
THE L13RARY OF COSGRESS 

ŠERIA - . • - - * 
• . ; ; . : : . N . - - - • - - - - -

GRAT1S 

THE L.ITMU/VIMI/VIM WORLD-WIDE D Al L.Y 

L A I S V O J O P A S A U L I O L I E T U V I Ų D E N R A Š T I S 

»>4.» WEST 63rd STREET • ODCAGO, ILLINOIS 60629 

TELEPHONE LUdlow 5-9500 

Vol. U Prie** 10 f PENKTADIENIS. FRIDAY. LAPKRITIS. NOVEMBER 3. Kain:i 10 o. N r. l.~># 

DRUMSTIS 
VID. RYTUOSE 

Nuo Izraelio-arabų valstybių 
karo, birželio mėnesyje, nepa
vyko įgyvendinti rimties. Pažeis
tos paliaubos nevedė į taiką. A- j 
bejotiną taiką sudrumstė pasta-1 
rieji įvykiai. Spalio 21 d. Egip-1 
tas sunaikino Izraelio naikintuvą 
Eilath. Kairas laukė progos lai
vui sunaikinti ir ją tinkamai iš-į 
naudojo. 

Spalio 24 d. Egiptas sulaukė į 
atkirčio. Dvi naftos valyklos i 
Port Saide apgriautos, o žibalo iš 
tekliai padegti. Jos pagaminta a- į 
pie 5 mil. tonų žibalo ir kitų naf-' 
tos gaminių, kurie sudarė 80' < 
krašto gamybos. Šiuo metu Egip-: 

tas gali naudotis tik nedidele naf į 
tos valykla Aleksandrijoje. 

Spalio 23 d. Izraelio krašto ap
saugos ministeris gen. Moshe 
Bayanas grasino Egiptui: "Ei
lath užpuolimas rodo., kad Kai
ras siekia naujo karo. Mes ži-: 
nome kaip reikia atkirsti". 

Sovietų delegacija 

Spalio 24 d. prasidėjo pasita
rimai tarp Sovietų delegacijos, 
sudarytos iš aukštųjų pareigūnų, 
imtinai krašto apsaugos ministe-
rio pavaduotojo, ir Egipto vyriau 
sybės. Apie pasitarimus neturime 
tikslių žinių. Netiesioginiai šalti
niai teigia, kad Sovietai darę 
spaudimą j Egiptą neįsivelt į 
karą. 

Per pastaruosius penkis mėne
sius Sovietai žymiai sustiprino 
Egipto karinį pajėgumą, tačiau 
kyla abejonės, ar jis ir kitos ara-

Prezidentas pabrėžė krašto vieningumo 
reikalą — Demonstracijos prailgina karą 
Spaudos konferencija Washingtone — Prez. Johnson skatina greičiau spręsti mokes
čiu pakėlimą — Užvakar paskelbti slapti dokumentai apie 1945 m. įvykius — Ne
atsižvelgta i Harrimano Įspėjimus del sovietu klastos, del reikalo reaauoti Maskvai 
R. Europos kraštus pasiglemžus 

Britų min. pirm Haroid Maerm-
iian sausio 6 d. atvyksta j JAV. 
turės eilę pranešimų Sausio 10 d. 
JAV-se išleidi amas Macmiilano 
atsiminimų 2 tomas. 

Egipto atstovas S. 
Mahomed El-Konv 

oje amb. 

bų valstybės pajėgtų atlaikyti Iz
raelio smūgius. 

pradėti tiesioginiai pasitarimai. 
Izraelis šį siūlymą atmetė. Egip- i 
tas atsargiai ir sąlyginai pritaręs 
siūlymui laukia naujos išeities. 

Ir šiuos klausimus svarstant pa • 
kartotinai nuskambėjo šalių, pv. 
Izraelio ambasadoriaus Gideon 
Rafaelio grasūs žodžiai :akis už j 
akį, dantis už dantį. Saugumo 
taryba pasmerkė šalis dėl1 

paliaubų pažeidimo, tačiau iki 
šio meto nesurado veiksmingų 
priemonių taikai įgyvendinti. 
Nauji netikėti įvykiai gali vėl iš
šaukti kraujo praliejimą. 

Nuotaikos Washingtone 

JAV prezidento L.B. Johnsono 
patrauklūs siūlymai pav. teisin 
gumas arabams pabėgėliams, 
laisvas judėjimas tarptautiniais 
vandenimis ir karo veiksmu nu
traukimas buvo plojimais užgir-
ti Abba Ebano, kuris neseniai 
kelias valandas tarėsi Baltuose 
rūmuose. Arabų atsakvmas trum 
pas: gana siūlymų, šnektų, nes 
mes nesitarsime su Izraeliu iki 
jis neapleis karo metu užimtų sri 
l '111 

Washingtonas vėl ėmė svars-' 
tyti Izraelio apginklavimą. Pre
zidento sprendimas buvo pasiųs-; 
tas semto ir kongreso komisi
joms. Iš jų pavyko spaudos ats
tovams gauti žinių, kurias jie tuo 
jau paskelbė. Vyriausybės spren
dimas ir jo paskelbimas nepa
tarnavo šio meto įtampos suma
žinimui. Net ir Jordanas, kurio 

VVASHINGTON. Užvakar 
VVashingtone spaudos konferen
cijoje kalbėdamas prezidentas 
JoHnson pareiškė, kad t ek JA 
Valstybės, tiek jų sąjunginin
kai kovoje su komunistais Viet
name yra padarę pažangą. Ta 
pačia proga Johnsonas pasmer
kė Amerikoje vykusias ir dar 
tebevykstančias, prieš karą nu
kreiptas demonstracijas. 

