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KATALIKAI
PASAULY
Popiežius apie laisvę
Sąžinė privalo remtis tiesa
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI savo žodyje tikin
tiesiems nurodė į laisvę, žmo
nėms darant moralės srities 
sprendimus ir teigė, kad Kata
likų Bažnyčia numato atsikra
tyti “nepakantos ir bet kokio 
absoliutizmo”. Popiežiaus nuo
mone, tikintieji turį teisę rem
tis savo sąžine.

Tačiau, jei kalbama apie di
desnę laisvę žmogaus sprendi
muose, tenka pabrėžti, jog są
žinę turinti “nušviesti tiesa”. 
Dėl to popiežius, kalbėdamas 
p/pie jo enc klikos dėl gimdymo 
kontrolės priešininkus, juos lai
ko “laisvės išnaudotojais”. Jie 
veikią prieš “natūraliąją tei
sę”.

». '***'
Kalbėdamas tūkstančiams tu

ristų šv. Petro aikštėje, Pau
lius VI priminė būsimas kano
nų teisės reformas ir įspėjo: 
“Mes patys privalome save auk
lėti, tikslingai, kaip krikščio
nys, pasinaudodami laisve”.

TRUMPAI
P. Vietnamas siūlo

rinkimus
Thieu pasiūlymas —- 

jj Vietkongas jau atmetė
SAIGONAS. — P. Vietnamo 

prez. Van Thieu pasiūlė (ir pre
zidentas Nixonas šiltai pritarė) 
karui baigti, įvykdyti rinkimus 
tarptautinėje priežiūroje. Tuose 
rinkimuose dalyvautų ir Viet- 
kongas. Tačiau Thieu pridūrė 
sąlygą: turėtų būti patikrinta, 
kad Vietkongo pelitinis ginklas 
— vad. Taut. Laisvinimo Fron
tas atsisakytų smurto veiksmų 
ir pagerbtų rinkimų išdavas.

Paryžiuje, Vietkongo sluoks
niai vaknr šį naują P. Vietna
mo prezidento pasiūlymą piktai 
atmetė. Tai esąs naujas “triu
kas”.

Paskutinis vadų susitikimas — 
1967 m...............

Nuo 1967 m. vasaros, kai 
Glassboro, N. J., b. prezidentas 
L. B. Johnsonas buvo susitikęs 
su sovietų min. pirmininku A. 
Kosyginu, vėliau nebuvo jokio 
Maskvos - Washingtono vadų są 
lyčio. —

Chruščiovas 1959 m. lankėsi 
JAV-se b. prezidento D. D. Ei- 
senhowerio pakviestas ir dabar 
laukiama rusų kvietimo.

Lenkijos mergaitės laukia pamaldų

Gen. Saimuel C. Phillips, per pasta
ruosius 5 metus vadovavęs “Apo
llo’’ skrydžių programai

G. Pompidou
pareiškimai

Pompidou iš dalies de Gaulie 
pėdomis

Paryžius. — Naujasis Prancū
zijos Iprezidentas liepos 10 d. Eli
ziejaus rūmuose sukvietęs 150 
prancūzų bei užsienio spaudos 
atstovų, savo pareiškimuose iš
ryškino norą Art. Rytų atžvil
giu, panašiai kaip ir gen. De 
Gaulie, eiti vidurio keliu. Jis nu
rodė, kad Izraelio klausimas ne
galįs būti išspręstas karo ar kari
nių veiksmų keliu. Prancūzų 
pažiūra tokia: jai rūpi ne ginklų 
tiekimas, bet reikalas atstatyti 
taiką. Pompidou įspėjo, kad 
smurto veiksmų aštrėjimas te
gali būti grėsmingas taikai pa
sauly ir galios pusiausvyrai Vi
duržemio jūros srity.

Jis pridūrė, kad Prancūzija turi 
tradiciniai gerus santykius su a- 
rabų kraštaisjr ji pasiryžusi gin
ti jai svarbius interesus tos jūros 
srity.

Pasmerkė blokų politiką, iškė
lė gerus ryšius su JAV

Pompidou, apžvelgdamas pa
saulio politiką, nurodą į reika
lą ir toliau palaikyti gerus san
tykius su JAV-mis, betgi čia pat, 
buv. prezidento — generolo pa
vyzdžiu, jis pasmerkė vadinamą
ją blokų politiką.

Prancūzai su Kanados Quebe- 
co provincija palaikysią glau
džius ryšius, bet jie, kaip juok
damasis tarė Pompidou, “nesiek
sią užimti Kanados”.

Britai ir Vietnamas, Paryžiaus 
vaidmuo

Prezidentas dėl britų įsijungi
mo į Europos Bendrąją Rinką 
lieka santūrus. Klausimas rudenį 
bus svarstomas su kitais Rinkos 
nariais.

Paklaustas dėl Vietnamo, jis 
nurodė, kad Paryžiui rūpi taika, 
reikalas ją pasiekti ir galimai su
vaidinti naudingą vaidmenį tai
kos klausimus sprendžiant

‘‘Viršūnių” pereiški- 
mams artėjant
VVashingtone vyrauja 
optimistinės nuotaikos

VVASHINGTON. — Sostinės 
politiniai sluoksniai šiuo metu 
reiškia nuomonę, kad A. Gro
myko kalba Maskvoje verčia 
tikėtis rytų - vakarų santykių 
gerėjimo. Nurodoma, kad Gro- 
myko neminėjo tariamo Mask
vos nepasitenkinimo busimąja 
Nixono kelione į Rumuniją be 
to, jis pareiškė susidomėjimą 
“viršūnių” pasitarimais.

JAV politikai nemano, kad 
Maskvai rūpėtų spausti JAV 
prezidentą, kad šis greičiau vyk 
tų į Maskvą. JAV-bės jau ne 
kartą pabrėžė reikalą tinkamai 
pasitarimams, tarp abiejų kraš
tų vadų, pasiruošti ir tai, rei
kia manyti, Maskva yra supra-

1 tusi.

KONGRESAS IR JAV PARAMA AZIJAI
Kongrese gali kilti klausimas peržiūrėti JAV užsienio bei gynybos politiką — Šen. 
Fulbright iškėlė slaptą susitarimą kariniai remti Thai (Siamą)' — JAV pažadėjo pa
ramą atsispirti komunistų agresijai — Klausiama: ar apeitas Kongresas ar vyriau
sybė tikslingai elgiasi?

X
Peržiūrėti susitarimus su 46 

kraštais
VVashington. —Šiuo metu JAV 

senate vykstant svarstymams pri
imti ar atmesti prez. R. Nixono 
pasiūlytą ABM sistemą — prieš- 
raketinės gynybos suorganizavi
mą, tuo pačiu metu iškilo bal
sai peržiūrėti JAV užsienio bei 
gynybos politiką, susitarimus su 
paskirais kraštais. Klausimą per
žiūrėti šio krašto susitarimus, 
gynybos reikalais, su 46 užsienio 
kraštais, iškėlė didelis ABM gy
nybos rėmėjas, komisijos gyny
bos klausimams senate pirm., 
šen. J.C. Stennis.

Žinoma, pasiūlymą mielai re
mia visi Washingtono politikos 
kritikai. Pirmoje eilėje iškyla šen. 
Fulbright vaidmuo, be to, kyla 
senatorių F. Church, Syming- 
ton, Kennedy ir kt. balsai.

Visi jie nepatenkinti krašto į- 
sipareigojimais gynybos srity už
sieny.

Fulbright dėl slapto susitarimo 
su Thai (Siamu)

Šen. J.W. Fulbrigt, senato už
sienio klausimų primininkas, il
gametis užsienio politikos kriti
kas, šiomis dienomis kaltino Wa-

Gromyko rusius
v • iz* •• •žodžiai Kinijai

Nurodė į blogėjančius
Maskvos - Pekino santykius
Maskva- — Sovietų užsienio 

reikalų ministeris A. Gromyko, 
liepos 10 d. kalbėjęs A. Tarybos 
posėdyje ir išryškinęs sovietų už 
sienio politikos gaires, kaip jau 
“Drauge” paskelbta, nurodė į 
reikalą gerinti sovietų — JAV 
santykius.

Ta proga Gromyko teigė, kad 
Maskvos — Pekino santykiai pa
laipsniui blogėją. Jis Tarybos at
stovams nurodė: “Net ir mūsų 
didžiausi priešai nėra mūsų at
žvilgiu naudoję tokių nešvankių 
priemonių, kaip Kinijos vadai”. 
“Mes jums atitinkamai atsakysi

me”
Gromyko, priminęs pasienio 

incidentus, įspėjo Kiniją, kad 
jei šioji ir toliau grasintų žo
džiais ar net ginklais, tai “iš 
mūsų pusės bus jai suteiktas 
atitinkamas atsakymas”.

Nurodęs į viltį santykiams su 
JAV virsti draugiškiems, Gromy
ko pažymėjo, kad Maskva yra 
pripažinusi “P. Vietnamo demo 
kratinę respubliką”. Sovietai ti
kisi, kad JAV-bės savo labui, 
baigsiančios karo veiksmus Viet
name ir atitrauksiančios savo ka
rinius dalinius.

Du paregūnai apie draugiškus 
ryšius

JAV spaudos atstovai Maskvo
je įsitikinę, kad neįprastai šilta 
rusų laikysena JAV atžvilgiu ver
čia manyti, jog Kremlius nesąs 
nusistatęs prieš JAV prezidento 
busimąją kelionę, rugpiūčio 2-3 
d., į Rumuniją.

A. Tarybos prezidiumo pirm.
N. Podgomas, dieną prieš tai pri
ėmęs JAV astronautą F. Borma
ną su šeima, taip pa viešai skel
bė draugiškus žodžius JAV adre-

shingtoną: — jis esąs slaptai su
sitaręs su Pietryčių Azijos kraštu, 

P. Vietnamo kaimynu — Thai 
(Siamu) ir susitarimas siekiąs to
liau JAV įsipareigojimų SEATO 
(Pietryčių Azijos Santarvės) 
kryptimi. Dėl to jis prašo infor
macijų iš valst. departamento. 
Washingtonas pripažįsta: taip, 
mes susitarę su Thai kraštu
Valst. departamentas liepos 9 

d. jau viešai pripažino, kad JAV

Honk Kongo mergina

Infliacija ir jos pavojai — vis la
biau ryškėja JAV-se

su. Jis- astronauto prašė perduo
ti sveikinimus “prezidentui Niut
onui ir visai amerikiečių tautai”. 

Maskva ir Azijos kraštai
Gromyko savo pranešime iš

kėlė reikalą Viduržemio jūros sri
tyje sudaryti laisvą nuo atomi
nių ginklų sritį, jis reikalavo, 
kad Izraelis pasitrauktų iš jo už
imtų sričių, tačiau iškėlė ir reika
lą gerbti visų Art. Rytų kraštų, 
taigi, ir Izraelio, teises.

Gromyko nušvietė ir Brež
nevo iškeltą “kolektyvinio sau
gumo Azijoje” mintį. Esą, “pa
siūlymas palankiai” sutiktas Azi
jos kraštuose. Kremliaus pasiū
lymas, iš esmės, yra noras sulai
kyti Kom. Kinijos spaudimą bei 
įtaką. Maskva, oficialiai, skelbia, 
girdi, jai rūpi visų Azijos kraštų 
saugumas bei gerovė.

Nors pasaulis ta sistema do
misi ir norėt ųpatirti daugiau, ta
čiau ir Gromyko apie tokį pasiū
lymą smulkiau nepranešė.

O P, Vietnamo karių vadas, 
gen. Van Vien išvyko 2 savai
čių atostogoms į Europą.

turinčios slaptą gynybos susitari
mą su Thai (Siamu), tačiau pa
žymėjo, kad sutartis neišeinanti 
iš SEATO įsipareigojimų ribų.

Thai min. pirmininkas T. Kit- 
tikachorn spaudai pareiškė, kad 
“mūsų susitarimas su JAV nėra 
paslaptis. JAV daliniai veikia 
krašte ir jų tikslas — atsispirti 
komunistų agresijai.

Washingtone nurodoma, kad 
sutartis su Thai buvusi pasirašy
ta dar 1965 m.

Spauda kelia naujas “paslaptis”
“Newsday”, Long Island, N. 

Y., laikraštis, paskelbė, kad 19-j 
65 m. susitarimu JAV-bės pasiža-,’ 
dėjusios į Siamą siųsti tiek karių, 
kiek reikalinga gynybai.

Laikraščio bendradarbė F. Le- 
wis pažymėjo, kad prez. Nixonas 
liepos m. pabaigoje Siame, Bang
koke praleisiąs net tris dienas ir 
ten svarstysiąs sutarties pratęsi
mo klausimą. Sutartis 1965 m. 
buvo pasirašyta anuometinio 
valst. sekretoriaus D. Rusk. Esą, 
JAV dar buvo pasižadėjusios kas
met Thai kraštui skirti ligi 200 
mil. dol. jo kariniams reikalams 
ir toji suma JAV biudžeto buvu
si nuslėpta ir įtraukta į kitas po
zicijas.
Kuo nepatenkinti senatoriai ?

Valst. departamentas, šen. 
Fulbright klausimą iškėlus ir 
prašius žinių, šiuo metu ruošia 
smulkų pranešimą

Senatorių nepasitenkinimas 
JAV įsipareigojimais užsieny aiš
kintinas svarbia aplinkybe: jie 
nusiskundžia, kad krašto vadai 
siekią, be kongreso žinios bei su
tikimo, JAV -bes įvelti į užsienio 
konfliktus ar interesus.

J šį priekaištą valst. departa
mentas atsako: susitarimai su už
sienio kraštais sietini su atitin
kamomis sutartimis bei įsiparei
gojimais, apie juos viešai skelbia
ma ir reikalui esant atsiklausia
ma kongreso.

• W. Rogers, valst. sekreto
rius, palankiai vertina A. Gro- 
mykos kalbą, kuri, esą, teikian
ti vilčių ateičiai.

• Kongrese vakar tebevyko 
svarstymai dėl ABM priešrake- 
tinės gynybos įrengimo. Jaučia
mas polinkis rasti kompromisi
nį sprendimą.

• Sovietai pasirašė sutartį 
su Sirija Maskvoje. Rusai apsi
ėmė gręžti naftos šaltinius, ga
minti elektros energiją ir sta-

'tyti Sirijoje geležinkelius.

KALENDORIUS
Šiandien, liepos 12 d.: šv. Jo- 

/nas Gvar., šv. Marei joną, Mar
gis, Skaidra.

Ryt, liepos 13 d.: šv. Euge- 
(rf.jus, šv. Mildreda, Vytenis. 
Austin.

Poryt, liepos 14 d.: šv. Bo
naventūras, šv. Justa, Vidutis, 
Sunmylė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, 1. šilta, temp. sieks 90 
ir daugiau 1. F., ryt — šilta, 
galima perkūnija.

Saulė teka 5:26, leidžias 8:26.

Erdvės laimėjimo, mėnulio pasiekimo, ženklas — toks oro pašto ženk
las, didesnis už kitus, iSleidžiamas į apyvartą VVashingtone, š. m. rug
piūčio mėn.

Tai prasidės liepos 16 d. rytą...
Kada mėnulyje nusileis "Aras" ir kada išlips astronautai?

Istorinis žygis pradedamas liepos 
16 d. rytą

Cape Kennedy. — “Apollo 
11” istorinis žygis į mėnulį prasi
dės ateinantį trečiadienį, liepos 
16 d. “Satum 5” iššautas -iš
stumtas erdvėlaivis, su keliomis 
dalimis pakils į erdvę 8:32 rytą 
Vid. Amerikos ar Chicagos lai
ku (9:32 vai. rytų Amerikos lai
ku, toliau skliaustuose vis žymi
mas rytų Amerikos laikas).

