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Pinnaeis raketos Titanic tarpsnis, kuria bus paleista kapsule su astro
nautais Virgil I. Grissotn ir John W. Young, yra iškeltas Cape Kennedy 
bazėje, Fla. Kapsule su dviem astronautais bus iššauta balandžio 
menes}. Jie skris aplink žemę tris kartus 7,000 svarų kapsulėje. Ke
lione truks 4% valandos. (UPI) 

JAV lėktuvai bombardavo Šiaurės Vietnamą 
SAIGONAS, Pietų Vie tnamas . 

— Septyni amerikiečiai buvo už
mušti ir 109 sužeisti užvaka r 
vakare, komunistams par t iza
nams užpuolus du k a r t u s dvi 
dideles Jungtinių Amerikos Vals 
tybių karines bazes Pleiku vie
tovėje, 240 mylių šiaurėje nuo 
Saigono. 

Jungtinių Amerikos Vals ty
bių kariai, saugoję Holloway 
stovyklą, helikopterių bazę, ko
vojo prieš komunis tus par t iza
nus, kai šie bandė įs ibraut i į s to 
vykią per spygliuotą tvorą. 

Helikopteris, pakilęs iš bazės 
valandai prasl inkus po užpuoli
mo, paskendo liepsnose, i r vie
nas pa t rankin inkas labai apde
gė. Helikopteris bandė išvežti 
sužeistuosius. 

Caribu t ranspor t in is lėktuvas 
buvo sunaikintas ir vienuolika 
Huey rūšies helikopterių buvę 
sužalota dešimt minučių Hollo-
way stovyklos užpuolimo metu . 
Komunistai par t izana i s lap ta i r 
tamsoje pr iar tė jo prie bazės i r 
smogė į ją, remiami p a t r a n k ų 
ugnies. 

Amerika atsikirto Šiaurės Vietnamui, įsakius prezidentui Iohnsonui 

KUR VEDA 'KAPITALISTŲ* PAGALBA 
KOMUNISTŲ VALDOMIEMS KRAŠTAMS 

Pasidairius tarptautines politikos baruose 

Karinis pareigūnas paneigė, 
kad septyni helikopteriai buvo 
priešo sunaikinti . Viet Kong ka
riniai daliniai (komunistai par
tizanai) užpuolė beveik tuo pa
čiu metu Holloway stovyklą ir 
JAV patariamojo dalinio štabą 
pačioje Pleiku vietovėje. 

Holloway stovykloje, kur bu
vo didžiausias užpuolimas, žuvo 
šeši amerikiečiai. Kiti kariai kri
to nuo kulkų prie Pleiku štabo. 

Sužeistieji buvo išvežti į Jung
tinių Amerikos Valstybių 8-tąją 
karinę ligoninę Nha Trang mies
te. 

Užvakar vakare partizanai ko-

WASHINGTON, D. C. — Va-.padėti j iems prasigyventi, pra-] 
kara i mezga ryšius su raudoną
j a Kinija. Ne t ik mezga, bet to
kius santykius jsrt pateisina, j 
Kai kurie italų žurnalistai įtai
goja, kad prekybos reikalams 
įstaigų a t idarymas abiejose, aiš 
ku, nereiškia, kad ta rp Italijos 
i r raudonosios Kinijos sunor-
malėja santykiai , nes komunis
tų valdoma Kinija y ra už Jung
tinių Tautų ribų, o italų vyriau
sybė ta ip pa t nėra pripažinusi 
jos . 

Toliau jie teigia, kad italų vi
durio grupių sudarytoji valdžia 
tuo būdu y ra išsprendusi tai, 
kas šiuo metu galima ir kas ro
do jos išmintį. Nedaro ji jokių 
stebinančių sprendimų, nesinau
doja prancūzų prezidento de 
Gaulio stil iaus neapgalvotais su
manymais i r nesistengia nieko 
pas ta ty t i prieš įvykusį faktą. 
Priešingai, ji stengiasi sukurti 
naują atmosferą, kuri galėtų 
daryt i st iprios į takos Vakarų pa 
šaulio santykiams su raudonąja 
Kinija. 

PRATURTĖJIMO TEORIJA 
Kai kuriose Europos sostinė

se i r Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse skelbiama tokia teorija: 
"r iebūs" komunistai , tai yra ge
ra i įsigyvenę, gerai viskuo ap
rūpinti , esą ne tenka agresyvu
mo ( ? ) , nustoja buvę pavojingi. 
Tad norint komunistus padary
t i nepavojingus, taikius, reikia 
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Oro biuras praneša: Chicagoje 
i r jos apylinkėse šiandien — šal
čiau, lietus a r sniegas. 

Saulė teka 6:57, leidžiasi 5:13. 

KALENDORIUS 
Vasario 8 d.: šv. Jonas Mata-

tietis, Domantas. 
Vasario 9 d.: šv. Apolonija. 

šv. Kirilas, Algė. 

turtėti , reikia juos pašerti , k i d 
nebūtų alkani i r liesi. Todėl žy
mių politikų siūloma tiesti į ko
munistų valdomus kraš tus "til
tus", kuriais plauktų "kapitalis
tų" kviečiai ir kultūrinės ver
tybės. 

Sovietų Rusija ir raudonoji 
Kinija imasi žygių nugriauti Va 
karų barjeram, kurie kliudo 
ūkinę paramą komunistiniams 
diktatoriams. 

Raudonoji Kinija ir Sovietų 
Rusija yra reikalingos Vakarų 
pramonės gaminių i r ilgalaikių 
paskolų. I r dabar komunistų 
valdomi kraštai iš Vakarų gau
na pramonės gaminių ir ilgalai
kių paskolų. Tai yra prekybinių 
tiltų tiesimas. Tačiau kiekvie
nas, net kapitalistai, kurie par
duoda virvę jiems patiems pa
karti, privačiai pripažįsta, kad 
Vakarų paskolos raudoniesiems 
augina varžovus pasaulio rinko
se. 

PREKYBINIŲ TILTU 
PASTATYMO PASEKMĖS 

Dabar jau matyti tų prekybi
nių "ti l tų" nutiesimo pasekmės. 
Ekonominės Vakarų paramos 
dėka Sovietų Rusija gali duoti 
ūkinės paramos ir ginklų Indo
nezijos diktatoriui Sukarnui, 
duoti ūkinės paramos ir ginklų 
Kubos diktatoriui Castrui, tiek
t i ginklų Kongo sukilėliams; 
žodžiu, žvejoti visur sudrums
tuose pasaulio politiniuose van
denyse. 

Jau dabar Italijos, Švedijos, 
Vokietijos ir Anglijos naftos 
vamzdžių pardavimas Sovietų 
Rusijai vis labiau ima rodyti pa 
sėkmes. Sovietų nafta ima kon
kuruoti laisvojo pasaulio gamin 
tojų naftą. Sovietų nafta daros 
galingas veiksnys Italijos ūki
niam ir politiniam gyvenimui. 
Šiandien tai nafta, o rytoj kitu 
eksportu bus užverstos pasaulio 
rinkos. 

Vakarų ūkinė pagalba gresia 
padaryti komunistus riebius ir 
kapitalistus liesius... Kai Komu
nistai taps riebūs, o kapitalistai 
liesi — raudonųjų agresyvumas 
dar labiau padidės, nes j iems nu 
silpę kapitalistai būsią lengviau 
palaidoti ir ant jų kapo iškelti 
nelaiiivėt vėuavą. 

HILSMANO NUOMONĖ 
Roger Hilsman, buvęs va ls ty

bės sekretor iaus paga lb in inkas 
Tolimųjų B ^ t ų re ika lams ; pa
siūlė užmegzti ryšį su Kini jos 
komunistais , ypač tu r in t galvo
je ginklavimosi kontrolę. 

J is teigė, jog būsimąjį de
šimtmetį a r ga l i lgiau r audono
j i Kinija bus pagrindinis J u n g t i 
nių Amerikos Valstybių p r i e šas 
Azijoje, o gal ir Afrikoje (bet 
j i s neprisimena Sovietų Rusi jos , 
kuri y r a Amerikos p r iešas pa 
minėtuose kontinentuose. Mask
va įsitikinusi, kas valdys Afri
ką, t a s viešpataus E u r o p o j e ) . 

Hilsmanas t a ip ga lvoja : vis-
tiek, a r amerikiečių san tyk ia i 
su komunistine Kinija pagerė 
tų, ar pablogėtų, J A V valdžiai 
reikėtų ras t i kelią, k a d bū tų ga
lima laisviau ir dažniau susi
prast i su Kinijos komunis ta i s . 

PRANCŪZŲ KELIAS 
Prancūzų prezidentas Char le s 

de Gaulle i rgi ieško sus ip ra t imo 
su raudonąja Kinija, be t nesi
pildo Paryžiaus svajonės, ka ip 
t ikėtasi , užmezgus j am diplo
matinius san tyk ius su Pek inu 
(sausio 27 d. sukako vieneri me
tai , kai Prancūzija užmezgė dip
lomatinius ryš ius su Pekino r e 
žimu) 

Prancūzai pripažįsta, k a d iki 
šiol "nieko ypa t ingo" neišplau
kė iš santykių su Kinija. Tač iau 
jie tikisi, kad Prancūzi jos pozi
cija, ka ip vienintelės vakar ieč ių 
valstybės su ambasador ium Pe
kine, vesianti abi vyr iausybes į 
didesnį bendradarbiavimą, spren 
džiant ta ikos reikalus Azijoje. 
Tai graži svajonė. Pagyvens ime 
— pamatysime. 

ARABŲ VIENYBĖ 
IZRAELIO 

SĄSKAITON 
KAIRAS, Egiptas. — Kaire! 

įvykusi arabų valstybių vadų 
konferencija svarstė Jordano 
upės vandens krypties pakeiti
mą taip, kad Izraelis nebegalė
tų tos upės vandeniu naudotis 
savo dykumoms drėkinti. 

Konferencijoje nutar ta : Jor
dano upės versmes, ištakas, 
esančias Libano teritorijoj, per
tvarkyt i ta ip, kad Izraelis ne
gautų Jordano vandens. 

Nepaskelbta, kas ir kaip prak 
t iškai bus t a m tikslui daroma, 
nes ta i turi technišką ir strate
gišką pobūdį". Libanas be entu
ziazmo sutiko leisti savo terito
rijoje dirbti Arabų sąjungos 
technikams tą darbą i r gavo ga
rantiją, kad Arabų lygos visos 
valstybės ateitų Libanui į pagal
bą, jei ši nedidelė valstybė būtų 
Izraelio ginkluotų jėgų užpulta. 

Izraelio vyriausybė jau 6 mė
nesius naudojasi Jordano vande
niu Negevo dykumai drėkinti: 
įrengė milžiniškus vamzdžius, į 
kuriuos pompuoja vandenį iš 
Jordano ir varo jį į tolimą Ne
gevo dykumą. 

Į munistai užpuolė dvi JAV ba
zes. Po šio užpuolimo Baltuo
siuose Rūmuose Washingtone 
įvyko JAV Saugumo tarybos 
posėdis padėčiai aptar t i . Prezi
dentas Johnsonas įsakė duoti at
kirtį komunistiniam Šiaurės Viet 
namui, kuris duoda pagalbą pie
tų vietnamiečių partizanams i r 
infiltruoja į Pietų Vietnamą, no
rėdami Pietų Vietnamą prisijung 
ti prie šiaurinio. Jungtinių Ame
rikos Valstybių i r pietų vietna
miečių lėktuvai vakar 1 vai. nak
tį (Chicagos laiku) smogė pieti
nėje šiaurės Vietnamo dalyje į 
karinius barakus i r karines sto
tis, per kur eina karinė pagalba 
komunistams part izanams Pie
tų Vietname. 

Pietų Šiaurės Vietnamo komu 
nistai giriasi, kad jie numušė ke
turis JAV sprausminius kovos 
lėktuvus atkirčio metu prieš Š. 
Vietnamą. Pentagonas ta i panei
gė. 

Vakar Baltuosiuose Rūmuose 

JAV Saugumo taryba vėl posė
džiavo. Matėsi įtampa. Bet Bal
tųjų Rūmų spaudos sekretorius 
Reedy pranešė, kad JAV nenori 
karo Vietname. 

George Bundy, prezidento 
Johnsono patarėjas, apžiūrėjęs 
P. Vietname vietoves, kurias ko
munistai partizanai bombarda
vo, grįžta į VVashingtoną praneš
ti prezidentui Johnsonui apie pa
dėtį (Bundy buvo nuvykęs į P-
Vietnamą susipažinti ten su ka
rine ir politine padėtimi). 

Sovietų Rusijos premjeras 
Kosyginas su savo žymia dele
gacija dabar vieši Hanoi, Šiau
rės Vietnamo sostinėje. J is ža
da Šiaurės Vietnamui karinę pa
galbą. 

Maskva vakar Jungtinių Ame
rikos Valstybių atkirtį prieš Šiau 
rės Vietnamą pavadino "provo
kaciniu ir agresyviu". Tai pir
moji Maskvos reakcija po JAV 
atkirčio prieš šiaurės Vietnamą. 

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės paskyrė komisiją ištirti, 
kaip Pietų Vietname buvo užpul
tos dvi JAV bazės. 

Dokumentinis filmas 
apie Sovietu Rusijos 

ir JAV raidę 
PARYŽIUS. — Neseniai Mas

kvoje lankęsis ir universiteto 
garbės daktaro laipsnį gavęs 
prancūzų komunistinis rašyto
jas Louis Aragon planuoja su
kurti filmą apie Sovietų Rusi
jos ir Jungtinių Amerikos Vals 
tybių pastarųjų 50 metų raidą. 

Scenarijui būsią panaudoti pa 
ties Aragono veikalai apie So
vietus ir kito prancūzo, ne ko
munisto, bet JAV simpatiko, An 
dre Maurois raštai apie Jungti
nes Amerikos Valstybes. 

Numatoma, kad šis filmas 
bus pavadintas "Du milžinai". 
Jis numatomas baigti šių metų 
pabaigoje ir jo premjera vienu 
metu turėtų įvykti New Yorke, 
Paryžiuje ir Maskvoje. 

LOUISIANOS GUBERNATORIAUS 
PROKLAMACIJA LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO PROGA 

Radaras klaidina 
paukščius 

WASHINGTON, D. C. — Ra
dariniai ir t r umpų bangų siųstu
vai išveda iš kelio keliaujančius 
paukščius. Skrisdami p ro šalį 
t rumpų bangų siųstuvų, paukš 
čiai išklysta iš savo kelio k ryp
ties. 

Mokslininkai dar nė ra išaiški
nę, dėl ko tai a ts i t inka. Spėja
ma, kad paukščių orientacijos 
sistemoje kažkokią rolę vaidina 
elektromagnetines bangos ir ra
dijo t rumpos bangos. 

Konge laukiama 
sukileliy ofenzyvos 

BRIUSELIS. — Belgijos žval 
gybos ekspertai laukia kitos 
didžiulės prokomunistų sukilė
lių ofenzyvos Konge dviejų ar 
trijų savaičių bėgyje. Sukilėliai 
kongiečiai tuo pačiu metu vyk
dysią užpuolimus prieš tris ar 
ketur i s miestus, kurie yra toli 
vienas nuo kito. 

