynės garsų" radijo 

fondui "l,000 dol. Tam tikslui į miai atsakė, kad skutimuisi apa-
šiais metais įneš 7-tą šimtinę, ratą pirkti buvo išrinkti keli 
Metų pabaigoje j ie kasmet įtei-1 darbininkų aktyvistai, kurie uz 
kia stambesnes sumas Vasario šį vargą gavo 3 rublius arbat-
16 gimnazijai, vietos skautams : pinigių, už kuriuos jie nusipirkę ĮI 

to know about insurance. 
Home — Life — Health 

GLENN WRAY - 6249 S. Kedzie 
Chicago, BU — PRospect 6-2055 

SOUTHWEST SHEET METAL 
CONTRACTORS, INC 
3267 Columbus Avenue 

Zhicago, Ulinois — Phone PR S-S6S6 
Air Conditiottg - Heating - Cooling 
and Hot Water Systems Installed. 

M O N T Y ' S 
L I Q U O R S 

8550 SOTJTH PLXASKI ROAD 

CHICAGO, ILL. 60652 

VAN MALĖ BUICK, INC. 
7051 Sooth Wcstcrn Ave. 

Chicago, Ulinois 
For a good deal, call 

776-0500 

"Streaailine" — "Space Age" 
Sales — Service — Parts 

CHICAGO STRKAMLIN'E SALES 
152nd & Torrence Ave., C a W t v e d l }' S t e m P U Z I * i r J į O B į į 
City, IUlnois - Phone 868-3377 sutikimo vakarą Grandinėlei 

; rengia abi LB apylinkės liepos 19 
d., sekmadieni, naujosios parapi

j o s salėj. Čia Clevelando lietuvių 
Širdys atiduos savo "Grandinėlei" 

j tai, ką ji yra nusipelniuis: pa-
'dėką ir meilę. 

S.P. 

ROLLLV WHEELS MOTOR 
S A L E S 

Suburbau Used Cars 
Dealer Will Finance 

5801 S. Western Ave., 476-8300 
5700 So. Western Ave,, 436-2855 

V a n Malė Buick, Inc. 
7051 So. Westem Avenae, 

CHICAGO. ILLINOIS 
F o r A Good Deal, Call — 

7 7 6 - 0 5 0 0 
J. and J. Shell Station 
6658 S. Western Avenue; 

Chicago, Illinois 
PHONE — 434-8394 

MR. SCOTTS CAPRI MOTORS 
Fine Care At Fair Prices 

100% Guarantee 
Phone — WA 5-3900 

5800 So. Westem Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 

Estate CansOTvation 
Btusiness Continuation 

CONRAD S- RERKIN AND 
ASSOCIATES 

10200 So. Cicero Ave., Oak Lawn, 111. 
00453. Tel.: 036-5995 or 636-0114 

Group Insurance Programs—Ponsion 
& Profit Sharinp Plans—I^ifc Insur. 
and Aruiuities—Fire and Casualty. 

HOLD3AY CAMPERS, INC. 
Comptate Line Ot Gampine; Efprip-
mcitt and SuppUes. Motor Home 
Rentals. One of the Larsest Setec-
tions in the Midvest of: 
Truck Cantpers, Motor Honies. 
Snorst Covers, Travel Trailers. Etc 

FmanciriK Available 
PHOVE — (815) 1S6-3O80 

6% miles north of Plainfield Rd. — 
H.t?hway 59 

Phone — 767-0303 
WESTLAWN LOCKSMITHS 

8530 South Pulaski Road 
Chicago, Ulinois 60652 

Door Checks Sold — Repaired — 
Installed. Keys Made While-U-Wait 

MTDWAY LOUNGE AND 
BANQUET HALL 

4223*24 West 63rd Street 
Chicago, Ulinois — Tel. 581-4222 

Tony and Florence Pastiak 
cordially invite you. 

WALS TRAILER .AND TOOL 
RENTAL 

For your trailer and MM needs 
Cail or see us first — 

POrtsanonlh 7-2128 
4827 W. 63rd St., Chicago, Ulinmii 

A & C SHEET METAL CO. 
Gutters, Downspout<5, Heating, Air-
oomditioning, Stainless steel chimney 
liners, Emflneerjng' serv^«>. 
Serv-ing the So. Sid>̂  for over 20 yrs. 

5159 South Kedzie Avenue 
PHONE RE 7-7303 

Southwe*,t Sopreme Heating & 
Air Conditioning 

Heat ing, Cooling. Gas Conversions. 
Inafallations and Service 

2917 W. .^ th St , Chicago, niinois 
PHONE 737-8900 

ALTON ArTOMOTTVE 
SERVICE CENTT-:K 

7829 So. Kedzie Avenue 
Auto Air Conditioning, Transmission 

Service. Vacation Special Prices. 
Brakes and Front End Alijęnment 
COBfK FN OR CAIilj — 471-0711. 

JUOZAPAS A. ENČERIS 
II-jo Pasaulinio Karo veteranas 

Gyveno 4 4 H S California Avenue 
Mirė liepos 1 d., 1970. 6:10 vai. popiet, sulaukęs 50 m. am

žiaus. Gimė Chicagoje. Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Maria ir Laura, sū

nus Allan, motina Antanina. 4 broliai: Antanas, Kriatopas. brolie
nė Mary Catherine, Kazimieras, brolienė Mariene. ir Jonas, brolie
nė Barbara. 3 seserys: June Kubaitis. švogeris Edvardas, Elena 
Cheske, švogeris Edvardas, ir Teresė Enčerytė. uošvės Antoinette 
Wieigus. 2 švogerkos Bety Biskup su vyru Andrew, ir France* 
Wielgus. ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Veliones žmona bu
vo mirusi Mary Wielgus. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., liepos 4 d.. 10 vai. ryto Eudei-
kio koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuves Įvyks pirmad.. liepos 6 d., iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekaito Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Resurrection kapines. 

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

Nuliūdę. Dukterys, sūnūs, broliai, seserys, uošvė ir kiti gi
minės. 

Laidotuvių direktorius Gaidas ir Dairnid. Tel LA 3-0440 

Birželio 27 d. Clevelando aerodrome susirinko didelis būrys Cleve
lando lietuvių pasitikti Grandinėles, po sėkmingos kelionės Pietų Ame
rikoje. Nuotraukoje grupės vadovai A. ir L. Sagiai ir dalis šokėjų 
tėvų. Nuotr. J. Garlos 

Brangiam tėvui 
A. f A. ADOLFUI KRIPKAUSKUI 

mirus, jo dukrai skautei akademikei VIRGINIJAI 
KRIPKAUSKRITEI - JURGIENEI ir jos vyrui. vel:onies 
žmonai, tėvams, seseriai ir kitiems giminėms reiš
kiame gilią užuojautą. 

Akademikiu Skaučių Draugoves 
Chicagos Skyrius 

Rebecca Beasky. 27 m., buvo su
žeista pernai gruodžio mėnesį North 
Central linįjos sudužusiame lėktuve 
O Hare aerodrome. Šiomis dienomis 
teismas pripažino vieną mil. dolerių 
atpildo Beasley. kuri toje avarijoje 
visam gyvenimui buvo paralyžuota. 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jia plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 

IKiwe,,w^^ '̂lwm'ETOmim!u.:ii.jii!ii!W^ 
II ; • " i . v — i i » »i* nii i — . ^_ . m-

Rimties valandėlei 
(Atkelta is 3 psl.) 

lis negali būti pakeistas, kol bus 
nepakeistas žmogus. Mums rei
kalinga vidinė revoliucija, radi
kalus pasikeitimas ar t imo mei
les ir moralės linkme. 