Praslinkus beveik 3 valan
doms, atsiskyrus kelioms dalims, 
erdvėlaivis “Columbia” su mė
nulyje nutūpti prietaisu “Aru” 
(Eagie) 11:16 vai. (12:16 vai.) 
prasiverš pro žemės orbitą, trau
ką ir pradės žygį mėnulio link.

Po trijų dienų — mėnulio 
orbitoje

Ketvirtadienis, penktadienis, 
liepos 17, 18 d., šeštadienio, lie
pos 19 d. priešpietinės valandos - 
“ramus” skrydis mėnulio kryp
timi.

Tačiau šeštadienį, liepos 19 d., 
svarbios akimirkos “Columbia” 
su “Aru”, 12:26 vai. popiet (1:26 
vai.) pasiekia mėnulio orbitą. Tą 
pačią dieną, 3:41 (4:41) vai. 
popiet erdvėlaivis vykdo skridi
mus aplink mėnulį.

Astronautai pasirengę
Trys astronautai —- visai sveiki, 

gali pradėti žygį
CAPE KENNEDY. — Gydy

tojai vakar galutinai patikrino 
'trijų mėnulio astronautų, Arm
strong, Aldrin ir Collins, svei
katą. Pripažinta: ji visiškai ge
ra ir vyrams nėra kliūčių atein. 
trečiadienį pradėti istorinį žy
gį į mėnulį.

Liepos 10 d. buvus mažam 
sutrikimui raketoje, jis buvo pa 
šalintas. Tą pati vakarą prasi
dėjo vad. didysis “skaičiavi
mas”. Trys astronautai vakar 
dar vykdė pasiruošimus ir veiks 
mus, su kuriais dviem jų teks 
susidurti, naktį iš liepos 20 į lie
pos 21 d. išlipus mėnulio pa
viršiuje.

Izraelis rengiasi 
atkirčiui

Santykiai tarp Egipto - Izraelio 
aštrėja

KAIRAS. — Egipto keli jun
giniai peržengė Suezo kanalą 
ir puolę Izraelio karius bei jų 
įsistipriniimus, nukovė 40 vyrų 
bei sunaikino penkis Izraelio 
tankus. Apie tai paskelbė Egip
to spauda bei radijas.

TEL AVTV. — Vakar paaiš
kėjo, kad Izraelyje, jo kariniuo
se sluoksniuose, bręsta mintis 
įvykdyti atkirtį Egiptui. Tel 
Avive pripažįstama, kad Egip
to kariai buvo įsiveržę Suezo 
kanalo srity ir kad egiptiečiai 
nužudė keturis Izraelio karius 
ir keturis sužeidė.

Lemtingos liepos 20 -21 dienos

Sekmadienį, liepos 20 d., pri
artės akimirkos, kurias su neri
mu seks žemės gyventojai ar te
levizijos žiūrovai. Tą dieną
“Aro” prietaisas, 12:50 vai. 
(1:50) dienos metu atsiskirs nuo 
“Columbia” erdvėlaivio — kap
sulės. “Aras”, atskirai skridęs, 
2:14 vai. (3:14 vai.) pradės leis
tis mėnulio link ir po 69 minu
čių, 3:23 vai. (4:23 vai.) popiet 
jau atsidurs mėnulio paviršiuje. 
Astronautai bus pasiekę mėnulį, 
bet ... tik prietaisas, ne jų kojos...

Tik po 10 valandų išlips...
Du astronautai, su “Aru” jau 

esą mėnulio paviršiuje, Arm
strong ir Aldrin, savo “pasivaikš
čiojimą” mėnulio paviršiuje pra
dės tik JAV-se įsigalėjus nakčiai, 
o Europoje — ryto valandoms.

Pirmasis žmogus .. mėnulyje, 
Neil Armstrong išlips iš “Aro” 
1:17 vai. naktį į .. pirmadienį 
(2:17), gi 1:44 vai. (2:44 ) jį pa
seks ir antrasis žmogus — Aldrin.

Po dviejų su puse valandos — 
atgal į “Arą”

Abu herojai vykdo tyrinėji
mus, renka paviršiaus pavyz
džius, daro nuotraukas ir kt. Po 
lygiai 2 su puse valandų, 3:47 
vai. (4:47) jie grįžta į savo “ba
zę”. Čia jie praleidžia 9 valandas 
- ir vėl tyrinėjimai, pasikalbėji
mai, pranešimai žemėn, televizi
jos nuotraukos, poilsis, miegas.

Kelionė prie erdvėlaivio ir - 
žemėn

Du vyrai itin svarbų veiksmą 
vykdys liepos 21 d., pirmadienį, 
dienos metu JAV -se - 12:50 
(1:50) jiems teks “atsiplėšti nuo 
mėnulio paviršiaus ir po ketu
rių valandų, 4:32 vai. (5:32) 
popiet susidurti su savo “Co
lumbia” erdvėlaiviu.

Dar tą patį vakarą, 8:25 vai. 
(9:25) atsikratoma “Aro”, jis 
“nuspiriamas” į erdvę, “Colum
bia” toliau skrieja aplink mėnu
lį ir po trijų valandų, 11:56 vai. 
(12:56) naktį, jau prasidės žygis 
atgal į žemės rutulį, į ... triumfa- 
lišką, reikia manyti, sutikimą.

Dar 3 su puse dienos kelionės 
ir liepos 24 d., erdvėlaivis -— kap
sulė pasieks Ramiojo vandeny
no vandenis — tai įvyks 
dieną, 11:49 vai. (12:49). Istori
jos tarpsni': bus, žmonija tiki, 
laimingai baigtas. V.A.

B. prezidentas J. F. Kennedy 1961 
m. buvo paskelbęs JAV-bių ryžtą 
— pasiekti mėnulį. Tai vykdama 
šiomis dienomis
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VIENA SIBIRO AUKA
Prisimemant jėzuitų kun. Stasį Rimkevičių

1 BRONIUS KRISTANAVIČIUS

Atėjus birželio mėnesiui, lie
tuvio mintys savaime krypsta j 
Rusijos imperializmo aukas, ku
riomis yra nuklotos plačios Si
biro tundros. Ne pirmoji ir ne 
paskutinė auka yra jaunas ir ta
lentingas jėzuitų kun. Stasys Ri
mkevičius, gimęs iš sulenkėjusių 
tėvų, Estijoj, lietuviu tapęs Lenki
joje, bolševikų kalintas Rusijoje, 
užmerkęs akis pavergtoje tėvynė
je. Jo trumpas bet daug žadąs gy
venimas yra būdingas pavyzdys 
tų lietuvių, kurie likimo nurašy
ti lietuvybei, tarsi instinktyviai 
vėl priaugo prie tautos kamieno. 

Jaunystė svetur

Kun. Stasys Rimkevičius gimė 
1904 m. vasario 17 d. Dorpate, 
Estijoje. Jo tėyas Povilas Rimke
vičius buvo kilęs iš Pelėdnagių 
kaimo, Kėdainių apskrityje. Pa
imtas į kariuomenę dvidešimties 
metų, jis beveik visą savo gyve
nimą tarnavo karo valdininku, 
eidamas mąisto sandėlio virši
ninko pareigas. 1899 m. jis grįžo 
iš Kijevo i savo tėviškę, nes no
rėjo vesti Stankevičiūtę, kurios 
iki šio dar nebuvo matęs. Mat, 
Povilo ir Aleksandros tėvams bei 
kaimynams atrodė, kad jie galė
tų sudaryti gražią porą irlai- 
mingai gyventų. Paraginti tėvų, 
Povilas ir Aleksandra susirašinė
jo pusantrų metų, pasikeitė foto
grafijomis ir nutarė vestis. Vestu
vės įvykę 1899 m. birželio 13 die
ną Gaižmenų vietovėje, Apyta- 
laukės parapijoje.

Paviešėjęs vieną mėnesį Lietu
voje, Povilas sų savo žmona išvy
ko į Dorpatą, kur tuo metu buvo 
nukeltas jo pulkas. Ten jam gi
mė trys vaikai: Jadvyga, Česlavąs 
ir Stasys. Kadangi po 1905 m. re
voliucijos buvo mada kilnoti ka
riuomenę vis į kitą vietą, 1907 m. 
Povilui kartu su visu pulku teko 
keltis į Taliną.

1910 m. P. Rimkevičius vėl grį
žo į Dorpatą, nusipirko namą ir 
apgyvendino šeimą pastovioje 
vietoje. Cia jam gimė duktė Van
da. Tnrėdąmas laisvo laiko, jis 
pradėjo mokyti Stasį skaityti ir 
rašyti lenkų ir rusų kalbą. Vai
kas buvo gabus ir per keletą me
tų išėjo namie visą pradžios mo
kyklos kursą. Eidamas devintuo
sius metus, jis išlaikė egzaminus 
į pirmąją realinės rusų gimnazi
jos klasę.

1917 m. Rusijoje kilo revoliuci
ja, ir Dorpate greitai įsigalėjo 
bolševikai. Mieste pradėjo trūk
ti maisto. Jadvygai ir Stasiui tek
davo keltis 4 valandą ryto ir sto
vėti eilėse prie apytuščių maisto 
krautuvių. Kartais jie gaudavo 
po keletą bulkučių, kartais ne
gaudavo. Tėvai pradėjo keisti ne
būtinus dalykus į maisto produk
tus i tokiu būdu galėjo išlaikyti 
šeimą.

Grįžimas Lietuvon

1918 m- pradžioje Dorpatą už
ėmė vokiečiai, o spalio 19 d. jįe 
perdavė krašto valdžią estų suda
rytai vyriausybei. Ši įsakė visiems 
svetimšaliams arba priimti Esti
jos pilietybę, arba apleisti kraštą. 
Ppvilas Rįmkevičius pardavė na
mą ir lapkričio 1 dieną grįžo į 
pėt.uvą. Jis apsigyveno Kėdai
niuose ir gavo girininko vietą Kė- 
dąiniu urėdijoje. Deja, 1919 m. 
paplitusi tifo epidemija pakirto 
jo sveikatą ir birželio 13 dieną jis 
purė. Šeimos išlaikymu teko rū
pintis Jadvygai. Ji buvo baigusi 
gimnaziją Estijoje ir tuojau po 
tėvo mirties -gavo mokytojos vie
tą, Kėdainių pradžios mokykloje. 
Kėdainiuose ji susipažino su in- 
tendatūros karininku, kapitonu 
Mikalojum Grigaliūnu. Šis, iš
girdęs apie Stasio norą baigti 

gimnaziją, pasiūlė jam vykti į Pa 
nevėžį, prižadėjo parūpinti butą. 
Stasys mielai priėmė jo pasiūly
mą ir 1919 m. rudenį įstojo į Pa
nevėžio gimnaziją. Kadangi Sta
sys mažai mokėjo lietuvių kalbos, 
jam teko kartoti Estijoje pradė
ta penktą klasę.

Būdamas gimnazijoje, Stasys 
išgirdo ąpįe pąj-tizanus, kovojan

čius prieš bolševikus ir bermon
tininkus. Tokių kovotojų būrys 
pradėjo organizuotis ir Panevėžy
je. Pradėjęs šeštą klasę, stojo į jų 
eiles, gavo šautuvą ir karinį švar
ką ir pradėjo mokytis karinių 
veiksmų. Sužinojusi iš klasės au
klėtojo apie Stasio karingumą, 
Aleksandra Rimkevičienė nusku
bėjo į Panevėžį, sutiko sūnų prie 
durų ir vos jį atpažino. Penkioli
kos ir pusės metų drąsuolis tuo
jau suprato motinos kelionės tik
slą ir pradėjo jai aiškintis. Mo
tina jam neprieštaravo, bet pas
tatė vieną sąlygą: jis galės pasi
likti partizanu, jei neapleis mok
slų. Stasys tą sąlygą Išpildė. 1923 
m. jis baigė gimnaziją. Tačiau 
ne lietuvių, bet lenkų. Nežinia, 
kodėl ir kada jis perėjo į lenkų 
gimnaziją. Jo tautinio susiprati
mo formavimasis užsitęsė gana 
ilgai. Jis pasijuto esąs tikras lietu
vis tik 1932 m.

Kunigystės keliu

Baigdamas gimnaziją, Stasys 
apsisprendė tapti kunigu ir pa
šaukimo klausimą aptarę su gim
nazijos kapelionu. Kadangi jis 
laikė save lenku, kapelionas pa- 
tarė jam vykti į Innsbruką ir ten 
pas jėzuitus studijuoti filosofiją 
ir teologiją.

Tuo reikalu kapelionas priža
dėjo parašyti į Austriją. Nuvykęs 
į Kauną pas seserį Jadvygą, Sta
sys dėl viso kų įsiregistravo į tech
nikos fakultetą ir laukė kapelio
no laiško. Atsakymas buvo tei
giamas ir 1923 ra. spalio 30 die
ną Stasys išvyko į Insbruką.

Austrijoje jis išbuvo tik viene
rius metus. Susipažinęs iš arti su 
tėvais jėzuitais, Stasys panorėjo 
tapti jėzuitu ir 1924 m. rugsėjo 
11d. užėjo pas kun- Kipą aptar
ti pašaukimo klausimą. Pašauki
mas aiškus, bet Stasiui nebuvo 
aišku, į kurią provinciją stoti: į 
lenkų ar į vokiečių. Kun. Kipas 
nusiuntė jį pas popiežiaus dele
gatą arkivysk. Zeeėbinį. Šis jam 
pasakė, kad, jei norį dirbti Lie
tuvoje, tai turi stoti į Vakarų Vo
kietijos provinciją, kuriai yra pą 
vestas JLįetuyos jėzuitų provinci
jos atkūrimas. Pasikalbėjęs su de
legatu porą dienų, Stasys apsi 
sprendė stoti į Vakarų Vokietijos 
provinciją. Naujokyną jis pasie
kė rugsėjo 19 dieną.

Padaręs pirmuosius įžadus 
Heerenbergo naujokyne, Olandi
joje, Stasys persikėlė į Valkenbur- 
gą, taip pat Olandijoje, ir porą 
metų studijavo filosofiją. 1928 m. 
balandžio 13 d. jis grįžo į Kauną 
ir rudeniop pradėjo mokytojauti 
jėzuitų gimnazijoje. Be to, jis va
dovavo skautams.

Apsisprendimas už Lietuvą

Kaune St. Rimkevičius dirbo 
4 metus ir 1932 m. rudenį išvyko 
atgal į Valkenburgą studijuoti te
ologijos. Pakeliui stabtelėjo Len
kijoje ir nutarė peržiūrėti savo 
tautinę sąmonę. Nors tautybės 
klausimas ir pastoracinis dąrbąs 
yra du skirtingi dalykai, bet jam 
vis rūpėjo ir jo paties tautybę. 
Kas iš tiesų jis buvo: lenkas af- 
lietuvis? Nežinia, kur jis buvo 
apsistojęs ir su kuo jis kalbėjo. 
Bet jo įspūdis buvo toks, kad pa
sijuto lietuviams žymiai artimes
nis negu buvo manęs. Nepai
sant lenkų kalbos, lenkams jįs 
pasirodė visiškai svetimas. Iš to 
jis padarė logišką išvadą ir nie
kuomet nebelaikė savęs lenku.