Jungtinės Amerikos Valsty
bės pažadėjusios remti Kongo 
ministerį pirmininką Tshombę. 
VVashingtonas ketina jo vyriau
sybei duoti ginklų, treniruoto-
jus sprausminiam lėktuvam ko
vai džiunglėse. Baltieji Rūmai 
nespausią. kad Tshombė sudary 
tų koalicinę kongiečių vyriausy
bę su komunistais. Jungtinės 
Amerikos Valstybės nuo šios 
rūšies koalicijos atsisakė, nes 
prisibijo, kad koalicijoje laimės 
raudonosios Kimjos šalininkai. 
O raudonoji Kinija nori stipriai 
įsigalėti Kongo, nes gautų čia 
kobalto, reikalingo atominės 
bombos gamybai. 

Kongiečių premjeras Tshom
bė pažadėjęs atsisakyti baltųjų 
samdinių savanorių. 

Politiniuose sluoksniuose kal
bama, kad Baltieji Rūmai nu
tarę duoti pagalbą premjerui 
Tshombei. nors šiam žygiui ne
pri tariąs Adlai >tevensonas ir 
G. M. Williams. valstybės sek
retoriaus pagalbininkas Afrikos 
reikalams. 

— Bandomas lėktuvas, kuris 
perskris Atlanta greičiau nei 
per valandą — 5.000 mylių per 

l valantįjį. 

BATON ROUGE, La. — Loui-
sianos valstijos gubernatorius 
John J. McKeithen skelbia Va
sario 16 d. — Lietuvos nepri 
klausomyhės atkūrimo sukak
ties dieną i r skatina ją atitinka
mai paminėti. Savo proklamaci
joje jis sako: 

"Kadangi vasario 16-ta atžy
mi keturiasdešimt septintą Lie
tuvos respublikos atkūrimo su
kaktį; ir 

kadangi negausingas lietuvių 

Lenkų karininkas 
turi būti atleistas 

LONDONAS. — Pasak Lon
dono lenkų šaltinius ("Dz. Pols-
ki", sausio 11 d„ nr. 9). iš 
Lenkijos karininkų nereikalau
jama, kad jie būtų komunistų 
partijos nariai. Karininku gali 
būti ir jokiai partijai nepriklau
sąs. 

Tačiau, jei karininkas lanko 
bažnyčią, tuokiasi bažnyčioje a r 
su bažnytinėmis apeigomis krik 
štija savo vaikus, jis gali nu
kentėti. J a m sulaikomos kar
ta is teikiamos premijos, paveda
mi sunkiai įvykdomi uždaviniai 
ir kai tų priemonių nepakanka, 
j i s pašalinamas iš karių tarpo. 
Tad praktikoje būsimieiji kari
ninkai įstoja į komunistų par
tiją. 

kilmės piliečių skaičius, įsikū
ręs Louisianoj ir tapęs Ameri-
ko piliečiais, planuoja minėti 
Lietuvos nepriklausomybės die
ną 1965 m vasario 16-tą; ir 

kadangi LouisTahos" valstija 
pripažįsta rimto charakterio lie
tuvių piliečių žymius įnašus mū
sų valstybėn ir mūsų tauton: 

Todėl aš . John J. McKeithen, 
Louisianos valstijos gubernato
rius, šiuo skelbiu 1965 m. vasa
rio 16 d. k&ipLietuvos nepriklau 

somybės dieną ir kviečiu visus 
piliečius jungtis su lietuvių kil
mės kaimynais, kad ati t inkamo
mis iškilmėmis paminėtų Lietu
vos nepriklausomybę i r tuo pa
čiu pagerbtų; Sėtuvių tautos p a 
siaukojimą atgauti savo laisvę." 

Ši Louisianos gubernatoriaus 
proklamacija gauta Cleveland, 
Ohio, Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus iniciatyva ir rū
pesčiu. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

"Premijomis" nori 
atitraukti žmones 

nuo tikėjimo 
VIENA, Austrija. — Pasak 

laisvojo pasaulio spaudos įstai
gų pranešimo. Bulgarijos komu 
nistų partijos laikraštis "Sep-
temvriyska Pobeda' paskelbė, 
kad bulgarų komunistinė valdžia 
ateityje, kovodama prieš reli
giją, skirs pinigines premijas 
tiems, kurie atsisakys bažnyti
nių sakramentų ir religinių ap
eigų. 

Bulgarijos tėvai, kurie nekrik 
š tys savo vaikų bažnyčioje, 
gaus 20 "levų" premiją ir gi
minėms, kurie laidos savo miru
sius be religinių apeigų, bus 
paskirta 30 "levų" premija. Vie 
n a "Ieva" yra lygi maždaug vie
nam rubliui, Judo "sidabrinių 
grašių" istorija kartojasi vėl 
-haiinu realizmu. 

— Senatorius Frank J. Lau-
sche ( D., Ohio) vasario 5 d. 
perspėjo šio krašto gyventojus, 
kad jie nesiduotų klaidinami 
skleidėjų šios teorijos: komunis
tinės valstybės "faktiškai esan
čios socialistinės" ir jos neturin
čios priešiško nusiteikimo Jung
tinių Amerikos Valstybių ir kitų 
tautų atžvilgiu. 

S. D. Paltridge, Australijos 
gynybos ministeris, sausio 5 die 
ną pasakė: "Jungtinių Amerikos 
Valstybių kariniams daliniams 
teksią įsijungti į Malaizijos ir 
Indonezijos ginčą, nes Jungt i 
nės Amerikos Valstybės y ra pa
žadėjusios Australijai duoti pa
galbą. 

Amerika turėtų pagelbėti 
Australi jai kaip ANZUS orga
nizacijos narė. jei autralų kari
niai daliniai, stovį Malaizijos te
ritorijoje, būtų indonezų užpul
t i" . 

ANZUS organizacijas sudaro 
Australi ja. Naujoji Zelandija ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės. 

Pal tr idge vakar išskrido j VVa
shingtoną pasikalbėti su ameri
kiečių gynybos vadais. 

KOVA UŽ TEISĘ EITI l Ž 
VYRO 

Bombėjaus profesinės sąjun
gos pradėjo kovą už teisę į 
santuoką darbininkėms farma
cijos pramonėje. Lilšiolinėse 
darbo sutartyse, sudaromose 
Mah.aros.htra valstybėje, dar fi
gūruoja klausulė. skelbianti, 
jog farmacijos įmonėse gali dir 
bti tik neištekėjusios moterys. 
Maharasht ra valstybėje farma
ceutinė jf- pramonėje šiuo metu 

Įdirba VK-I IAMH> įlaiUu.nhių, 

— Baltieji Rūmai įsitikinę, 
kad ūkinė gerovė šiais metais 
kils kaip 1964 metais kilo. Gy
ventojai turėsią daugiau paja
mų, krautuvės daugiau pinigų. 
Infliacijos nebūsią, bent pirmą
jį pusmetį. 

— Čilės DC-68 keleivinis lėk
tuvas, kuriame buvo 87asmeny«, 
užvakar nukrito Andų kalnuose. 
Visi keleiviai žuvo, jų tarpe vie
na amerikietė turistė. 

f * * * Sirijos premjeras 
grasina opozicijai 

DAMASKAS. Sirija. — Sirie-
čių premjeras Amin Hafez per
spėjo savo politinius priešinin-

; kus, jog jis užgniaušiąs kiekvie-
i ną jų sąmokslą prieš jo vado
vaujamą vyriausybę. Norėdamas 
parodyti, kad jis nejuokauja, 
specialus teismas nuteisė mir t i 
penkis asmenis, apkaltintus žu-

, dymu ir nacionalizuotos pramo-
: nės sabotažo planavimu. Pas ta
ruoju laiku rimtai padidinta na
cionalizacija, suvalstybinant vi
są eilę įmonių. 

Užsienio stebėtojai mano, jog 
Hafez. žinomas savo beatodai
riškumu politinių krizių metu, 
nori Įbauginti jau kelias dienas 
streikuojančius Damasko pirk
lius, kurie yra nepatenkinti 
nuolat didėjanču įmonių suvais-
tybinimu ir remia dešiniųjų g ru 
pių organizaciją, bendrai vadi
namą "Musulmonų brolija", ku
ri praėjusiais metais buvo su-

; organizavus nepavykusį sukili
mą Hama mieste. 

Premjeras Hafez y ra socialis
tinės partijos Baas lyderis (o 
Baas reiškia atgimimą). 

http://Mah.aros.htra
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Prezidentas ir 

PAKEITIMAI VYRIAUSYBĖJE 
Prezidentas Lyndon B. John-

sonas, kaip atrodo, nesiskubi
na perorganizuoti Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausy
bes kabinetą. Ligšiol j is t ik 
vieną naują asmenį i kabinetą 
teįtraukė. Juo yra J. Connor, 
naujasis prekybos reikalams 
sekretorius, labai gabus teisi
ninkas, pramoninkas ir admi
nistratorius. Atrodo, kad pre
zidentas nesiskubina dėl to, 
kad j i s nori suformuoti kom
petentingų vyrų stiprų kaiti
nėtą, koks reikalingas šiems 
laikams, kurie kasdien iškelia 
naujas, svarbias ir komplikuo
tas užsieninės ir vidujinės po
litikos reikalų problemas. 

Ant ru naujuoju kabineto 
nariu prezidentas paskyrė Ni-
cholas de Belleville Katzen-
bachą. J is tvarkys teisingumo 
departamentą, kaip generali
nis Jungtinių Valstybių proku
roras (Attorney General) . 
Nors, tiesa, jis ne visai nau
jas. Kai pernai buvęs proku
roras Robert Kennedy iš to 
posto pasitraukė, siekdamas 
JAV senatoriaus vietos New 
Yorko valstybėj, prezidentas 
laikinai jo postan paskyrė Ni-
cholas Katzenbachą. Preziden
tas, pastebėjęs šio vyro suge
bėjimus ir kvalifikacijas, pa
vedė j am pastoviai pasilikti šio 
svarbaus departamento šefu ir 
pasiūlė senatui jo paskyrimą 
patvirtinti . 

* * * 
Laikinai eidamas prokuroro 

pareigas, Katzenbachas visais 
savo sugebėjimais ir energija 
vykdė neseniai pravestąjį Ci
vilinių teisių įstatymą, kovojo 
prieš organizuotus kriminalis
tus i r kitus aktus sėkmingai 
vykdė. 

Nieholas Katzenbachas ge
neralinio prokuroro padėjėju 
buvo pakviestas 1961 m. J is 
užėmė Byron White vietą, kai 
šis buvo prezidento paski r tas 
j Aukštąjį Jungtinių Valstybių 
teismą. 

Kaip įstatymų vykdymo pri
žiūrėtojas jis jau y ra parodęs 
pakankamo akylumo ir kietu
mo. Kai Qxford, Miss., mieste 
kilo rasinės riaušės, jis t en nu
vyko, kad pats vietoje galėtų 
reikalus sutvarkyti i r vadovau
ti J A V maršalams tvarką at
s tatyt i . Tai buvo 1962 metais . 
Jis ne t Alabamos gubernato
riui George Wallace įsakė pa
si traukti į šalį ir tuo būdu pa
jėgė du negrus studentus už
registruoti universitete. Tai 
buvo 1963 m. 

Bet jo svarbiausias laimėji
mas buvo ruošiant Civilinių 
teisių įstatymą. J is daugiausia 
prisidėjo, kad paruoštų t inka
mą to įstatymo projektą. Šis 
įs tatymo projektas kongrese 
buvo priimtas 1964 metais. 

Antrojo Pasaulinio karo me
tu Nieholas Katzenbachas tar
navo karo aviacijoj navigato
rium. Jo lėktuvas, kuriuo buvo 
vežamos bombos į karo lauką, 
buvo pašautas ir j is buvo pa
imtas į nelaisvę. Joje išbuvo 
dvejus metus. Grįžąs namo po 
karo, studijavo teises Prince-
ton ir Yale universitetuose, lai
mėdamas stipendiją į Gxfordo, 
Anglijoj, universitetą. 

Naujasis generalinis proku
roras profesoriavo Yale uni
versitete ir t uo pačiu metu tar
navo kaip teisių patarėjas ka
ro aviacijoje. Jis yra vienas 
iš autorių veikalo, kuriame iš
dėstomos tarptautinės teisės 
legalinės problemos ryšium su 
oro erdvėmis. 

Chicagos universiteto teisių 
fakultete profesoriavo iki 1961 
įnetų, įgydamas labai gerą 
vardą, kaip teisių dėstytojas. 
Iš čia velionis prezidentas John 
Kennedy jį pakvietė savo bro
lio Roberto pagelbininku dirb
ti kraš to teisingumo departa
mente. Jis y r a 43 metų am
žiaus. 

Atsižvelgiant į j o teisinį pa
siruošimą ir jau atliktų darbų 
rekordą, atrodo, kad j i s bus 
vienas stipriausių prezidento 
Johnsono vyriausybės kabine
to narių. 

Turint galvoje Civilinių tei
sių vykdymo didelius sunku
mus, didėjantį įvairios rūšies 
kriminalinių nusikaltimų skai
čių, naujam prokurorui teks 
dirbti rankoves pasiraitojus, 
panaudojant savo įgytą prak
tiką, sugebėjimus ir visą savo 
energiją. Linkėtina jam sveika
tos, ištvermės i r geriausios 
sėkmės. 

Pažymėtina, kad pirmuoju 
Nieholas Katzenbacho padėjė
ju prezidentas paskyrė jauną 
vyrą, 37 metų amžiaus Ram-
sey Clark. J is y r a Aukščia-
siojo Jungtinių Valstybių teis
mo nario Tom Clark sūnus. 
Jis j au irgi tur i patyrimo tei
siniuose dalykuose, nes kurį 
laiką dirbo Teisingumo depar
tamente. J i s turi artimų ry
šių su demokratų partijos Te-
xas valstybėje t a dalimi, ku
ri y ra labai drauginga prezi
dentui Johnsonui, ir ta ip pa t 
y ra nemažai nusipelnęs rinki
minės kampanijos metu. La
bai gerai, kad y r a duodamos 
galimybės jauniems gabiems 
žmonėms pasireikšti valstybi
niuose darbuose ir reikaluose. 

Kokių daugiau pasikeitimų 
bus JAV vyriausybės kabine
te, tuo te rpu sunku pasakyti . 
Jų bus, be t prezidentas, kaip 
jau minėta, su pakeitimais ne
siskubina. I r labai gerai daro. 

SOVIETU KULTŪRINIKU LAISVE TEBEVARŽOMA 
Šių metų pradžioje išblėso viltys: nebesitikima didesnes laisves meno, literatūros 
srityje. Buvo puolami Chruščiovo favoritai meno pasauly ir jo paties kišimasis. Nau
jas Kremliaus valdovų stilius ir stiprėjanti partijos ideologų galia. 