Daugiau vieningumo, mažiau — 
priešiškumo, kritikos 

Prezidentas nurodė, kad Viet- j 
name būtų greičiau rastas spren i 
dimas. jei amerikieč ai nebūtų 
tiek suskilę ir mažiau reikštų 
kritiškų balsų. Jis toliau pareiš
kė, kad jei tokių demonstrac jų. 
kokios spalio 21 d. vyko ties I 
Pentagono pastatais, rengėjai Į 
būtų žinoję, kaip Šiaurės Viet
namas tai išnaudoja pasauly Į 
savo propagandos tikslams, tai Harriman, ka p seka iš dabar 
jiems būtų a šku, kad jie ne- , paskelbtų dokumentų, toliau į-
pnsideda prie visų trokštamos spėjęs: "Sovietų kariuomenė da 
taikos. ranti spaudimą j paskiru kraš-

A Harriman. buvęs JAV 
sador 

ambn 
ispėjo 

del sovietų klastos, jų s-šekimų. 

d;mo. klastos priemonėmis. Klas 
ta pasikliaudama Sovietų Są
junga pasiryžu-si pasigrobti ry
tų Europą ir už jos nu'eisti ge
ležinę uždangą — taip anuo
met slaptame posėdyje vertinta 
nadėtis. 

mes turime R. Europoje išlai
kyti savo stiprią padėt;". Har
rimano nuomone, jei sovietai 
nesutiktų dėl kai kurių pagrin
dinių klaus mų J. Tautų Chsr-
toje atžymėtų, ta: "turėtume 
su jais atvirai kalbėtis ir jiems 
pasakyti go back to Russ a". 

Su Harrimano pasiūlymais 
sutiko sen. Vandenberg — ir 
jis anuomet teigė, kad su so
vietais įmanomas tik riV -
bendradarbiavimas. 

B t̂ Roosoveitas galvojo kitaip 

Iš kitų. dabar Washmgtoftc 
paskelbtų, ligšiol slap.ų doku
mentų, matyti, kad da. prieš 
savo mirti prez. Rooso-

prašęs Stalino, kad j s i San 
Francisco konferenciją. I9tr) m. 
balandžio mėn.. sovietų delega
cijos pirmininku pasiųstų ne 
Gromyko. anuometini sovietų 
ambasadorių VVashmg-tone. bet 
užsienio re kalų minis*o ; Mo-
lotovą. Be to. Roosevel.ai 'ti
kino Čiang Kai - seką Į nin^ d •-

L NraAace. Alabamos guberna 
t.>rė. p>> vėžio operacijos ir 8 sa 
vaičių gydymo spinduliais, vėl ei
ti;) pareigas 

Spaudoje 
Prag\\eniin«> kaštai auga 

Statistikoj duomenimis, kaip 
pastebi (Ihivago Tribūne, š. m. 
rugsėju m. pragv\enimo kaštai 
pakilo tik vieno nuošimčio dvi 
dešimtąsias. Ji*' būtų aukštesni, 
jei ne kai kurių maisto produk
tų atpigimas. Tačiau aukštesnės 
nuomų, rūbų, transporto, medi-
ctaios priežiūros kainos visvien 

[pragyvenano kaštus pakėlė. Šiuo 
metu, palyginus su 1957-59 m. 
vietoje 10 dolerių, reikalingų įsi-
gvti įvairioms prekėms ar pasi
naudoti į\airiais patarnavimais, 
dabar jau tenka išleisti 11,71 dol. 

Vidutinis savaitinis 45 milijo
nų amerikiečių uždarbis rugsėjo 
m. pakilo iki rekordinio lygio — 
103.41 dol. Tačiau perkamoji ga 
lia šiais metais žemesnė kaip per-
r u Atlyginimai, nuo 19bb m. 

1 rugsėjo m. pakilo 2,5 proo.. tuo 
I t;>rpu pragyvenimo kaštai — 2,6 Popiežius ryt 

operuojamas rr,H 

VATIKANAS. Praneša
ma, kad 
operacija pop — 
j.un ;-;>ks jau šj šeštadieni 8 Vietname 

numatyta prostatos Rįbotį oriniai puolimai 
poo ožiui Pauliu- VI- ' 

Iš A. Vietnamo laukiama 
atitinkamo mosto 

Paklaustas nuomonės apie 
komunistų nenorą kalbėtis dėl 
taikos ir dėl JAV mosto — su
stabdyti or'nius puolimus. John
sonas šiais klausimais vengė 
diskusijų ir nepareiškė aiškios 
nuomonės. Tačiau ir vėl jis pa
reiškė, kad JAV sutinkanč os 
sustabdyti bombardavimus, je 
tik Š. Vietnamas parodysiąs a-
titinkamą mostą ir to sustabdy
mo neišnaudosiąs savo tikslam. 

tų vyriausybei... mes privalome legacijos sudėti būtinai įtraukti 
su sovetais eigtis griežtai... komunistu atstovą. 

. — ; 

Tito prieš komunistų suvažiavimą 

vai. ryto. 
Biuletenio žiniomis, popie

žiaus gydytojai nutarė c rer?ri
jos noatid<>lioti. Jie p-.starrsio-
nrs d:enomis pažymėjo, kad po
piežiaus sve:kata r.virti gera. 
Operacija vyks VitiM—O rū
muose, trečia jam*/ aukšto. O-
peraerią vykdv, vienas L/m i a u -
s ų lia: 'os eh 'utgų. prot'. Piet-
ro V ;:•'.•.,, Prostatos jperari-
•a nėra lu koma pavojinga gy-
'. ', i; i . 

BELGRADAS. - Jugoslavi
ja sovietinės sukakt es minėji
mus sutinka su jvariorr. s nuo
taikomis. Tiesa, jugoslavą- na-

buvę smarkių vidinių KOV-I tarp 
komunistų "kons>> vatorių". sie
kiančių glaudesnių saa'yk ų OT 
Maskva, ir kontrastu — "ibt-

žymi sovietinius pasiekmus 50 raių". Du svarbiausi Jag >- '••• 
metų la'kotaroy, tačiau jiems vijos dienraščiai ' Be ; ba" h 
kelia nerimo galimas Maskvm "Politika" pareiškė nuomones 
siekimas šventės proga sutelkti pr eš Maskvos norą kvi~-s': kon 

Savo pasikalbėjime prez der- pasaulio komunistų vadus bend ferenciją 
tas Johnson pasmerkė Vietkon- raj konferencijai ir. . joje a-š-
go įvykdytą pas;kesnimą Sai- kiai pasisakyti prieš K i n jos 
gone (antradieni prisaikdinus j komunistus. Tokiam mostui avie 

JL? dar paneigė iš j šingį jugoslavai, rumune ir i « r 
kitų kraštu komunistai. Pr is-

partijų 
t i. 