1934 m. rugpiūčio 28 dieųą 
St. Rimkevičius gavo kunigo 
šventimus ir grįžo į Lietuvą švę
sti primicijų. Visų pirma jis at
laikė mišias Kauno jėzuitų baž
nyčioje, o vėliau motinos tėviškė
je— Lančiūnavos dvaro koply
čioje. Po švenčių ir primicijų vėl 
išvyko į Volkenburgą ir porą 
metų studijavo teologiją. 1936 m. 
rudeni jis apsigyveno Florencijo
je, kur nuodugniau susipažino su 
ordino istorija, asketika ir pastą- 
racijos problemomis. Pabaigęs 
tuos studijų metus, vadinamus 
tercijatu, turėjo progos pamatyįti 
kitus Italijos miestus ir geroką 
Prancūzijos dalį. Tercijato in-
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bė ir jėzuitų leidinių cenzūra. 
Komunistams užėmus Lietuvą, 
jėzuitų gimnazija buvo uždary
ta, ir kun. Rimkevičiui teko pra
dėti naują gyvenimo ir darbo pe
riodą^

A. a. kun. St. Rimkevičius

truktoriui ir tėvo generolo asis
tentui K. Brust, SJ, jis padarė la
bai gerą įspūdį, nes, kaip pašte 
bi kun. St. Yla, kun. Rimkevi
čius “buvo miesčionis gerąja pras
mę: turėjo ne tik formas, kurios 
jam atrodė savos, kaip aristokra
tams; turėjo respektą žmonėms 
ir jų interesams. Buvo elegantas 
laikysena, išvaizda, žodžio reiški
mu, bet nedirbtinai, o natūra
liai”. Iš tiesų, kun. St. Rimkevi 
čius buvo mandagus, socialus, 
gerai apsiskaitęs, kultūringas ir 
universalus. Jis gerai mokėjo lie
tuvių, lenkų, rusų, vokiečių ir lo
tynų kalbas ir buvo pramokęs 
estų ir prancūzų kalbos. Susipa
žinęs su daugelio tautų kultūro
mis ir pabaigęs visas studijas, jis 
buvo gerai pasiruošęs ateities 
darbui, kuris reikalavo ir teologi
nių žinių ir platesnio dvasinio 
akiračio.

Veikla Kaune

Deja, ne viską, ką jis buvo 
pasisavinęs, galėjo panaudoti 
ateityje, nes reiikėjo skaitytis su 
konkrečiomis gyvenimo sąlygo
mis ir jo reikalavimais. Todėl, su
grįžęs į Kauną, jis turėjo įsijung
ti į eilinį mokyklos darbą. Be 
to, mokyklos vadovybė pavedė 
jam globoti Marijos sambūrį auk
štesnėse klasėse. 1938 m. jis tapo 
kunigų seminarijos nuodėmklau
siu, 9 sekančiais metais namų ū- 
kvedžiu. Prie tų pareigų jam bu
vo pridėta kino teatro vadovy- , ";-v-

Po žinomų birže Uo įvykių, ru
sai užėmmė vienuolyno patalpas, 
ir kun. Rimkevičius apsigyveno 
pas vieną universiteto profesorių. • 
1941 m. pradžioje, išvažiuoda
mas į Vokietiją, Vun. Kipas pave
dė kun. Rimkevičiui globoti stu
denčių ir inteligenčių Marijos 
sambūrį. Kun. St. Yla pastebi, 
kad tuokart “tėvą Stašį gal kiek 
per daug mobilizavo aukštoji įr 
vidurinė religingų ponių klasė, 
tačiau tuo metu kito vyriško vei
kimo, kaip laisvės laikais, beveik- 
nebuvo, išskyrus labai slaptą”. 
Kun. Rimkevičius konferencijos 
sambūrietėms taip labai patik
davo, kad daugelis jų užsirašy
davo jų turinį. Vokiečių okupa
cijos laikais jis tapo Kauno kuni
gų seminarijos profesorium, ruo
šė knygą apie sakramentus ir ėjo 
Kauno jėz. vyresniojo pareigas. 
Atliekamų laiku dirbo karitatyvi- 
nį darbą ir šelpė Kauno inteli
gentus maisto produktais, kuriuos 
kiti kunigai, vesdami misijas ar 
rekolekcijas provincijoje parvež 
davo į Kauną. Atrodo, kad jis 
buvo prisidėjęs ir prie žydų gel
bėjimo. Jis aktyviai dalyvavo ir
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meninkų būrelyje, kurie kartu 
su kunigu St. Yla ir prof. B. Čes
niu vakarais aptardavo, kaip ga
lima būtų kurti lietuviškąjį reli
ginį stilių dailėje. Kun. Rimkevi
čius palaikė labai šiltus santy
kius ir su operos solistais, kurie 
sekmadienį giedodavo jėzuitų 
bažnyčioje. Apskritai, Kauno in 
t,eligentija buvo tikroji jo darbo 

rva.

Kankinio mirtis

Artinantis rusams prie Kauno 
1944 m., kun. Rimkevičius buvo 
persidirbęs ir pervargęs. Prašo
mas sesers Jadvygos, kad bėgtų į 
Vokietiją, jai atsakė, jog pasilik- 
siąs Kaune tol, kol ten būsiąs 
bent vienas katalikas. Nežinia, 
kur jis gyveno ir ką dirbo antro
sios bolševikų okupacijos metais. 
1948 m. spalio mėnesį jis buvo 
ištremtas į Sibirą 10 metų. Ta
čiau, praradęs sveikatą, 1955 m, 
gegužės 24 dieną, jis galėjo grįžti 
į Kauną. Deja, birželio 8 dieną 
išsiliejo smegenyse kraujas. Para- 
ližuotas ir netekęs sąmonės, bu
vo nuvežtas į ligoninę. Kai jo se 
šuo Vanda, atvykusi iš Vil
niaus, budėjo prie jo lovos, jis at
gavo sąmonę, atpažinęs seserį ir 
jai tarė: “Vanduliuk, tu viena 
su mnimi. Kur...” Tai buvo pas
kutinieji kun. Rimkevičiaus žo- 

(Nukelta į 5 pusi.)
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Paskutinė proga! 
SUTAUPYKITE IKI į,5,000.00 

nuo fabriko kainos. 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLy^LOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPER1AL

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515

Vartotą automobilį galite pirkti 
pradedant $50.00.
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ACROSS AFRICA SAFARIS, Ltd.
kvie čia

Atvažiuoti į Rytų Afriką ir prižada Jums įdomiausias it) niekuomet
- neužmirštamas atostogas

Dėl daugiau informacijų rašykite — kad ir lietuviškai
T. Gugis, ACROSS AFRICA SAFARIS, ltd. P.O. Box 9420, Nairobi, Kenya
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ANNUM

INTEREST COMPOUNDED DAILY>^

Standard Federal pays 514% interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or more. Issued for 
6 months.
A 90 day gold eagle passbookaccount which pays 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Regular passbook savings earn 4%% per annum. 
Interest is compounded daily, paid ąuarterly.
Savings in by the 10th earn from the 1st.

TANDARD 
EDERAL

Savings and Loan Association of Chlcago

Su^'“» Over ««•««>•«• (more ,Wfce |h, ,efla, ^romėnų,
4192 Archer Avenue at Saeramento • Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140
HOURS; Mon., Thurs. 9 A.M.-8 P.M. • Tues., Fri. ? a.m.-4 P.M. • Sat. 9 M-12 Noon • Wed.UJo Business Tfansacte#

• • • • ’’ Geriausia dovana — Vertingiausia dovana
SIŲSTI Į LIETUVĄ

DOVANŲ
PAŽYMĖJIMAI

Oficialiai - pilnai garantuota
Jūįsų giminės galės pirkti KĄ jie nori, KADA jie noni ir GAUS 
DAUG DAUGIAU <tž juos. Tūkstančiai yra užsakę DOVANŲ 
CERTIFIKATUS savo giminėms per INTERTRADE EX- 
PRESS CORPORATION.
Ir jų giminės yra parašę kaip laimingi ir patenkinti jie yra. Jei 
dar neužsakėte DOVANŲ CERTIFIKATUS, padarykite tai da
bar. Vieną kartą pabandę DOVANŲ CERTIFIKATUS, jūs pa
kartotinai juos užsakysite. Jūsų giminės galės pasinaudoti DO
VANŲ CERTIFIKATĄIS bet kur USSR, kur jie begyventų.

SPECIALIOS DOLERIŲ 
KRAUTUVES

Per VNESHPOSYLTORG SPECIALIAS DOLERIŲ KRAU
TUVES, jūsų giminės gali pirkti ką jie nori iš didelio pasirinki
mo geriausių rūšių amerikietiškų, vakarų - europietiškų ir eks
portinės rūšies vietinių prekių, kaip tai — maisto, rūbų, me
džiagų, batų, namų reikmenų, televizijos aparatų, šaldytuvų, 
radijų, baldų, motociklų ir daug kitų daiktų, beveik viską ką 
gali sugalvot. Geriausia užsakyt DOVANŲ CERTIFIKATUS 
jūsų giminėms ir lai jie patys pasirenka, šitaip jię gaus ką jie 
nori ir gaus greičiau. Jūsų giminės tai patvirtins.

LABAI SUMAŽINTOS 
KAINOS

Su DOVANŲ OERTIFIKATAIS, ir tik su jais, jūsų gimi
nės, pirklišką LABAI sumažintam KAINOM, kainom kurios 
yra daug’ žemesnės negu esamos rinkos kainos. Dėlto DOVA
NŲ CERTIFIKATAI yra daug geresni mž pinigus. Jūsų gimi
nės, tai patvirtins.

ABSOLIUČIAI JOKIO 
PRIMOKĖJIMO

Absoliučiai nėra jokio primokėjimo ar paslėptų išlaidų už 
šį patarnavimą, nei jums nei jūsų giminėms, nės mes gauna
me komisą už mūsų darbą. JŪSŲ giminės, gaus PILNĄ VER
TĘ. Minimumas užsakymo yra $50,00, bet virš to, galite siųs
ti kokią sumą norite ir kaip dažnai norite.

KAIP UŽSAKYTI
Jums tereikia tik pristatyti mums jūsių gijninių adresą ir 

sumokėti grynais pinigais, Money Order’iu arba čekiu. Jūs gau
site iš mūsų oficialų kvitą, savo rekordui. Jo nesiųskite į užsie
nį. Mes viską sutvarkysime.

AUTOMOBILIAI
Imame užsakymus automobiliams 

. MOSKVITCH 408E. Pilna kaina $2,495. 

Pristatome į apie 3 - 6 mėn. UŽSAKYKITE DABAR

Pradžiuginkite savo gimines, 

užsakykite jiems dovanų certifikatus 

Užsakykite dabar — Užsakykite tik per

Intertrade Express Corp.
125 East 23rd St, New York. N.Y., Tel. 982-1530

Reikalaukite nemokamo katalogo.



šešiasdešimties metų

"DRAUGO" SUKAKTIS

Rimties valandėlei —

KODĖL MES NETIKIME?
1909 m. liepos 12 d. yra 

“Draugo” gimtadienis. Taigi 
šiandien jis jau sulaukė šešias
dešimt metų amžiaus. Tai bus 
vienas iš pačių seniausių ne 
tik Amerikos lietuvių katali
kų, bet ir viso pasaulio lietu
vių laikraščių, lankės savo 
skaitytojus be pertraukos, ne
keisdamas savo liilijos nei ra- 
liginiu, nei tautiniu, politiniu 
ar ideologiniu atžvilgiu. Nuo 
pat įsikūrimo dienos savo už
daviniu jis laikė padėti lietu
viui išeiviui stipriau įsikurti 
svetimoj žemėj, padėti išlaiky
ti savo kilmę, savo tikėjimą, 
jį ne tik informuoti įvairiais 
dienos klausimais bei įvykiais, 
bet ir formuoti.

“Draugas” visais laikais bu
vo tarpininku tano Lietuvos 
ir jos išeivijos. Jis žiūrėjo, kad 
Lietuvos žmonių bei jų vadu 
siekimai būtų tie patys, kad 
ir vienų ir kitų gyvenimas pul
suotų vienodai, kad, jų tikslai 
ir siekimai nesiskirtų ir eitų 
viena ir ta pačia kryptimi: 
Lietuvoj atkovoti lietuviui 
šventai priklausomas teises į 
laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą, o išeivijoj — Amerikoj 
’r kitur — išlaikyti religines 
ir tautines vertybes, pakelti 
savo medžiaginį būvį, būti pa
jėgiems ir vieningiems talkin
ti lietuvių tautai' atkurti ne
priklausomą Lietuvos valsty
bę.

*
Ir savaitraščiu eidamas ir 

dienraščiu tapęs, “Draugas” 
nekeitė savo didžįųiu ir pa
grindinių uždavinių. Keitėsi jo 
vadovybės bei redaktoriai, ta
čiau nesikeitė jo tikslai. Jis 
pasiliko jiems ištikimas iki 
šiol.

Jis sielojosi Lietuvos reika
lais ir jos ateitimi prieš 6C 
metų, sielojasi ir dabar. Jis 
sielojosi padėti1'lietuviui išei
viui išlaikyti savo tautine, lie
tuvišką kilmę ir savo kalba, 
sielojasi ir dabar. Jis sielojosi, 
kurstė lietuvius steigti savas, 
lietuviškas parapijas, statyti 
bažnyčias ir prie jų lietuviškas 
mokyklas ir jas išlaikyti lietu
viškomis, to paties jis siekia 
ir dabar. Jis prieš 60 metų 
talkino išeiviams spiestis i lie
tuvių organizacijas bei drau
gijas, kad joms priklausyda
mi, turėtų ne tik pašalpą, rei
kalui esam, bet organizuota; 
gerintų savo ekonominį bei so
cialinį būvį, puoselėtų lietuviš
kąją kultūrą; to paties siekia 
ir dabar.

Šiandieniniai skaitytojai gal 
kiek smulkiau norėtų žinoti, 
kas iš tikro iššaukė reikalą 
pradėti leisti naują lietuvių ka 
talikų savaitraštį*'prieš 60 me
tų? Teatsako į tai pats pir
masis (touo Nr. 1-mo) ir stip
riausias bendradarbis prel. 
Kazimieras Urbonavičius, 1874 
— 1952, kuris savo straipsny
je (“Drauge” 1934 m. spalio 
mėn.), tarp kitko, rašė:

“Laikai tuomet buvo sun
kūs ir — katalikų veiklos at
žvilgiu — neaiškūs ir niūrūs. 
Padėtis buvo tokia, kad būti
nai reikėjo įkurti mažiausia' 
dar vienas katalikiškas laikraš 
tis, nes spaudoje mes buvo
me gerokai nuo kitų ;;ts”ikę. 
Katalikai, jei neskaityti vieno 
kito periodinio lapelio, tik vi^- 
ną “Žvaigždę" teturėjo. Mū
sų gi antagonistai, ar bent 
pasyvūs oponentai turėjo ju 
gan apsčiai”... Tiesa. Ckicasroj 
buvo leidžiamas laikraštis “Ka 
talikas”, bet ir jis anot kun. 
A. Kaupo, “nėio į bažnyčia”.

“Draugui” pradžią davė

SUVIENODINO
ATLYGINIMĄ

Arkivyskupo kardinolo Mar- 
ty patvarkymu visiems Pary
žiaus kunigams — pradedant 
vikaru ir įbaigifltrit arkivyskupu

1909 m. gegužės mėnesį sukur
ta Amerikos Lietuvių Katali
kų Kunigų sąjunga iš 23 kuni
gų. Reiškia, kad ir Kunipų Vie 
nybei išėmėt sukanka 60 me
tų. Tikraisiais “Draugo” stei
gėjais buvo — kan. V’neen- 
tas Vizgirda (1874 — 1966), 
tuo metu klebonavęs Šv. Tre
jybės par., Wilkes Barre, Pa., 
kur šis laikrait's ir pradėtus 
leisti; kun. Antanas Kaunas,
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, Pittston, Pa., pirmasis 
“Draugo” redaktorius. kun. 
dr. Antanas Staniukynas, Mt. 
Carmel, Pa., lietuvių parapi
jos klebonas ir Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyno steigėjas ir 
kapelionas; kun. Kazimieras 
Urbonavičius, kun. V. Dargis, 
kun. Jonas Kuras ir keli kiti. 
Ūkiniais laikraščio reikalais 
rūpinosi kun. V. Vizgirda. Jam 
pagelbėjo vargonininkas Jonas 
Lopato, vėliau išėjęs teisių 
mokslą ir tapęs žymiu teisinin
ku Wyoming klonyje. Jo sū
nus Edvardas šiuo metu yra 
Luzeme rajono teisėjas. Re
daktoriaus kun. A. Kaupo pa
vaduotoju buvo studentas Kos 
tas Vasys (Vasiliauskas) da
bar prelatas ir Aušros Vartų 
parapijos, Worcester, Mass., 
klebonas emeritas.