V. A L S E I K A . Vokietija 

CHURCHILLIS STEBUKLU ] 
NEPALIKO 

Kokia naujųjų Kremliaus vai-1 varž tus , gal sovietinėje imperi-
dovų politika kultūros atžvil- Į joje a t s i r a s daugiau laisves ? 
giu? Ar sovietiniai rašytojai iri Buvo ir kitų reiškinių Chruš-

Tyla ir sutikimu prisidėjo prie kitų klaidų 
KAZYS DUBYSA 

Apie mirusius gerai arba nie
ko, sako lotyniškasis posakis. 

jėgomis sulaužė Berlyno-Tokio 
-Romos ašį. Iš ministerio pirm. 

spūdj, kad menas ir l i teratūra 
nebūsią per daug priklausomi 
nuo partinės ideologijos reika-1 To posakio reikšmę matome rea- pareigų laisva valia pasi traukė 

kiti meno darbuotojai gali tikė-1 čiovą nuver tus Sovietuose vėl Į lavimų. Galimas dalykas, įvy- j liame gyvenime. Dar būdamas 1955 metais, užleisdamas kėdę 
tis varžtų šioje srityje atpalai-! įsiliepsnojo aš t rūs ginčai tarp | kiai ligi šių metų pradžios tokį | gyvas Winston Churchillis susi- savo auklėtiniui, užsienio reika-

vandens kibirais. 
Pasirodė, kad "part iškumas' 

j avangardis tų i r modernistų iš 
vienos pusės ir ortodoksinių par 
tijos pareigūnų — iš kitos. 

Spaudoje buvo puolimų prieš 
kai kur ių partinių kūrėjų ir bu
vusių Chruščiovo proteguojamų I ir "socialistinis realizmas" ir to
jų kūr in ius . Tokių tarpe galima I liau lieka neišvengiamais kūrė-
nurodyt i arš ius stalininkus Sof-, jo mastais. Šiuo metu kiek di-
ronovą ir Kočetovą. "Komso-
molskaja P ravda" praėj. metų 
pabaigoje puolė buvusį Stalino 

davimo? Jei spręsti iš š. m. 
sausio mėn. "Pravdoje" paskelb 
tų vedamųjų (9, 17 ir 24 d.), 
trumpai suglaudus, esama to
kios krypties: toliau atmetamas 
modernizmas mene, puolami 
Chruščiovo savo metu iškelti ar 
proteguoti kūrėjai, toliau iške
liamas partiškumo mene prima
tas, įvedamas kiek kitoks "ko
lektyvaus valdymo" Kremliuje 
stilius, santykiaujant su rašy
tojais bei menininkais ( ir jis ne
reiškia, kad kūrėjai susilauktų 
didesnės a r bent pageidaujamos 
laisvės. 

Kritikavo Chruščiovo kišimąsi į 
kultūros klausimus 

Maskvos "Pravda" sausio 9 
d. laidoje nurodė menui ir lite
ratūrai privalomas gaires. Par
tiškumas ir vadinama tautų 
draugyste — štai, kas reikalau
jama iš sovietinio rašytojo, ta
pytojo, teatro pjesės autoriaus 
ar filmo kūrėjo. Pagal "Prav-
dos" sausio 17 d. vedamąjį, "li
teratūros herojus yra toks, ku
riame randame meniškai įas
menintus puikius mūsų amžinin
ko dvasinio veido bruožus, ku
riuos atspindi komunizmo staty 
tojo moralinis kodeksas". 

Keliais atvejais sovietinė spau 
da netiesiogiai puolė buvusį dik
tatorių Chruščiovą, net nurodė 
jo smulkų buržuazinį skonį bei 
jam prikišo nekvalifikuotą kiši
mąsi į meno bei literatūros sri
tis. Tokios užuominos kai kur 
užsienyje buvo sudariusios įs
pūdį, kad, galimas dalykas, gal 
naujieji Kremliaus valdovai kiek 
atleis kūrėjus sukausčiusius t a intelektualų ta rpe sukelti į-

įspūdį galėjo sudaryti. Tačiau laukė nepaprasto darbų įverti-, lų ministeriui A. Edenui. 
jau minėti "Pravdos" vedamieji jnimo. Jam buvo pinami politikos j Churchillis su politine tarny-
sovietų kūrėjus užpylė lyg šalto j geniališkumo laurų vainikai. | ba atsisveikino 1964 liepos 27 d., 

premijos laimėtoją ir Chruščio
vo favoritą skulptorių Jevgenij 
Vutšet ič , jo kūriniai pavadinti 
pseudoklasiškais, o jis p a t s — 
kaip t e ig ta — sekąs "monopo
list inėmis tendencijomis". Ne t ir 
filmai, kuriuos Chruščiovas bu
vo pasmerkęs , dabar jau pasiro
do sovietų kino teatruose. Pa
galiau j au žinoma, kad Maskvo
je leis ta viešai pasirodyti poe
tams , kur ie 1963-64 žiemą 'cuvu-
sio d ik ta to r iaus buvo iškone
veikti i r pasiųsti padirbėti į Si
birą (Jevtušenko) . Net numa
t y t a nau ja Pasternako poezijos 
laida, gi ka i kurie žurnalai pa
reiškė šiais metais spausdinsią 
Chruščiovo pasmerktų kūrėjų 
r a š tus , kaip Solženicino, Dudin-
cevo, Aksenovo, Jevtušenkos, 
Paustovskio, Nekrašovo ir kitų. 
Tam t ikru , kompromisiniu, nau
jųjų valdovų gestu tenka laiky
ti i r Olgos Ivinskajos i r Josif 
Brodskio (Donelaičio "Metų" 
ver tė jo) paleidimą iš darbo sto
vyklų. 

Toliau lieka part ines ideologijos 
apinasris 

Visos tos priemonės nebuvo 

dėsnis dėmesys kreipiamas į 
"tautų draugystės" pabrėžimą 
kūryboje. Tuo pačiu metu griež
tai a tmetamos į Sovietų S-gą 
iš rytų bloko kraštų ar iš Va
karų įsiskverbusios modernizmo 
apraiškos, nes jos kūrėjus ati
traukiančios nuo "realizmo" ir 
skatinančios "formalizmą, este-
tizmą ir beidėjiškumą". 

Sovietinėje spaudoje pasiro
dė įspėjimai saugotis iš Vaka
rų sklindančių "pesimistinių idė
jų", nes juk, pagal "Pravda", 
sovietinis menas tarnaująs liau
džiai, o ne "snobams ir vadina
miems meno žinovams". Sausio 
17 d. "Pravdos" vedamajame 
buvo teigiama apie kai kurias 
apysakas. Sovietuose išleistas, 
kurių "puslapiuose pasirodo kaž 
kokia blanki būtybė, kuri vien 
tik filosofuoja apie įvairius niek 
niekius bei niurna dėl "netvar
kos gyvenime". 

Teigiama: venkite "tautinio 
ribotumo" 

Be kitų įspėjimų sovietiniams 
kūrėjams vienas, atrodo, specia 
liai skiriamas nerusiškoms res
publikoms. Tiems kūrėjams per 
partijos organą paskelbta, kad 
jie " tau tų draugystės" nesupai
niotų su "tautiniu r ibotumu" ar 

Niekas neužginčys ChurchiUio padarydamas paskutinį vizitą 
nuveiktų darbų — įžvalgaus po- parlamentui, užbaigdamas 64 
litiko, sumanaus valstybininko, • metų tarnybą tautai . Rašė atsi-
pariamentaro. J i s gal i būti di- i minimus, knygas ir už jas 1953 
džauoju pavyzdžiu, kaip reikia j m. gavo Nobelio literatūros pre-
dirbti, kovoti už tautos egzisten' miją. Jo darbai yra dideli, bet 
ciją, jos laisvę, demokratinius į j o politikoje ne visiems buvo tai 
principus. W. Churchillis Angli- \ komas vienodas mastas, teisin-
jos tautai buvo viskuo: karys, |gumas, 
politikas, valstybininkas, parla
mentaras, žurnalistas, rašyto
jas , istorinė asmenybė, kuri sa
vo gyvenimo metu toli pralenkė I 

Garbe be stebuklų 

Tiesa, Churchillis dėjo pastan 
praeities žymiuosius vyrus. A n - į g a s ^cį^^ komunizmui sustip-
gliškai kalbanti pasaulio visuo- ; r ė t i > j o planuojamas antrasis 
menė Churchillk) asmenį ir dar- j f r o n t a s p r i e š Hitlerį buvo pra
bus tiek aukštai įvertino, šule- j m a t y t a s Turkijoje a r Graikijo-
gendarino, kad jį apšaukė ne j ̂  t i e g i a ]M^ į Baltijos jūrą, 
dešimtmečio, j o epokos, bet v i - | k a d sąjungininkų armijos galė-
so šimtmečio iškiliuoju žmogų-i t ų Viį]iirstj į^uą raudonosios a r 
mi, didžiuoju karvedžiu, politi- i inijos plūdirrmi į rytinę ir centro 
ku, beveik vienu iš didžiųjų pa-: Europą, deja, t a s j a m nepavy-
saulio istorijoje. k o Stalinas užprotestavo, o 

Rooseveitas palaikė. Tačiau ir 
j is , kad ir būdamas silpnesnis 

Churchillis gimė 1874 m. lap- • * • * * d u d ^ u g u s , jei tik bū-
kricio 30 d., gavęs vardus: 1 t l i panaudojęs savo autoritetą, 
Winston Leonard Spencer Chur | Parodęs griežtumą, būtų galėjęs 
chill. Jo tėvas buvo Lordas Ran- jpasiekti daug daugiau pasaulio 
dolph Churchill, motina J e n m e į t 3 ^ 1 * padarytoms klaidoms 
Jerome iš New Yorko. Žymusis I atitaisyti. Savo kalbomis stip-
Anghjos politikas mirė turėda-Įr iai P^olė komunizmą pokario 

Amžins ir darbai 

Sovietinė 

mas 90 metų ir 55 dienas. Moks 
le nepasižymėjo. Buvo vidutinio 
— arčiau p a s ^ t i n i ų j ų mokinių 
karo akademijoje, kurią baigė 
1895 metais. Nestudijavo jokia
me universitete politikos moks
lų, buvo t reni ruotas ir išauklė
tas kariškai tarnybai . Kaip ka
ro korespondentas, C&urchuhs be t ikslo. Bandyta pakelti nau- \ su "nacionalizmu' 

jųjų valdovų autoritetą ir siek- spauda toliau aiškina reikalą I karinę tarnybą pradėjo Kliboje 
{Nukelta | 4 psl.) 

Spaudoj ir gyvenime 

KELIONE PO RYTŲ VOKIETIJĄ 

Sovietų Sąjungoj siaučia gripas. Čia matyti Ukrainos valgykloj padavėjai užsirišę burnas, kad neužkrėstų 
klientų. Vakariečiai tokias nuotraukas labai mėgsta. M esą jos charakteringos dvasine prasme, kadangi 

| visur už geležinės uždangos yra visiem burnos užrištos. 

su Ispanijos karinėmis pajėgo
mis. Vėliau išvažinėjo pietinę 
Afriką, Sudaną, Singapūrą, In
diją. 

Politinę karjerą pradėjo 
1900 m e t a s , konservatorių są
raše buvo pirmą kartą išrink
tas į parlamentą. J i s buvo žino
mųjų AngKjos politikų — mi-
nisterių pirmininkų Lloyd Geor 
ge, Baldwinir Chamberlain mi-
nisterių kabinetuose. 1940 m. 
gegužės 11 d. Churchillis buvo 
paskirtas min. pirmininku, atsi
statydinus iš tų pareigų Cham-

metais, nurodė pavojus, kas lau 
kia laisvojo pasaulio, jeigu ko
munizmas pasigamins atominius 
ginklus, tačiau rimtesnės veik
los, rimtesnio pasipriešinimo ne 
siėmė a r pavedė savo politikam 
t a i paadryti. 

Savo atsiminimuose reiškė už 
uojautą komunizmo pavergtoms 
tautoms, biaurėjosi trėmimais, 
žudynėmis, be t nė Jungtinėse 
Tautose ar kitais būdais pasi
priešinimo nekėlė, pasaulio opi
nijos nežadino, šių nuopelnų is
torikai jam negalės priskirti, 
bet galės jį pakalt inti tylos su
tikimu su Maskvos tiranija i r 
jai netiesioginiu pri tarimu. J a m 
tektų prikišti dvrveidiškumą. 
Jo kova kaip liūto už Anglijos 
teises, interesus ir užsrmerki-
mas dėl kitų tautų t e s i u . Jeigu 
karine jėga buvo silpnas savo 
planams įvykdyti, ta i dvasine, 
iškilusiu autoritetu, galėjo pasi-

berlainui. Kai Anglija paskelbė į tarnauti pasauliui J i s turėjo 
karą (1939. IX. 3) Vokietijai, j savo rankose galingiausią gink-
jis buvo Anglijos laivyno minis lą pasaulio opinijos uždegimui 
teris. ChurchiUio pasaulinė gar- prieš diktatoriaus Stalino žudy-
bė ir sumanumas iškilo antrojo nes ir terorą, karine jėga pri-
karo metu. J is uždegė angių Įmetimą laisvoms t au t ams nepa-
tautą kovai, valdomas kolonijas ; kenčiamo rėžimo, be t jis to ne
pajungė karui, sugebėjo pri- padarė. Jis nėra politinis s te-
traukti JAV, kas sujungtomis įibukladarys. 

Edelgard Eicholz turėjo progos 
keliauti po raudonąją Rytų Vokie
tiją. Jo įspūdžius aprašo "Catho-
lic Digest" sausio men. numeryje. 
Keliautojas pažymi, kad jau artė
jant prie Rytų Vokietijos buvo su
renkami ir išmetami pro vagono 
langą visi vakarų laikraščiai ir 
žurnalai. Rytų Vokietija, kaip ir 
Sovietų Rusija ar kaip nacių Vo
kietija, bijosi laisvosios spaudos. 

Eicholzui teko daugiau apsisto
ti Leipzige. Į akis jam krito men
kesnis gyventojų apsirengimas, 
gausesnis drabužių adymas ir lo
pymas. Gyventojai daugumoje 
bado nekenčia, tačiau neturi nei 
laisvo ma'sto pasirinkimo. Turi 
tenkintis tos rūšies maistu, kurio 
tuo metu įmanoma gauti. Daugu
moje mėsinių mėsa teparduodama 
tik tris kartus savaitėje. Tokių 
prieskonių kaip pip'rai sunku gau
ti. Citrinos ir džiovinti vaisiai — 
retenybe, o apelsinai, "greipfru
tai" beveik visai negaunami. 

Žmonės norėtų pasidaryti įvai
rių uogienių, konservuotų vaisių, 
bet tam sunkiai įmanoma gauti 
cukraus. Pirkinių kokybe, palygi
nus su Amerikos gaminiais, menka, 
o kainos — žiauriai aukštos. Bu
tų nuoma — neaukšta, jeigu tik 

įmanoma gauti butą vyriausybes 
kontroliuojamomis kainomis. 

Raudoniesiems pareigūnams yra 
specialios krautuves, kur galima 
gauti vakarietiškų prekių. Jose dau 
giausia moteriškoms įvairūs reik
menys. Raudonieji buržujai neuž
miršta savęs apsirūpinti, nors dar
bininkijai ir daug ko trūktų. 

Gerų drabužių sunku gauti kaip 
ir gerų batų. Skalbiamos mašinos 
reikia laukti po daugiau negu me
tus laiko, kol gausi užsisakęs. Ne
mažas gyventojų skaičius turi te
levizijos priimtuvus ir žiūri vakarų 
Vokietijos programos, nors tai yra 
draudžiama. 