Baigiu dr. A. Maceinos žo
džiais, apsisprendę už Dievą, 
mes teigiamo save tokius, kokie 
esam^ giliausiojp savo prigim-j 
tyje. Todp-! kova už T»xTa nova ] 

kova už kažką svetima, bet ga- Į 
\ų gale kova už i w » T>aek». -

K. Br. i 

A. f A. ADOLFUI KRIPKAUSKUI 
mirus, jo žmonai MONIKAI, dukrai VIRGINIJAI, tė
vams, pusseserėms PAU LEI SINKEVIČIENEI ir ADE
LEI VERBICKIENEI, pusbroliui ALEKSANDRUI SMIL
GAI ir kitiems g;minems reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Vanda ir Antanas Brazdžiūnai 

GYVAS PRISIiMTNIMAS 
Atmint inas Kikliką* ar ombor i j a įgravimot*. >̂r 
srminunui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano 
]ant vargingoms Misijoms ar bet kuriam p a » 
rinktam kunigui , bus gyvas k- įspūdingas atmini 
auta. kuris Dus įvertintas. Pr i s ta tome tuojau pat 
išs ta tymui laidotuvių koplyčioje Taip pat tu
rime ir k i tų dalykų tinkamų atminimui 

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK R O A D CHICAGO, ILLINOIS 

A&EA CODE (312) 247-2423 

A -f A. JONAS VELAVIČIUS 
Gyveno 7138 S. Fairfield Avenue. Chicago. Illinois. 
Mirė liepos 2 d.. 1970, 7:10 ryto, sulaukęs 85 m amžiaus 
Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 20 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Kotryna. 3 dukterys: Ele

na Warren su šeima. Valerija Pleirys su šeima ir Aldona Andrijo-
nas su šeima, brolis Leonas su šeima ir Lietuvoje brolis Edvardas 
ir sesuo Elena su šeimomis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., liepos 4 d., 2 vai. popiet Lack-
Lackavricz kolplyčioje. 2424 W . 69 St 

Laidotuvės įvyks pirmad., liepos 6 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nuydėtas į Sv. Kazimiero Lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, broliai, sesuo ir kiti giminfe*. 

Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sūnūs. Teį. 
R E 

DRAUGO DIENRAŠČIUI REIKALINGI 

Didžio skausmo ištiktiems, tragiškai mirus 
A. + A. 

BRONIUI VILKUI, 
liūdinčius, žmoną GENOVAITC, dukrą ŠALNJį su še:-
ma ir broli jUOZiį, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Stasio Butkaus, Detroito kuopos šauliai 

PLATINTOJAI 
* . Ar norite prisidėti prie lietuviškos spaudos platinimo? 

Ar norite geram tikslui panaudoti savo laisvalaiki, o tuo 
pačiu ir padėti sau ekonomiška i? 

Pasinaudokite p r o g a i r platinkite ""Draugo" dienrašti. 
Iš t o bus nemaža n a u d a ne tik lietuviškai - katalikiškai spau
dai, bet ir J u m s asmerušiiaį 

Jei taip, kreipki tės į "Draugo" administraciją. Praneš
ki te mums savo vardĄ. pavarde , amžių, adresą ir telefoną. 

Rašykite adreeu : 

D B A t G A S , 4545 W. 6Srd Str., Chicago, ffi. 60029. 
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1 i i ¥ i i € Chicagos žinios 
IŽMOKfcJO $1,033,200 
UŽ VIEN.* TAPYBA 

Riohard Feigen, Chicagoje 
turįs mano galeriją, Londono 
varžytinėse užmokėjo $1,033,-
200 už prancūzo dailininko Geor
gės Seurat tapybą Les Poseuses. 

142 ŽUVO NELAIMĖSE 

Chicagoje per šių metų pir
mus šešis mėnesius automobilių 
nelaimėse žuvo 142, sužeistųjų 
buvo 20,000. 

NEBUS PIENO 
KRAUTUVĖSE 

Pieno išvežiotojai sutreikavo 
prieš Wanzer pieninę. Savo 
ruožtu šešios pieninės atsisakė 
leisti vairuotojams išvežti pie
ną j krautuves. Kol kas pienas 

piešė viršelį Hermano Suderma- įb u s išvežiojamas j privačius na
rio knygai. "Lietuviškos apysa- Į ™«s ir ligonines. Wanzer, Dean, 

X Danutė Staukaitytė, ope
ros solistė, savo repertuare tu
rinti Carmen, Trubadūro, Aidos, 
Cavallerijos Rusticanos, Toscos, 
Gražinos, Danos, Likimo galios, 
Fidelio i r kitų operų pagrindi
nes partijas bei eilę koncertinių 
dalykų, visad savo dramatiniu 
sopranu žavėdama klausytojus, 
atliks soprano partiją ištrauko
se iš Fidelio operos kar tu su ki
ta is solistais rugsėjo o d. Or
chestra Hali koncerte su simfo
niniu orkestru, kuris 60 metų 
Ateitininkų federacijos jubilie
jui paminėti yra rengiamas Chi
cagoje. 

X Marija Ambrazaitienė nu-

CHICAGOJE 
CHICAGOS ŠATRU1E11U-

l sKVLA IR LAUŽAS 

Vyresniųjų (meno draugijos) 
ir jaunesniųjų (korporantų) 
šatrijiečių kasmetinė ir tradici-

Lietuvos tragiškųjų birželinių įvykių minėjime Clevelande meninę dalį išpildė Čiurlionio ansamblis, va-
dov Alfonso Mikulskio. Nuotraukoje: Alto Clevelando sk. valdybos nariai, minėjimo programos išpil-
dytojai ir ansambliečiai .Iš kairės I eil.: V. Palūnas. pinm. A. Pautienis, prelegentas A. Kasulaitis, I. 
Bublienė. J. V. Stanton, Čiurlionio ansamblio vad. A. Mikulskis, PLB pirm. St. Barzdukas, K. 2iedo-
nis, A. Jonaitis ir Pr: Razgaitis. Kitose eilėse čiur lioniečiai. Nuotr. V. Pliodžinsko 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

kos", kuri netrukus 
spaudos. Jas išvertė Vytautas 
Volertas. Knygą leidžia Lietu
viškos Knygos klubas. 

X Skaitytojų nuoširdus atsi
liepimai stiprina mūsų spaudą. 
Po 5 dol. a ts iuntė: 

K. Tallat-Keipša, Chicago, 
S. Rutkauskas, Chicago, 
K. Paprockaitė - Šimaitienė. 

M. D., New York, N. Y. 
Kun. I. Urbonas, Gary, Ind. 
Donatas Ješmantas, Euclid, 

Ohio. 
Visiems ačiū. 