*
1912 m., kun. dr. Staniukv- 

no skatinami, leidėjai suriko 
“Draugą’’ perkelti iš Wilkos 
Barre į Chicagą. Kartu su laik 
raščiu persikėlė ir redaktorius 
kun. Kaupas. Pirmoii redakci
ja, administracija bei spaustu
vė įsikūrė Šv. Kazimiero sese
rų vienuolyno kapelianijoj. Vė
liau persikėlė prieš Šv. Kry
žiaus /parapijos klebortiiia,, 
Town of Lake, 1920 m. prie 
Aušros Vartų parapijos baž
nyčios, o 1957 m. i naujai pa
statytus spaudos rūmus.

Nuo pat laikraščio įsikūri
mo iki 1917 metų “Draugas” 
aptarnaudavo Lietuvių R. K. 
Susivienijimą, kaip jo orga
ną. Orgunizaicija užtat “Drau
gui” mokėdavo po vieną dolerį 
nuo nario per metus. Todėl jis 
turėjo pakankamai skaitytojų 
ir taip pat lėšų jam leisti. Kai 
LRKS A įsteigė (1917 m.) nuo 
savą laikraštį “Garsą”, suma
žėjo skaitytojų skaičius ir fi
nansiniai laikraštis pradėjo šlu 
buoti. 1918 m., patariant Chi
cagos arkivyskupui Mundeelim, 
laikraščio leidimą perėmė Tė
vai marijonai. Nėra jokios a- 
bejonės, kad Tėvų marijonų 
pasiaukojimu ir rūpestingumu 
“Draugas”, pradėjęs eiti dien
raščiu 1916 m. kovo 31 d., ne 
tik išsilaikė, bet sustiprėjo, 
techniškai išgražėjo, turiniu 
praturtėjo. Ačiū sustiprintam 
redakcijos ir administracijos 
kolektyvui, jis šiandien yra pa
sidaręs pasaulinio masto lietu
vių dienraščiu. Redakcijos ko
lektyve visais laikais “Drau
gas” turėjo ir dabar turi pub
licistų, žurnalistų ir rašytojų, 
kurie rūpinasi ne tik palaikyti 
dienraščio turinį aukštame ly
gyje, bet jie yra ir mūsų visuo 
meninio, tautinio, socialinio, 
kultūrinio ir net politinio gy
venimo sąjūdžių pirmose va
dovų bei veikėjų eilėse.

“Draugui”, kurio redakci
jos kolektyve ir man teko dirb 
ri per 41 metus, linkėtina ge
riausios sėkmės dar daug daug 
metų išsilaikyti nepalaužiamu 
savo kietu nusistatymu tar
nauti bei vadovauti mūsų iš- | 
eiviiai: išsilaikyti lietuvišku
ir katalikišku dienraščiu ir tal
kinti visai tautai pasiekti sa
vo tikslo — atkurti laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvos -va’s- 
tybę. Leonardas Šimutis

— mokamas vienodas atlygini
mas: 870 frankų. Savo rašte 
kardinolas pažymi, kad tokios 
lygybės finansinėje srityje rei
kalauja nuoširdus kunigų tar
pusavio bradiškumas.

Jie reikalavo daugiau laisvės sovietinės santvarkos irdėlto buvo Maskvos patvarkymu suiimti. Iš k.: rašyt. 
Litvinovas, gen. Grigorenko ir kolchozo pirm. I. Jakimovičius.

Bolševiko laiškas bolševikams
Praregėjęs kačiukas paskelbtas pamišėliu

Dar neseniai Vakaruose kur
savo žurnalistų paskelbtos iš 
Maskvos gautos žinios, kad bu
vęs Krasdavos kolchozo pirmi
ninkas Ivanas Jakimovičius, ru
sų suimtas maždaug prieš pusę 
metų, būsiąs teisiamas Rygoje 
už “prieštarybinę veiklą”. Ta
čiau paskutiniai šaltiniai tei
gia, kad teismo nebūsią, kalti
namasis pripažintas pamišėliu 
ir uždarytas į psichiatrinę li
goninę. Šis pakeitimas pada
rytas todėl, kad bijota nauju 
teismo procesu sukelti didžiu
lį susidomėjimą byla visame pa
saulyje.

Jakimovičiaus byla domina 
ir mus, tuo labiau, kad kaltina
masis mūsų kaimynas, prieš 39 
metus gimęs Daugpilyje, Lietu
vos pasienyje.

Užkietėjęs bolševikas
Jakimovičiaus didžiausias nu- ( 

sikaltimas: Jis, būdamas užkie
tėjęs komunistas ir kolchozo 
pirmininkas viešai raštu parei
kalavo laisvės suimtiems rusų 
rašytojams bei intelektualams 
•— Danieliui, Solženicynui, Lit
vinovui ir kitiem^. Šis jo pareiš
kimas labai nepatiko rusų sau
gumui. Jakimovičius gerai ži
nojo, kad jis bus suimtas, o taip 
pat ir kada tai įvyks. Keletą 
valandų prieš suėmimą jis pa
rašė laišką, kurį jam pavyko 
išsiųsti kur reikia. Jakimovi
čiaus laiškas, ranka perrašytas 
ar mašinėle padaugintas, pradė
jo kursuoti Maskvoje. Jo kopi
ja pasiekė ir užsienį.

Apie save Ivanas Jakimovi
čius rašo:

“Gimiau Daugpilyje kaip de
šimtas vaikas skalbėjos ir pa
dienio darbininko šeimoje. Bai
gęs gimnaziją, studijavau vals
tybiniame Latvijos universitete. 
Po to dirbau kaip vidurinės mo
kyklos mokytojas, mokyklos in
spektorius, “Jaunosios gvardi
jos” kolchozo Kraslavoje pirmi- I 
ninkas. Šiuo (suėmimo. B. K.) 
metu dirbu kaip kūrikas “Belo- 1

rusijos” sanatorijoje Jūrmalo
je, Latvijoje. Dešimtį metų bu
vau komjaunuolis, aštuonerius 
metus komunistų partijos na
rys (1968IU.13 išmestas). Aš 
augau aplinkoje, kurioje Leni
no vardas reiškė daug daugiau 
kaip bet kieno kito vardas... 
1942 m. pradžioje, gindamas 
Maskvą, žuvo mano brolis Ka
zimieras Jakimovičius, Raudo- 

i nosios žvaigždės ordino kava
lierius. Leningradą gindamas 
žuvo mano švogeris Nikalojus 
Kirchenšteinas, buv. Sovietinės 
Latvijos aukšč. tarybos pirmi
ninko anūkas. Mano dėdė Igno
tas buvo senas revoliucionierius. 
Buržuazinės Latvijos laikais jis 
ištisus aštuonerius metus sėdė
jo kalėjime”.

Užtara rusų rašytojus
Toliau I. Jakimovičius rašo, 

kad 1956 m. savanoriškai išvy
ko į plėšinines žemes, kur susi
pažino su savo dabartine žmo
na (1960 m. vedė).

Būdamas jautrus ir teisingas 
vyras, pereitais metais jis pa
siuntė laišką Stfšlovui, užtarian
tį .ufmtus rusų rašytojus. Rug
sėjo 27 d. jo bute buvo pada
ryta krata. Buvo paimta Jaki
movičiaus užrašai liečiantieji 
Čekoslovakijos įvykius, jo žmo
nos dienoraštis, neišsiųstas laiš 
kas, skirtas Litvinoyui apginti, 
vienas Grigorenkos referatas. 
Prie to viso Jakimovičius buvo 
apkaltintas banko apiplėšimu 
(išplėšęs iš jo 19,000 rublų), 
nors banko pleškąs buvo jau 
kiek pirmiau surastas ir so
vietinė milicija jo paieškojimą 
buvo atšaukusi.

Nuo dabar prasidėjo ilgas su
imtojo tardymas, kalinimas pa
sibaigęs jo paskelbimu “pami
šėliu”. Tuo tarpu me3 grįžki
me prie jo ankstyvesnio laiško, 
kuriame jis rašo:

“Kokius įstatymus aš pažei
džiau? Sovietinės Latvijos kon

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVIČIENE
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Naujai statomo miesto dalis graži ir moderni. Gat
vės plačios, visur gėlynai. Bet čia pat dar užsilikusios 
lūšnos, vargo pėdsakai, elgetos ir skurdu nudažyti žmo- | 
nės — tikrieji Etiopijos gyventojai.

Vidutinės klasės čia nėra, o turtingieji kasdieninia
me gyvenime nesimaišo, — sėdi savo vilose arba trina
si kur viešbučių puošniuose baruose, restoranuose ir kavi 
nėse.

Žiūriu — mano bato sagtis vos laikosi. Prašau gido, 
kad užvežtų kur pataisyti. Paliekam batą pas batsiuvį 
ir vežam kitus keleivius į jų viešbučius. Kai grįžtam, ba
tas jau gatavas. Tik visa bėda, kad sagtis atvirkščiai pri- 
siųta. Taip ir pasiliko — vieno bato sagtis storėja į vir
šų, kito — į apačią.

Gidas siūlosi nuvežti kur į charakteringesnes vie
tas, bet viena nęnoriu važiuoti. Nors jis ir labai malo
nus, be, kaip daugelis adisababiečių, neatrodo simpatiš
kas ir iššaukia nepasitikėjimą.

[ Bahar Dar
Rytas vėsus, bet malonus. Žmonės eina susisupę 

marškomis iki ausų, lyg būtų žiema, o ant galvų, net 
gaubtuvus užsitraukę. Bet kojos basos. Jie, tur būt, labai 
jautrūs temperatūrai. Net mano šoferis užsivilkęs kaž

BRONIUS KVIKLYS stitucija garantuoja žmogaus 
teises, laisvę rašyti, platinti, de
monstruoti. Gal bijomasi, kad 
aš tapau kapitalistu? Būdamas 
kolchozo pirmininkas aš neturė
jau nei žemės sklypelio, nei kar
vės ar avies ir nė vienos vištos, 
— gyvenau iš gaunamos algos. 
Aš neturiu nei namo, nei auto
mobilio, nei banko taupomosios 
knygelės. Mano vienintelis kapi
talas yra mano knygos ir trys 
vaikai. Gal būt manoma, kad aš 
dirbu ne socializmui? Jei taip, 
tai kuriai sistemai aš dirbu?” 
Bandė gelbėti komunistų garbę

Toliau savo laiške I. Jakimo
vičius kreipiasi į kai kuriuos ko
munizmo vadus:

“Drauge Aleksandrai Dubče- 
kai! Rugpiūčio 25 d. Raudono
joje aikštėje pasirodė septyni 
žmonės, nešdami plakatą su įra
šais “Šalin rankas nuo Čeko
slovakijos” ir “Dėl jūsų ir mū
sų laisvės”. Jie buvo kruvinai 
sumušti, sovietų priešais apšauk 
ti. Tada aš negalėjau drauge su 
jais būti, bet aš buvau ir pa
silieku jūsų pusėje ligi tol, kol 
jūs ištikimai savo tautai tar
nausite. Būkite tvirti: Saulė vėl 
patekės”.

Kreipdamasis į rašytoją Sol
ženicyną, Jakimovičius rašė: 
“Aleksandrai, Issajevičiau, aš 
buvau laimingas, galėjęs jūsų 
kūrinius skaityti. Aš linkiu Tam 
štai sulaukti “Dienos pilnos 
džiaugsmo (širdies) ir vyno”.

P. Litvinovui ir Larisai Bo- 
gorai Danieliui laiško autorius 
skyrė šiuos žodžius; “Sveikas, 
Cezari, mirštantieji tave svei
kina! Mes didžiuojamės Jumis. 
Giliose Sibiro kasyklose saugo
ma jūsų išdidi kantrybė. Jūsų 
kančios ir minčių iškilumas ne
nueis veltui”.

Prisiminęs sovietų darbinin
kus, laiško autorius jiems sky
rė šiuos žodžius: “Leningrado, 
Maskvos, Rygos, Odesos, Liepo
jos, Tallino darbininkai! Atsa
kydamas į Čekoslovakijos oku
paciją darbininkas Vladimiras

kokia miline ir šaliku galvą bei kaklą apsitulo-

Arodrome laukiam lėktuvo. Dar nė karto neskri
dau DC-3, kuriame žmogus sėdi pusiau gulomis, nes 
lėktuvo nosis aukščiau nei uodega. Keleivių daug, bet 
turistų tik keli.

Pagaliau' sulipam. Mano kaimynas amerikietis pa
sakoja karo metu skraidęs šitokiais lėktuvais. Jo many
mu, tai patys saugiausi iš visų. Man taip neatrodo. 
Durys vos užsidaro. Šalia kažkas juokiasi, kad prieš porą 
dienų skrendant jos atsidarė. Ką darysi, jau per vėlu 
nuogąstatui.

Skrendam. Vėjas švilpia per visus plyšius. Plūdu- 
riuojam ore ir, atrodo, vos judam. Etiopija kalnuotas 
kraštas. Bet tie kalnai savotiški, atrodo, kaip lygumos ir 
pakalnės. Jskrendam į tarpukalnę. Lėktuvo sparnai braš
ka, o aš žiūriu, ar neužklius kur už uolos. Puikūs vaiz
das į Mėlynojo Nilo krioklius. Apskrendam juos ra
tu. Trys vandens srovės putomis krenta pakalnėn. Vėl 
kalnai, žemumos, išmėtyti kaimeliai ir pagaliau leidžia
mės Bahar Dar.

Tai, tur būt, didelė pramoga šio miestelio gyvento
jams, nes išdegusi pieva, kuri vadinasi aerodromu, ratu 
apstota žmonių.

Mus pasitinka gidas ir veža į viešbutį už poros 
blokų. Namukai po 5-6 kambarius, apsodinti apie tera
sas besivijančiomis raudonomis gėlėmis. Už pagrindi
nio namo tarp didžiulių medžių spinksi Tanos eže
ras. Iš jo išplaukia Mėlynasis Nilas. Ežere negalima 
maudytis, nes yra kažkokių smulkių gyvūnėlių, akimi 
neįžiūrimų, kurie lenda po oda ir užkrečia kraują.

Mūsų gido vardas Woldu. Labai simpatiškas, gražiai 
rudos odos etiopietis, kuris visą laiką šypsosi.

šiuolaikinis ateizmas yra ne 
ramaus protinio žmonių apsi
sprendimo vaisius, o dažniausiai 
nuolatinės masinės ateistinės 
propagandos vaisius arba socia
linių aplinlkių pasėka. Ateisti
nės, ypač sovietinės bolševiki
nės propagandos spaudžiamas 
žmogus ne kartą pasidaro tie
siog nepajėgus ieškoti tiesos, 
nepajėgus savarankiškai apsi
spręsti ne tik religijos, bet ir 
kitoje srityje.