Nekalbant apie vyresniuosius, 
net h- jaunimo apie 80 procentų 
yra prieš dabartinį raudonąjį Vo
kietijos režimą. Išvykstant raudo-
niej' pareigūnai rūpestingai iškra
to bagažą. 

i. žvilb. 

Kas yra toks trapus, kaip šird's, 
nes ją gali užmušti net piktas lin
kėjimas, ir kas gali būti gajesnio 
už širdį, nes ją išmeta, kaip speigo 
ištiktą negyvą gėlę. ir nuo gailes
tingo kvėpavimo atgyja jL 

— N. Sfazalaitė 

TARP DVIEJŲ OKUPACIJŲ 
ATSIMINIMAI IS 1940—1944 

VANDA RAUDA 

Paskui Marytė girdėjo, kai iš vonios kambario 
j kibirus sėmė vandenį i r plovė g r ind i s bei laiptus. Iš 
plovė net ir prieškambarį p i rmame aukšte . Kiti gi 
tuo metu dėjo stiklus. Bedirbdami j ie dainavo ir Ma
rytei labai jų balsai patikę. Kai darbą baigė, iškrovė 
iš sunkvežimio kelis lagaminus ir nunešė juos j antrą 
aukštą. 

Išeinant tas , kuris su Maryte pasisveikino lie
tuviškai, bandė jai kažką irgi l ietuviškai sakyti, bet 
ji jo nesuprato. Tuomet jis pras i juokė, vėl pratarė 
"Laba diena", kiti gi pamojo r ankomis ir jie visi iš
važiavo. 

— Tai puikiai darbą at l iko! — baigia pasakoji
mą patenkinta Marytė. — Kuo geriausiai . . . Juk ir 
mano stiklus jie sutvarkė! Gaila, kad braškiu jau 
nebėr... 

— Maryte. — klausiu juokdamas i . — ir tu juos 
pavaišintum braškėmis? Juk jie — vokiečiai! 

— Na. ir kas. kad vokiečiai? Matyt , i r jų ta rpe 
esti padorių žmonių... Dirbo sąžiningai ir šie nebuvo 
padaužos — štai . kas yra! 

Vakare atėjo karininkai. Pr i s i s ta tė . Pasirodo, tai 

naujos komendantūros personalas. Veikiai po jų at
vykimo kareiviai atnešė tris sudedamas kariškas lo
v a s ir patalines. Dar apie valandą jie t rys viršuje 
tvarkėsi , vėliau viskas nutilo. Ir mudvi su Maryte at-
sigulėm. Pagalvojau, kaip gerai būtų, jei vokiečiai 
ir man apačioje stiklus sudėtų. Bet tuo tarpu su jais 
apie tai kalbėti rodėsi nepatogu. 

Tą pačią naktį smarkiai lijo, i r mano kambariuo
se ant grindų atsirado vandens klanai. Pakalbėjau 
apie tai su sekretoriumi ir, j am padedant, mano aukš
te stiklai savaitės bėgyje buvo irgi įdėti. 

Naujajam komendantui savo paslaugų nesiūliau, 
tačiau vis nerimavau, kad gali pašaukt i . Tik, dėkui 
Dievui. į pagalbą nekvietė. Matomai todėl, kad nauja
j a m komendantui nepasitaikydavo tiek dažnai ir taip 
daug važinėti, kaip tekdavo pulkininkui Krečmeriui. 

Naujo komendanto vertėjas irgi niekur neišvyk
davo. O mano gyventojai, t u r būt, net nežinojo, kad 
buvau dirbusi komendantūroje, nes vėliau bešnekant 
niekad apie tai neužsimindavo. Aš pati irgi tylėjau. 

Tai buvo jauni, kokių 25-30 metų, mandagūs, 
linksmi, gerai atsiganę ir iš pažiūros labai sveiki vy
rai . Kartais pagalvodavau: kodėl tokie ne fronte, o 
nerūpestingai gyvena saugioje užfrontėje? 

I namus sugrįždavo tik pernakvoti ir tai ne vi
suomet. Iš ryto išeidavo aštuntą valandą. Neturėjau 
pagrindo jais skųstis. Tik vienas jų iš karto labai man 
nepatiko. Vaikščiojo kažkaip ypatingai tyliai, vis sė
lindamas. Niekad ncišgirsdavau, kada eidavo laip
ta is , ir štai ūmai — jau stovi prieš mane. Jis neretai 
nešdavosi į savo kambarį įvairius ryšuliukus, o vaka
ra i s ne vieną sykį išeidavo iš namų su lagaminėliu,, 

tyliai i r atsargiai uždarydamas priekines duris. Nu
sprendžiau, jog yra įsivėlęs į spekuliacijas ir nenori, 
kad ki t i apie tai žinotų. 

Dirbti darėsi vis sunkiau Mūsų mieste vokiečiai 
ėmėsi žydų klausimo spręsti. Bet argi t a i buvo vien 
t ik mūsų mieste? Ši baisi t ragedija apsiautė visą Lie
tuvą, Lenkiją ir visus kitus kraštus, į kuriuos vo
kiečiai buvo įsibrovę. 

Mano nervingumas vis didėjo... Žydų tarpe tu
rėjome daug draugų. Laikinai kelis jų slėpiau mūsų 
namuose, kurių antrame aukšte j au gyveno vokiečiai, 
komendantūros karininkai. Tikėjausi, jog niekas ne-

I įtars manęs taip rizikuojant. Kartais man gerai žino-
; mas žmogus atsivesdavo du ar t r i s žydus, kad dienos 
I metu turėtų kur pasislėpti, o nakčiai užėjus a ts i ras

davo kas nors jų paimti ir toliau vesti. 
Vienas mano sūnų išsigudrino net iš Vilniaus at

siųsti man jauną merginą, kurios tėvus pažinojau ir 
kurių gyvųjų tarpe j au nebebuvo. Man pažįstamus žy
dus slėpdavau iki to laiko, kol jiems kuriame atokiam 
nuo kelio ir miesto vienkiemyje nesurasdavau užuo
vėjos. Tokias vietoves suieškodavo mano vyro gimi
nės. Veik visi jo giminaičiai buvo ūkininkai. 

Rašant šias eilutes, prisimena vienas siaubingų
jų mano gyvenimo momentų. Sykį vėlai vakare j 

! vir tuvės langą pasibeldžia sutar tu būdu. Kadangi vo-
kiečių apgyventų kambarių visi langai buvo priešin
goje namo pusėje, nebuvo pavojaus, kad kas vokie-

j čių galėtų tą pasibeldimą išgirsti. 

{Bos daugUaį 
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Mūsų kolonijose 
Grand Rapids, Mich. 

Vaikučių pasirodymas 

Į Vėliau sekė vaišės prie lietu
viškos jaukios muzikos. 

Tenka paminėti, kad gimn. 
mok. K. Alkevičius praeitą va-

Prieš kiek laiko mok. K. ir I s arą vėl gilino mokslus chemijos 
M. Alkevičių rezidencijoje jvy- j srityje, gaudamas mokslo fon-
ko eglutė. Pranešinėjo Tadas ir! do stipendiją. Dalyvavo moky-
Matas Alkevičiai. Į tojai iš visos Amerikos ir kitų 

Alberta Astraitė padeklama- Į tautų, net rš Japonijos, viso 50 
vo, Tadas Alkevičius padainavo I mokytojų. Profesorių eilėse vie-
ir padeklamavo, gitara paskam-1 n a s buvo net iš Indijos. Dalyvis 
bino Antanas Astras, Zita Gir-
ginaitė pasakė ištrauką iš Šeks
pyro, o Matas Alkevičius, Bo-
neta Sautiliūtė padeklamavo. 

Susirinkęs jaunimas ta pačia 
proga atšventė ir Mato Alkevi-
čiaus gimimo dieną. 

CLASSI F IED GUIDE 

Sovietuose laisve 
tebevaržoma 
(Atkelta iš 3 psl.). 

kovoti su "buržuazine ideologi
ja", ir čia panaudojamas jau iš 
anksčiau žinomas pretekstas, bū 
tent nurodoma, kad vadinama 
imperialistinė reakcija ir toliau 
siekianti subversijos keliu pa
kirsti komunizmą, tad jau vien 
dėlto ideologinėje kovoje nega
lima jokia pertrauka. Kaip ir 
Chruščiovo valdymo laikmečiu, 
dabar ir vėl pasigirdo šauks
mas: "ideologijos srityje nega
limas joks sambūvis!" ir, esą. 
tenka kovoti su visokiausiais 
buržuaziniais, demagoginiais, re 
vizionistiniais ir estetiniais reiš
kiniais. 

Taigi "kolektyvaus valdymo" 
vyrai Kremliuje ne tik pasiryžę 

GAUSUS 
AKADEMINIS JAUNIMAS 

Mūsų mieste yra tik 37 su 
prieaugliu tremtinių šeimos. La
bai džiugu, kad net 23 jaunuo
liai yra arba jau baigę arba 
bestudijuoją universitetuose bei 
kolegijose. 

Praeitais metais mokslus bai
gė: mechanikos inžineriją — 
Juozas Lukaševičius ir Jonas 
Beniukaitis, grafikos meną — 
Vincas Lukaševičius. socialinius 
mokslus — Gražina Ugiansky-
tė ir pedagogiką — Angelė Pa
kalnytė Bleirienė. Pažymėtina, 
kad pastaroji jau paūgėjusio 
vaiko motina. 

Seniau aukštuosius mokslus 
baigė ir turi gerus darbus: Ka
zys Alkevičius, Vida Dimavi-
čiūtė, Vytautas Jonaitis, Vy
tautas Juchnevičius, Ričardas 
Jurkšaitis, Vacys Matulis ir Ce
zaris Ugianskis. 

Tebestudijuoja: Saulius Ba
lys, Jonas Čepaitis, Jonas Fre-
jeris, Gražina Lukaševičiūtė, 
Laima ir Liucė Kušlikytės. Alek 
sas Malakauskas, Jonas Pakal
nis Jr. Birutė Žygaitė. Aldona 

HELP VVANTED 

SKUBIAI REIKALINGA VIDUTI
NIO AMŽ. VEDUSIŲ PORA 

dirbti lietuvių klubo patalpose Flo
ridoj: valyti, patarnauti prie toro iv t. t. 
Atlyginimas $1-'"> iki $150 ir 4 kamb. 
butas su patogumais. Rašykite adr.: 
J. GVSS. Tttl S. W. lOth St., MIA-
MI. __3_f lk&. 

HOLIDAY LAUNBRY & 
DRY CLEANERS 
SKOKIE. ILLINOIS 

Now has immediate and perma-
nent opportunities available for 
steady reliable married men. If 
you are over 23, seeking a good 
future with a lucrative income, 
why not come in and permit us 
to introduce our program to you. 
Vacations, Exc. Company Bene
fits, Salary plūs commission. 

Kindly apply in person after 
4 P.M. 

HOLIDAY LAUNDRY & 
DRY CLEANERS 

8138 Florai Avenue 
Skokie, Illinois 

R E 2 D E N C I N I A I , 
K O M E R C I N I A I , 
MEDiCINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI! 

2501 West S9th Street 
HE 4-7482 436-5151 

R E A L E S T A T E 

Marųuette Parke med. 2-jų butų 
& Vs ir 6 Kamb. $iu.2vv. 

Marų. pko mur . 4 butai. Garažas. 
Geros pajamos. $30.900. 

Me_ ."> apaitim-ntii. 56 p. sklypas. 
Geras investavimus. Tik $17.900. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St. RE 7-9515 

R E A L E S T A T E 
NAMAI m 2EM_ PARDAVIMUI 

LATHE HANDS 
ALSO 

TOOL R00M MACHINISTS 
MUST BE E X P E R I E N C E D 

Xorth.west location. P e r m a n e n t po-
Mtions — Company benefits. 

Phone PE 6-7100 
MECHANICS 

We will Train 
Rapidly Espanding 
Aerosol Packaging 

Company located in 
Melrose Park 

Needs Mechanics. 
We will Train and 
Develope Qualified 

Individuals. Plenty of 
Fringe Benefits, Available 

Including Holidays, 
Vacations. Free Insurance, 

Uniforms and Employee 
Discount Products. 

Personnel Dept. 
345-9200 

MATXTEXA>CE A—MACHIMST 
The man we need m u š t be a <p_B-
fied lathe, miUiiig machine, grinder, 
drili press oper. with general me-
chanical abilities. This position pre-

spalvomis. Tačiau tuo pačiu m e - ; ^ t i k t a - Q^f5S2 buvo ka- \Tl%xSL?*- s h i f t S t e a d y ™"k 

tu iš jų pageidaujama, kad p e ' ^ p ^ 
gyvenimo nepieštų per daug niū į 
riai ir kad nenaudotų kritikos 

labiau patempti meną bei litera
tūrą, a p j u n g i - Taifetas. ̂ J f e f į į y g i7_mdas"seniūnas net 

doktorato siekia. Bus keletas šioje srityje numatė įgyvendinti 
ir naują stilių. 

Naujas re_a_vima_ — mažiau 
"ružavu spalvų" kūryboje 

Dabar iš sovietinių kūrėjų 
reikalaujama, kad, kalbėdami 
apie komunistinės statybos pa
tosą ir šių dienų herojus, jie 
nepasitenkintų "buržuaziniu gy
venimo pasitenkinimu" ir fr$_-q 

kandidatų į universitetą ir se
kantiems mokslo metams. 

Grandrapiečiai turi pagrindo 
ir pasididžiuoti, iš nedidukės 
kolonijos išvedę j šviesuolius 
tiek daug jaunimo. V. 

INDIJOS KATALIKAI 

Indijoje 1963 m. buvo 442 

Heating Contractor 
įrengiu _a.uiu> ir perstatau sū
rius visų rusi- namo apšildymo 
pečius i r ai: conditioning ! 
naujus i r penus namus. Stogų 
rinas (g_tters>. vandens šildy
mui boilerius Turiu leidimus 
dirbti mieste i" užmiesčiuose. 
Darbas ati tekamas greit ir sąži
ningai Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & >HF.ET MKTALi 

Telefonav VI 7-3447 
4444 S. Westrrn. Cliicago 9. III. 

RINOS IK NETEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

Eksper t i škai uždedam naujus ir t a i 
some senus. Piinai apsidraudę. Dar
bas garantuotas . 

A ABALL ROOFING CO. 
LA 1-6047 arba RO 2-8" 7S 

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTU NUOM. — INCOME TAX 

Apdraudę Agentūra 
Patarnauja visais draudimo reikalais 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

I 6455 S. Kedzie Ave. PR 8-2233 

VISOKIAUSI NAMAI, BIZNIAI, CKIAI, SKLYPAI VISUR be to 
ĮVAIRIAUSI PATARNAVIMAI kaip, VERTIMAI, LEIDIMAI, NUO
MOS, PASKOLOS, I N C O M E TAX ir kt. 