— Rimgailos Elzės Salytė* su 
išeis iš |Borden, Country Delight, Haw- Įdr. Adolfu Kastyčiu Gaigalu 

t h o m Mellcdy ir Meadowmoor jungtuvės įvyko birželio 27 die-
pieninės mieste pristato 90 proc. ną šv. Andriejaus bažnyčioje 
viso pieno. Išvežiotojai reika- Philadelphijoje, Penna. 
lauja algų pakėlimo. _ Antano ir Kotrynos Visge-
BALSAVIMAI m POŽEMINIAI l u ' Collingswood, N J., duk ra 

TRAUKINĖLIAI Marytė lankėsi su ekskursija 
Ispanijoj. Marytė y ra gailestin-

Penkiuose miesto centro war- g o j i sesuo, baigusi universitetą 
duose antradienį buvo balsavi- įr dirbusi metus New Yorke li-
mai, kuriais pihečiai nusprendė goninėje. Dacar po atostogų 
apsimokestinti, kad būtų sutelk- dirbs Philadelphia, Pa. Jos vy
t a 200 mil. dolerių viršžeminio resnė sesutė Kathleen taip pa t 
traukinėlių Loop tinklo išgrio- yra gailestingoji sesuo, baigusi 
vimui ir požeminio tinklo sta- universitetą. Ji ištekėjusi ir dir-

x "Laiškų Lietuviams' ' kon- i tybai. Federalinė vyriausybė 
kursas, daugeliui pageidaujant, į tam skirtų 400 mil. dolerių, 
pratęsiamas iki liepos 30 die- IVAŽAVO I BENT 

10 AUTOMOBILIŲ nos. Suaugusių konkurso tema: 
"Kuriuo keliu pasukti į kūrybin
gą ir vieningą darbą". Jaunimo I Joseph Kelly, Hinsdale gyven-
konkurso tema: "Jaunimas da- tojas, lėkė 100 mylių į valandą 
barty ir ateity". Plačiau apie greičiu Keimedy greitkelyje, 
konkursą — 'Laiškuose Lietu- ; Netekęs kontrolės, jis įvažiavo 
viams". \l 10 automocilių ir sunkvežimį 

x Antanas Žukauskas iš Lon' ptie Kostner gatvės, 
dono atvyko į Chicagą ir susto- ••• 
jo pas Apoloniją ir Kostą Jaro-! x Televizijoj 5 tinkle šį sek-
šius 2442 W. 71 St. su kuriais; madienį, lievpos 5 d., 10 v. r._— 
pažįstamas iš Vilniaus laikų. į 12 v., bus demonstruojamos lė-
Londone administruoja Europos i lės, kurių paroda vyksta Balze-
Lietuvį i r taip pa t Nidos leidyk- ko Lietuvių kultūros muziejuje, 
lą. Sekmadienį gr įš į New Yor- \ Ta proga bus prisiminta ir Lie
ką, o liepos 12 d. išskris atgal; tuva. 
į Londoną. Amerikoje kontaktuo j „ x m_... » , . . 

„ . , , . , . , \ . x sv. Mišios uz Lietis oje 
j a Nidos leidimų platmimo cent- j 
rus. 

y Korp Lithuanica ruošia 
mos selcmad., liepos o d., 9 vai 

ba Philadelphia, Pa., Nazereto 
ligoninėj. Anūkėmis džiaugiasi 

Teklė Matusevičienė, Camden, 
N, J. 

knygą, muziką ir meną. Turi di- | — L K Mokslo akademijos 
delį klasinės muzikos plokštelių | Toronto židinys posėdžiavo Pri-
rinkinį ir savo poilsio valando-i sikėlimo par. posėdžių kamba-
mis mėgsta jų klausytis . Vienas! ryje. Dalyvavo: dr. J. Sungai-
ki tas originalus dailininko pa- ; la, kun. dr. J. Gutauskas, kun. 
veikslas puošia jos kambar io!J . Staškevičius, dr . Br. Povilai-! 

H* APYLINKĖSE 
iporacijos pečių guli nelengvas 
j ir atsakingas liteiatūros vaka-
jro AteitininKijos kongrese su-
j rengimo rūpestis ir darbas. Di-
'džiulis literatūros vakaras, ku-
jriame dalyvaus daugiau kaip 

nė vasaros iškyla buvo praėju- į d e š i m t r i n k t i n i u m ū s ų n&aįą 
sį šeštadienį į Lemontą, i V y - u ^ cy^^^^ j a u n i m o cen-
tau to ir Aldonos Šoliūnų sody- L m g s ė j o 4 d ( ^ ^ ^ 4 ) , 
ba. Suvažiavo keliasdešimt š a - . A t e i t i n i r i k i j o s jubiUejinio kon-
trijiečių, kurie čia gamtoje, p r i e , g r e s o m e t u S t u d e n t ų a t e i t in in-
pavėsingo stalo pasivaišino ben- i k R o r p ^ . ^ ^ ^ fc u & i . 
dromis ataineštinėmis gėrybė- « ė m u s - ^ n e e l i n i o imigmt^M 
mis, pasvarstė įvairias šatrijie- y a k a r o p a r u o š a . to. 
t iškos veiklos problemas, padai
navo. Dar Kauno ir Vilniaus lai 
kų šatrijietė Aldona Grincevi-
čienė, neseniai atvykusi iš Lie
tuvos, po daugiau kaip 25 me
tų tą dieną susitiko su Šatri ja 
ir s u anų laikų korporantais, 
kurie šia proga Aldoną apdova
nojo čia p a t nuskintomis rožė
mis. 

O vakarui atėjus, laužą už
degti su fakeliais lenktyniavo 
vyresniųjų ir jaunesniųjų ša t r i -

KATALIKŲ SIMPOZIUMAS 
LENKIJOJE 

Lenkijos vyskupų komisija 
katalikų šeimų Mausimasis 
svarstyti, šiomis dienomis Kro
kuvoje surengė tautinį visos 
Lenkijos vyskupijų simpoziumą, 
kuriame buvo nagrinėjamos te
mos apie jaunimo religinį ir mo
ralinį ugdymą pagal Vatikano 
II-jo Susirinkimo nuostatus. 

Į jiečių, o taipgi ir jaunučių a t - \ Simpoziume dalyvavo visų Len-
; stovai. Programą prie liepsno- | kijos vyskupijų šeimų sielova-

sienas. Yra pamėgusi daugiau Į tis, inž. E . ttuplinskas, L. Ma-
gamtos peizažus. J i mėgs ta ke- į tukas, A. Rinkūnas, dr. A. Kul-
liauti. Yra apvažinėjusi prieš pa-Kulpavičius, kun. Pr . Gaida. 
kelerius m e t u s didelę dalį Va- j Jie apsvarstė akademijos suva-
karų Europos, net buvo pasie- žiavimui jau paruoštą mokslinę 
kusi Rytų Berlyną i r Tiuringi- programą, pamaldas, literatū-

v , , . . - , ,. — . , ^ ' *T ' l ' " . . m o r ą ir kt . Pme laužo naujau- , 
ją. Yra aplankiusi i r dali Pietų ros vakarą, banketą, Tumo-Vaiž 

Ijančio laužo pravedė studentė 
j Aldona Zailskaitė. Išradinga v a 
dovė čia gražiai supynė ir >ben-

dos reikalams skirt i dvasiniai 
vadovai ir daugelis jaunimo auk
lėjimo specialistų, katalikų in-

Amerikos. Keliauti j a i nesunku, ganto paminėjimą ir ki tus prak 
nes visur leaigvai gal i susikal- į tinius klausimus. Informacija 
bėti. Moka ketur ias ka lbas : lie- apie akademijos suvažiavimą iš-

drąsias dainas, ir poeziją ir hu- į teligentų. 