ir «z nasK-rų knm 
^priklausomąją k n p 

Egiptas turėjo rūpintis ūkinio į lakūnai mokomi šiame krašte, nu 
sunkmečio apvaldymu. Suezo ka į sivylė patyręs, kad JAV negalės 

parduoti lėktinų F 105 ir A 4 
Skyhawk. nors VVashingtonas bu 
vo pažadėjęs Ammano vyriausy
bei. 

nalo uždarymas daugeliui valsty
bių atnešė nuostolius, n Egiptas 
neteko svarbaus pajamų šaltinio. 
Medvilnės derlius geras, bet jų 
pajamomis nej.tli padengti vals-

prezidentą 
Kongreso narių re kaiauiąs kai 
kuriuos klausimus Kongrese 
spręsti skubos keru. J;s betgi 
nenuslėpė, kad mokesčių pakė
limo 10r'r klausimas esąs gy 
vyninės reikšmės, nes tai prie
monė... sustabdyti inflacijos 
kilimą. Kiekviena atidėliojimo 

bijoma, kad tai būtų pri TMOČ 
komunistus palenkti Maskvos 
autoritetui, jos pranašumui. 

Tito Maskvoje 

Užvakar į Maskvą a., vyko 
Jugoslavijos delegacija su mar-

Laikraščiai pradžioj- n hsrn 
daug raie apie tikrus ir t 'na-
mus sovietinius pasėkimas. Ti-
čiau. kai kraSte pasirodė JAV 
bei tVropos ieai kurių kraV 
spauda, sukakčiai pradėta skir-

dsugiau vietos. 

SAKINAS. AmerJ:ečių 
ir P Vi. mamo daliniai iit»t;:n;ė 
Loc Nirih bare puolančius kc-
munisius. Sie j>astarieji p.n tri* 
d;pn.i« i cteko 995 vyrų. JAV 
karn.ė vado\ybė paskelbi K-ič 
*KČujų kautynių dieną .".vo 
vienas amerikietis. Loc N ^ h 
vue'ovv. u a netoli Kamb >dijo1' 
sienos. Cia komunistai, pulda
mi., pudegino 300 namų. 

Riboti oriniai puoltomi 

Šiaurės V'ietnamo liaurta ry
tuose ptasdėius monsoon — 
d di;osioms liūtims, JAV lėk
tuvai nebegalėjo pulti Hano
jaus Hainhong srities. Tačiau 
13? skridimą: įvykdyti srityse 
tarp Hanojaus ir dem H*:arizuo 
tos zonos. 

Praėj. sava;te JAV nuosto 
liai kiek sumažėjo — netekta 
166 amerikiečių sužeistųjų skai 
čiim siekė 9f&. Vieną savaitę 
anksčiau JA.V žnvusrųju skai
čius s;ekė 1P3. 

Užvakar vėl susidegino 30 
metų amžiaus budistu vienuo
lė. Tai įvyko 200 mvi. j šiaurės 
rytns nuo Saigono. Ji prores-

WASHINGTON. _ Vakai j tavo prieš Van Thieu vynau-
JAV atvyko Jordanijos karą- sybę. Per pastaruosius d-j mė

nesius, protesto vardan, susi-

Prez. Johmono 
at tovas Kaire 

W7,-.JTXGTONAS. P̂  ! 
John s m r. s pasiuntė | Kgiptą 
neoCcishi savo atstovą Roo.Tt 
Andersoną, šio uždavinys — 
patilti, ar Kgipias sutiktų pra-
dėti paol x mus su Izraeliu J. 
Tautų atstovui tarpinink^u-
anl. A" n-šonas buvo vynan-

svbėje jirfz. Eisenhovverio la
kais, vėiiau. Johnsono siur.čia-
nas. ks^a kastus važinėjo i E-
giptą tartis su Nasseriu. 

tybės išla.uų ir karo nuostolių, j galėsiančios parduoti ginklus tik 
Egiptas naudojasi Saudi Arabijos ^ eiiės metų. kai Izraelis bus ap

siginklavęs ar tartis su Sovietais 
varžyti ginklų prekybą. Abu siū
lymai palankūs Tel Avivui, ku
ris turi stiprios įtakos VVashingto-
ne. 

G. Gaiva 

Izraelio šaltinių žiniomis JAV spręsti| diena reišk anti ano 
(mokesčių pakėlimo klausimui . šąlu. prpz. Tito prie:iakv. D*>le-

ir Kuveito finansine parama. Ra 
finerijų sunaikinimas padidins 
minėtų valstybių naštą, jei Sovie 
tai neprisiųs naftos gaminių. 

Po Izraelio atkirčio Kaire vv-

gae;jo-; sudėtyje yra kelt "h-
Johnsono. pajamų mažėjimą j beraiai komunistai" aiškiai pa-
valdžiai. ūkio netikrumą ir vis sisaką prieš sovietų ideolog;nį 

kiš'masi j kitų kraštų reikalus. 
Iš Jugoslavijos pranešama. 

kad prieš delegacijai išvykstant 

Bombonešis sudužo. Vakar 
Xew Yorko valst.. netoli Rome, 
nukrito B-52 bombos* šis. skri
dęs iš Š. Dakotos valst. Keturi 
isulos nar'ai žuvo 

liu« Hussein. Jis numano pasi
kalbėjimus Balt. Rūmuose ir 
su visa eile JAV politikų. 

— Tokio — didžiausias pašau 
Ho miestas, šiuo metu jo gyven
tojo kaičius siekia 11.171,83« 

kylančias kainas. 

Užvakar paskelbti slapti karo 

ko eilė pasitarimų ypač su arabų 
valstybių atstovais. Prezidento 
t / W « U U M W , v į U . J U U I V U I l O 1 ' l v n i l v . V i į 

nas išskrido į Alžyrą tartis su pre- Į LONDONAS. — Jordanijos 
zidentu Boumediennu. Šie pasi-į į"*** Hussein. būdamas Lon 
tarimai siejasi ne tik su politi-ldone- V K Š a i P a r e i škė atmetąs 
niais. kariniais, bet ir ūkiniais! I z r a e , 1 ° m i n - P i rm- Eshkol pa
klausimais. Sovietai nėra linkę į-į siūlymą atskirai tartis žydams 
sipareigoti Egiptui ūkio srityje. 