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public 
4259 S. Maplewood Ave. CL 4-7450 arba YA 7-2046 

I.iki-riu ir muisto k r au tuve . Gra
žus namas su 4 kamb. butu . Didelis 
gražiai aptvertas sklypas. DfcteK 
krautuves patalpa. Daug gal imumų 
praplėsti. Ramioje lietuviu kolonijo
je Brighton Park-.-. Didelis proga 
darbštiems lietuviams. Skambint i 
šiandien. 

Mūr. Bunįialo\v. 14 m e t u senumo. 

Kampinis . 2 auto. mūr . garažas. Gra
žiai Įrengtas vidus. Dideli 3 miega
mi. Gal ima įrengti kambar ius pasto
gėje. Marquette pko centre. 

Mūrinis. 3 butai po 6 kamb. Ge
ras sklypas. Tvirtas mūras . Savinin
kas nusipirko biznį i r nori skubiai 
parduot i . Brighton pke.. arti Western 
susisiekimo. 

ŠIMAITIS REALTY & INCOME TAX SERVICE 
2737 West 43rd Street CL 4-2390 

M» "»'_»# _ <_•» »_><__# <į + • • - • - i 
PARDAVIMUI 

;-?'?______£ ;" ' ' ' - - ^ 

GARBAGE DRUMS 
YVITH COVERS A>D HAVDLES 
30 a n d 50 gal. Free Delivery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 * 434-1113 

S__ - i__^B^5_į;į_« ttįįįį^**'"^ 

MISCELLANEOUS 

HEATING CONTRACTOR 
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus. 

Vieninteliai iš lietuvių tur i 
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose. 

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel . 277-1442 

Juozas žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272 

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS 
Tel. CLiffside 4-1050 

vaizdavimu per daug ružavomis. miiijonai gyventojų. Iš to skai 

tik dėl kritikos. Kūryboje nega- ( ^ k a s b ū t i n a i r k a s naudingą 
Ij būti ir pliko negativizmo — i ir kas malonu reikia neštis paskui 
vįsako neigimo. Pagaliau. pa-Į Kl"i-tų." _ • 
gal sausio 17 d. "Pravdą" pa-. M ̂  ^ o g ^ kryžiai yra su_n_ 
brėžta, kad sovietinių rašytojų: Apie tai rašo 
kūriniuose turėtų "visu savo1 VYSK. VINCENTAS BLIZGY? 
grožiu ir didingumu iškilti mū
sų amžininkas — tarycų šalies 

STONE CONTAIVEK CORP. 
4200 įvest 42rd Place 

(2 blks West of Pulaski) 
— An eoual opportuni ty employer 

pilietis, teisingiausios pasaulyje 
visuomenės kūrėjas". 

savo knygoje 

Trisdešimt Meiles 
Žodžių 

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj. Jei spręsti iš partijos organų | 

paskelbtų minčių jau netenka j Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys 
turėti bet kokių iliuzijų apie i 167 psl., kaina $1.50. 
varžtų atpalaidavimą. Greičiau i Gaunama DRAUGE 

4545 W. 63rd St., Chicago 29, m. 

WANTED A - I -
DIE MAKERS 
These are immediate openings 

for line dies and progressive dies. 
Top wages, profit sliaring. — 

Plenty of overtlme. 
Apply — write or wire 

LEADING TOOL _ DFE CO. 
18450 MT. ElUott, Detroit, Mich. 

iiiiimiiiJiiimiiiiumnHtmKUiiiiiiHiiini 
A. ABALL ROOFING C0, 

Įsteigta prieš 49 metus. 
Dengiame visu rūšių stogus. Ta i 

some a r b a dedame naujus kaminus, 
rinas, _ute_a_uosius vamzdžius. Da
žome iš lanko. Taisome mūrą— 
"tuckpointing". Pilnai apsidraudė. 
Visas darbas garantuotas. 

LA 1-6047 arba R0 2-8778. 
Skambinkite bet kur iuo laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai . 
imiJUUlUUUIMHllHHlllHIHMIHHHMMH! 

ANGLIŠKAI KALBANTIEMS 

"Vytautas the Great" 
parašyta prel- Juozo B. Končiaus. 

yra sustiprinama ortodoksinių 
partinių ideologų, kaip Iljičiovo, 
galia, svoris ir itaka. Galimas 
dalykas, paaiškėjusi kryptis tu- i H;iimiJiiiiiiiimiiiiiiiiM!iiiuiii!imiUHi 
r i ir vieną neskelbiamą tikslą Į p|} j„l DOVANA BET KADA 
— parodyti kinams, kad sovie
tinis menas ir literatūra visiškai 
nelinkę lygintis su "revizionisti
niu" ir buržuaziniu Vakarų me
nu. Tad tuo būdu gal būtų sie
kiama viso ideologinio konflik
to sušvelninimo. Jau visai kitas ^ . . ,. : , . . , : 
ir dar neaiškus klausimas, kaip pažinti su lietuvių tautos garbin-
į partijos vadovavimą menui, gaja, gražia preitimi ir jos kovo-
literatūrai pažvelgs patys kūrė- r ^ dėl laisves 14 -15 Šimtmetyje. 

. „. •„ Tuomi supažindinsime su lietuvių jai ir ar jų tarpe parteksime U u t a fc Jg-Į J b i č i u l i ų ? k u r i e 

pasipriešinimo, nepasitenkinimo š i a i 3 ig^^ muXiiS yra labai rei-
apraiškų ' kalingi. Knyga gaunama "Drauge", 

j kaina $3, kitais viršeliais $4. 
umiumimiiiiimuumniiiiHiiuMiimim 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuom. 4 kamb. butas 2-me aukš
te. Suaugusiems. 

4019 S. Artesian Ave. 

Perskaitę "Draugą', duo
kite jį kitiems pasiskaityti. 

S T A N K U S 
CONSTRUCTI0N C0. 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbua, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų. 

Ofiso ii namų telefonas: 
PBospeet S-2813 

7303 So. Weetern Ave. 
Chicago, Dlinois 60636 

I!!inHlllilU!llillinilllli!ilUI!IIIUII!llliin 
TINKAMI RCBAI TEffilA 

GERA SAVIJAUTA 
Tokius rūbus vyrams ir moterim 
parūpins geriausiose 

"Simpson Clothes" siuvyklose 

J0MAS H. AKŠYS 
2551 W. 71 St., Chicago, 111., 60629 
tel. 925-5178. Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v., šešt. nuo 9 v. ryto iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad. už-

U!lilllillllliiSitlllliHU33lltlHUIUIlHIHIIIS 

M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metu patyrimas 
Apdraustas perkraustvmas 

WA 5-9209 Chicago, 111. 

D A Ž Y M A S i R 
D E K O R A V I M A S 

Vidaus ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINTS 

Tel. 735-733S 
381S W. 6«th PI.. Chicago, UI. } 

lIIIIIllIliUillIIIilHllilIlIIHIlIlUUinniliilI! 

TV — 

Liuksas 6 kamb. m ū r o rezidenci
ja, 60 p. lotas (2 lo ta i ) , a i r-condi-
tioning, karpetai, 2 vonios, moderni 
virtuve su garbage disposal, sausas 
beismentas, iškeltais vamzdžiais , "in-
cineratoi", 3 mašinų m ū r o garažas , 
daug kitų priedų. $35,000, a r b a r im
tas pasiūlymas. Tuoj ga l i te užimti. Į 
vakarus ties Marąuette pko . 

Palikimas.—Geras septynhi a p a r t 
mūras . Virš $8.000 nuomos . Sausai 
rūsys, centr. šildymas, m ū r o ga ra 
žas. Kaina ? Susitarsime. 

Beveik naujas. Modernus ir pigus. 
o1^ kamb. mūras . P l a t u s lotas. Pr ie 
Marąuette pko. 

7 kamb. liuksus rezidencija. G 
metų. 4 miegamieji. Pr ie S3 ir Ca-
lifornia. 38 p. lotas. Teirauki tės bū
tinai pamatyt i . 

Ka ina pr ie širdies. Naujas 2 butų 
mūras . 2 po 5 % k. Alum. langai, 
r a d i a n t šildymas, šiltas, įrengtas 
beismantas su vonia, garažas. Sutar-
kit pažiūrėt i . 

Ar galite pa tys matyt i 4 ap t . mū
ra? Butai po 2 miegamus. Šviesūs 
kambar ia i . Draugiška.i prašo $39,800. 

5 kiuuli. med. Gage pke. Naujas, 
modernus, m ū r o frontas. Gazu šil
dymas. $13.600. 

Prašome pas m u s t e i r au t i s del visokiu n a m u ir nejudomo t u r t o . 

K. VALDI S REAL ESTATE 
2458 West 69th St.. RE 7-7200 arba RE 7-8534 

65 ir Campbell . Modernizuotas 6 I ra. Ka ina t ik 5 k a r t u s metinių pa-
kamb. bungalow. Nauj i plasteriai , ! jamų. 
nauja elektra. Dideli k a m b . $19,000, j 10 apar tmentų, 3 metų. Į pietus 
a rba pasiūlymas. ; nuo Marą. pko. Didelis sklypas. 

Netoli Nabisco. 10 me tų senumo ; Au tonob i l i ams pastatyt i vieta. Pud-
mūras . 2 gražūs miegamieji , valgo- | kus pi-kinys už 6% kar tus metinių 
masis. didelis salionas. Garažas . 35 j pajarnv 
p. sklypas. Tik $18.700 Pu lask i i r Archer apyl. 8 metų, 

61 ir Savvyer. apyl . 6 k a m b . "oc- ' 4 bu tų mūras . Savininkui 6 dideli 
tagon" bung. Modern. virtuvg, nau- j k a m b . ir labai geros pajamos. Šoni-
ja karšto vandens ši l ima. Teirauki- i nis įvažiavimas. Garažas. $53,000. 
tgs. i 2 gražus butai i r biznis. Tik ke-

3 metų senumo m o d e r n u s apar t - j lių metų mūras pačiam M. pko 
mentinis. Metinių pa jamų apie $14.- i centre . Geras pirkinys. 
000. "Built-in" virtuves, šaldytuvai . : Gražus 5 % kamb. , 7 metų mūras. 
ĮmokSti $22,000. j Dideli, šviesūs kambaria i . Ki l imai 

Netoli mūsų ištaigos. 5 metų se- \ 40 p . sklypas. Į pietus nuo M. p-ko. 
numo, 5% kamb. m ū r . Alum. lan- Į Tik $22,100. 
gai. Apsauga nuo potvynio. Garažas. ! 2 p o 6 k a m b . mūras . Naujos vir-
Pirksite nebrangiai. ! tuvgs, nauja atskira šilima gazu. 2 

Puse bloko nuo M. pko . 10 me- i au to . mūr. garaž. M. uke. $32,000. 
tų. 2 butų mūr . Savininkui 5% : Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū-
kamb. butas ir $125 men . pajamų, ras . Netoli mūsų įstaigos. Tik 
Atskiri šildymai. $39,000. i $17,900. 

Brighton pke. 12 bu tų a p a r t m e n - j Taverna Ir butas. Mūrinis. Marq. 
tinis. Naujas šildymas, nau ja e l ek t - ' pke . Nebrangiai. 

NERIS REAL 
6924 So. Western Ave. Tel. 471-0321 

SALES a MORTGAGES a MANAGEMENT 

SJLTTJL.S _=^_l3J5_IJ, 

4936 West 15th Street, Cicero 50, Illinois 
Phone: Oiiice: 0L 6-2233 Residence: 0L 2-8907 

CICERO 

Tvirtas mūrinis su pastoge ir pil
nu rūsiu. 2 po 6 kamb. Gazo šili
ma. 23,500 dol. 

IIIUIIIIIIIIHiiHIlHlllllllllllllllllllllllllilil 
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

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

Gerai prižiūrėtas mūrinis ant 37 
pėdų sklypo. 5 ir 6 kamb 2 auto. 
garažas. 22.900 dol. 

RADIJŲ TAISYMAS 
P. RCDKNAS 

4448 S. Western Ave. 
Tel. 847-4829 1 Viskas sutvarkyta ir išdažyta ši 

Ci_ pat galite gauti Briedžio dažu. j tam 2-jų butų po 6 kamb. name 
i 2 nauji karšto vandens gazo boi 

HELP WANTED 

RETO ĮDOMUMO KNYGA 

VERKIANT! DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZU0SE 

Su Čikagos Arkivysk. aprohats 

Tai pilnas vaizdas neįprastu ir 
stebėtinų ivykių Syrakūzuose. Liu
dininkų ir dokumentų apstumas 
verrHa susimastyti net skeptikus 
_ in^erfnvas- ***** ^ K ^ rapijų Pittsburge ir apylinkėje, 

thnu. Puiki dovana bet kam ir bet 
kuria proga! 

VAKARŲ PENNSYLVANMOS 

IJETUVIŲ KATAUKŲ 

R A D I J O V A L A N D A 

VVEDO 
Vadovaujama lietuvių katalikų pa-

B U S B O Y S - N I G H T SHIFT 
We are now interviewing neat aiert young men for the position 

of bus boys. We can offer permanent full time emploj-ment with 
excellent employee benefits including paid vacation. free insur-
ance program, and starting rates of: 

$1.50 per hour 
Please apply in person 

TOP'S COFFEE SHOP 
Dempster and Harlem Ave., Morton Grove, 111. 

U_akymua su pinigais siuskite t 

" D R A U G A S " 

4645 We*t 68rd Street 

CHICAGO 29. _ I _ 

Mckeesport, Pennsylvaiua 
KM sekmadien) nuo 1-.35 Od 

2:00 valandos popiet 

B A N G A 8 1 0 
Visais reikalais kreipkitės adre-

00: Uthuanian Catholic Hoor 
V E D O, McKeesport, P_ 

TURRET LATHE SPECIALISTS 
Top opportunities are now available for fully ąuaHf'ed men. 

Retirements a re opening u.p many jobs in out organization giv-
ing a new employee the opportunity t o quickiy ga.in s«miority. 

Mušt be ab le to do complicatcd set-upa and work to elose 
tolerances. 

Only men see-king a permanent future nfed apply. 
We a re located n*a.r sumraer & winter varattO* area. P leasan t 

living conditions. 
Kindly tvrite, -tviree or apply 
Mr. B. D. Hardy, Pers. Director 

HOUDAILLE INDUSTRIES 
Hydraulic Division 

537 East Detevan Avenue, Buffalo, Xew Y'ork 
An eąual opportunity Kmplo\^r. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiiiiuiiiniiiiiiuni 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS. Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Western Avanue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533 

S0PHIE BARČUS RADI0 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak. 
VISOS PROGRAMOS IS W0PA 
1490 ktl. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7158 So. Maplevood Ave. 

Chicago 29, 111. 
M H M « t « t > t H M I M M > > • < 

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge. 
_________________________ 

Skaitykite ir platinkite dienf. Draugą. 

MIIIIUIIIIHIIHlllllllllllItlUIIIIIIIIIIUIIIHII 

RADI0 PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN. 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po p'etų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutes pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
Gelių bei dovanų krautuvę. 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN" 8-0489. Ten gaunamas ir 
"Draugas". 

miummiiimiMiimiiiiiimiimiiiiiiiiiiiii 

Skelbkites "Drauge" 

leriai. 2 auto. garažas. 24,500 dol. 
3-jų butų mūras. 3—5̂ —5. 30 pė
dų sklypas. Karšto vandens gazo 
šilima. 2 aut. garažas. 29,500 dol. 
5 butų mūrinis. 380 dol. mėnesi
nių pajamų, švarūs gražūs butai: 
1x2; 2x3: 2x4. Karšto vandens ga
zo šilima. 33.500 dol. 