HIPIŲ VAIKŲ RŪPESČIAI 

Viena hipių šeima, turi bė
dos su savo dviem vaikais, nes 

sią savo poeziją paskaitė Juli
j a Švabaitė ir Kazys Bradūnas. 
Vlado Šlaito atsiųstuosius iš 

tuvių, anglų, ispanų i r vokiečių, siuntinėta lietuviškajai spaudai. 
Lietuviškai kalba labai puikiai, liSuvažiavimas įvyks Toronte 
be jokio svetimo akcento. rugsėjo 1-6 dienomis Prisikėli-

Muz. Bronius J o n u ^ , ; » o P a t a l e . Ik i šiol pasižadė-

Anglijos eilėraščius rečitavo jie nežino, kuris iš tėvų y ra tė-
s tudentai Marytė Eivaitė ir Lu- j vas a r mama. O kai abu tėvai 
ei j u s Alenskas. Puikia Maironio i yra kartu, taip pat jiems reikia 
"•Trakų pilies" — Šatrijos pa- \ gerai įsižiūrėti, kad atskirtų tė-
rodija visus prajuokino Alek-; vą nuo motinos, nes abudu ly-

mirusį Algio Regio tėvą ir žu
vusį brolį Juozą bus atnašauja-

linksmą savaitgalį 
vasarvietėje Community Hali 
liepos 3 d. 8 v. v. Gros korp. 
Lithuanica orkestras . 

x Lietuvos Vyčių gegužinė į-

Omahos, Nebr . lietuvių choro ,^A _ , ^^ , •• T sandras Pakalniškis. Taiklų ir giai rengiasi ir vienodai yra „ D „ , „ ... . . , . . _ !40. Suplanuota 11 sekcijų. Jų L. , . . . 7* . - . i , , * Ramoyno" dirigentas, birželio: ... * . y ^ l i n k s m ą pavasarini ir rudenini plaukuota. Kl 
27 d. išvyko į kelionę po Euro- ! * Z Z ~ * J ! Z ^ „ e i ! o t a s A k a d ^ i įsimylėjėlių dialogą talentingai 
pą. Aplankys savo sūnų gyve
nantį Latvijoje. Jo vadovauja
mas choras Omathoje yra išsi-
skirstęs atostogų iki rugsėjo 1 
dienos. 

isėdžio proga page 
mijos narys a. a. Stepas Kai
rys. 

KOLUMBIJOJ 

sukūrė Marytė Eivaitė. Šiuo 
laužu atšvęsta ir Korp! Šatr i
jos globėjo, "Ateities" redakto
r iaus Jono šoliūno vardadienis 
— Joninės. 

I r po šitos vasarinės iškylos 
Šatr i ja neišsibarstė vasaros po
ilsiui. Ypač ant studentų kor-

NAUJI PAŠTO ŽENKLAI 

ryto, T. Jėzuitų koplyčioje. 
Draugai ir artimieji kviečiami 
dalyvauti. (pr.) 

Chicagos Anglijos Lietu 

— Grandinėles šokėjai Ko-
P. ir D. Stivynai ir Ellen | lumbijoje susilaukė ypač šilto 

Snukis turi vasarvietę, Diamond ' priėmimo. Įdomu, kad jų dien-
Point, N. Y. 12824, Vietovė I rastis "EI Coiumbiano" birž. 18 
Blue Water Manor Adirondako d. ta rp daugybės nuotraukų į-
y ra kalnuose ant L a k e George j dėjo t ik vienintelę spalvomis, ir 
ežero Nqw Yorko valstybėj. ; ji vaizduoja besisukančią tauti-
Ežeras dėl gražumo i r vandens j niu drabužiu pasipuošusią Gran- gys tės 50 metų sukakties proga 
švarumo vadinamas Amerikos dinėlės šokėją. Po nuotrauka. ^ y ^ ® 8 50 metų sukakties proga 
ežeru karaliene ir lyginamas i pažviriima, kad tai spalvingas '"•* kano paš tas gegužės 29 die-
gražumu su Genęvos ežeru Švei- Į kostiumas tautinio lietuvių ba- n ^ išleido special ą pašto ženklų 
carijoj. Cia s tovyklaus "Neo- Į lėto Grandinėlė, ršpildančio cho-
Lithuania" korp! n u o rugpiūčio reografinius numerius. Laikraš-

— Regina Prūsai tė - P r ū s a s , 
kuri šį pavasarį buvo garbės są
rašuose (University Honors ) , 
baigė Illinois universitetą - Ba-

30 d. 

KANADOJ 

tis toliau skelbia: "Tai didinga 

vyksta- penktadienio vakare, " « klubas liepos 11 d., šeštad., c*Jeįor o f A r t s m t h e T^a<5^ūig ž u r n a l i s t o P_ Worthingtono ^ad jų pasirodymas turėjo ypa-

seriją. Seriją sudarė penki 
ženklai vaizduojantys Kris taus 
veidą pagal žymiausių meninin-

meninė grupė, kuri pirmą kartą j kU S.mone Martini, Ruggero 
atvyko ' Medelhną inte^pretuo- ' ̂ a n ^ e r Weyden, Alberto Dae- I E&tera Bendžiūte prie savo darbų. 

- "The Te tegram" dienraš-i t i tradicinhis savo tolimos tėvy-! w ir EI Greco paveikslus bei *» 73 ™ ^ š l l T t L Z ^ 
t i s išspausdino ilgoką žymaus nės Lietuvos šokius". Pažymi, \ Popiežiaus Pauliaus VI-jo por- P h h i l a d ; i p h i j < į kluba

4
g_ 

liepos 3 d. nuo 8:30 v. v. ir vi- įBučo sode rengia gegužinę 
są dieną, šeštadienį, liepos 4 d. • pikniką. Bus trumpa programa, 
nuo 2 vai. p. p . Vyčių darželyie S avinų kepimas. Gros Ramanaus- ^J 1 1 

ir salėje, prie 47-tos ir Camį- *» orkestras. Pradžia 12 v. die- ^ a ^ a s i e ž i a i s dukrelės lai-
beU gatvių. !ną. (pr.) Į ? ^ " " 8 * J T } * * * * * " ** 

of Spanish. Regina yra V. i r E. 
Prūsų dukra, gyvenančių Ber

ili. Tėveliai patenkinti ir 

straipsnį "Balts recall the ter- W B I pasisekimą 
rible June days of 29 years 
ago". Jo autorius y r a gyvenęs 
kuri laiką Maskvoje kaip kores
pondentas ir sukrit ikavęs A. 
Laurinčiuko knygą "Trečioji do
lerio pusė" (rusų ka lba) . Minė-

tretą. Nuotr. K. Cikoto 

tinkamai atžymėjo savo namuo-
x Dovana siuntinius į l ietu-1 x Nemokamai kelionė auto- se artimųjų tarpe. Regina P rū -

vą su užtikrintu pristatymu, ga-1 raobihu vienam asmeniui į Ari- saite savo darbštumu ir visu 
urna pasiųsti p6- Baltic Stores j zoną ir atgal, licpos 13-30 d. d. savo gyvenimo būdu gali būt i e Ašmyje au tor ius TP™e_ 
Ltd. (Z. Ju r a s ) , 421 Hackney;Turi turėti dokumentą peržengti šviečiančiu pavyzdžiu besiblaš- n a " p n e s . ~ j Į ^T 
Rd., London. E . 2. England. ; Meksikos sieną. Skambinti kančiam Amerikos jaunimui. J i ^ „ ^ ^ S ^ į S S j - -:]™ 

1-313-971-5990. (pr.) mėgsta darbą, ramumą. Mėgsta SHO 8734 rok 

X Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Baraes & Johnson, Inc., : 

telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. Suinte
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (sk.) 