Bejėgės Jungtinės Tautos 

su joįv-diueciais. 
• • « . • 

Jungtinės Tautos ėmė taikyti 
šalis, kurios pasirv-žusios viena ki 
tai kuo skaudžiau įgelti. Saugu
mo taryba ir posėdžiaujanti pii 
natis darė žygių, kad vėl karas 
neužsiliepsnotų. Pirmas jų užda
vinys atstatyti paliaubas, antras 
— sudaryti sąlygas šalių pasita- Į 
rimui. 

Saugumo tarybos pirmininkas! 
ir danų užsienio reikalų ministe-l 
ris Taboras pateikė siūlymą E-
gipto užsienio reikalų ministeriuij 
Mahmoud Riadui, Izraelio užsie-j 
nio reikalų ministeriui Abba E-
ban, kad Izraeliui atitraukus ka-i I 
riuomene iš užimtų sričių, būtų 

meto dokumentai 

WA?HINGTON — Valst. 
Departamentas lapkrič o 1 d. 
paskelbė naujus dokumentus, 
nušviečiančius 1945 m. buvusius j 
pasitarimus su sovietais. Tie 
dokumentai ie:sta skelbti 20 
metų nuo Įvykių praslinkus Da 
bar paskeibtiej; nušviečia JAV 
politikų pareiškimus 1945 m. 
balandžio mėn.. kai San Fran-
c;sco mieste buvo jkurtos J. 
Tautos. Tuo metu JAV dc'ega-
cijoje, iš 19 asmenų, buvo A-
merikos ambasadorius Maskvo
je W. Averell Harrimnn. jau 
mirės sen. Arthur H. Vanden-
berg ir kt. Prez dentas Roo^e-
velt buvo miręs dviems savai
tėms prieš S. Francisco kon
ferencijai prasidedant. 

Harriman prieš 22 metus jau 
dėl sovi«>ru klabins 

SuKiai Maskvoie ir 
Vietname 

MASKVA. — Visa Mask
vos spauda paskelbė prieššven
tinius šūkius. Jų šiais metais 
mažiau. Dauginus ai šūkiai skir
ti vidaus reikalams. Kalbant 
apie užsienį, žinoma, sovietai 
vėl puolė amerikiečiu3, juos kal
tindami agresija Vietname. Kai 
kuriuose šūkiuose pareikštas 
solidarumas arabų kraštams. 
Būdinga tai. kad šūkiuose ne
kalbama apie Š. Vietnamo oro 
puolimus ir apie sovietų re-ka-
lavimą, kad amerikiečiai pasi
trauktų iš P. Vietnamo. Dėl to. 
spėjama, kad sovietinė politika 
rodo švelnėjimo žymių, greičiau 

sia. taktikos sumetimais. 
Kalbėdama? JAV delegacijos 

nosedžiuose. jos narys. :š Maf.k- \ 
vos atvykęs ambasadorius Har- — Tarptautinė s|»aiid<- - < 
riman įspėjo, kad sovietai savo junga pasmerkė Kubą ir Haiti. 

degino trys vienuolės ir vienas 
vit nuolis. 

VVA-HTNGTON Senato
rius Young (Oh;r,) pareiškė ma
nąs kad JAV karimų dalinių 
vadas Vietname gen. VVeatmore 
and būs'ąs pakeistas. Teigia
ma, kad esą nepasitenkinimo 
dėl netinkamo karinių daliu pa
naudojimo. Pakeitimas numato
mas atemančių motų sausio m. 
pradžioje. 

AiilV.i .C: ':k^ių 
I-aikf. mašina — 

sieksią įvairiomis spau- , nes jose nėra spaudos laisvės. Iš ' Punch' (Lendom 

Protesto demonštTaeijoH, nu-
riptos prieš karą Viriname 

šiomis dienomis vyko Iowos 
vaLstijoje — Iowa City, Detroi
to. Ann Arbor. Mich.. OfeM v.. 
Philadelphijoje, Kalifornijoje — 
Palo Alto ir Fresno miestuose. 

K ALKNDORIUS 

Lapkričio 3 d.: šv. Kristijo
nas, šv. Silvija. Vidmantas, No
ra. 

Lapkričio 4 d.: šv. Karolis 
Bor., šv. Modesta. Manivyclas, 
Vaida 

Ora* 

Oro ' aras praneša: Cb.ita-
goje ir j0.s apylinkėse šianiien 
debesuota., šalčiau, temp. kvk 
daugiau 10 : P.; ryt — bobkm 
šaltesnis oras. 



* 
• - . 
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Redaguoja J. galionas, 
6641 S. Albany, Chicago, 111 60629 

• 
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OLIMPINE POLITIKA 
J. ŠOLIŪNAS 

Sekantys olimpiniai žaidimai 
įvyks, kitais metais Meksikoje. Ne 
seniai Meksikos mieste baigėsi ge 

sportinio judėjimo nekaltumą. Jo 
nėra. 

Šiandien gražusis sportinis ide 
neralinė olimpinių žaidimų repe č-)as yra pamintas po kojomis, 
ticija. Buvo išbandyta kiek įtakos! Išniekintas pigios propagandos. 
į sportininkus turi retas oras. \ Šiandien per sportą nesiekiama 
Kaip žinome, Meksikos miestas 
yra 7000 pėdų aukštyje. Genera
linė repeticija patvirtino, jog re
tas oras tikrai turįs įtakos į žai
dimus. 

Tačiau ne vien tik oro retu
mas buvo tikrinamas. Daugelis 
tautų jau dabar norėjo išbandy-jt 
ti savo jėgas prieš didžiausiąją 
sportinę demonstraciją - olimpi
nius • ža'dimus. Nėra paslaptis, 
kad daug tautų olimpiniams žai
dimams ruošiasi tar tum karui; 
sukaupia visas sportines jėgas, iš
leidžia .milžiniškas sumas pinigo, 
idant ją atstovaują sportininkai 
gerai pasirodytų ir galbūt tuo į-
rcdytų, kuri tauta yra pranašes
nė. Visas pasaulis laukia olim
pinių- žaidimų, nes tai vieninte
lė arena, kur tautos rungtyniau
ja 'aikingoje dvasioje. Argi? 