Dėl to Vatikano antrasis vi
suotinis Bažnyčios susirinkimas 
išreiškia nuomonę, kad tokioje 
aplinkoje subrendęs žmogus ga
li būti per ilgą laiką, net per 
visą gyvenimą apsisprendęs už 
ateizmą. Tš kitos pusės Vatika
no antrasis susirinkimas atkrei
pia dėmesį, kad vien apsispren
dimas už ateizmą dar nėra įro
dymas moralinės žmogaus kal
tės. Išeidami iš bendrųjų krikš
čioniškų principų, mes turime 
būti labai atsargūs, nustatyda
mi žmogaus atsakomybės laips
nį Dievo akivaizdoje.

“Be abejonės, — sako susi
rinkimo konstitucija “Gaudium 
et spės”, — negali būti laisvi 
nuo kaltės tie, ikurie laisvu ap
sisprendimu stengiasi išstumti 
Dievą iš savo širdies ir išvengti 
relisrinių problemų, taip nepa
sekdami savo sąžinės morali
niais reikalavimais...’’

Blaiviai pažvelgdamas į ateis
to sąžinės gelmes. į jo moralinę 
atsakomybę, Vatikano antrasis 
visuotinis Bažnyčios susirinki
mas nieku būdu neužmenkia a- 
kių prieš ateizmo vidinę blogy
bę ir prieš jo pavojus. “Bažny
čia negali neatmesti, — sako 
konstitucija “Gaudium et spės”,
— Bažnyčia negali neatmesti su 
griežtumu ir su skausmu, kaip 
tai ji yra dariusi anksčiau, pra-

Dremljuga Raudonojoje aikštė
je Maskvoje pasakė NE — jis 
išgelbėjo darbo žmonių klasės 
garbę. Už tai buvo jis į kalėji
mą įmestas. Jo adresas: Mur- 
mansk 9, Pašto dėžutė 214/17”. 
Toliau Jakimovičius nurodė dar 
keletą panašiu būdu suimtųjų
— ištremtųjų, nurodydamas, 
kur jie dabar yra. — “Kas dar
bininkui padės, jeigu ne kiti jo 
darbo draugai. Visi už vieną, 
vienas už visus! — Rašo Jaki
movičius. Nuoširdžius linkėji
mus jis siunčia generolui Gri
gorenko (šis buvo kiek vėliau 
suimtas)

Užtarė pavergtuosius

Apie rusų įvykdytą Krymo 
totorių genocidą laiško autorius 
rašo: “Krymo totoriai! Tas, 
kuris visai tautai ,nuo kūdikių 
ligi senelių išplėšia tėviškę, yra 
visų tautų mirtinas priešas!”

(Nukelta į 5 psl.).

Važiuojam į Nilo krioklius Tisisat. Aš, kaip papras
tai, įsitaisau priekyje. Mano bendrakeleivis Ralph su
niuręs ir mažai kuo domisi. Woldu pasakoja apie Bahar 
Dar gyvenimą ir su entuziazmu atsakinėja į mano klau
simus.

(Bus daugiau)

Bahar Daro draugiški piemenys prieš vieną iš Nilo krioklių

gaištingų doktrinų, kurtos de
graduoja žmogų, atimdamos iš 
jo įgimtą didybę”.

Bet iš kitos pusės, konstituci
ja dvelkia giliu išganymo opti
mizmu. Iškeldama vidinę ateiz
mo blogybę, ji drauge išreiškia 
i si tikinimą, kad ir tikras ateis
tas nėra absoliučiai išskirtas š 
galimybės pasiekti išganymą! 
Žinoma, su nepakeičiama sąly
ga : jei jis, nors sekdamas ateiz
mu, ieškojo tiesos ir neveikė 
prieš savo moralinę sąžinę.

“Gaudium et spės” sako: 
“Dieviškoji Apvaizda nepanei
gia išganymui reikalingos pa
galbos tiems, kurie nepasiekė 
aiškaus Dievo pažinimo ir dėl 
to jo nepripažino, bet stengiasi, 
ne be Dievo malonės veikimo, 
dorai gyventi”.

Prisikėlimas yra skirtas ne 
vien krikščionims, bet ir visiems 
geros valios žmonėms, kurių 
širdyse paslaptingai veikia die
viškoji malonė, — primena kon
stitucija. — Kristus yra miręs 
už visus, ir galutinis žmogaus 
pašaukimas iš tikrųjų yra t’k 
Vienas, būtent, dieviškasis pa
šaukimas. Dėl to turime manyti, 
— sako konstitucija, — kad 
Šventoji Dvasia visiems duoda 
galimybę, vienam Dievui žino
mu būdu, sueiti į ryšį su atpir
kimo ir prisikėlimo paslaptimi.

z

Šių metų kovo mėnesį Romo
je Vatikano rūpesčiu buvo su
organizuoti pokalbiai tarp tikin
čiųjų ir netikinčiųjų. Šv. Tėvas 
Paulius VI ta proga pasakė kal
bą, nustebindamas savo teigi
mu, kad ir krikščionys tam tik
ra prasme yra netikintieji. Štai 
kelios ištraukos iš jo kalbos.

— Mes netikime, kad moder
nusis galvojimas būtinai veda 
prie Dievo paneigimo.

— Mes netikime, kad Dievo 
buvimas žmogaus protui nepri
einamas.

— Mes netikime, kad mokslo 
ir tikėjimo negalima sutaikyti.

— Mes netikime, kad teoretiš
kas ir praktiškas Dievo buvimo 
paneigimas būtų naudingas kul
tūros pažangai bei prisidėtų prie 
žmogaus laimingumo.

— Mes netikime, kad ekono
miškas, socialinis ir civilinis 
žmogaus išsilaisvinimas reika
lauja, jog religija būtų pašalin
ta kaip tokio išsilaisvinimo kliū
tis.

— Pagaliau mes netikime, kad 
neapsakomas, paslaptingas ir 
nežinomas Dievas yra nepriei
namas ir tolimas

Kristus nebijo skurdžios bu
veinės: jis gimė tvartelyje, gy
veno menkame bute Nazarete. 
Jis nesibaimina ateiti į Skur
džias žmonių širdis, nelaukda
mas kol jie taps šventaisiais.

K. Br.
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Anglijos princas Charles Maltoje susilaukė didelio Vietos gyventojų dė* 
mesto. Jis čia eina vietos paplūdimiu Xiendi.

PADĖKA
Kelionių, patarnavimo įstaigos 

vedėjui p. V. Rasčiauskui ir se
kretorei p-lea Mileriūtei, dėkoju 
už jųjų pastangas ir parodytą 
rūpestį, kurie šių metų birželio 
mėn. 22 d., O’Hare aerodrome 
laukiamajame radę atvykusią 
iš (Lietuvos mano seserį Liūdą 
Arbataitienę. Dėl netikslaus už
rašyto adreso, aš nebuvau in
formuota laiku apie josios at
vykimą. Žinia (buvo gauta tik
tai po dviejų dienų, po josios 
atvykimo. Jie josios nepaliko 
bet nuvežė į vietą pagal atvy
kusios turėtą adresą, čia nie
kas nežinojo nes gyvena ne lie
tuviai. Tuomet p. Rasčiauskas 
parsivežė į savo namus Chica
goje. > (Suradę telefonų knygoje 
mūsų CJhicagoje gyvenančio dė
dės telefono numerį jam pa
skambino. Jis davė mano tele
fono numerį. Ir tuomet p. Ras
čiauskas paskambino į mano na
mus. Mums pasikalbėjus jis 
pats sutiko svečią atvežtį. To
kiu k būdu po ilgos nakties ir 

vargo, auštant rytui pats
V. Rasčiauskas ir panelė Mi- 

lęriūtė atvežė mano sesutę į ma
no namus. Nors iš jųjų namų 
iki mano vietos yra apie 20 
mylių. Ir už tai jie nepaėmė 
jokio atlyginimo. Už jųjų su
gaištą, taip (brangų laiką, ir ne
miegotą naktį. Užtai aš jiems 
ėsu begalo dėkinga.

Uršulė Mikulienė

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
t-ji pagerinta, iliustruota laida. 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms lr nelis- 
tuvėms.

Kaina — $2.50

Oliuota State gyventojai prie
turi pridėti 6% taksu. 
Chicago. Illinois 60629

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4546 West 68rd Street

Intymiąsias meilės paslaptis ir 
gilią gyvenimo išmintį vaizdingai 
atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys

Šekspyro sonetai
Į lietuvių kalbą pirmą kartą išver
tė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas. Su 
Šekspyro atvaizdu, autografu, išsa
mia įžangine studija ir sonetų pa
aiškinimais. 176 psl., kietais drobės 
viršeliais.

Kaina $3. Gaunama “DRAUGE.”

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 93S5O

Namų tel. (213) 479-3015, West L,A. 
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mos didžiausias pasauly aerodromas 
— Iš savininku, akrais ne sklypais!

K E A L ESTATE

BIG PRICE DROP
2-jų aukštų mūras su patogiu “bun

galovv stogu. 2 dideli butai po 4 
kamb. Savininkui gražus, visiškai mo
derniškas butas. Central, air conditio
ning visam namui. Nauja spintelių vir
tuvė. Ir daug priedų. 2 maš. garažas. 
Arti visko. Arti 43-čios ir California.

PARDUOS NAUJĄ 8 butų namą 
Marąuette Parke. $13,600 pajamų. 
Priims mažą mainą. Tel. HE 4-23^3

nupigintą kainą. Nepraleiskite progos. 
Kreipkitės j Miracle Man. Skambinkite 
dabar.

M 1 C H A ELS
Tel. 254-8500PROGOS — OPPORTUNITIES

Kad nori būt turtingas, tai pirk 
Šią nuosavybę:

2451 W. 69th Street
Tavernos biznis ir 3-jų butų mū
ras, 5. - 4 - 4 kambariai. Mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Kaina 
$39,000. HE 4-2012

Savininkas parduoda 6 kambarių 
mūr. bungalovv. 2 maš. garažas. 
65th ir Fairfield Avė., GR 6-0520

PAJAMOS
Labai nepaprastas, bet labai pagei

daujamas pirkinys — 2 namai šalia 
vienas kito. Vienas 3-jų butų, pajamų 
$275 per mėn. ir nuomininkai patys 
apsimoka gazą, elektrą ir apšildymą. 
Antras namas — labai patrauklus 6y2 
kamb. pilnai moderniškas, 3 dvigubo 
dydžio miegamieji. Labai daug prie-

MISCELLANEOUS
---........ ...... i, į.... ™

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika 
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
BrOadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamos ir 
dienraštis “Draugas”.

iki 55-os ir Kedzie Avė. Mes norime, 
kad jūs būtumėt turtingi. Kreipkitės J 
Miracle Man. Skambinkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

Arti Morton Park High School. 
Apyl. 26th ir Austin. Patogi 8 
kamb. mūr. rezidencija. 4 miega
mieji. Arti mokykla, susisieki
mas, krautuvės. 2 maš. garažas. 
$27,900. SVOBODA, 3739 W. 26th 
Street, Tel. LA 1-7038.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

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

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIU
Šalia pagrindinio žemėlapio 

vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro

nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Žemėlapio kaina tik 90 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

iiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimmiiiiiiimiiiiimiiimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiii
DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 

kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas...............................................................$6.00

(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)
V. PETERAIČIO

Lietuviškai angliškas žodynas ....................................................................... $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESAKSKO _ B. SVECEVICIAUS

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas ....

(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)
$5.00

Kišeninis Anglų—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų 

žodynėlis..........................$2.00

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri
kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba.
Hiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiinini

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS,
kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą 4.00
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 2.50
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 3.00 
LIEPTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 3.00
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 2.50
KARKLUPĖNUOSE — A. Baranauskas 2.50
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3.50
Sias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų

įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Drau-
Blinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri

dėti 5% mokesčiams.

REAL ESTATE

CICERO. LIETUVIŲ RAJONE. — 
3-jų miegamų bungalow. Pilnas rū
sys. Gazu apšild. Plytelių virtuvė. 
Mokesčiai $130. Apyl. 14th ir 50th 
Avė. $17,500. SVOBODA, 2134 S. 
61 st Ct.. Tel. BI 2-2162. Jei neat
sako skambinkite LA 1-7038.
Marųuette Parke — 6 kamb. bun- 
galow, 3 miegami, iy2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt
Skambinkite savininkui 484-8441 

aukšto moderniškas kampinis 
mūr. namas. 5 kamb. apačioj, 4 
viršuj. Nėra garažo. Kreipkitės —
3300 West 63rd Place.__________
Mūrinis. 9 metų, 5x/2 kambarių, 3 
mieg. Kabinetų virtuvė. Plytelių 
Vonia. Sausas rūsys. Gera vieta. 
Nebrangus. Tei. PR 8-6916.

AR PRISIMENAT BALTIJOS 
J0R4?

Tad turite pamatyti Beverly Shors 
prie Michigano ežero.

Sklypai prie ežero.
Sklypai su medžiais, namams statyti. 

Taip — Ir namų.
Skambinkit — Rašykite — Atvykite

CARLSON REALTY
Beverly Shores, Ind.

TEL. (210) 872-4636
Atd. 7 dienas savaitėj.

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2925 W. 63. PB 8-6032 
Nelaukit — užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkltSs dSl pa. 
tarnavimo nemokamai.

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

Įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dčl du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 ‘/a S. Anna Avė., Lyons, 
Hllnois. Telef. 447-SSO6.

CONSTRUCTION
REZIDENCINIAI, 

KOMERCINIAI. 

MEDICINOS IR 

KITOKĮ PASTATAI!

$457 West 6&th Street 
TeL HE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus vteų rūšių namo apšildyme 
pečius lr atr-aomditioning- — j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmleBčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HE.Vn.VG & SHEET METAI- 
4444 S. tVestern, Chicago 9, III. 

Telefonas VI 7-3447

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudų nuo ugnies lr automo. 
Milo pus
FRANK ZAPOLIS

3208 U West 95th Street 
Chlcago, Illinois 

TeL GA 4-8654 Ir GR 6-4338

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 340, PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gaL Free delivery 
$622 Se. Racine, 434-1113

Pardavimui 157*4 akrų. ūkis, gera 
žemė ir pastatai. Prie “black-top” 
kelio, mokyklos autobusas sustoja 
prie durų. Arti ežerai ir medžiok
lė. Apie vai. iki Chicagos ir 
Detroito. Kaina $425 už akrą. 
Skambinkit ar rašykit savininkui: 
Peter Arkauskas, R. R. No. 1, 

Fulton Michigan 49052.
Tel. (616)—PA 9-3928.

lllllllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllll

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285

lllllllllllllllllllllllilIilIlHIIIIIIIIIIIUlIlIlHI

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

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4250 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE

2 po 4 kamb. med. Visas atnau
jintas. 2 prlegonkiai. Garažas. 
$16,000.

švitrus 2 po 4 kaulh. mūr. Rūsys 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

5 lr 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis lr garažu. Erdvus namas 
lr sklypas. $17,500.

6, 4 lr 2-jų kamb. med. 3 kamb. 
rūsy. žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra lr valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po SK kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šUdymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47.600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Inoome Taz 
Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Batų nuomavimas — Income Tu

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2283 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš-

72 ir Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte ir 2 karuti, 
antrame. Geram stovy namas. $28,000,

Prie Nabisco mūr. 5 ,kamb. bun
galovv. 13 metų sen.Ufm.o, $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš
tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $86,000.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-0515

i Va aukšto, 10 metų mūr.: 5 ikarai). 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 li- Ca- 
lifiornia. Guzo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga- 
į-užas. $41,000.

4 kamb. švarus modernizuotos me
dinis. Prie 69 ir tVestern. Taksai 
$150. Alumin. langai, $10,000.