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan Staats, Inc., Tel. FI ft-
1234. Albinas tur i daug asme
niško patyrimo su akcijomis iri 
jums sąžiningai pa tars . (sk.) I 

X NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuoš.mčiais. 

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

X l i e tuv i ška NEPTŪNO va
sarvietė VVisconsine, apsupta 
nuostabiai gražia gamta ideali 
vasaros atostogoms. Neptūno 
vasarvietė ant žuvingo Colum-
bus ežero kranto . Dėl informa
cijos skambinkit tel. 257-2034. 

(ik.) 

'̂ se 

- ' • . ' - > * " • • • . : ' - " " : į ? ; " ; ' : * ----?"--į#T •'** "• 
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apie 100.000 baltiečių. Šį įvykį 
60,000 Kanados baltiečių esą 
mini birželio 15 d. Šv. Pauliaus 
anglikonų katedroje . P. Vvorth-
ingten cituoja J. Guntherį, sa
kiusį, kad sovietinis Baltijos 
kraš tų užgrobimas esanti viena 
tamsiausių t ragedi jų moderniai
siais laikais. Ta p r o g a autorius 
pateikia ir daugiau žinių apie j "Grandinėlė" birželio 27 d. sugrįžo 
Baltijos kraš tus , remdamasis j i š gastrolių Pietų Amerikoje, kur 
dr. B. V. Mačiuikos ir kun. dr. 
F. Jucevičiaus duomenimis. 
Straipsnį autor ius baigia žo-

HEALTHY FOOD RESTAURANT 
L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 

3236 South Halsted Street 
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, FU. 60608 

N0RMAN BURšTEINAS, kaili? krautuvė 
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir k*tu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489-

K n i b a m e l i e t u v i f i k a i 

susilaukė didelio pasisekimo. Nuo
traukoje Grandinėles vadovas L. 
Sagys su jam Clevelando lietuvių 
įteiktu laurų vainiku. 

Nuotr. J. Garlos 

ITALIJOJE 
— Vyskupas Antanas Deks-

džiais: 'Ypatinga baltiečių t ra 
gedija yra ta , kad t rys jų ša
lys buvo a tgavus ios laisvę bei 
nepriklausomybe p o šimtmečių 
priespaudos." įToji laisvė buvo -nys birželio 21 d. Šv. Petro ba-
atimta. Tad jau nepirmas šio j klikoje dalyvavo Šv. Tėvo Pau-
autoriaus raš inys apie baltie- l k u s VI Mišiose, skelbiant ketu-
oiug | ris pranciškonus kankinius 

_ Vytautas Rupšys išvvko i šventaisiais, kurie buvo musul-
keliems mėnes iams "į Europą . , m o m * " k a n k i n t i XV šimtmety-
J i s yra baigės Kingston u n i v e r - | ^ Jeruzalėje, 
eiteto chemijos fakultetą, pa- m " 
skutiniu me tu d i rbo Monsanto MINIOS P R I E EŽERO 
bendrovėje. Iš Europos grj- i Antradienį temperatūra Chi-
žo E. ir J . Intai, kur ie aplankė cagoje pasiekė 98 laipsnius. Pa-
Prancūziją, Vokietiją, Šveicari- ežerio paplūdimiai sutraukė 

Žaidžiame tinkhių Dainavoje. Nuotr. V. Kauliaus, SJ ją ir Italiją, 230,000 minią. 

P a p i g i n t a ka ina 
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI 
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skai tyt i lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori J u m s šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėt i 

Jeigu Jūs prenumeruojate "Draugą", o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos. 

I r jaunavedžiams galite užsakyti "Draugą" tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra-
teskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus. 

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida. 

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytu lietuvišką 
dienrašti "Draugą"! 

"Draugo" administracija 



DRAUGAS, penktadienis. 1970 m. liepos m ė s . 3 d. 

S P O R T O A P Ž V A L G A 
(Atkelta iš 2 psl.) 

djas, bet prieš stiprų Urugvajaus 
gynimą dingdavo lyg akmenukai 
jūroje. Šias eilutes rašančiam įdo
mūs buvo ilgi vokiečių pasai nuo 
vieno puolimo sparno į priešingą
jį, radikaliai keičią žaidimo vyks
mą 

reportažą apie anglų atvykimą į 
Meksiką ir šeimininkų stiprų nu
sivylimą atvykusiais svečiais, nes 
šie lakoniškai, be entuziazmo re
agavę į spaudos atstovus. Meksi
kiečiai tos "arogancijos" negalėjo 
pakelti ir beveik n u o tos dienos 
britams simpatijų nebuvo. Meksi-

Overath įvartis 26-oje minutėje kiečių, brazilams turistams pade-
buvo vienintelis golas visose rung , dant, taktika vedė prie to , kad 
tynėse. Antrą kėlinį Urugvajus j naktį prieš svarbiąsias rungtynes 
desperatiškai bandė išlyginti, tu- j su Brazilija, iki 3 vai. ryto meksi- j 
rėįo daug progų, bet net į tuščius į kiečiai kėlė stiprų triukšmą prie j 
vartus nepataikė. Vokiečių gynė- Į viešbučio, kuriame anglai bandė ' 
jai nekartą jau ir vartininką pra- į miegoti. Pakviesta policija ilgą 
ėjusį kamuolį nuo vartų linijos laiką nieko nedarė, gi ryte pra-
pasiuntė atgal į aikštę. Nors urug- į dėjo šūvių salves leisti į viršų, tuo 
vajiečiai ir dominavo ir meksikie- j pažadindama tuos kelis anglus 
tiskos publikos buvo entuziaztin-! žaidėjus, kurie iki tol galėjo nu-
pd raginami, vokiečiai sugebėjo j snūsti. 
išlaikyti 1:0 savo naudai. Antra- Minėtos rungtynės baigėsi 1:0 
me kėlinyje tik keletą kartų savo brazilų naudai, tačiau daug kas 

D £ M E S 1 0 

TYPEWRITERS 
Sales , Service , Ręstais, Repairs 

A L L B R A N D S — including 
O L Y M P I A and HERMES 
Typewritors — Adders 

A & H B U S I N E S S MACHLNE 
3530 W. 6 3 r d St. TeL 925-8875 

C L A S S I F I t D G U I D E 
D e M E s i o 

K. A. Grayson, Houston. Tex. , su 
savo dukra prieš metus įvairiuose 
parkuose pradėjo ieškoti pamestų 
monetų ir žiedų su detektoriniu prie
taisu ir nuo to laiko jau rado 11,000 
monetų ir žiedų. 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairius pataisymus. 