Komunizmas prieš laisvuosius 

Nemanykim, kad šiandien ir 
sporto arenoje nevyksta ideologi
nė kova. Ji gyva daugiau negu 
bet kada. Ir sportiniuose žaidi-

" ag?ijįHĮpygy'jĮ>5įiS83»jp^!-

žmogaus ugdyti, bet bandoma jį 
pavergti. Sporto vardan skleidžia 
ma propaganda. 

Tik pažiūrėkime. Sovietuose 
aukščiausias sporto tikslas —lai
mėjimas. Laimėjimas bet kokio
mis priemonėmis. 

Sovietai, ir kiti komunistiniai 
aštai, j sporto žaidimus stoja 

tik ten, kur tikimasi laimėti. Vel
tui jų elgesy būtų ieškoma olim
pinių žaidimų tikrosios dvasios 
(svarbu ne laimėti, bet dalyvau
ti). Veltui būtų laukiama iš jų 
sportininkų tikrojo džentelmeniš 
kūmo. Visa nušluoti kas priešina 
si pasiekti laimėjimą! Štai jų nau 
jas olimpinis šūkis. 

Užtat nenuostabu, kad į ge
neralinę repeticiją komunistiniai 
kraštai suvežė pačius pajėgiau- c l i t 3 - N ėra abejonės, kad Meksi-
sius sportininkus. Jie tą genera- k o s mįestas turės sunkumų visus 
line repeticiją ir dominavo. Vien lankytojus aprūpinti nakvynė-
tik S. Rusija laimėjo 40 a u k s o ; m i s i r tod(M 3 a u d a b a r vertėtų 
medalius, 25 — sidabro ir 18 — ! t u 0 pasirūpinti. 

|Ncw Haven. Conn. 
I 

ANTIKOMUNISTINĖ EISKN A 
Į Connecticut valstijos ukrai

niečių 50-ties metų sukilimo an
tikomunistinę eiseną - demons
traciją New Havene buvo pa
kviesti dalyvauti ir vietos lietu
viai spalio 22 d. Eisena buvo 
tyli ir žygiavo didžiąja miesto 
gatve su vėliavomis, vainiku, 
gėlėmis ir plakatais j miesto 
centro parką prie Nežinomojo 
kario paminklo. Diena buvo 
graži, gatvėse stebėtojų nema
žai. Žygiuojant pro Yale u-to 
pastatus, abiejose gatves pusė
se, visų aukštų, languose prisė-

I dę stebėjo studentai. 
Parke , po himnų ir kalbų, uk-

žinomas golfininkas Chick Evans. 77 m., atsigavo po ligos ir vėl I r a i n i e č i a i vainiką, lietuviai gė-
Chicagoj laukia kada galės išeiti j golfo laukus. Jis žaidžia golfą jau | lių puokštę padėję prie pamink -
nuo 8 metų, o 1916 m. laimėjo JAV pirmenybes ir nuo to laiko aktyviai 
ir sėkmingai dalyvavo golfo žaidynėse. 

ŪSŲ kolonijose 
4M5 YVEST 6Srd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. L U d W 5-9500 

ma, niekas nelaukia japoniško 
varžybų pravedimo preciziškumo 
bet tikimės, kad ir karštakošiai 
meksikiečiai parodys daugiau ap
dairumo ir olimpinius žaidimus 
praves tvarkingai. 

Lietuvius skatintume olimpi
niuose žaidimuose apsilankyti. 
Tai reta proga beveik "namuo
se" pamatyti sportinio jaunimo 

mi turnyre dalyvauti sekantys iš
kilieji stalo teniso žaidėjai: Jonas 
Kavaliauskas, P. Gvildys, Var
nas, J. Šoliūnas, B. Žemaitis, dr. 
A. Nasvytis, A. Krasauskas, R. 
Kavaliauskas, E. Zabiela, V. 

lo, skirstėsi. 
Šis įvykis, vietos radijo sto

čių buvo kartojamas visą popie
tę dienos įvykiuose, o vakare 

Seeond ciam Pwt»ge peJd « CMet«a BUnoi* Put**** <*ury | 
except Sundays, days after Chratmas and Easter. by the Litnuanian 

CatboUc PreM Sociaty 

Soteeriptioo rate* $16.00 per y«r in Chicago, Cicero and Fongn 
$14.00 per year outside of Chicago and in Canada 

P r e n u m e r a t a : Metams įį metų 3 mėn. 1 men. 
it užsienyje $16.00 $8.50 $4.50 $1.75 

$14.00 $7.50 $4.00 $1.50 
ChicagOj, Ciceroj 
JAV ir Kanadoj 

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iŠ anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
Kainos praiuncia.'no* gavu* 
prašyčius 

dirba kasdien • Redakcija 
5:30 — 5:30, 
8:30 — 12tf0. 

• Administracija dirba kas-
iteti 4:30 -*- 5:00, sestadie 

niais — 8:30 — 12.00 

Ofs. 7S6-4477, Rea. PR 8-69«0 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — SERVŲ EB 

EMOCrVfiS LIGOS 
ORAWFORD MEDICAL BLDO. 

•448 So. Puiaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. GI 8-0873 
DR. W. M. EISIN-E1SINAS 

Akušerija Ir moterų ligos 
8-tam televizijos tinkle parodė į 6132 So. Kedzie Aye„ WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001 

visą eiseną. Ypatingai gerai bu
vo matyt i lietuviai jaunuoliai 
'tautiniuose rūbuose su vėliavo
mis ir gėlėmis. Vietos dienraš

ti ronzos. 