U kamb. modernizuotas mūr. bun
galovv prie 71 ir California. 23.500.

HVi kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalotv. prie 67, i vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Aluimln. langai. Garažas. $29,500.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $162,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood $.10,500.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape God

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2786 W. 71st St. TeL 925-6015

Mastančiam žmogui
Paveldėtas. Gražus 2-jų butų mū

ras. Naujas gazu šildymas, garažas 
Tuoj galite užimti. $27,900.

7 didelių kamb. mūras. Naujas 
gazu šildymas, air cond., uždari por
čiai, garažas. Pora blokų nuo Mar
ąuette pko. $21,000.

4 butų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Apartmentlnlfl mūras. 2-Jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 Įmokėti, o pajamų $14,000

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

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

imiiiiiiiiiiiiimiiiiimmimiiiiiiiiiiiiiinii

“NIDA” VASARVIETE
Išnuomojami kambariai

Valgiai — Alus — Vynas 
Lake Shore Country Road. 

Beverly Shores, Indiana 46301 
Tel. (219) 872-2711

‘iimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Išnuom. 2 atskirus kamb. rimtai 

dirbančiai moteriai. Galima vartoti 
virtuvę. Skambinti 436-2394.

Išnuomoj. kambarys dirban
čiam vyrui.

Tel. PR 8-7736
4 kamb. butas, suaugusiems. 

46 ir Talman.
Tel. — 927-7220.

D e M E S I O 1

Illi II
SIUNTINIAI J LIETUVĄ

COSMOS EXPRESS 
MARQVETTE GIPT PARCEL SERV. 
2808 OOth St, Tel. WA 6-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. TeL 254-3320
Didelis jvairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

lllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllll
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781
METALO IR ipaesaaJi 
STIKLO:
Tvoros, Sto- Jfi'liį < 1 
geliai. Durys « “
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiniiiiiu

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 68rd St. — Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti IVA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

SIUNTINIAI I LIETUVA
,, tr kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, DI. 60632. Tel. YA 7-5080

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 Mest 68rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS 
R^'MMI i IMI ■RH.SCTMCuJ

HELP WANTED — MOTERYS

WeNeed Maintenance Engineer 

— For Church & School

steady position -— good vvag.es exc, 
pay. benefits (Edgevvater au'ea).

ST. ITA CATHOLIC CHURCH 
1220 \V. Cntalpa, Chicago, IU. 

TKL. — LO 1-5813

GENERAL
OFFICE

Young lady for receivables and 
payables department. Light book* 
keeping experience necessary.

HOURS 9-5, 5 DAYS
GOOD STARTING SALARY

1200 W. BELD.EN AVENUE 
TEL. — 477-9800 

M R. SMITH
į OFFICE GIRD

General offiee work. — Book- 
keeping, payroll, etc.

Apply in iperson
ENGLEWOOD STOVE & APPL.

7928 So. Ashland Avė.

VYRAI IR MOTERYS

Immediate Opportunities For

TEACHERS
MUSIC TEACHER 

MATHEMATICS 
INDUSTRIAL ART 

$6000 Base; Paid Insurance 
Send Resume Or Call Colleet:

(308) 497-2591. Supt
Box 220

Spalding, Nebr. 68665

HELP VVANTED — VYRAI

RUBBER TRAINEE

To learn rubber mixLng and molding. 
Many co. Benefits,

E sėli. Conditions,
MILTON MFG COMPANY

TEL. — SE 3-2141.
324 Interstate RD, Addison, UI.

Reikalingi

Trailer Repairmen 
Mechanics

l-mai ir 2-rai pamainai
Union seale. 10 valandų antva- 
landžių per sėvaitę. Dirbti 5 ar 
6 dienas savaitėje.

Northlake, Illinois 
TEL. 343-2240

TRUCK DRIVERS 

STEEL BROKERS 

Large steel carrier. Long tenai 
lease. Cover 14 statės. Chicago 
to east ooast and retum. Late 

model eąuipment. Call 374-5262 

BRAZER
Need lead man in department. Mušt 
be familiar tvith heli-arc and gas 
brazing. N.W. side plant. Fringe 
benefits.

TEL. — 472-6166

REAL ESTAT

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

?54(!ex

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main offiee 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Dl. TeL OL 6-2283 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Tractor Drivers
Experienced. Over 25 years of age. 
Apply in person —

I. KARZEN TRUCKING CO. 
900 No. Kedzie, Chicago, III.

HELP VVANTED — VYRAI

SELL THE EXCITING PRODUCT 
FOR 69

First year earnings $12,000. APEOO a multi-division Corpo
ration. Specializing in eleetrostatie photocopy wants you!

We offer salary, commission, profit sharing and all benefits 
to the right man.

If you are over 22, have at least 1 year sales experience and 
sincerely want to grow, we would likę to talk to you. We promise 
—you can grow without limit at APECO through our COMPLETE 
TRAINING PROGRAM.

Call J. ADAMS —- 527-0300

DĖMESIO 1

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai
AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUSYS (vaizdeliai) — H. MoSinskienė 2.50 
ANT VILNELES TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.80

MEILE TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00

SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3.50
Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos pa

tenkins beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.
Knygos gaunamos “Drauge”. Illinois valstijos gyventojai 

prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.

Perskaitė Draugą, duokite kitiems pasiskaitvti.

vvag.es


CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
SIJSJBCRfc DZŪKAI i tojus ir t. t.”

Užsigrūdinusiems dzūkams) Išrinkta valdyba
Pranui Nedui-Nedzįnskui ir' A. Rėklaitis tarė, kąd d-jos
Stasiui Grigaravičiui kilo min
tis, ar neverta steigti Drjįkijos 
krašto lietuvių organizaciją. 
Jiedu š. m. kovo 23 d. sušaukė 
grupę dzūkų pasitarti. 'Susirin; 
kusieji vienbalsiai pritarė šiai 
minčiai. Gegužės 18 d. Chica
goje Jaunimo Centre į steigia
mąjį susirinkimą atvyko apie 
40 asmenų.
Pranas Nedas paaiškino Dzū

kų krašto lietuvių draugijos 
steigimo reikalą, pažymėdamas, 
jog dažnai dzūkai klausinėjo 
vienas kito, kodėl jie neturi 
savos organizacijos, kai man
ding kiti net parapiniai yra su
siorganizavę į 'klubus ar kitais 
vardais.

tikslas jau pasakytas ir kuo jis 
skiriasi nuo kitų panašių orga
nizacijų. Dzūkijos draugijos 
veikla turėtų būti patraukli, 
nariai vieningi ir drausmingi. 
Kun. J. Borevičius, SJ, sakė, 
“jog šviesi dvasia ir šiluma tu
rėtų reikštis šioje organizacijo
je, tada jos nariais norėtume 
būti”.

Paklausus ar draugija steig
imą, tik vienas paabejojo, kuo 
ji skirtųsi nuo kitų. Tada rink
ta valdyba. Pasiūlyti kandida
tai gavo balsų: Marija Vizgai- 
tienė — 20, Stasys Grigaravi
čius — 21, kun. J. Borevičius, 
SJ, — 26, Pranas Nedas — 24, 
J. Janulienė _  16. Mažiau bal-Taip 'sį reikalą nustumdami ,, , .

į tali? Nedas, pradedam Į?****1^1*!”-
nustoti savo žymių žmonių. Jau vizijos komisiją pastatyti kan

didatai gavo balsų: A. Rėklai
tis — 25, Julius Pnka — 17, 
Mikonis — 19 ir J. Karsas — 
16.

nustojome žymaus dzūko Balu
čio ir nemažai '' kitų dzūkų. 
Džiaugiamės ir kartu didžiuoja
mės turėdami žymius šulus, ko
votojus dėl Lietuvos, lietuvių 
tautos labo dzūkas prelatus:
Albavičių ir Krupaivičių. Prel. 
Krupavičius patyręs apie dzū
kų organizavimąąi labai nu
džiugęs. > -

Bet jeigu yra l organizacija, 
pabrėžė Nedas, tai ji turi ką 
nors veikti — pateisinti savo 
buvimą. Norint įsteigti dzūkų 
draugiją, reikia gerai apgalvo
ti, ar bus noras bei entuziaz
mas dirbti, pasiaukoti Lietu 
vai, okupacijoje vargstantiems 
sesėms ir broliams dzūkams.
Gražus Dzūkijos kraštas garbin 
ga jo praeitis, šaunūs Lietuvos 
ir Dzūkijos vyrai: Čiurlionis,
K. Petrauskas, Krėvė-Mickevi
čius, Balutis ir nedzūkas poetas 
kun. M. Gustaitis ne veltui šį 
kraštą, jo gamtą mylėjo — jie 
čia rasdavo įkvėpimą savo kū
rybai. Daug dzūkų narsiai ko
vojo ir mirė dėl Lietuvos lais-, Naktis.” 
Vės.

Kalbėdamas -» apie draugijos 
tikslą, Nedas pasalkė: “Kai aš 
galvoju ką nors apsiimti dirb
ti, man visuomet kyla mintis, 
ką aš galėčiau atlikti. Prade
dant dzūkų organizavimą gal
vojau, ką mes galėtume atlikti.
Mano supratimu: a popularinti 
'Dzūkijos vardą ir jos grožį; b) 
šelpti neturtingus dzūkus ir 
moksleivius, pvz., kad ir Su
valkų trikampyje; c) prisidėti 
prie Lietuvos laisvinimo.

Šiam tikslui siekti, galėtume 
per kelis metus atlikti: 1) su
organizuoti dzūkų dieną su dzū
kų menu, papročiais, valgiais;
2) surengti dzūkų dainų ir šo
kių koncertą: 3) pakviesti spe 
cialistus dzūkų vestuvėms sce
noje parodyti arba Ikokią Dzū
kijos sekmadienio popietę pa
vaizduoti; 4 išleisti knygą 
“Gražioji Dzūkija”; 5) sureng
ti keletą pašnekėsiu apie Dzū
kiją — jos gamtą, turtus, kovo

Buvo pasiūlyta ieškoti ir 
kviesti dzūkus į šią draugiją. 
Ne Chioagoje gyveną dzūkai 
galėtų savo gyvenvietėse įsteįg 
ti tokias draugijas. Jeigu vįe- 
tovietėse atsirastų panašių drau 
gijų, galima būtų pagalvoti 
apie reikalą steigti jiajs apjun
giantį centrą, nors tas ir ne
būtina.

Jau paruoštas ir draugijos 
įstatų projektas. Draugijos tiks 
las gražus, narių jau yra virš 
30, tad lieka tik palinkėti šiai 
naujagimei sėkmės užsimota
me darbe.

B. Pupalaigis

WARŠU V A — Lenkijos ka
talikų savaitraštis “Tygodnik 
Powszechny” ragina, kad būtų 
išleistas naujas 'leidimas jubilie
jinio veikalo “Krikščonybės 
Lenk joje tūkstančio metų su-

ŠV. TĖVAS APIE TAIKĄ 
PAISAULY

Popiežius Paulius VI specia
lioje audiencijoje priėmė Ro
moje esančius kardinolų kolegi
jos narius, šia proga pasakyto
je kalboje šv. Tėvas apžvelgė 
Bažnyčios ir pasaulio padėtį.

Nuo Bažnyčios problemų Šv. 
Tėvo žvilgsnis nukrypo į šiuo
laikinio pasaulio problemas, 
ypač į taikos, laisvės ir teisin- 
gmo problemas. Tarptautinės 
įtampos, ikarų ir vidaus nesan
taikos priežastis Pauliaus VI į- 
sitikinimu yra nepripažinimas 
piliečiams pagrindinų žmogaus 
asmens tesiu, teisėtų žmogaus 
asmens' siekimų, kaip laisvės ir 
teisingumo. Laisvė ir teisingu
mas yra giliai įaugę į šiuolaiki-

Dr. Barnett Rosenberg
Du Michigan universiteto mokslininkai siūlo, kad grįžus a&tronautams 
iš mėnulio, jie su visa kapsule būtų nugabenti į uždarą laive vietą, o ne
būtų iš kapsulės, kaip seniau, iškeliami, dar jūroje, nes nežinia ką gali 
astronautai iš . mėnulio parvežti su žemių pavyždžiais.

BOLŠEVIKO LAIŠKAS
(Atkelta iš 3 psl.) Ivanas Jakimavičius buvo ap

kaltintas Sov. Latvijos baudžia
mojo kodekso 183 str. 1 skyr. 
pažeidimų, — skleidęs pramany 
tus gandus, įžeidžiančius sovie
tinę sistemą. Pagal tą patį ko
dekso straipsnį jis galėjo būti 
nubaustas arba 3 metams lais
vės atėmimu, arba vienerių me
tų darbo stovykla, arba 100 rub 
iių pinigine bauda. Tačiau so
vietinė milicija rado ketvirtą 
bausmės būdą: Ivanas Jakimo- 
vičius buvo apšauktas pamišėliu 
ir uždarytas bepročių ligoninėn. 
Vaidinasi, šiame baisiame kalė
jime kaltinamąjį galės laikyti 
taip ilgai, kiek norės. Labai ga
limas dalykas, kad Jakimovičius 
ilgainiui ten pasidarys tikru pa
mišėliu.

Vakariečių spauda praneša, 
kad ir žydų tautyoės studentas 
Rips, bandęs susideginti prie 
(Latvijos laisvės paminklo Ry
goje, taip pat aoskelbtas pa
mišėliu.

Komunitsinėje santvarkoje 
regintieji kačiukai nereikalingi. 
Stįiino laikais jie buvo nužudo
mi. Dabar laikomi kalėjimuose, 

stovyklose ar pamišėlių
namuose.

— Aš kreipiuosi į latvius, — 
rašo Ja'kimovičius, — kurių že
mė man tėviškė buvo, kurių kal
ba nuo vaikystės dienų aš kal
bėjau, lygiai kaip lenkiškai ir 
rusiškai; neužmirškite, kad Mor 
dvinijos lageriuose tebesikanki
na tūkstančiai jūsų tautiečių. 
Reikalaukite tremtinių sugrąži
nimo į Latviją! Persekiokite 
kiekvieną, kuris politiniais su
metimais jums laisvę išplėšia”.

Laiško pabaigoje autorius 
kreipiasi ir į komunistus: “Visų 
šalių komunistai, Sovietų Są
jungos komunistai! Jūs turite 
tarnauti vienam viešpačiui — 
Tautai. Tačiau tauta susideda 
iš gyvų žmonių, iš konkretaus 
likimo. Negali būti dviejų skir
tingų nuomonių apie tą, kuris 
pažeidžia žmogaus teises ir tai 
daro socializmo - marksizmo 
vardu. Jūsų sąžinė ir garbė tu
ri jums įsakyti: “Komunistai, 
pirmyn! Išplėšimas laisvės yra 
pirmoje eilėje pačiai Sovietų Są
jungai pavojingas. Šio pasaulio 
galingieji yra stiprūs, nęs mes 
esame parblokšti. Pakelkite

Emfizema sergą pacientai Natio
nal Jewish ligoninėje, Denver, 
Ohio, aprūpinami tokiais apara
tais. Bet jų kai kurie negali net ka
lėtos laiptelių užlipti. Ligonį ste
bi g&iiestjngoji am.