Petrauskas Builders & Co. 
Tel. — 585-5285 

Namu Apšildymas 
. -Įdedu visų rūšių pečius, van
dens šildytuvus ir power hu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius ir 
alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicagoje ir 
vakarų priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

M I S C E L L A N E O U S 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštas 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Cbicago, iii. 60632. TeL TA 7-5980 

P A R D A V I M U I 

Parduodamas valgyklos 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
baras (Formica viršus) 40 co- 2&oi w. estu st , cucago, m. soeas 
Z , — • - , , , 4 -i • S 3 * 3 s- Halsted, Chiosgo, UL «0«08 
lių aukščio ir 14 pritaikintų M . WA 5-2757; 254-ssao 
suoleliu (stools). Skambinkit S B g ' ^SS^SS^ISS^^^ 
nuo 9 v. r . iki 4 p. p. 

deriniais prasiveržę vokiečiai su
teikė Mazurkievvisz progą parody
ti, ką jis gali. Neužmirštami liks 

tvirtino, kad bent lygiosios tiks
liau būtų rodę tikrąją žaidimo ei
gą. Be Italijos — Vokietijos susi-

KONTROVERSIJĄ 
KELIANTI KNYGA 

keli jo deimančiukai šiose rung- į t i k i m o . & buvo geriausios ir svar- \ . Pasirodo^ kad ir šiame dideles 

R E A L E S T A T E 

ST. THOJUAS MOORE P A R I S H 
! Single level 3 1 • - -i v. . v ! »mgie ievei a o 

tynėse; šiaip gi jis bent antrą kė- Į biausios rungtynės. Anglai suge- ; l a i s v e s , k r a s t e . n e v ; s u o m e t f < ^ *ed basement 
linį mažai ką turėjo veikti, nes bėjo pažaboti kitais atvejais bent f15 &h V*51]™11 l a i s v a f Y ^ Urug\rajus spaudė, spaudė — tik 
vis be laimės ir sėkmės. 

Pasigirdus užbaigą signalizuo
jančiam švilpukui, vokiečių rink
tinė praplėtė didžiulę Meksikos j \ų susitikimas su vokiečiais; išva-

bedroom brick — Fi-
Carpeting' — Ga-

rage — Plūs; extras. 
Prioed to sell only $27.500. 

I E Š K O N U O M O T I 

Rami moter is ieško 3-jų kamb. bu
t o pietvakarių miesto daly. 

Skambinti GA 3-0935 

IŠNUOMOJAM — FOR K E N T 

4 9 3 - 5 5 2 2 t a s - do1®1"111^*! C E R T I F I K A T A I . 
E. Žakaaafciia 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West oSrd Street 

Užsieniniu ir vietiniu auto taisymą* 
Patyrę mechanikai. Elektronlnia mo
toro patikrinimas. vukikaa. 

Tel. GR S-S134 arba GR 6-SS5S 
Savininkas Jnoogas (Joe) Juraitis 

buvo naujojo meisterio pusėje šioje kolumnoje užsiminiau, kaip " * w e e k e n d « - g j g g ; 
Nemažiau nesėkmingas buvo a n g ! C h i c f S o C u b s beisbolo koman-, L į * ^ 2-jų bute po 6 kamb. 

vėliavą ir ja nešini apibėgo gar
bės ratą. Kokia stipri, teigiama 
buvo meksikiečių reakcija. Visas 
stadionas ūžte ūžė — Me-ksi-ko 

karėj alaus butelis, kurį išgėrė ką 
tik į riterius pakeltas anglas Gor-
don Banks, kuris su urugvajiečiu 
rungėsi dėl geriausio vart ininko 

Me-ksi-ko. Per šias pirmenybes Į pasaulyje garbės, jį paklupdė ir jo 
vokiečiai mokėjo pagauti vietos; pakaitalas įleido bent vieną į-

dos žaidėjai Ernie Banks ir Ron j namas, 65th ir Arteeian. Savinin 
Santo, komandai netikėtai iškri-1 kas. Skambinti: 436-5135 
tus iš pirmos vietos, buvo apkal 

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2925 W. «3 PR 8-6032 

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dei pa
tarnavimo nemokamai. 

PROGOS — O P P O R T U M T I E S 

tinti už tai, kad rašė straipsnius 
14 metų senumo 3-jų butų n a m a s 
— 2 butai p o 5y2 kamb. ir 4 kamb. 

gyventojų simpatijas ir šiuo gestu 
apvainikavo savo pastangas. . 

Buvęs meisteris 

Priešingos reakcijos susilaukė 
buvęs meisteris Anglija. Dar ge
gužės mėn. pradžioje šias eilutes 
rašančiam teko — ten viešint — 

vartį, kuris anglus išjungė iš to
limesnių žaidynių. 

Galop tenka da r pažymėti pui
kią Urugvajaus gynybą, tačiau 
be įvarčių nieko tokiose pirmeny
bėse nepeši — nenuostabu tad, 
kad 1930 ir 1950 metais sėkmin
gai laimėję meisterio vardą, 1970 

skaityti Japan Times laikraštyje į metais tepelnė 4-tą vietą. 

Dviejuose Horizontuose 
SPORTININKO 
LAIDOTUVĖS 

Praėjusių metų lapkričio mėn. 
visi Chicagos amerikiečiu dien
raščiai didelėmis antraštėmis 
pranešė sensaciją, kad 26 metų 
amžiaus Chicago Bears futbolo 
komandos žaidėjas Brian Piccolo 
turi plaučių vėžį. Tai buvo liūd
na sensacija profesionalų sporti- Į 
ninku gyvenime. Gi šių metų į 
birželio vidury vėl visi keturi, 
Chicagos amerikiečių dienraš- '-
čiai pirmuose puslapiuose paskel 
bė, kad futbolininkas Brian Pic
colo mirė. Nors buvo dėtos vi
sos galimos medicininės pastan
gos pratęsti jaunojo sportininko 
gyvybę, nors gydymui panaudo
tos geriausios gydymo klinikos 
ir žymiausi vėžio specialistai — 
gydytojai, bet, kaip matome, vė
žys sunaikino jauną sportininką-
atletą per šešis mėnesius. 

Brian Ficcolo palaikai, čia 
parvežti iš New Yorko, buvo pa
laidoti birželio 19 A iš Kristaus 
Karaliaus katalikų bažnyčios, Be 
verly Hills priemiestyje. Laidotu 
vių pamaldose teko dalyvauti. 
Didelė ir moderni bažnyčia bu
vo pilnutėlė žmonių. Maždaug 
90 procentų visų dalyvių sudarė 
jaunoji amerikiečių karta. Daug 
dalyvavo ir kitų tikybų žmonių. 
Visur dominavo esantieji ir būvu 
šieji sportininkai: jie nešė miru
siojo kolegos karstą, jie ėjo ko-i P 
mentatorių pareigas per gedu-' 
lingas mišias ir t L Pas lietuvius 
tokiomis progomis įprasta, kad 
giedotų chorai, solistai. Bet čia 
buvo kitaip. Tiesa, prieš karstą 
atlydint į bažnyčią, vargonais pa 
grotą įspūdingos gedulo muzi
kos. O mišių metu susikoncent
ruota maldai ir pamokslui. Pa
mokslą beveik ištisai citavo visi 
Chicagos amerikiečių dienraš
čiai. Iškėlė ir mirusįjį kaip buvu
sį giliai religingą ir ištvermingą 1t 
sportininką. gąfc 

•gFI 
Per Brian Piecolo laidotuves Į *£i 

gal pirmą karta į rezidenciniame 
rajone esančią Kristaus Kara
liaus bažnyčią koias įkėlė ir Juo

nių metu italų kilmės Brian Pic
colo viešbučiuose gyvendavo vie 
name kambaryje su juoduku Ga
le Sayers. Jie abu buvę geri drau
gai. Apie tai po mirties rašė Gale 
Sayers ir jo straipsnis buvo įdė
tas "Daily Nevvs" dienraščio pir
mame puslapyje. Šalia kitų, kars
tą nešė ir lietuvių kilmės futbo
lo žvaigždė Diek Butkus. 