4 butų medinis: 2—4—4—6. At
skiros šildvmo sistemos. Palikimas. 
Už tai tik" 19,500 dol. 

Solidnas mūrinis. 3 po 6 kamb. 
2 auto. didelis garažas. 30 pėdų 
sklypas. Nuo stogo įki pamatų vis
kas puikiausiai sutvarkyta. 

8 butai. 507 dol. pajamų j mėne
sį. O namo išlaikymo mėnesines 
išlaidos tik 175 dol. Pilna kaina 
42,500 dol. 

13 buto po 4 kamb. Iškilmingas 
mūrinis pastatas ant kampmio 
sklypo. 15.300 dol. metinių paja
mų, o išlaidos tik 3,361 dol. Pilna 
kaina 112,000 dol. 

BERWYN 

Vienos šeimos mūrinis. 5 kamb. 
Moderniška virtuve ir vonios kam
barys. Centralinis šildymas ir vė
sinimas. 2 auto garažas. Alumini-
jaus antrieji langai. Teisingai įver
tintas — 24.400 dol. 

3-ju butu: 6—4—2. Naujas karšto 
vandens gazo boileris. Dideles vir
tuves. Moderniškos vonios, 50 pė
dų sklypas. 21,900 dol. 

Arti Morton West gimnazijos. 5 
kamb. angliško stiliaus mūrinis. 
Salionas: 20'x 10'. Dideli miega
mieji. 30'x 135' sklypas. Moderniš
ka virtuve ir vonios kambarys. 
22,500 dol. 
13 butų "L" formos mūrinis. Šva
rus gerai užlaikytas namas. 78 pė
dų sklypas. 15.420 dol. metinių pa
jamų. Pilna kaina $128,000 dol. 

MELROSE PARKE 

10 butų, 3-jų metų senumo. Mū
rinis. Vėliausių madų luxus įren
gimai. 17,000 dol. metinių pajamų. 
116 pėdų sklypas. Kaina: 127,000 
dol. 

LYONS 
-

Vienos šeimos gerų plytų namas. 
Šalia namo garažas, 3 miegamie
ji. Moderniški vidaus įrengimai, 
50 pėdų sklypas, 21.900 doL 

NORTH RIVERSIDE 

10 butų. 3-jų metų senumo. Mūri
nis. Metinės pajamos: 14,640 dol. 
66 pėdų sklypas. 125,000 doL 

STICKNEY 

Tri-Level mūrinis. 3 miegamųjų 
vienos šeimos namas. Ant 50 pėdų 
sklypo, šoninis įv„iav__as į gara
žą. 25,500 dol. 

RIVERSIDE 

Geltonų plytų 2-jų butų mūrinis. 
50 pėdų sklypas. Dideli erdvūs 
kambariai. Luxus įrengimai. 42,900 
dol. 

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie SUBUBBAN MTJLTIPLJE 
LTSTING SEPvVTCE (Jungtinis užmiestinių nuosavybių pardavimo 
patarnavimas) ir National Association of Real Estate Boards (Vals
tybinė Nekilnojamo turto Pardavėjų Sąjunga). 

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES, INCOME TAX. 

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. 69th St. RE 7-8399 

DIDŽIAUSIAS TB GEMAUSIĄS 
NAMU IR BIZNIŲ PASIRINKI 

MAS • APDRAUDA 
• NOTARHATAS 

LEONAS REAL ESTATE 

Mūr. 2xfi. Atskirt a i d . $25,«O0. 
Mur. naujas. .1 miec . $10,900. 
Mur. 3 mieg. RS—Maplov. *1».500. 
9 butai . Mūr. B:u_etias. $78.000. 
15 butu. $17.000 pajamų. $111,000. 

Visi namai Marąuette Parke 

KAIRYS REAL ESTATE 
2501 W. 69th S t HE $-6151 

Didelis ir geras įvairią namu, 
sklypų, biznių ir žemes ūkių 
pasirinkimas. 

L I N A R T A S R E A L T Y 
2735 W. I ls t St. WAlbrook 5-601511437 S. 48 Av., Cicero 652-4343 

file:///TTOAS


Vasario 16 minėjimai 
R a c i n e W l s c i sakys trumpas kalbas. Po to 

įveiks bufetas ir šokiai. 
Amerikos Lietuvių tarybas Meninę programą išpildys 

Racino sk. ruošiamas Lietuvos j Rūtos ansamblis, ved. muz. Alg. 
nepriklausomybės atkūrimo mi- Į Kačanausko, ir Newarko "Auš-
nėjimas įvyks sekmadienį, vasa- j ros Vartų" šeštadieninė mokyk-
rio 7 d., 3 vai. šv. Kazimiero; la , ved. Onos Skurvydienės. 
parapijos svetainėje. Paskaitą j Sekmadienį: vasario 14 d. 
skaityti yra pakviestas Wiscon- j 10:30 vai. ryto pamaldos už zu
rino universiteto prof. dr. Vyt. į vusius dėl Lietuvos laisvės lie-
Vardys. Meninėje programos | tuvių parapijos bažnyčioje. Pa -
dalyje dalyvaus sol. Janina gal- i maldose dalyvaus dr. S. A. Bač-
nienė. Taip pat dalyvaus muz. \ kis, kiti svečiai, Newarko Lietu-
J. Grimskio vedamas šv. Kazi
miero parapijos choras ir mūsų 
jaunieji menininkai. 

Wisconsino gubernato r i u s 
Warren Knowles ir Racine mies 

vių veteranų postas ir jų pa-
gelbininkės su vėliavomis, gie
dos parapijos choras ved. Kl. 
Bagdonavičiui. 

Minėjimą rengia ir visus ma
to meras William Beyer yra pa- i o n i a i kviečia šeštadienio vaka 
žadėję paskelbti Vasario 16 Lie-1 r e i r sekmadienio ryte gausiai 
tuvių diena Wisconsine ir taip j dalyvauti New Jersey Lietuvių 
pa t Racine. Minėjime taip pat j taryba. 

A. S. Trečiokas, sekr. 

Philadelphia, Pa. 
Lietuvos neprilkausomyb ė s 

atkūrimo minėjimas bus vasario 
14 d. Rytą 10:30 vai. bus laiko-

dalyvaus lietuvių kilmės teisėjas 
Joseph Wilkus iš Sheboygano, 
kuris šiuo metu yra kandidatas 
į Wisconsino Aukščiausiąjį teis-
mą. 

Pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės bus atlaikytos 
9:30 v. r. Šv. Kazimiero bažny
čioje. 

Rengėjai kviečia visus susi
pratusius tautiečius šioje meti
nėje visų lietuvių šventėje gau
siai dalyvauti. Laukiami minėji
me taip ir mūsų gerieji kaimy
nai iš Kenoshos ir Mihvaukee. 

Koresp. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1965 m. vasario mėn. 8 d. 

^ 

daug naujų bažnyčių, įkurti Kristaus vynuogynas dabar rei-
daug daugiau grynai katalikiš- kalauja dar daugiau uolių dar-
kųjų mokyklų ir kitokių insti- bininkų. Tų rūpesčių akyvaizdo-
tucijų ir t. t. Kilmingųjų ir visų je Šv. Tėvas kvietė visus dar 
Romos tikinčiųjų dėmesys tur i artimesniam bendradarbiavimui 
būti a tkreiptas taip pat ir į dva , ir visiems suteikė apaštališkąjį 
sinių pašaukimų ugdymą, nes palaiminimą. 

• • " — • — - ~ * ~ — : ~ i 

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI 
MARLBOROUGH'S LITHUAN1AN SELF-TAUGHT, by M. Va-

riakcjyt«-Inkenienf, Išleido Lithuar.ian Catholie Press Society, 
Chicago 29, Iii. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl $1.25 

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl $3.00 

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Paraše 
Kun. Mateo Crawley-Boevey, vertė M. Pulaus^as, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys. 195* m. 64 ousl. Kaina . 25 centai 

, , <? 

atstovas M. Komi-ukrainiečių 
chak. 

Meninę programą išpildys Šv. 
Pranciškaus akademijos moki-

mos pamaldos Šv. Andriejaus \ aės, vad. sesers De Salle, Šv 
bažnyčioje ir prisiminta žuvusie į Kazimiero mokyklos kun. W. 
ji už Lietuvos laisvę. 

Per pamaldas, prie bažnytinio 
choro, dar išskirtinai keletą 
giesmių pagiedos sol. O. Šalčiū-
nienė. Pamokslsą sakys svečias 
misionierius. 

Hartford, Conn. 
Šiais metais Hartforde vasa

rio 16-sios minėjimą rengia L. 
B . Hartford apylinkės valdyba, 
kooptavusi paruošiamiesi e m s 
darbams ir kai kuriuos kompe
tentingus asmenis. Jų posėdis 
įvyko sausio 28 d. ir 
svarbiausius reikalus. 

Vietos lietuviškosios organi
zaci jos į pamaldas renkasi su 
savo vėliavomis, o taip pa t or
ganizuotai dalyvauja ir šešta-

; dieninė lietuvių Vinco Krėvės 
į vardo mokykla. Tą pačią dieną 
3 vai. p. p. Lietuvių muzikalinė-
je klubo salėje įvyks iškilmin
gasis tos dienos minėjimas su 

aptarė I t rumpa meniška dalimi. Pagrin-
Idinę kalbą sakys poetas Stasys 

Karavecko grupė ir Šv. Pet ro ir 
Povilo mokyklos iš Homesteado 

j mokiniai, vad. sesers Amabilis 
ir vargoninkės B. Straiter. 

žįstamais pasikalbėti 
Amerikos Lietuvių tarybos 

sk. kviečia visus gausiai daly
vauti . Įėj imas į banketą $2.50. 

Valdyba 

Katalikų pasauly 
POPIEŽIUS KLAUSU, AR 

ROMA PAKANKAMAI 
KATALIKIŠKA 

Kaip anksčiau, ta ip ir šiemet i Santvaras iš Bostono ir po to 
nusistatyta vykti p a s Connecti- dar tars žodį vienas iš vietos 
cuto gubernatorių. Sudaryta de valdžios atstovų. Bus priimtos 
legacija; ji pas gubernatorių < atitinkamos rezoliucijos, 
vyks vasario 11 d. Apsilankymo I Lietuvių tautinio ansamblio 
tikslas — paprašyt i leisti kapi- j choras padainuos keletą liau-
tohuje iškabiati Laetuvos vėĮia-jdies dainų, o Tautinių šokių 
vą ir paskelbti Vasario 16-ją j grupė — pašoks taip pat kele-

| misiją, kurią ji t u r i dabart ies '• 
j katalikų Bažnyčios gyvenime. 

Roma yra ne t ik Italijos be t 
ir visos katal ikybes centras. J i 
yra katalikiška, be t a r pakan
kamai? Ar jos dvasinis ir reli-

Šv. Tėvas Paulius VI-sis pri- j ginis gyvenimas a t i t inka ta i 
ėmė Vatikane Romos patricijus ; materialiai pažangai, kur i vyks-
ir kilminguosius, kurie, pagal j t a dabar visose s r i tyse? Į t a i 
seną tradiciją ,atėjo pasveikinti ' a tsakydamas Šv. Tėvas iškėlė 

Po banketo bus proga apati-1 šventąjį Tėvą Naujų Metų pro- l būtiną reikalą, kad pasauliečiai, 
nėję salėje pasivaišinti ir s u p a - | g a šventasis Tėvas, a tsakyda- ! toji "Dievo t au ta" , d a r labiau 

mas į kunigaikščio Aleksandro įsijungtų į apašta lavimo darbą 
Torlonia visų vardu pareikštus ir artimiau bendradarbiautų su 
linkėjimus, pabrėžė nepaprastus bažnytine hierarchija. Roma tu-
nuopelnus, kuriuos Romos kil- r i nemaža pastoracinių rūpesčių, 
mingieji y r a visais istorijos lai- į Nepaprasta i padidėjęs gyvento 
kais įsigiję katalikų Bažnyčios! jų skaičius ir Romos išaugimas 
atživlgiu. Žvelgdamas į dabar- j iki dviejų ir pusės milijono gy-
tinę Romą, į jos pažangą ir ne-1 ventojų reikalauja ati t inkamai 
paprastą augimą šv. Tėvas pr i - ! padidinti ir dvasinio aptarnavi-
minė jos reikšmę ir nepaprastą į mo religinius centrus, pasta tyt i 

— Amerikietis per metus y ra 
bombarduojamas vidutiniškai 
100,000 svarų lietaus arba snie 

lietuvių diena. Kadangi praei
ta i s metais Lietuvos vėliavą vė
j a s sudraskė, t ad naują Lietu
vos vėliavą sutiko savo lėšomis 
pasiūdinti Irena Ruseckienė. 

Vasario 14 d. 10 vai. r. Šv. 
Trejybės liet. parapijos bažny
čioje bus iškilmingos pamaldos 
Pamaldose dalyvaus Connecti-
cuto gubernatorius John Demp-
sey ir organizacijos su savo vė
liavomis. 

Tą pačią dieną 3 vai. po pie
t ų Lietuvių Amerikos piliečių 
klubo salėje, 227 Lawrence str., 
bus treičoji šventės dalis. Gu
bernatoriaus proklamaciją per
skaitys teisėjas Pranas Mon-
čiūnas, pagrindinę kalbą pasa
kys generalinis Vliko sekreto
rius Juozas Audėnas iš New 
Yorko. Bus pri imta peticijų ir 
rezoliucijų. 

Meninėje dalyje pasirodys 
Hartfordo mišrus choras, diri
guojamas muz. J . Petkaičio, ir 
tautiniai šokiai, kuriems vado
vauja B. Šimanskienė ir K. Ma-
rijošienė. 

Be to, bus rinkliava, kuriai, 
tikimasi, šiais metais lietuviai 
gausiai aukos. I r reiktų, nes šie 
metai yra nepaprasti lietuvių 
tautai ir Lietuvos valstybei. 

Į minėjimą visi Hartfordo ir 
apylinkių lietuviai prašomi at
silankyti — tai šventa mūsų pa
reiga! J- Bernotas 

Newark, N. J. 
Lietuvos nepriklausomybė 3 

atkūrimo 4.7 m. sukakties minė
jimas, įvyks šeštadienį, vasario 
13 d., 7:30 v. v. Lietuvių salėje, 
180 New York Avenue. Newar-
ke. Pagrindinę kalbą pasakys 
dr. E . A. Bačkis iš Lietuvos 
Atstovybės, Washington, D. C. 
Dr. S. A. Bačkis dar neseniai 
kaip yra atvykęs iš Paryžiaus, 
kur yra buvęs Lietuvos atsto
vas. 

Yra pakviesti kalbėti: Ne-
warko miesto, New Jersey vals
tijos ir JAV atstovai, kurie pa

tą šokių. 
Vietos lietuviškoji visuomenė I 

kviečiama gausiai į minėjimą 
atsilankyti ir savo dosniomis 
aukomis paremti Lietuvos va-; 
davimo darbą. S. B-is 

Pittsburgh, Pa. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

įvyks sekmadienį, vasario 14 d. 
10 vai. r. šv . Kazimiero bažny- ; 
čioje. Kun. W. Karaveckas atna 
šaus šv. mišias Lietuvos inten
cija, 4 v. p. p. 