Cape Kennedy keliones į mėnulį pakilimo žiūrės daugiau milijonas žmo
nių. Čia matyti kaip Cape Kennedy žiūrovai stebi Poseidono raketos 
pakilimą.

lyvauja šiame kare, prašydami, 
kad būtų pagreitintas taikos 
sugrįžimas, 'kad būtų atstatyta 
taika. Tikra ir pastovi taįka 
galės gimti tiktai tada, kada 
bus respektuojamas žmogaus 
asmuo ir patenkinti teisėti rei
kalavimai tų, kurie nesiekia pie 
ko kto, kaip tik laisvės ir ne
priklausomybės savo tėvynei. 
Bažnyčioje mūsų dienomis pa
sireiškia nemaža pavojingų są
jūdžių, kurie neparodo reikia
mos pagarbos Dievo apreikšto
jo ir Bažnyčios išsaugotojo 
mokslo grynumui, kurie sklei
džia tam tikrą nepasitikėjimą 
Bažnyčios autoritetui.

Tuos vidinius pavojus — pa
žymėjo Paulius VI — reikia 
atremti blaiviai ir objektyviai, 
visuomet pasirengus pakeisti ir 
atnaujnti tai, kas nėra surišta 
su tikėjimo tiesomis, kas suda
ro tikrai juridines bažnytinės 
organizacijos struktūras. Sie
kiant to atsinaiujimo, ateinan
čiame spalio mėnesyje yra kvie 
čiama ypatinga vyskupų sino
do sesija. Tuo tikslu yra ren
giama bažnytinio kodekso re
forma. Popiežiaus troškimas 
yra (išgirsti visų balsų ir ap
svarstyti visų, tiek kunigų tiek 
pasauliečių pasiūlymus. Mūsų 
pasitikėjimą stiprina ypač tos 
nesuskaitomos sielos, kurios su 

nio žmogaus sąmonę. Tik laisvė I meile tyloje meldžiasi, dirba ir
ii teisingumas gali sukurti tą 
blaivią aplinką, kuri yra 'būti
na socialinių įklasių ir tautų 
bendradarbiavimui.

Atskirai Sv. Tėvas suminėjo 
Vietnamo, Nigerijos, Vidurinių 
Rytų ir Ispanijos padėtį. Kalbė
damas apie Vietnamą, Paulius 
VI pažymėjo: “Mes primygti
nai kreipiamės į visus kurie da

(Atkelta iš 2 psl.)
SIBIRO AUKA

džiai. Jis ilsis Petrašiūnų kapinė
se.

Kun. Stasys Rimkevičius buvo 
vienas šviesiausių 'Liet. jėzui
tų provincijos narių ir turėjo 
daug gerai išvystytų talentų, bet 
neturėjo progos pilnai jų pareikš
ti. Smulkūs namų ir gimnazijos 
reikalai eikvojo jo jėgas ir laiką. 
Kitose sąlygose ir kitokiose ap
linkybėse jis būtų daug daugiau 
nuveikęs. Kun St. Yla, pažinęs 
kun. Rimkevičių nuo 1935 m., 
taip apie jį sako: “Jis man atrodė 
šviesus žiburėlis, tarp visos eilės 
savaip šviesių ir skirtingai įdo
mių kitų jaunų Lietuvos jėzuitų. 
Kaip kitų, taip ir jo tragedija bu
vo ta, kad atrodė, jog yra dar 
laiko išsiskleisti ir dar reikia tam 
ruoštis, daugiau subręsti. Ir to 
laiko nebebuvo, nes visus staiga 
užklupo nelauktoji audra. “Suži
nojusi, kad sūnus ištremtas į Si
birą, Aleksandra Rimkevičienė 
susikrimto, gavo širdies priepuo
lį, buvo dalinai paraližuota ir 
išgulėjo lovoje iki mirties 1952 
m. Ir ji yra viena iš daugeljo mo
tinų, kurių birželio mėnesį nega
lima užmiršti. Nei tų, kurie ir 
šiandien yra kalinami Sibire.

aukoja savo skausmus, prašy
damos Dievą, 'kad ateitų Kris
taus karalystė.

NAUJI KUNIGAI

Čekijos ir 'Moravijos vysku
pijose Čekoslovakijoje įšven
tinti 25 nauji kunigai.

Automobiliai
Giminėms į Lietuvą ir 
USSR Mums kąip tik 
pasisekė ųauji RIBO
TI SKAIČIŲ automo
bilių —

MOSKVITCH 
408—E

Paskutinis Modelis — 
Eksporto Kokybė. 

Ribotas laikas — Kas 
pirmas ateina, Tas ir 
pirmas aptarnaujamas 

$249500
Su pristatymu

Skubiai siųskite savo 
užsakymus.

PODAROGIFTS
INC.

(arba prie jo prisijungusias 
firmas)

220 Park Ave. South 
Ne w York. N.Y 10003

TEL. 212 - 228-9547

A. f A. ONAI ŠEŠTOKIENEI mirus, 
Skausmo valandoje, los sūnų kūn. JUOZAPA ŠEŠTO
KĄ, dukrą MARIJONA ir PIJŲ MARMUS širdingai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Cleveland, Ohio

Konstancija ir Povilas Naunišai 
Agna ir Antanina Jonaičiai

PENKERIŲ METŲ MIRTOS SUKAKTIS

A. -f- A.
JONAS PUDŽVELIS

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyri! iŠ 
mūsų tarpo mylimų vyrą irt dč<lę, kurio netekome UMI1 m., liepos 
13 dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Tai guilcstingaa Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą jSv. Mišios bus atnašaujamos liepos mėn. 13 d. 
11:45 vai. ryto švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus —- gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Jono Pudžvelio sielą.

ūft sol’ltn: goAnev

DRAUGAI, šeštadienis, 1969 m. liepos mėn. 12 d.

A. j- A.
VALERIJAI VASAITIENEI mirus,

Jos dukrą ALDONA SEHEGAL su šeima, anūkę VIJA ■ 
MARIJA ALMINAIT? ir A. VASAIČIŲ šeimą nuošir- 

džiai užjaučiame ir kartu liūdme.

Liuda, Kazys ir sūnus Alminai

DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTI?

A. -j- A.

MATAS ZIZAS
Jau suėjo devyneri metai, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš niūsų tarpa mylimą vyrą ir tėvą, kurio nete
kome 1960 m., liepos 13 d.

Nors laikas tęsiasi, 'bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos mėp. 
13 d. 10:30 vai. ryto Švč. P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Mato Zizo sielą.

Nuliūdę: Žmona, sūnus ir dukterys su šeimomis.

A. -|- A.
MONIKA ŠUMELIENE
Gyveno Town of Lake apylinkėje (Chicagoje)

Mirė liepos mėn. 9 d., 1969 m., 6:55 vai. vakaro.
Giimė Lietuvoje. Kilo iš Kybartų. Amerikoje išgyveno 

19 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje 2 dukterys: Ona 

Juškienė ir Stasė šimulytė, 4 anūkai, 3 proanūkai ir kiti Su
minės Lietuvoje, ir draugai Kostas ir Julė Venckai ir Ona 
Stasiulienė.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 3 vai. popiet Eudeikio 
koplyčiojeį 4605 So. Hermitage Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 14 dieną iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. ’ < v ą

Nuliūdę: Dukterys, anūkai, proanūkai ir draugai.
Laidotuvių direkt. Daimid ir Gaidas, Telef. YA 7-1741.

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčiojo. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 312 247-2425

AREA CODE 312 247-2425

MM——MH •■■■■■■ IM.......... I I————
Didžio skausmo ir liūdesio valandoje

A. -f- A.
VALERIJAI VASAITIENEI LAUČYTEI 
mirus, vyrą ANTANĄ, dukrą ir sūnus giliai užjaučia
me ir kartu liūdme.

Stasė Špokienė ir Kazė 
Jameikienė su šeimomis ,

PADĖKA
A. + A.

JONAS SVABINSKAS
Gyv. 4643 S. Richmond St.

Mūsų mylimas brolis ir švogeris mirė 1969 m. liepos mėn. 1 d. 
ir palaidotas liepos mėn. 5 d. šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarna
vimą ii palydėjo į jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui, kuris .atlaikė gedu
lingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo į kapines..

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių. .

Dėkojame kan. V. Zakarauskui ir kun. B. Sugintui už maldas 
koplyčioje.

Dėkojame sol. Danai Stankaitytei už giedojimą bažnyčioje. 
Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums toje 

liūdesio valandoje užuojautą.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Mažeika-Rvaijs už malonų pa

tarnavimą.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 

neturime galimybes padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Sesuo Joana ir švogeris Zigmas Šeflerlai sų šeima.

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Chicagos lietuviai skautai, 
-ės baigia stovyklauti ir iš Ra
ko stovyklavietės į Chicagą su
grįžta šiandien 5:30 — 6:30 v. 
vakare. Autobusai sustos prie 
Jauninto namų.

X M. D. Avelis, 5847 S. Ca
lifornia avė., išbuvęs metus 
Vietname, sugrįžo į Ameriką, 
kur baigs karinę tarnybą.

x Augustas ir Emilija Pret- 
keliai, mūsų dienraščio skaity
tojai Chicagoje, parėmė “Drau
gą” 10 dol. auka. Nuoširdžiai 
dėkojame.

X Dail. Z. Sodeikienės dar
bų paroda šį savaitgalį vyksta 
Los Angeles, Calif. Parodą su
ruošė Akademinis skautų są
jūdis.

. X Nelson A. Rockefeller New 
Yorko gubernatoriaus maloniai 
sutiko būti septintojo Ameri
kos lietuvių kongreso garbės 
komiteto nariu.

Be anksčiau paskelbtų new- 
yorkiečių į garbės komitetą 
taip pat įeina JAV Kongreso 
atstovai Samuel Stratton ir 
Frank Horton.

x Cicero Šv. Antano parap. 
biuletenyje rašoma: “Sėkmadie 
niais lietuviškos šv. Mišios yra 
atnašaujamos 7:30 v. r. ir 11:15 
v. r. Visi lietuviai, dalyvaukite 
lietuviškose pamaldose. Jei nie
kas nedalyvaus, jos gali pra
nykti. Todėl uoliai dalyvaukite 
ir garsiai teskamba jūsų bal
sai.’

Rio de Janeiro miesto .kalnų viršūnėje, prie Kristaus stovylos aikštelė
je stovi inž. Algis Žukauskas, dr. Aldona Labokienė, kun. Pijus Raga
žinskas ir Irena Raudonienė. Kun. Pijus Ragažinskas atvykusiems sve
čiams iš JAV aprodė miesto įžymybes, supažindino su vietos lietuvių 
gyvenimu. Dr. Aldona Labokienė dalyvavo Pietų Amerikoje įvykusio
je gydytojų konferencijoje. Laisvalaikiu lankė muziejus, dailės institu
cijas, meno galerijas, turėjo progos susipažinti su žymiausiais dailinin- 
kais.Ji tęsia prieš kelis įmetus pradėtas dailės studijas ir neseniai laimė
jo pirmąją premiją už spalvotą grafiką Illinois kolegijų surengtoje me
no parodoje.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

x Algirdo Grigaičio foto 
dabbų paroda vykstanti Ralze- 
ko Lietuvių kultūros muziejuje, 
visuomenei pageidaujant, pra
tęsiama vienai savaitei iki sek
madienio, liepos 20 d.

X Gerą ar blogą dieną “Drau 
gas” vis lanko skaitytojus. Tai 
žinodami skaitytojai jį aukomis 
rmia. Aukų prisiuntė: po 3 dol.: 
J, Sakalauskas, J. Kelertas, Nei 
sas, 13. Rutkauskas, Kat. Ma- 
siuilienė, Ve. Kleiza, Jz. Sodai- 
tis; po 1 dol. — Aleksandra 
Žukas, J. Žostautas, B. Berno
tas, Viktorija Zlotoravičius. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame.

X Mokytojų studijų savaitė 
rengiama Dainavoje rugp. 17— 
24 d. d. Sios studijų savaitės 
programoje bus lietuvių kalbos, 
tautinio ugdymo, pedagoginiai 
ir metodologiniai klausimai. 
Kviečiame mokytojus, o ypač 
jaunuosius mokytojus, skaitlin
gai dalyvauti. Pastariesiems tei
kiamos lengvatos. Registracijai 
ir informacijai kreiptis pas J. 
Tamulį, 7031 So. Maplewood 
Avė. Chicago, III. 60629. Telef. 
(312) 925-4076. (pr.)

x Ata-ta ... šilta...
Per daug šilta, per daug drėgna. 
Įsigykit gerąjį Emerson vėsin
tuvą pas Gradinską, 2512 W. 
47th St., FR 6-1998 (Sk.)

X Reikalinga tarnautoja ben
dram įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk)

X Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Bames & Johnson, Ine., 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. ISiuinte 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (Sk.)

X RAŠOMOS MAŠINĖLĖS, 
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., bet.-angį. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų: 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Norbtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (skj

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 fsk. >

X Lituanikos parko gegužinė 
bus š. m. liepos 13 d. gražiaja
me .ponų Jonynų sode, Chester- 
ton, Ind. Visi lietuviai kviečia
mi linksmai .praleisti sekmadie
nio popietę ir kartu paremti 
Beverly Shores lietuvių klubo 
pastangas įamžinti Lituanikos 
vardą prie Michigano ežero. 
Pradžia 1:00 vai. popiet.

(pr.)
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

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

X Poetė Ada Karvelytė - Du
ba uskienė įstojo j išvč. P. M. 
Gimimo parap. chorą. Choras 
su giedojimu naujojo vysk. A. 
Deksnio iškilmingose pamaldo
se, užbaigė nelengvą šių metų 
sezoną ir išsiskirstė vasaros 
atostogų.

Vysk. A. Deksnys kalba LB c. v. 
pirm. Nainio suruoštame priėmime 
Salia J. Daužvardienė ir švietimo 
tarybos pirm. J. Kavaliūnas.

Nuotr. A. Gulbinsko
CHICAGOS LIETUVIŲ 

TELEGRAMA ŠV. TĖVUI
Vysk. Ant. Deksnio pagerbi

mo proga Chicagos lietuviai pa
siuntė padėkos telegramą popie 
žiui Pauliui VI. Telegramos 
tekstą paruošė dr. Z. Danilevi
čius. Joje pažymima, kad Chi
cagos lietuviai, susirinkę pa
gerbti vysk. A. Deksnį, daly
vaujant kard. Cody ir daugeliui 
Bažnyčios bei valstybės digni
torių, “reiškia padėką Šv. Tė
vui už tėvišką meilę, parodytą 
tūkstančiams lietuvių, kurie pa
sirinko gyventi laisvėje ir gar
binti Dievą nekliudant ateisti
niams tironams, dabar užgrobu
siems Lietuvą”. Toliau, krei
piantis į popiežių, sakoma: “Jūs 
parodėte savo meilę, paskirda
mas naują vyskupą rūpintis ir 
dvasiniai vadovauti lietuviams 
tremtiniams Europos kontinen
te., Mes ypač esame dėkingi už 
parinkimą į tą postą Ekscelen
cijos vyskupo Ant. Deksnio, to 
taip lietuvių mylimo ir gerbia
mo Dievo tarno. Būdami giliai 
dėkingi mes reiškiame savo iš
tikimumą Bažnyčiai ir Jūsų 
Šventenybei, kurio vadovavi
mas padės mums išgyventi šių 
neramių laikų sunkumus”.

CHICAGOS ŽINIOS
MOKYKLŲ ŠVIETIMO 

FINANSINĖ KRIZĖ

Chicagos mokyklų švietimo 
vadovas James F. Redmond 
konstatavo faktą, kad Illinois 
kongresas ir senatas (visuoti
niame posėdyje) mokykloms ne 
gali sukrapštyti 29 milijonus 
dolerių prie reikiamų pinigų su
mų mokytojų algoms ir kitiems 
švietimo reikalams, vadinasi, 
Chicagos mokykloms 1969 me
tais prie numatytų sumų dar 
trūksta 29 milijonai dolerių.

taryba pergyvena finansinę kri 
zę, nes jai trūksta pinigų mo
kytojų algoms išmokėti.