Kažkaip graudu ir kartu di
dinga pasidarė pamačius, kaip 
keliasdešimties gražių plačiape-

j čių profesionalų sportininkų gal-
! vos nulinko mišių metu giliai 

dienraščiams, o nesusikoncentra i butas: Radiant šildymas, 2 maš. 
vo vien profesiniame sporte. Šie i garažas, daug priedų. Geroj vie-
met, bent Ron Santo, jau nebe-' N= V i r š $60-000. Apyl. Marąuette 
„ * _ ; road ir Sacramento. Informacijai 

šeštadienį, birželio 20 d. kny 

road ir Sacramento. 
skambinkite 434-6640 

TAVERN—Dining rm. Cap. 100 people 
for parties, etc. 5 rm. liv. ųuarters up-
sfcairs. Calumet Pk. Owners retiring, 
will assume mtg. 
Excellent corner location, 12400 S. 
Halsted St. Price to sell i $38,000.00 
incl. buildincj & equipment. $18,000 
down — bal at 6*4% interest. 

Phone 385-9790. 

mmBsmmfBmBmMmms&mmesam 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas. 

I. M I G L I N A S 
Krautuve Marąuet te Parke 

2 8 4 6 W. 69 th S t — Tel. 776-1486 
N a m ų tel. — P R 6-1068 

D G M £ S 1 O I 

gų rinkoje pasirodė Houston As- , J g į TttZJJS*** ir&DgtM 

tros beisbolo komandos žaidėjo1 MS a«lkšto. 6 ir 5 kamb., erdvos 
T . _ D i _ u-u- ~ • ' butai. Modern. virtuvSa ir vonios. 
J i m B o u t o n k n y g a Ketvirtas Prto pat Marijos mokyklos. 

R E A L E S T A T E 

sviedinys". Knygoje aprašomas 
esamų ir buvusių sportininkų gy
venimas, įvairūs užkulisiai ir pn. 
Ten sportininkai pastatomi ne 
"dievų", bet žmogiškųjų būty
bių orbitoje. 

Dar gerokai prieš knygos išė
jimą spaudoj j au kilo didelė kon 
troversija. Esą, kaip profesio
nalas sportininkas drįstąs apra
šyti savo kolegų gyvenimo už
kulisius viešbučiuose, lėktuvuo
se. Kadangi J. Bouton savo gar
bės dienomis žaidė garsiojoje 
New Yorko Yankees komandoje, 
tai knygoje nemažai vietos skir
ta buvusioms tos komandos 
žvaigždėms: M. Mantle, R. Mar-
ris, W . Ford ir kitiems. Bent i-
ki šiol beisbolo gyvenime jie bu

vo laikomi dievais. J. Bouton 
savo knygoje atveria dalį ir jų 
žmogiškųjų silpnybių. Dėl to ir 

maldai už mirusįjį kolegą. O to- ! kilo toks triukšmas laisvės krašte, 
k į būrį TV, spaudos ir foto re
porterių laidotuvėse pirmą kar
tą teko matyti. Ta ip , juk šiame 
krašte sportininkai gal yra dau
giau populiarūs už didžiuosius 
valstybės vyrus. 

kurs knygą netikėtai išpopuliari
no. Kokia kryptimi pasuks toli
mesni komentarai, pamatysime 
netolimoje ateityje. 

VI. Rmįs. 

TRUMPAI IŠ LIETUVOS 

— Birželio 10 d. nuo Palan-

Insurance — Income Tai 
Notapy Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

Savininkas parduoda 1V2 aukš to 
m ū r . namą ant 50 p. sklypo. 4 
kamb. apačioj ir 2 vįršuj. Uždaras 
porčius, plytelių virtuvė ir vonia, 
n u o sienos iki s. kilimai, įruoštas 
rūsys su baru. Daug priedų. 2 maš 

2 7 3 7 W 4 3 r d S t CL 4 - 2 3 9 0 m u r - garažas. Agentai prašomi ne-
\ Į* sikreipti. 582-9740 

B kamb. mūr. bungakro prie 67-
tos ir California. Gazo šiluma, 2-jų 
auto garažas. $20,900. 

5)4 kamb. mūr. bungalow prie 
71 ir Rockwell. Gazo šiluma.. 2 auto 
garažas. $18.500. 

Marąuette Parko Rajone — Mūr. 
2-jų butų, po 3 miegamuosius, na
m a s . 2 m a š . mūr. garažas. 220 V. 
laidai. Modern. plytelių virtuvės ir 
vonios. Nebrangiai. St. Ritos pa
rapijoje. N o . 291-E. 

2 botai po 6 kamb. prie 69 ir 
Washtenaw. Atskiros gazo karšto 
vandens šilumos. 2 auto garažas. 
$27,900. » Apyl. 5000 į pietus ir 2500 j 

2-ju batą po 5 kamb.modernizuo- t vakaru s parduodamas 2-jų butų 
tas medins prie 67 ir Talman. Gazf J ^ šilima. 2 auto garažas. $18,500. 

LEONAS REAL ESTATE 
£NOOME T A X — N0TAR1ATAS 

IMIGRACIJA 
5785 W 71at * t - TeL 925-6C15 

po 5 kamb. namas. Modern. virtu
v ė s ir vonios. Naujas mūro gara
žas. Sklypas 50x125 p. No. 284-E. 

ARCHER REALTY 
3118 W. 59th St. — 471-0770 

N A M Ų PIRKIMAS — 
P A R D A V I M A S — V A L D Y M A S 

Butų nuomavimas — Income Taz 
Notariataa Vertimai 
APDRAUDC AGENTŪRA 

BE LL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S i 

6455 So. Kedzif Ave. — PE 8-2233 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybes dokumentai. Pildo-

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visą 
rusių grindis 

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 

D A Ž Y M A S 
Pig ia i dažau nnmns iš vidaus ir 
lauko . Valau kil imus ir baldus. 

Pi lna apdrauda 
i. B U D I S — TeL CL 4-1050 

A P D R A U D Ų A G E N T Ū R A 
NamiĮ, Gyvybes 
sveikatas, biznio 
automobiliu. 

Patogios išsimo-
kėjimo aą.lygOB. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie A ve., PB 8-2238 

S T A S Y S S U L A 
c/, INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE. CALIFORNIA 935SO 

(21S) 820-2925 West L.A 

M O V I N G 
*ER£NAS perkrausto baldus ir 
kitos daiktas. Ir iš toli mieste lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Pteee — WA 5-8088 

>'aint tel 
Pirkite žeme Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš aaviamku, akrais ne sklypais! 

gos pradėtos VI Baltijos Drau-(oM Income Taz ir atliekami kitokį 
gystės dviračių lenktynės. Be lie-, patairnavimaL 
tuvių, latvių ir estų, dalyvauja! Š IMKUS REAL ESTATE 

l—^V v̂ 
i& <m-
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% 
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dar rusai, čekai, lenkai ir rytinės j 
Vokietijos atstovai. Lenktynės 
suskirstytos etapais, o trasa per 
Lietuvą yra ši: Palanga - Rasei
niai - Kaunas - Trakai - Kaunas 

— I Sov. Sąjungos moterų 
krepšinio rinktinę liko pakviesta 
vilnietė Z. Bareikytė. 
- Marijampolė - Lazdijai. Toliau 
kelias eina per Augustavą, Olš 
tyną, Malborką, Lemborką ir į 
Slupską. 