Minėjimas įvyks šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje. Bus 
banketas. A. Kasulaitis, Vliko 
narys pasakys pagrindinę kal
bą. Pakviesti: — Pensilvanijos 
Aukščiausio Teismo teisėjas M. 
Musmano, Pittsburgho meras J. 
Barr, kongresmanas J. Ful ton ' 

A. + A. 
ROSE PETROLIS 

(PAGAL TfiVUS ZAMB) 
Mirė vas. 7 d.. 1965 m., 

4:45 vai. ryte. 
Gimė Chicsgo. Dlinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Rose Rimkus ir 
žentas Frank, 3 sūnūs: Tho-
mas ir marti Ieva, Victor ir 
marti Juliann, ir Rayrnond, 6 
anūkai, 3 broliai: Bruno, 
Paul ir broliene Anne, Ed-
ward, daug kitų giminių bei 
draugų ir pažįstamų. 

Priklausė šv. Kazimiero 
vienuolyno rėmėjų 2 skyriui. 

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Ave. Laidotu
ves įvyks trečiadienį, vasario 
10 dieną. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: g:mines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti' šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, 
marčios, anūkai, broliai ir vi
si kiti gimines. 

Laid. direkt. Antanas M. 
Phillips, Tel. YArds 7-3401. 

a 

P A S I N A U D O K I T E 

DRAUGO'9 SPAUSTUVĖS 
P A T A R N A V I M U 

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu
vė je. Lietuvių tarpe nėra Kitos moderniskesnės spaustuves visoje 
Amerikoje. 

DRAUGO spaustuve spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus 
tu ves patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti. 

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyveni
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei. 

DRAUGAS turi atlikti daug spaudoa darbų, kad galėtų iš
silaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas duotas 
DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui. 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės Muc adresu 

" D R A U G A S " 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, DLL 60629 TEL Lū 5-9500 

\ r 

•i'/% 

A. A. 
STANLEY J. RASTENIS 

Gyveno 3751 West 112th Place. Chicago, Illinois. 
Mirė vasario 5 d., 1965 m.. 6:58 valandą ryto. 
G;rnė Lietuvoje. Kilo iš Vilniaus krašto. Ignalinos rajono, 

Čeikenių parapijos, Bašiškės kaimo. Amerikoje išgyveno 52 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Uršulė (Kareckas), 

2 dukterys: Eieanor, žentas Juozas Karpus, gyv. Californijoj 
ir Aldona, žentas Bened'ct Žilis, sūnus Daniel. marti Barba
ra, 8 anūkai. 4 seserys Lietuvoje: Emilija. Paulina. Marijona 
ir Galena ir jų šeimos, brolio sūnus John Rastenis, jo žmona 
Melanie ir šeima, švogerka Ona Kareckienė. jos sūnus Kazi-
nveras su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionies brolis buvo a. a. Jonas. 
A. a. Stanley J. Rastenis buvo amžinas narys šių drau

gijų: T. Marijonų rėmėjų, Šv. Kazimiero Ses. rėmėjų, Šv. 
Pranciškaus Ses. rėmėjų, Nukryžiuotojo Jėzaus Ses. rėmėjų. 
T. Saleziečių rėmėjų. Nekaltai Prad. Marijos Ses. rėmėjų. 
Priklausė A. L. Piliečių Pašalpos klubui. 

Kūnas pašarvotas Mt. Greemvood koplyčioje. 3032 West 
l l l t h Street. Laidotuvės įvyks antrad.. vas. 9 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Kristinos parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę lieka: Žmona, dukterys, sūnus, marti, žentai, anū
kai ir vî i kiti gimines. 

La'dctuvių direkt. Juozapas Dolikas, Teief. HI 5-3400. 

^ - ^ 

Remkite tuos. kurie skelbiasi dienr. Drauge, 

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A N T O N L U B I S 
IR VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. + A. 
JEAN VAŠKEVIČIUS 

Negailestinga mirtis a tskyrė iš mūsų ta rpo my
limą vyrą, kurio netekome 1961 metais gruodžio 29 
dieną ir mylimą dukterį, kurios netekome 1964 me
tais vasario 8 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jų niekados nega
lėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia 
jiems amžiną ramybę'. 

Nuoširdžiai prašome gimines, d raugus ir pažįsta
mus savo maldose prisiminti mūsų mylimųjų sielas. 

Nuliūdę: Žmona ir motina Alice Lubis, uošvis ir 
vyras Vytas Vaškevičius, sūnus ir brolis Richard Lu
bis bei jo žmona Dolores, ar t imi gimines Just ine ir 
Therena V&škevičitis, Preikšių šeima, Sinkų šeima ir 
Petkų šeima. 

Petk 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL H0m 
. TRYS MODERNIOS KOPLYČIA 

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
U I O S. 50th AveM Cicero, T0wfthaSI 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATOT: 

• «K'ūfe>i- i '& 

piRKSTi DABAR TIESIOG HU0 
M «. M E L S O M 

8AYTSINEG 

SAINT CASiMiR 
MONUMENT CO. 

3911 West l l l th Street 
Didžiausias Paminklams Fiang 

Pasirinkimas Visame Mieste 

Teiefs — CEdarcresi 3-6335 
Vienas blokas nno kapinių 

GUŽAUSKU BEVERLYHiLLS GĖLINYČIA 
laidotuvių Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Tekf.PR 8-0833 PR 8-0834 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietu\ių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACKAW1SZ 
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23 rd PLACE 

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-66*2 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

POVILAS J, RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MlfHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

JURGIS 
3.-, 19 S. LITUANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1138 — 1139 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 501 h W E CICERO, TLL. Te!. OLympie 2-1003 i 



DRAUGAS, pirmadienis , 1965 m. vasario mėn. 8 d. 

X Chicagos mero į s t a iga pra 
nešė Chioagos Lietuvių t a ryba i , 
kad meras Daley da lyvaus Va
sario 16 d. minėjime v a s a r i a 14 
d. 2 v. p. p . Marijos aukš t . mo
kyklos salėje i r t a r s t rumpą 
žodį. 

X Dr. P . Kisielius i šskr ido į 
Romą, dalyvauti vysk. P . Bra
zio konsekracijoj, g r į š j savo 
kabinetą vasario 16 d. Reikalui 
esant kreiptis j dr. F . Kauną. 

X Steponas Jaku t i s , vasar io 
4 d. pergyveno skaudžią nelai
mę, darbe nukirto ka i rės r an 
kos rodomą pirštą, t a d d a b a r 
y ra dr. Krolikowski i r žmonos 
Barbutės priežiūroje namuose . 

X Prof. dr. Zenonas Reka
šius vasario 28 d., sekmadienį, 
3 vai. p. p . Lietuvių s tudentų 
tautininkų Korp! Neo-Li thua-
nia rengiamame Vasar io 16 d. 
minėjime skai tys paskaitą. Bus 
trumpa meninė p rograma . Mi
nėjimas rengiamas P a k š t o sa
lėje. Tai bus vienintelis p la tes
nio masto studentų r eng iamas 
nepriklausomybės minėj imas. 

X Kun. Jonas Kubilius, SJ. 
vasario 14 dieną 10 vai . ry t e 
pasakys pamokslą Šv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos bažnyčioj Lie 
tuvos nepriklausomybės a tkū r i 
mo metinių proga. Organizaci
jos su vėliavomis da lyvauja pa
maldose. 

X Jonas (John) Gudėnas , t re
čios kartos lietuvis, labai gera is 
pažymiais baigęs Šv. Panelės 
Marijos gimimo parapi jos mo
kyklą, o taip pa t ir B ro the r s 
Rice gimnaziją, šiuo m e t u St. 
Procopius kolegijoje s tudi juoja 
fiziką ir pasižymi mokslo gabu
mais. J is visomis p rogomis di
džiuojasi savo l ietuviška kilme 
ir taip p a t kaip ir j o sesuo 
draugauja su jaunais ia is lietu
viais. 

J o tėvai, s tambūs prekybinin 
kai, gražiai kalba l ietuviškai. 
Jie buvo pakviesti da lyvaut i 
Illinois gubernator iaus inaugu
racijos iškilmėse, o t a i p p a t dėl 
susidėjusių aplinkybių negalėjo 
vykti j Washingtoną. 

X M. Bernotienė iš H a r t f o r d 
atsiuntė Šiluvos šv . Mari jos ko
plyčiai 10 dol. ir Mrs. Gniezins-
kienė 5 dol. 

X Moterų s-gos 49 kp. Užga
vėnių balius įvyks vasar io 26 
d. 7 v. v. Ūkelio salėje. 3436 S. 
Lituanica ave. Svečiai bus vai
šinami blynais, bus muzika . 

X Lietuvių Prekybos rūmai ! 
Chicagoje šį trečiadienį, vasar io 
10 d 8:45 v. v. Dar iaus Girė
no salėje šaukia susir inkimą. 
kuriuo metu bus paminė ta Va
sario 16 d. Bus lietuviškų fil
mų, tarp jų ir lietuvių krepši
ninkų laimėjimai. 

X Kun, Juozas Vaišnys, SJ, 
lankydamas skautų organizaci
j a s ir kitais reikalais ry t inėse 
valstybėse, buvo užsukęs ir j 
Washingtoną, kur dalyvavo pre-
zid. J. Johnsono inauguracijoje. 
Iš ten grįždamas buvo sustojęs 
ir Chicagoje. kur kelias dienas 
praleido besi tardamas su skau
tų vadais. 

X Lietuvių menininkų klu
bas Chicagoje vasario 21 d., sek 
madienį, 3 vai. p . p. Čiurlionio 
galerijoje rengia simpoziumą 
tema "Lietuvių archi tektūr in io 
ir bažnytinio meno p rob lema iš 
eivijoje", 

X Mečys Šimkus, teis ininkas. 
kaip ir kasmet per daugelį me
tų, tvarkingai, tiksliai ir grei
tai užpildo įvairius INCOME 
TAX. 4259 S. Map!ewood Ave., 
tel. ČL 4-7450. (sk.) 

X Dr\ VL šunai t i s jau 11 me 
tų padeda lietuviams apskai
čiuoti income tax, 2737 W. 43 
St., tel. CL 4-2390; vai. 10—1 
8—8. (sk.) 

X Mary Dzimidas vasario 
113 d. 12 vai. p. p. rengia Va
lentino dienos vaišes Šv. šeimos 
prieglaudos gyventojams. Bus 
visi Holy Family vilos seneliai 
i r gyventojai pavaišinti ir ap
dovanoti . Mary Dzimidas j au 

! daugelį metų prieš visas šven-
i tes tą gražų darbą vykdo. M. 
Dzimidienei padeda Bernice Ge-

' dvilas, Bernice Edsel ii- Anna 
Jayson - Jesulaitienė. Kviečia-

: mi k a s gali atvažiuoti, visi kar-
\ t u pasivaišinsim ir pagerbsime 
i senelius. Y r a daug senelių, ku
rie ne tur i nėi šeimos, nei gi
minių, t ik laukia geradarių a t-

; važiuojant. 

X Sol. Valentina Cinkaitė 
Kojelienė, gyv. Chicagoje, ko-

jvo 7 d. vyks ta į Los Angeles 
įdainuoti Šv. Kazimiero minėji
m o proga rengiamame koncer-

į te . Ta i bus pirmasis V. Koje
lienės pasirodymas Californijoj 
ir y ra laukiamas su dideliu dė-

das d 
ir Aiabamo|e 

• v * Lietuvos vardas darosi žinomas 
A 1 I 

Arkivyskupo Samorė pagerbime, buvo proga ir Katalikių moterų są
jungos narėms su juo susitikti. Įte'kta auka $25. Nuotraukoj: Stepha-
nie Stoklosa. Donna Žilienė iš 75 kp. Danutė Augienė iš 67 kp., Vik
torija Leone ir Marijona Mineiko iš centro valdybos ir Elena širvins-
kienė iš 20 kp. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

X Prel . J . Miliausko ragina-j! ^ L J ^ t Z ^ i ^ l * 0 ? * * * Buvo parodyti jų ta-
m i Scanton lietuviai savo auko-

: -rt.uK.as s i i į s t i . r i t K s i a s r u n u , i p a v v 2 j d ž i a į 
i c/o J. Mikaila, 16780 Stoepel, 

ITALIJOJ 
— Brolis Jeronimas Petraus

kis, lietuvis pranciškonas, ilgai 
... ^ - A. a. Klemenso Prielgaus- darbavęsis Šventoje Žemėje, o 

' ko laidotuvėse Hamiltone daly- • paskutiniu laiku — Syrijoje, va 
į vavo ir keletas tautiečių iš To- j sario mėn. 3 d. išvyko į Italiją 

120 d. skaitė paskaita — "Hand-
,, n , . , . J Woven Tapestries", o sausio 21 

mesiu. Koncertą rengia Sv. Ka- , _ Prof. K. Pakšto paminklui i d n taį^0B k a n a l a s ^ 
zmuero parapija. rr monografijai aukojo per ^ ^ £yrė Tamošaičių 

Mrs. E. Coli - T-..-..:.. -
29 kuopa, Nevvark N. J. $25. p y b o s d a r b a i ^ ^ a u d i m o 

__ . . Aukas siųsti: Pakštas Fund, , . . . 
mis Šiluvos sv . Marijos k o p l y - V o j M]kal^ 1 6 7 8 Q g pavyzdžiai. 
ciai W ashingtone y r a pirmau- ^ ^ M i c h 4 § 2 2 1 

jancių parapijų tarpe. Kai ku- i 
Į r ie savo pažadus moka dalimis, i KANADOJ 
Šiomis dienomis jie atsiuntė 93 

| dol 
kevičius 10 dol., Mrs. 