Amerikiečių apsnūdimas 

Šio krašto sportiniai sluoksniai 
muose pasaulis yra susiskirstęs j l i e labai jaudinasi dėl sovietų ga-
paskiras stovyklas. Jų ryškiausio- j Kbės. Meksikon važiavo tie, ku-
ji — komunistiniai kraštai ir lais r i e gUėfa. Galinčiųjų nebuvo 
vasis pasaulis. Jau prieš kelioli-; daug, nes daugumas studentų 
kr' aatatų komunizmo idėjų s k e l - j j a u y r a mokyklose ir generalinė-
bėjai pajuto, jog sportas yra vie- į j e repeticijoje Jų pasigedome. A-
na prieinamiausių ir patogiausių; menką geriausiai atstovavo ir 
priemonių komunistinėms idė- j daugiausia medalių laimėjo gim 
joms skleisti. Lyg pirštu komu- j nazistai plaukikai. Amerikiečiai 
ru'stai dūrė — kur laimingas žmo, plaukyme vis dar nenugalimi, 
gus, i e n jis turi būti ir galingas, Štai viena gimnazisčiuke, 15-me-

Šitame reikale 
gali padėti artimiausieji Meksi
kos konsulatai arba įvairios ke
lionių tvarkymo agentūros. 

tis pirmadienio rytinėj ir vaka-
Grybauskas, V. Kleiza, jaunutis! rinėj laidoj įsidėjo po straipsnį, 
Nasvytis, V. Nasvytis, Koklys,\ kuriuos, kaip per radiją ir te -
Gerulaitis, J. Kavaliauskas, J. Ne; leviziją. buvo minimi lietuviai. 
šukaitis, E. Vaičekauskas, J. Kun-
caitis, Genčius, A. Banys. 

Į negalinčių turnyre dalyvau
ti vietą bus kviečiami kiti žaidė 
jai. Prašome, todėl nevėįsjoti su 

— Kristaus Karaliaus šven
tėje, spalio 29 d., šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, per lietu-

j viskas mišias, jau ir kanonas 
buvo skaitomas lietuviškai. 

registracija. Dešimtuko 
laimėtojui bus įteikta 
Lietuvių inžinierių ir are] 

irnyroj 
įsaulio' 
litektų į 

stiprvs-. Atseit komunizmo 
ji- šioje žemėje 

r o " | tė Debbie Meyer laimėjo tris auk j čio. 

STALO TENISO 
"DEŠIMTUKO" TURNYRAS 

VHI-sis stalo teniso "Dešimtu
ko" turnyras įvyks 1967 m. lap
kričio 18-19 d. Chicagoje, —Jau 
nimo Namai, 5620 S. Claremont 
(apatinė salė). Turnyro pradžia 
12 vai. po p. lapkr. 18 d. 

Centro valdybos pavedimu tur 
nyrą vykdo Chieagos stalo teni
sininkai vadovaujami B. Žemai-

— Parapijos kleb. kun. A. 
Zanavičiaus rūpesčiu ir gerų pa 

_. . , . . rapiečių narama, suruošti pie-
sąjungos, Clevelando skyriaus pe J t ū g d s v e 
remarno], taure, įsteigta 1960 m. Į ^ ± ^ ^ D a l 2QQ 
Pereitų metų laimėtojas — Jonas Kavaliauskas. Skiriama bus į 
pirmos ir antros vietos laimėto-j 
jams asmeninės trofėjos. 

Centro Valdyba 

asmenų. Pietų metu grojo lietu
viškos muzikos plokštelės. Pa-
rapietės patenkintos vakarienės 
pakeitimu į pietus — t ikras 

Ofteo HE 4-1414. Rez. R E 7-6867 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe- akušerija Ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Camsbell Ave. kampas) 
VaL kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak 

Šeštad. 12—3 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K £ A 

GYDYTOJA m CHIRURGE 
VAIKĮ: LIGOS 

2656 West 63rd Street 
Pinnad., antrad. ketvirt. ir penkt. 
QUO 12 iki 3 v. ir nuo 5 lkl g v. v. 
šestad. nuo 1 lkl 4 vai. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

SPEC. VIOAUS LIGOS 
TeL ofiso P R 6-7800: Kauni 925-76*: 

5159 Soath Damen Avenoe 
Valandos: 1—9 vaL p. p 

Išskyrus trečiadieni 

TeL 428-3666 

DR. L RINGUS 
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Ave. 

VaL. plrmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. tr 
Seėt. 8 v. r. lkl 3 v. popiet 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDHOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Prieš §v. Kryžiau* lisronine 

VAJU: plrmad., antrd., ketv., penki 
nuo 9 iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v 
Seštad. nuo 2-4. Trečiadieniai* ir kiti 
laiku susitarus telefonu: 

Telef. REpobUo 7-2390 

DR. ANT. RUDOKAS. Opi. 
Tikrina akis ir pritaiko •*^*»«"«i 

keičia stotina ir rinua 
4455 S. California Ave., YA 7-7381 
VAL.: 1 v. p. p. lkl 8 • . y. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai* 
ouo 10 y. r. iki 1 vai. popiet 

Ofs. PR 6-6022 Rez. PB 8-6969 
DR. L JATULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
| Oftoo vai. kasdien nuo 6 iki 9 y. y, 

iii atestuoti I m medalius. Ir kiti plaukikai pa-1 
žmogaus f izinį galia. Vadinasi, s į r o dė gerai. Rusų komandose 
per sportą turi outi pasauliui pa- pasigedome pasaulinio garso 
rodyta, kad komunistiniuose kraš plaukiko lietuvio Tikniaus. 
tuose klesti šios žemės gerovė. 
Kai komunistiniai kraštai priėjo 
prk> tokios išvados, sportas ta-

Visdėlto, prie geresnio organi
zavimo amerikiečiai turėjo ge
riau pasirodyti. Juk rungtynės vy 

po populiariausioji komunistinės į ko šalia nuosavų durų, čia pat 
propagandos priemonė. Su nepa- Meksikoje. Deja. adr ir dabar 'a-
prastu entuziazmu ir energija ko- j merikiečiai nelabai įvertina s p o r t '• ~u-t'-
munistinių kraštų valdžios pra-1 "' , u i 
dėjo remti sportini judėjimą. Vi
sos idealistinės pažiūros apie spor 
tą buvo išmestos per langą. Bu
vo aiškiai nutarta: sportas turi 
tarnaut i komunistinių idėjų sklei I kalnų. Kitą vasarą Meksikon su 
dimui. Užtat nenuostabu, kad : garmės tūkstančiai sportininkų ir 
sportas šiandien komunistiniuose milijonai žiūrovų. Generalinė re 
kraštuose yra paverstas profesija.; peticija parodė ne tik komunis-
Veltui visokiausi olimpiniai k o r t i n i ų kraštų galybę. Buvo jaučia-
mitetai gintųsi, veltui jie bandy-ima taip pat ir stoka organizuo
tų įrodinėti komunistinių kraštų tumo iš šeimininkų pusės. Žino-

Turnyras bus vykdomas tiktai 
vyrų klasėje, kiekvienas su kiek
vienu. (Round Robbin). Vado
vaujamasi bus L'STTA taisyklė
mis. 