PASKENDO BANKO 
PAREIGŪNAS

Poetas Henrikas Nagys dalyvaują 
šiandien (liepos 12) Union Pier 
vasarvietėje įvykstančiame litera
tūros vakare, kuriame jis skaitys 
savo kūrybą, liesdamas ir šių die
nų literatūros problemas.

Brian P. Shanahan, 37 metų, 
the First National Bank of 
Chiaago viceprezidento pagalbi
ninkas, paskendo praėjusio 
ketvirtadienį Michang ežere, 
dalyvaudamas banko pareigūnų 
išvažiavime. Shanahan buvo nu
vežtas į Mercy ligoninę, kur 
buvo pranešta, kad jis jau mi
ręs.

MOKYTOJAI IR PERKĖLIMAI

John E. Desmond, Chicagos 
mokytojų unijos garsusis 
prezidentas pareiškė praėju
sį ketvirtadienį, kad moky- 

1 tojai sukilusią prieš priverstinus 
perkėlimus į kitas mokyklas, 

.norėdama švietimo taryba mo- 
i kyklose įvykdyti integracijos 
planą, šį integracijos planą j- 
vykdyti ragina JAV teisingu
mo vadovybė.

Jis nieko nepasakė, ar moky
tojai streikuos, jei jie neteiks 
perkėlimo teisių, kurias galės 
laimėti per senioritas (per iš- 
tamavimą mokykloj daugelį 
metų).

“Daugelis baltųjų ir juodųjų 
mokytojų nepriimsią priversti
no perkėlimo i'š vienos mokyk
los į kitą”, — pareiškė John 
Desmond.

Chicagos mokyklų švietimo

TRUMPAI

— Thomas A. Foran, JAV- 
ių attomey pranešė ketvirta
dienį, kad bus sudarytas spe
cialus vienetas rasinių ir pilie
tinių teisių pažeidimams iš
spręsti. Attorney ITIhomas A. 
Foran paskyrė šiam vienetui 
vadovauti Thomas N. Todd’ą 
30 metų amžiaus negrą, kuris 
pagelbėjo tardytojui mokyklų 
investigacijoj Chicagoje, Pasak 
Foran, šis vienetas sudarytas, 
kad, sprendžiant skundus prieš 
pilietinių bei rasinių pažeidimus, 
būtų pagerbta žmogaus vertin
gumas.

— Policijos taryba užvakar 
pranešė, kad rugsėjo 3 dieną 
bus apklausinėjimas trijų poli
cininkų, kurie yra apskųsti, jog 
jie persistengė, naudodami sa
vo policinės valdžios galią prieš 
“Chicago Daily News” repor
terį John Linstead’ą JAV-ių 
demokratų partijos konvencijos 
metu Chicagoje praėjusią va
sarą.

Chicagoje Martiniųue restorane birželio 29 d. Chicagos lietuviai pagerbė ir atsisveikino su naujuoju vys
kupu Antanu Deksniu, išvykstančiu į Europą. Pagerb ime dalyvavo keletas šimtų chicagiečių jų tarpe daug 
aukštų amerikiečių dvasiškių. Čia matome garbės svečių stalus: viršuje iš kairės į dešinę: general. konsu
las dr. P. Daužvardis, vyskupai J. May, T. Grady, A. Deksnys, .maldą kalba kardinolas J. Cody, vyskupai V. 
Brizgys, R. Hilinger, M. Detnpsey. Apačioje: komiteto pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas, p. Danilevi
čienė, inž. E. Bartkus, kun. G. Kijauskas, ST.. kun. E. Abromaitis, prel. J. Balkūnas, J. Daužvardienė, kun.

A. Trakia, p. Bartkienė, St. Barzdukas ir M. Rudienė. UI Nuori-. V. Noreikos

— Lietuvą ir lietuvius gau
siai priminė žurnalas “Atlas”, 
į savo birželio mėn. numerį į- 
sidėdamas ilgoką, straipsnį apie 
nerusus Sovietų (Sąjungoje. 
Straipsnyje pabrėžiama, kad au 
ga įtampa tarp rusų ir nerusų 
sovietų Sąjungoje. Net “Prav 
aa” neseniai puolė Lietuvos gy
ventojus už “buržuazinius na
cionalistinius” nusistatymus. 
Straipsnyje plačiai cituojama 
A. Sniečkaus kalba, kurioje jis 
dejuoja dėl linkimo Lietuvoje 
apvaldyti rusų įtaką. Straipsny 
je pabrėžiama, kad rusifikaci
jos atžvilgiu ypač slegiantį 
vaizdą sudaro Sovietų politika 
Baltijos valstybėse. Į šį straips 
nį mūsų dėmesį atkreipė T. S. 
Thurston, gyvenąs Rolloje, Mo.

— Los Angeles pakrikštyta 
Rolando ir Danutės Giedraičių 
pirmgimė duktė Andrėjos Da
ros vardu. Krikšto tėvais buvo 
Laimis Venckus ir Giedrė Venc
kienė. Krikšto apeigas atliko 
Kun. Algirdas Olšauskas. Ro
landas ir Danutė Giedraičiai 
yra nauji Los Angeles gyven
tojai, čionai atsikėlę iš Bos
tono, Mass. Iš profesijos abu 
yra dantų gydytojai, ji pati 
dantistė, o jis pats dantų tech
nikas. Jie planuoja ir savo į- 
staigą atidaryti Los Angeles 
mieste.

_  Los Augeles Sv. Kazimie
ro ibažnyčioje pakrikštytas Ro
mo ir Danutės Ankaičių sūnus 
Vyto Edvardo vardu. Krikšto 
tėvais buvo Rimantas Dūda ir 
Marytė Skirgaudas. Tėveliai 
džiaugiasi susilaukę sveiko sū- 

I naus ir dukrai broliuko. Ro
mas Ankaitis yra vedęs prof. 
Jono Kuprionio dukrą ir yra 
gražiai įsikūręs Reseda, Calif. 
D. Ankaitienės sesutė Dalia 
neseniai ištekėjo už Josangelie- 
čio Rimanto Dūdos, gyv. Los 
Angeles. Netrukus yra laukia
mas Los Angeles ir prof. Kup- 
rionis su ponia persikeliant čia 
gyventi.

— Dail. Petras Lukas, gyv. 
Santa Monica, Calif., smarkiai 
ruošiasi savo darbų parodai.

— Muz. Jeronimas Kačinskas, 
Boston, Mass., lydimas savo 
žmonos Elenos, buvo atvykę į 
Los Angeles pasižvalgyti ir pra
leisti savo atostogų. Jiems Los 
Angeles labai patiko. Buvo su
stojęs pas Lembertus.

VOKIETIJOJ
— šukytė pas Muencheno lie 

tuvius. Solistė L. šukytė atvyko 
gastrolių į Muencheno operos 
festivalį, Iktur ji liepos — rug
pjūčio mėnesiais dainuos pa
grindinį vaidmenį Mozarto ope 
raje Cosi fan tutte. Bilietai į vi 
sus spektaklius parduoti jau 
prieš porą mėnesių ir vargu ar 
bent vienas lietuvis gaus progą 
išgirsti dainuojant Šukytę šią 
vasarą Muenchene. Bet ji davė 
vilčių Vokietijos lietuviams pa
matyti ir išgirsti ją Muencheno 
operoje kitais metais, kur ji dai 
nuos 4 (balandžio — rugpiū
čio) mėn. Birželio 21 d. lietu
viai pasikvietė Šukytę praleisti 
drauge šeštadienio popietę. Ji 
draugiškai spaudė panikas gau
sią! susirinkusiems tautiečiams 
ir kantriai atsakinėjo į 'kiekvie
no kiausmus. Visiems buvo į- 
domu patirti kaip pabėgėlė dai
nininkė pasiekė meno aukštu
mas. Pasirodo įgimtų gabumų 
ir išvaizdos toli gražu nepakan 
ka — reikia daug dirbti, reikia 
pažinčių, kad patektum į Metro
politan operą. Muencheno apy
linkės valdybos sekretorius R. 
Hermanas, sveikindamas L. Šu 
'kytę, išreiškė didelį džiaugsmą 
jos iškilimu ir linkėjo didžiau
sios sėkmės festivalyje, o Vio
leta Hermanaitė apdovanojo 
viešnią didele puokšte gėlių. 
Lilija Šukytė taip labai užim
ta repeticijom, jog neturi laiko 
šiais metais koncertuoti nei 
Muencheno lietuviams, nei stu- 

Įdijų savaitėje. Paklausta, ar ji

tai galės padaryti kitais metais 
atsakė: “Jei paplosit, tai padai
nuosiu...” Visa salė negailėjo 

, katučių!
' — Metinis susirinkimas. Bir
želio 21 Muenchene, Haus der
l.Begegnung, Rumlford str. 21,
įvyko Užsieniečių pabėgėlių są 
jungos centro vaidybos metini.- 
suvažiavimas, kuriame buvo 
atstovaujamos 14 tautybių: ju
goslavai, gruzinai, estai, kaimu 
kai, Krimo totoriai, ladzerbeidža 
nai, latviai, šiaurės kaulkazie- 
čiai, rusai, lietuviai, čekoslova
kai, vengrai, ukrainiečiai ir len
kai. Lietuvių bendruomenei at
stovavo Kr. valdybos iždinin
kas J. Barasas. Sąjungos pirmi
ninkas K. Odrootny (lenkas) 
padarė pranešimą apie sąjungos 
valdybos veiklą.

PRANCŪZIJOJ
— Prof. G. Matorė, PrLB 

krašto tarybos niarys, šiais me
tais kaip ir anksčiau dėsto Pa
ryžiaus universitete (Nanter- 
re). Jo pastangomis (buvo jsteig 
taą Universitetinis ryšių komi
tetas, kurio tikslas padėti val
džios organams sugrąžinti tvar 
ką universitetuose, šiais metais 
jig lankėsi Noumėa, Naujojoj 
Kaledonijoje dir Qxforde, Ang
lijoje, kur vadovavo prancūzų 
kalbos dėstytojų stažams, š. m. 
rugsėjo mėn. jis išvyksta su 
paskaitomis į Lotynų Ameriką. 
G. Matorė veikalas “Dictionnai 
re du VooabuJiaire Essentiel”, 
išverstas į keletą svetimų kal
bų, jų tarpe į japonų kalbą. G. 
Matorė Šiuo metu spaudai bai
gia ruošti veikalą apie Marcei 
Prausto pašaukimą. Jis nese- 

i niai paruošė savo atsiminimų 
pluoštą apie Lietuvos universi
tetus P. Čepėno redaguojamam 
veikalui, skirtam Lietuvos uni
versitetams paminėti ir pagerb 
ti.

— Pianistas J. Soriano, B. 
Monstavičiūtės vyras gegužės 
mėn. koncertavo New Yorke, 
o birželio mėn. įMontrealio ra
dijas įregistravo jo rečitalį. J. 
Soriano yra įregistravęs reči
talį ir su ORTF filharmoniniu 
orchestrų Paryžiaus radijo kul
tūrinei programai, o šį rudenį 
ruošia koncetą Paryžiuje, Pley
el salėje.

— V. Kašinskas, prieš 16 me 
tų atvykęs iš Brazilijos į Pary
žių, nuo š. m. liepos mėn. pra
džios apsigyveno St. Cloud se
nelių prieglaudoje. Čia jau gy
vena J. Varnas ir S. šuklevi- 
čius.

— Taurinių šokių grupė bu
vo išvykusį į St. Jean-de-Boi- 
seau, netoli Nantes, kur pasi
rodė 21-mame folkloro festiva-

David McKay, mormonų Bažny
čios prezidentas, yra 95 m. am
žiaus, tačiau gerai jaučiasi, dedi
kuodamas savo vardo ligoninę 
Ogden, Utah.

lyje. Išvykoje dalyvavo: G. 
Alexandre, Aurės, E. Bertho- 
loux, M. Bieliauskas, C. Ohli- 
binskaitė, J. Kavaliūnaitė, F. 
Laude, A. Martinkaitė, A. Petit,
U. Sweeny, R. Vaioiekauskai- J 
tė, J. Vaiciekauskas, Wolmar 
ir S. Maziere (akordeonistas), 
keliems šokėjams nebegalint 

dalyvauti repeticijose ar jiems 
išvykus, paskutiniu laiku į gru
pę įstojo nauji šokėjai: J. C. 
Mončys, A. Peratin, G. Petit,
J. Svilans ir N. ISoukatchoff. 
Akordeonistai M. Gioąuel ir S. 
Maziere yra išvykę atlikti ka
rinės prievolės.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Vilniaus universitete di

sertacijas apgynė ir medicinos 
mokslų daktaro laipsnius gavo 
du gydytojai: doc. Salezijus 
Pavilonis, — anatomijos kate
dros vedėjas, ir Alfonsas Ma
tulis _  Eksperimentinės ir kli
nikinės medicinos mokslinio ty
rimo instituto reumatokandio- 
loginio skyriaus vedėjas.

Astronautas Anmstrong kalbasi su 
geologu astronautu Don Lind. be
siruošdamas kelionei j mėnulį.

LIETUVOS GENEKALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 
PAIEŠKOMI ASMENYS:

BURBIENJ (BURBA), Marija, atvy
kusi į JAV-bes po II Pasaulinio karo, 
su trimis dukterimis gyvenusi Chica
goje.

BUTKUS, Jonas, atvykęs j JAV-bes 
1949 metais, gyveno Detroit, Mich. 
jo ieško brolis, gyvenantis Australijoj.

GRICIUS, Valerijonas, kil. iš Darbė
nų, Kretingos askr. JI

GEDIMINAS, Pranas, kil. iš Skirs
nemunės miestelio, Jurbarko vi., dabar 
gyvenantis Australijoje, prašo atsiliep
ti gimines ir pažįstamus.

KAIRYS, Alfonsas, kil. iš Prauslių 
km., Ukmergės askr., senas ateivis, 
gyveno Boston, Mass.

NARKUS, Antanas, kunigas, kil. iš 
Mažeikių apskr., buvęs Budrių parapi
jos klebonas.

REPEČKA (GAIŽUTIS), Juozas, s, 
Petro, teisininkas, gim. 1920 m. Ute
nos apskr., gyvenęs Vilniuje, 1944 me
tais pasitraukė j Vokietiją, vėliau at
vyko j JAV-bes.

SIMONAITIS, Ignas, iš Lietuvos iš
vykęs 1944 metais, gyveno Vokietijo
je, į JAV-bes atvykęs 1948-49 metais. 
SVECIULIENĖ-BANIONYTĖ, Magda
lena, iš Tursučių km., Šunskų vi., Ma
rijampolės apskr., atvykusi j JAV-bes » 
po I karo ir gyvenusi Detroit, Mich. *

ŠAMATUROVAS, Leonas, 53 m. a., 
atvykęs j JAV-bes po II Pasaulinio ka
ro.

ŠILINGAS, JURGIS, Jono sūnus, kiL 
iš Nendrinių km., Sasnavos vi., Pil
viškių parapijos, Marijampolės apskr.

SVARINSKAS, Juozas, Vokietijoj gy
venęs “Gražinos” stovykloje Luebecke.

URBONIENĖ-REPEČKAITĖ, Valenti
na, d. Petro, gim. 1914. 10. 1. Giedrai
čių km., turėjo du sūnus ir vieną duk
rą. 1944 metais pasitraukė j Vokietiją, 
vėliau atvyko j JAV-bes.

VYŠNIAUSKAS, Juozas, kil. iš Ga- v 
valtuvos km, Sasnavos vi., Marijampo- v 
lės apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York, N.Y. 10024.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

HORMAN BURŠTEINAS, kailly krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabaah (kampas VVabash 
Ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kaBdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.