' ronto. Gen. konsulas dr. J. I dviems mėnesiams atostogų, ku 
X Adomas ir Magdalena Žmuidzinas su ponia nuvežė j rių susilaukė po ilgos darbuotės 

Oškielunai, ilgamečiai Marąuet- gražų gyvų gėlių vainiką su j - i misijų vietose. Bus Turine, Mi
te P a r k o gyventojai, 7015 So . , rašų "A. a. Klemensui Prielgau j lane i r jo svajonė dar nuvažiuo 
Roekwell gatvė, švęs savo ves- ' skui — Lietuvos Dipl. Tarny- t i į Liurdą. Italijoje išbus iM 
tuvių 50 m. jubiliejų. Auksinės ba". Be to, konsulas dalyvavo j kovo 31 d. Jo adresas: Rev. 
vedybų sukakties proga vasario gedulo pamaldose ir laidotuvė- I F r . Hieronymus Petrauskis, O. 
14 d. švč . P . M. par . bažnyčioj se. Velionis testamente pavedė |F.M., Delegazione di Terra San-
per 12:30 v. šv. mišias jubi- rūpintis laidotuvėmis Pleiniams, | ta , Via Matteo Boiardo, 16; Ro-
liatai a tnauj ins savo vedybų j - kurie, surinkę aukų, apmokėjo Į m a (403), Itary. Broliukas Je-
žadus š v . Valentino dienoje. A. ! papildomas išlaidas. Hamiltono j ronimas y ra nuoširdus lietuvis, 
Oškielunas y r a ilgametis "Drau- savivaldybė atlygino tik vieti-j gyvendamas vienas tarp kita-
g o " skai ty to jas ir rėmėjas ; šios j nes išlaidas. Artimų giminių ve-i taučių vis seka lietuvišką spau-
parapi jos t rus t i s tas . nuo 1928 : lionis neturėjo. Vienas jo bro- Į dą i r kiek galėdamas lietuviams 
m. šv . Vardo d-jos iždininkas, ' lis yra tragiškai žuvęs Lietu- į patarnauja, 
gi d-ja tu r i 700 narių. Priklau- j voj, ki tas — miręs JAV, kur Į n * l l D l i n T n i r I lETHVniF 
so prie Knights of Columbus'• gyvena jo sesuo. Dar viena se- URUPUUIUJB L l C l U V U J t 
3024 Coucil of Cardinal Munde- suo gyvena Lietuvoje. Tautie- — Visuotinis mokymas okup. 
lein, ke tv i r to laipsnio. Oškielu- čiai, ypač harniltoniečiai, paro- j sietuvoje režimui teikia nema
nai t u r i sūnų Adomą, kuris tu- dė gražų solidarumą velionį glo j *9 rūpesčių. Visuotinio moky-
r i šeimą i r yra Chicagos poli- bodami ir jį amžinybėn palydė- j m o ' ypač aštuonmečio mokymo 
cininkas, Magdalena uoliai vei- darni. " ^[įgyvendinimo klausimus svars-
kia parapi jos parengimuose ir- — Dail. Tamošaičiai televi-| te komunistų partijos centro ko 
gi mėgs ta "Draugą" skai tyt i rijoje. Kingstono un-to Faculty mitetas. Pirmasis sekretorius 
poilsio metu. Visi išreiškia ge- Vvomen's Club surengė A ir A. j A - Sniečkus apie visuotinio mo-
riausius linkėjimus minint 50 Tamošaičių parodas Art C e n - ! k v i n 0 trūkumus "Tiesoje" (sau 
m. sukaktį . t re. Tenai A. Tamošaitis sausio jsio 14> n r - 10> paskelbė ilgą, 

nusiskundimais bei varoviškais 
' raginimais išmargintą straips
nį. Jis liudija, kad dar esama 
rimtų trūkumų tiek jaunimo 
mokymosi, tiek ir mokytojų dar 
bo srityse. Vyr. partijos varovas 

j Lietuvoje pažymi: "mes vis dar 
nepasiekėme, kad visiškai būtų 
įgyvendintas visuotinis aštuon
metis mokymas, dar ne visi vai-

(kai lanko mokyklą, ne laiku bai 
;gia ją arba, nebaigę aštuonių 
klasių, nustoja mokytis". Jei 

i net maskvinė '•pravda" š. m. 
•sausio 12 d. nukreipė tokius 

Mok. D. Petrutytė sausio 23 d. Detroito Lietuvių namuose skaitė pa- p a Č i u S k a ! t i l l i m u s Lietuvos res-
skaitą "Priešmokyklinio amžiaus vaikų auklėjimas pagal M. Montes- publikai, jau tai gah paaiškinti 
šori auklėjimo metodus". Nuotraukoj (iš kaires:) mok. St. Sližys • Sniečkaus rūpestį. Tai drauge 
(LB švietimo vadovas), vidury mok. D. Petrutytė ir VI. Pauža Detroi-;nustelbia geram įspūdžiui suda-

" " " " ' ' ""' - • ' — Nuotr. K. Sragausko ^ n a u d o j a m u s Zrt&lų ar 
mokinių skaičius. 

Sniečkaus iškelti trūkumai 
švietimo srityje nėra maži, nes, 
jis pabrėžia, "via d a r palyginti 
nemaža vaikų nustoja mokytis 
mokslo metų viduryje. Praėju-

BROLIAI GUDAIČIAI BAIGĖ koje savo dideliu darbštumu pa- šiais mokslo metais antriems 
UNIVERSITETĄ j statė vaikus an t stiprių kojų. metams buvo palikta 27,000 pir 

Adomas ir Albertas broliai j Eugenija Gudaitienė dirbdama mų — aštuonių klasių mokinių. 
Gudaičiai (dabar Gudat) tą pa-jrtg&s valandas restorane virėja, : Vien pirmoje ir antroje klasėse 
čią savai tę gavo universiteto o Adomas Gudaitis fabrike i r , liko kartoti kurso 4,500 vaikų". 
baigimo diplomus. Adomas įsi- privačiai, šalia nuolatinio d a r - ; ( E . ) 

ijo e lekt ros inžinieriaus diplo- bo> dirbdamas visokius namų 

Tas pietų kraštas, buvęs kon-
federantų centru Alabamoje, y-
r a daugiau vienatautis, negu 
kiti JAV rajonai. Čia daugiau
sia yra įsikūrę anglosaksų kil
mės kolonistai, su jų buvusiais 
vergais — negrais. Kadangi pra 
monė buvo silpna, tad darbų 
galimybės buvo menkos emigran 
tams iš Rytų ir vidurio Euro
pos. 

Birminghamas, stambiausias 
miestas, su 400 tūkstančių gy
ventojų, nėra daugiatautis, kaip 
Chicaga. Religiniu atžvilgiu irgi 
protestantai — absoliuti dau
guma. Katalikų vos Zc/c, kitų 
dar mažiau. 

Todėl man ten nuvykus apie 
Lietuvą niekas nežinojo, net 
kur ji yra, ar Europoj, a r Azi
joj. Reikėjo juos šviesti įvai
riais būdais. Pirmiausia žodžiu 
per nuolatinį kontaktą su mo
kytojais ir mokiniais. Daug kar
tų teko išgirsti net tokį klausi-
mą; kokia kalba kalba lietuviai, 
rusiškai ar vokiškai? 

Vėliau stengiaus įgyti mokyk
los bibliotekai knygų anglų kal
ba, kur būtų daugiau žinių apie 
Lietuvą, negu enciklopedijoj. 

Dabar bibliotekoje y ra apie 
10 knygų, kurias skaito daugiau 
sia mokytojai ir jų šeimos. 

Krėve angliškai 

Čia y ra populiarūs įvairūs mo 
terų klubai, suorganizuoti prie 
religinių centrų. Vieno mokyto
jo žmona tame klube pravedė 
programą, supažindindama na-

i res su Lietuva i r lietuvių lite
ratūra. Ja i teko recenzuoti V. 
Krėvės noveles, Zobarsko išleis
tas , The Herdsman and the Lin-
den Tree. J i skaitė iš t raukų iš 
Skerdžiaus ir išsibarė. Visos 
klausytojos labai susidomėjo 
Lietuva. I r sekančiame klubo 
susirinkime man teks plačiau 
pakalbėti apie Lietuvą ir jos 
problemas. 

Taip pa t teko man kalbėti 

fc ~ ' H F ^ !i*1a^H 
^ - . lrKhg*£ ^4šsl^U 

"^0m^--

JŠi£ *M-

-*•-- ^ 3 
i Wį^^k 

to LB apylinkes pirm. ir LB Tarybos narys. 

Chicagoj ir apylinkėse 

pat JAV lietuviai, L B organi
zuojamosios ekskursijos daly
viai. 

— Huettenfelde sausio 23 d. 
Vasario 16 d. gimnazijos sep
tintoji klasė suruošė Klaipėdos 
minėjimą, kuriam vadovavo An 
drius Šmitas. Paskai tą laikė 
MLT pirm. Erdmonas Simonai
tis. 

— Mirtys. A. a. Antanas Juo
dzevičius mirė 1964 gruodžio 
30 d. Palaidotas Bavarijoj, Och 
senfurte.. Sūnus Antanas mo
kosi Vasario 16 gimnazijos V-
je klasėje. Adomas Turavas po 
ilgos i r sunkios ligos mirė sau
sio 3 d. Bocholte. Buvo gimęs 
1904 vasario 16, Jurbarko vals
čiuje. Paliko 3 sūnūs. 

BRAZILIJOJ 
— Edvardas Tamošauskas, 

Jono ir Marijos Tamošauskų 
sūnus, baigė aukštasis muzikos 
studijas Sao Paulo Insti tuto 
Musicai konservatorijoje. 

pusiau privačiame suėjime apie 
Lietuvos kančias komunizmo 
vergijoje. Tie žmonės, kurie pir
mą kartą sužinojo, kad tokia 
Lietuva egzistuoja, labai domė
josi visais Lietuvos reikalais ir 
man buvo tikrai malonu į jų 
klausimus atsakinėti. 

Sausio 22 dieną Birminghame 
buvo Tarptautinio klubo susi
rinkimas — Kavutė, kur ; gavęs 
pakvietimą, nuvykau ir įstojau 
į tą klubą nariu. Kiekvienas da
lyvis turėjo kortelę prie krūti
nės su savo pavarde ir krašto 
pavadinimu, kurį atstovauja. 

Lietuvą išgirdo pirmą kartą 
Aš buvau pirmasis lietuvis 

ir vienintelis tame klube. Teko 
sutikti įvairių kraštų žmonių, 
daugiausia azijatų, japonų, ki
niečių, indonezų, jordaniečių, i-
rakiečių, bet buvo ir vokiečių, 
danų, švedų, italų. Plačiau te
ko įsikalbėti su Formozos kinu, 
ir švede, su švedišku akcentu. 
Kinietis atsiprašė, niekad Lie
tuvos vardo negirdėjęs, bet do
mėjosi ir sakėsi skaitysiąs en
ciklopedijoj daugiau. Du kalbė
tojai pasakojo savo pergyveni
mus apie komunizmą. Viena vo
kietė iš rytų Berlyno, kitas ku
bietis, pabėgęs nuo Castro siau
tėjimo. 

Abu pranešėjai savo išvadose 

sutapo, kad komunizmui pažinti 
reikalinga ten pagyventi , t a d a 
tik pilnai bus galima suprast i , 
koks "rojus" sukur iamas nu
žmogintoje visuomenėje. Kilo 
gyvos diskusijos, kuriose daly
vavo, matyti, prijaučią komu
nizmui. 

Po to priėjo prie manęs toks 
nedidelis žydelis ir sakosi, k a d 
jo dėdė esąs iš Lietuvos seniau 
atvykęs ir jam buvę malonu 
mane pažinti. 

Taip Lietuvos vardas darosi 
žinomas ir tenai, kur gal lietu
vio koja niekad nemindžiojo t o s 
žemelės. 

A. P. Bagdonas 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
TAIPGI MAISTO PRODUKTAI 
Licenzijuota lietuvių jmonS regis

truota U.S. Depart. of Justtce 
OOSMOS PARC3ELS EXPE. CO. 
MARQUETTE GIFT PAK. SER. 
2608 ir 2439 W. 69 St., Chk., B Į 

WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chic, 111. 

CA 5-1864 
DIDELIS IŠPARDAVIMAS me

džiagų ir kitų prekių nepapras ta i 
papigintomis kainomis. Angį. k o 
stiumams medžiagos kainavo $18, 
dabar tik $14. 100% viln. medžia
gos kainavo $14, dabar $10.60. 
Medžiagos 5 kost iumams $22.50. 
Naujiena! Suknelėms medžiagos— 
metalinis žibantis nylonas, kartu 
su pamušalu! 

Vedėjai Edv. ir Vyt. Žukauskai 

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiifiiinuiiiiiniiiniinn 
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraud* nuo ugnies i r au to 
mobilio pas 

F B A N K Z A P O L I S 
3208% West 95th Street 

Chicago 42, Illinois 
Tel. G A 4-8654 Ir GR 6-4389 

iiiiiiiiiiimiimimimiifimtiiiiiiHiiiinii! 

A I D A I n T - r \ t * R A M O ( U E n m A i ) 
U l n l i U I I I » V . Sav. DAN LIUTIKAS 
TAISTMA8 yra mfisų BFECIALTBft. VISU GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS. 

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ELL, 60629. TEL.; 471-2446 

r^= 

Kas tik turi getą skonį, 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, I N C 

MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875 
Vedėjas J. LIEPOMS 

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vaL. Iki 5 vaL p. p. 

FRANK'S T. V. & RADIO, Ine 
3240 S. HALSTED ST. T*taL: OA ft-7282 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING 

41% 5% 
eurrent dividend on investmenl bonus 

*y2% DIVIDENDE" MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
l'y. 1 metų investavimo bomis mokama 4%<% dividendų kas pusmetį Ir 

dar išmokame po '/.į c- už kiekvienus metas, 4 metams praejos. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENX"E, CHICAGO 32, rLIinfOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir ŠeStad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v. 

VOKIETIJOJ 
— Europos Lietuvių studijų 

savaitė 1965 m. Įvyks rugpiū-
čdo 1—8 d. Vasario 16 ginma-

mą Urbanoje . o Albertas baigė remonto darbus, pajėgė duoti 
I. I. T. insti tutą bakalauro laip- vaikams aukštą mokslą ir isi-
siu. Chicagoj . Adomas gavo Ca- gyti dviejų butų namą. 
lifornijoje savo specialybėj dar- _ , _,. « 
bą ir išvyksta ten dirbti ir to-i ^ f 0 , 3 0 d" S a V 0 n a m u o s e ^oje. PLB Vokietųos krašto 
liau gilinti studijas gi A l b e r - 1 4 1 ° 7 S" A r t e s i a n P- P- Gudaičiai valdyba savo sausio 15 d. posė-
t a s t a m e pa t institute Chica-• s u r u 0 ? ė ^ ° V a i k a m S g 1 ^ ^ ̂ F nutarė sutikti i r šiais me-
goje dirba kaip chemijos kate- P * * * * * * * ^no^ ^ ^ d a " > i s Studijų savaite Rk*oti ?tu 
droš as is tentas ir ruošiasi ma- l y v a v o g l Ifm § s i r s e i m o s " * * * " ^ ^ i c i a t o r i a i ' v a s a " 
gistro laipsniui. m i e j L S o ] e n i z a n t a i - ta proga, rio 6 d. sušaukė orgamzacųų-

gavo dovanų ir daug sveikini- rengėju posėdį, kuriamo aptar-
Garbė abiem jauniems Gu- mų. Iš toliau sevikino teta Šim- ta Studijų savaitės tematika. 

daičiam už didelę ištvermę ir kienė. iš Kanados ir p.p. Rima- pramatyti paskaitininkai ir ap-
veržhimą į mokslą, o d a r dide- viSiai telegrama iš Poenix, Ari- svarstytos visos kitos proble-
snė garbė tėvams, kurie vos aš- zona. Linkime jauniems akade- mos. Tikimas: kad šių metų 
tuonis nietua tebūdami Ameri- j mikams sėiimėa gyvenime, \\. i Stud^iį savdiU susidomės taip 

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams. 

K;ekv;pna 
sąskai ta 
ligi 
S10.000 
apdraus t a 
F e d e r a l ė s 
valdžios 
ajrenturoie 

Augus t Sa ldukas , 

P r e z i d e n t a s 

4040 Archer Ave. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470 
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