Vyriausias "Dešimtuko" turny 
ro teisėjas — Benius Žemaitis. 

Turnyre registracijos terminas 

— Prez. Johnson pagerbė 
Baltuose rūmuose Boeing-
"VVichita, Kansas, įmonės vedė
ją, kurio įmonėj ta rp 19,000 
darbininkų dirba 5,000 invalidų. 

!illlilllllllllllin!IIUIIIIIIII!ll!ll!lllll!lllim 

AUKŠTYN ŠIRDIS 
KUN. J. PRUNSKIO parengta* 

R I N K I N Y S 
pavyzdžių ir gražiąja miižią 

Čia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigėrėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny 

.sekmadienis, nereikėjo pietų g a j ^ 1 - n u o • ~m * val-; a r b a *uaI_ 

mintis. Albina Lipčienė 

P. ŠILEIKIS, 0 . P. 
Ortopedas. Prot«rfstas 

Aparatai -Protezai, Med. ban
dažai, Spec. pagalba kopoiru 
(Arch Supports) ir t t 

ORTHOPEDIJOS TB«H>*nvOS I A B . 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, UL 

TeL PKo^ject 6-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1 

Ofc. PO 7-6000 Bez. GA S-7278 
DR. A. JENK1NS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
lkl 8 vai. TreCiad. Ir šeštad. uždaryta. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PCSUBS IB PBOSTATO 

CH1KLKGIJA 
Ofisas 2454 West 71st St. 

Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 

Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. P R 9-6730 

DR. AUNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

to propagandinę vertę. 

Kaip su olimpiniais žaidimais? 

m . „ . J g o . 111., 60629. 
Olimpiniai žaidimai — ne u z ' 

lapkričio 11 d., ne vėliau. Kartu j gą gražiai atspausdino Immaculata 
prisiųsta registracijos i Press, Putnam, Connecticut. *?60 

mokestis $3,50 asmeniui. Regis- P u s L K a i n a $2-0ft-
traciją siųsti adresu: Mr. B. Že- užsakymus siųskite: 
maitis, 33lo W . 6o-th PI. Chiea- "Drangas", 4545 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629 
Centro valdybos yra kviečia- „„„„„.„„„„„.„„„„„„m,,, , , , , , , , , , , , , 

Š A C H M A T Ų Ž I N I O S 
— JAV didmeisteris Bobby Fi esą sunku ištarti. Toliau rašoma, 

scher tarpzoninėse pirmenybėse, kad kitam lietuvių fronte Kazys 
Tunise, septintam rate nugalėjo Merkis iš South Bostono esąs t re-
Sovietų čempioną Šteiną ir ėjojčiuoju šio krašto žaidėju, kaip 
pirmuoju su 6-1 tš. Sekė vengras : matome. Chess Review, Postai 
Portisch ir čekas Hort po 5 tš.,! Chess ratinguose. 

LITHUANIAN 
B A K E R Y 
2450 W. 59th Street 

Chicago, Illinois 60625 
Tel. HEmlocfc 4-7434 

K E P A {VAIRIŲ RCŠIŲ KEPINIUS 

PRIIMA tortų ir kt. gaminio užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVfiJA GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai ir šviežios lietuviškos dešros. 

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. Uždara sekm. ir pirm. 

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS 

Ofiso be bato tel. OLymplc 3-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49tb Coart Cicero 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero, O i * Fore*, O. 

Kabineto teL 687-2039 
Namtj teL 8S9-1071 

Vizitai pagal susitarimą 

Vai. kasdien 10-12 b- 4-7. 
Ir šeštad. tik susitarus. Trečlad. 

PRITAIKO AKINTUS 
2858 West 63rd Street 

Va*.: kasdien 10—12 vaL Ir ?—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus. 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Res . telef. WAlbrook 5-5076 

Rez. tel 239-4683 
DR. K. G. BALUKAS 

AKršERTJA IR MOTERC LIGOS. 
. GrJTEKOIX>GI>*£ CHIRURGIJA . 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LC 5-6446 

Priima ligonius pasral Pasitarimą.. 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222 

Ofisas 3148 West «3rd Street 
Tel.: PROspect S-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Plaoe 
TeL: REpublic 7-7S68 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vaJ 

TeL — REHanm 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(JLdettrris gydytojas) 
8925 West 59th Street 

Vai.: pinnad., antrad., ketvirtad. lr 
nuo 12-4 vai. p. p., 8-8 
Seštad. 12-3 vaj„ o trečiad. 

penktad. 
vai. vak. 
uždaryta. 

TeL ofiso tr boto OI/y T>lc 2-415t 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street Cicere 
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 Tai. vak., 

iSskyrus trečiadieniua 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. i . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

°nso teL REllance 6-4419 
R**- «el. GRorebm «^«17 

Valandos: pirm. ir ketv. nito 12 iki ? v. p p. l r n u o 7 ikt g T T . M f a . 
ir penkt. nuo 12 ftl 2 v o D fr 
Į^arafa pagal sristtkrimZ' P" P - * 

— Bostono tarpklubinės (Mct 
ropolitan Chess League 1967— 
1968) prasideda lapkričio 3 d. S. 
Bostono lietuvių pil. draugijos 
Šachmatų klubo pirmoji koman
da dalyvauja Championship Di-
vision, antroji — B. Division. 
Abi komandos sutrumpintai va
dinamos "Lithuanian". 

tva r-

danas Larsen 4,5-1,5 ( 1 nebaig
ta) . Toliau žinios nutrūksta. Sa
koma Fiseheris į 10-ji ratą įžen
gęs pirmuoju, bet susiginčijęs su 
varžybų vadovais, pasitraukė iš 
pirmenybių, vienok kitą dieną 
vėl grižo. Partija užskaityta "for-
feited". Fiseheris atsidūrė 4-toj | 
vietoj. Pirmuoju žymimas danas 
Larsen su 7 tš. iš 10 galimu. , ^, . , . ~. . . 