— Rygos gumos-bitumo take, 
neblogas pasekmes atsiekė tarp
tautinių varžybų dalyviai: 100 
m. Komeliuk — 10,4 sek. ir tre
čias R. Aukštuolis — 10,7 sek., 
800 m. moterims latvė Stula 2 

< min. 0,9 sek. Disko metime pir-
,' mą vietą užėmė Jaras, nusviedęs 

*£» j 57,28 m. Daugiausiai taškų su-
t'įl rinko Ryga prieš Minksą, Vilnių 
> J l ir Taliną, K. B, 

N0TARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood Av^ CL 4-7450 

Skeibkites dienr. 'Drauge ' 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

1 Geru prekių didelis pasirinkimas. An-
Marauette Parke parduodamas tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-

, . . * , . ler. certifikatai, maistas, akordeonai 
mūr. kampinis namas apie H m. se- 2608 W. es th St.. Cblcaeo. m. 60«9ff 
numo. 2 butai po 6 kamb., 3-jų au- S S f S S L J ^ S S ^ » — -
to garažas. Rūsy išplanuotas trečias 
butas, yra kanalizacija ir elektra, 5 ~ ^ K 5 a » B i ^ ^ H ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W B ^ B 
bet našle neturi sveikatos pabaigti. j į , A B A L L R 0 O F I N G G0> 
N u o 6 iki 9 v v. skambinkit 

PR 6-1378. 
Oak Lawn, ffl. Savininkas par

duoda 3-jų miegamų "bi-level" na- į pointinsr" 
mą. 1% vonioos vaiqomasis, ' pa-
neled" šeimos kambarys, 2 maš. 
garažas. Uzuoiaidos. Puikiam sto
vy. v3S.«X"> i 10432 Lamon .Ave. 
tel. 423-1704. 

R E A L E S T A T E 

Įsteigta ode i 49 metu* 
Dengiame visu rOftiu stosrus. TU 

•ome arba dedame naujus kaminus, 
-Inas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 

Pilnai aitfrtdraude. VlaM 
darbas garantuota* 

Tel. — LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino laika. 

• 

lanko Los A n g e l e s be isbolo koman-
dosios rases žmones — negrai d ° s Hodsers rungtynes Mo B9B 
spcsrtmmkai su savo žmonomis. 
'• : e n a s 4 * C^aie Sayers* Jaceekftrs 
tą. Jo akys buvo pilnos ašarų. 
H&U įvykdžius ictegraciii. kelio-

Lillie 
laiko 

W-

Sewart . 
bilietu 

8 8 m 
š a k n e l e s 

m Liepos ld koįraEila Los Aag^ 
les žąissavo 1000-«ias rungtynes. 
kufrą" nsėtv bus pafer+>ra Sį ŪU<V 

Sportininko nelaimės 
Brazilas Paulo Darvalesas pa

sidarė savotiškas rekordininkas. 
Los Angeles j Nors jis yra tik futbolo mėgėjas, 

bet jau dvidešimt kartų buvo dėl 
futbolo sužeistas. 

Riti mėgeįgj yn net 12 kartų 
sumušę. Du kartus sugriuvo tri
būna, kunoįe jis sedejo. Ketuns 

SALES • V0RT6A6ES • MANASEMEMT 

i?/ro 
Umobn of M I I 

Kili S A T A S - R E A L T 0 R 
Mate offlce S727 W. Oennak Hd- Cicero, Alinote. TeL OL 6-22SS 
Tnrkne itmtos namą Deiwvue, Oeeroj, Rtverside, La Grange Park 

b kituose vakarinroose ĮiiiniiiieriiiiKiii PraJoma užšokti 1 mūsų Utsi-
įą ir KsiTinkti K katalogo. 
IfelsBF̂ Sį. - . J U f e . J^ttH,! . "^HBF-^fHfei- , • .--•^^•' .•-•^^' . ^9^- -4Ę$^ '-^^: ."T̂ B̂̂ -į* 

Remkit tuos biznierius, kurk 
skelbiasi dienraštyje "Dra^e" 

J E I G C J U M S K E I K I A 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į "Draugą", kuris spaus-
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 West 6Srd Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 
< » » M > M « » > t M M M > > M I » H 

C O N T R A C T O R S 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildj-mo 
pečius ir air conditioning — j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas gTeitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-

DOMAS Ž U K A U S K A S 
HEATIJfG & SHEET METAL 
4444 S. VVestern. Chicago », UL 

Telefonas VI 7-S447 

H E L P W A N T E D — MOTERYS 

Reikal inga patikima moteris. - k o m 
panione prižiūrėti s ene lę moterį . 
Gyventi v i e t o j ; 2 d ienos ir v iena 
nakt i s sava i te i laisvos. Reikal inga 
n o r s kiek kalbėti angliškai arba 
vokiškai . Kreiptis tei. 38S-4319 

GENERAL OFFICE 
V a r i e t y of duties include light t y p -
ing. filing. answer phones. e tc . 

Pleasant smal l offioe in Skokie. 

Good sa lary and benef i ta 

F O R I N T E R V I E W 

C A L L MR. A R N E S O N OR 5-3300 

CITIES SERVICE 
0IL C0MPANY 

H E L P W A N T E D — VYRAI 

lAve and work year mund 
tn California 

ORTHOTIST _ OERT1FIED — 
OR ELIGIHLE 
Openings for 2 

$10,000 a year t o s tar t 
40 hour week, hospital plan work 
for a small friendly company. Steady 
Employment. Writc in Conftdence. 
appJy or call: 

JOHDVSTON ORTHOPEDIC OO. 
2585 Snattacfe 

BERKEtiEY, CALJOt^ORyiA 
TEL. — (415) 843-24SŠ 

Call before 7 p. m. 

ENAMELER — 
HARD FIRED EXP. 

H. C. SCHMIDT OO. 
429 West Superk>r 
Tel. SU 7-6088 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

Moteriškė 

latine beisbolo ningtyi^» laakvs^ Įkarta #» ^«vo pateka p* foli
ja. |ci|os arklitj ketomis. 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle j naujas patalpas 

3009 W. ttrd STREET TO. 471-0821 

W E S T I N G H O U S E 
HJLS OPENINGS FOR 

TOOL AND DIE MAKERS 
O U A L I F I C A T I O N S A R E : 

Develop. plan, layout, make or alter a wide variety of tools. fix-
tures, progressive and compound dies and gauges wherc tools. 
drawings. and specific tool specifications are not always lurnished. 

W E S T I N G H O U S E OFFERS: 
Steady work, good pay, and wide variety of improved benefits. 

A p p l y , w r i t e o r c a l l — 
( 8 1 2 ) 3 3 2 - 4 4 2 I 

WESTINGHOUSE ELECTRIC 
CORPORATION 

P A Box-a4i BĮ00MINGT0N, INDIfiNfr 
• a B«Įual Opprirtuaity Bmployor 
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