Championship Lhvision 
— Bostoniškis Science Monitor, i karaštis šiems metams toks: 

spalio',28 d. atžymėjo Pauliaus' Lapkr. 3, Lithuanian at Cam-
Tautvaišo laimėtos Chieagos Me bridge II. Lapkr. 10. Harvard at 
tro varž\bas su 5-0 taškų. Jdėta | Lithuanian, Gruod. i. Lithua

nian at Boylston. Gruod.8, Li-
t h i t o n i n o a t T i n r n i t i 

B. Division: 
Lapkr. 3. Lithuanian at Boy

lston. Lapkr. iO. Dorchester at 
Lithuanian, Gruod. 1. Lithua
nian at Harvard. Gruod. 8, B. 

I'autvai-1 Lniversity at Lithuanian. 
iw W9šėĄ K. Merkis 

rfr 

jo laimėta partija prieš meisteri 
MacCormacką. 

— Boston "Sunday Globė", 
spalio 29 d. minėjo Algį Makai-
tį. laimėjusį trečią vietą Š. Ame
rikos lietuvių pirmenybėse ir su
žaidusi lygiomis su vienu geriau
sių MicKvest žaidėju P 
bu ir kilu meisteriu, k 

Kas tik turi gėrę skonį, 
viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER. INC. 

MARQUETTE PK„ 6211 S. Western , PR 8-5875 
— J. LIEPOMS 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai Kitom 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro. 

Sekmadieniais atdara n o 12 iki 5 vai. popiet 

V 

OR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Wm 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Californta 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai. 

rredlact. lr kitu laiku papai aus'tar. 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid. teL WAIbrook S-S048 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstą ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 X- Liberty Street 
Route 25, Elgin, Blinois 

TeL ofiso H E 4-5849. res. S88-22S3 

PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

2434 West 7Lrt Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakar. 7-» 
antr.. penktad. 1-5, treč, lr Sešt, tik 
snsltarns. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Ofiao — H £ 4-5758. 

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West 51st Street 
Va!anir-.» antradieriialn. pnnktadle-
niate 2-9 v. *«štadlpnLalu »•-! v. p n 
f tcnrita' oHImaisI oasrai nialtartma 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ DR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BVELDING 

7158 Soath Western Avenoe 
Plrmad., antrad.. ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vaL 9. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai ryto !kl 1 vaL p. p., iefttad. 
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p. 

Ofiso tel. RE 7-1188 
Bez. tel. 239-2919 

DR. MARIJA LINAS 
AKU&ERUA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos paira,! susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773: Rez. PR 8-47S3 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 West 63rd Street 

Valandos: 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 w . 7 ls* Stree* 

Telefona« 925-8298 
Valandos 2-S v. v penktad. 10-12 
v. r., z-s vai. vak. Sešt. 1-4 T vak 
Sekmad lr trečlad. ^ ^ ,xldirrta. 

Re*. teL WA S - S W r 9 7 ^ 

n DJ. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA I R MOTERĮ 

LIGOS 
Ofisaa ir rez. 2852 W. 59tfe S t 

TeL PRospect S-122S 
? e ^ t ***". P t " n - aDtr-- *•*• b 
v ^ s ^ ° 2 Ud 4 v»l. ir nuo 6 iki i 
£«>» S e S t a d *— * v- Popiet lr kits 
laiku — pągai guaitarlma. 
Of. teL H E 4-212*. Kaanj Gt 8-8199 

DR. V. TUMAS0N1S 
C H I R U R G A S 

**54 W « t 71at Street 
V a l :_2—4 p. p. fa. a__g T . 

Treč. fa- seatad. uždaryta 
Telefoną* — GRrr*ehm « 2«3* 

DR. A. VALIS-UB0KAS 
CTDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S^ECIALTBft A K r i E R U A IB 
mm MOTERŲ LIGOS 
2524 We»t 69th Street 

vajanaos 1 iki 4 lr 6 Iki 8 T. vak. 
Šeštadieniais 1 iki 4 v a i 

Trečiadienį uždaryta 

plrmad.. ketv.. 5 — si « i 
antrad. ir p e n k t . 1 — 4 ™* 

Priiminėja tik susitai vai. 
•u s 

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR fi-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECTALYB« VTBAC8 LIGOS 
2454 West 71rt Street 

(71-os ir Campbell Ava. kampas) 

Vai. 
vak 

V A ! V ^ d ^ i a 
Seštad. 9 v^ r. — 2 •—-s v. 

P p. 

DR. FRANK PLECKAS, 0PT, 
Jt*^ t* ^ ^ ?> G R 6--044 

Vai : 9 :šr,_ :Z:3« , . , .„„ ? j ^ 
Ki'om vs landom misįtArijg 

ra<laryta »otrad lT tr«V,»,1 

Tel. PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHTRURGfi 
6648 S. Albany Ave. 

P'rm.. antrad.. ketv. t—8 ». 
penkt. ir šeštad. 2 — i popiet 

Kitu laika pagal sasrtarlma 

Tel. ofiao PR S-044A. re*. H E 4-«150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3107 Weat 71st Sfreet 
""%:,} •f-'J* v P- P «• 7 I B s v. v 

Treč. lr SeStad. pagal susitarimą. 

Ofiso teL 767-3141. S a a , C39-484* 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAfl 

6449 So, Palmski Bosd 
L^c p

0 " r n a d • «-ntrad. ponktad. 1—* 



Itmgtinivjfatstybių tikslas — 

GARBINGA IR TEISINGA 
TAIKA 

Valstybės sekretorius Dean 
Rusk užsieninius klausimus 
svarsto saitai ir gana rezer
vuotai, nepadarydamas išs šo
kimų, kuriuos reikėtų atitai
syti ar atsaukt-'. Tiesa, kai kas 
palaikė išsišokimu, kai jis aną 
dieną iškėlė geltonosios rasės 
pavojų. Net pats prezidentas 
geroku įsikarščiavimu padarė 
pareiškimą, kad, g'rdi, jokio 
geltonosios rasės pavojaus nė
ra nei Amerikai nei kam ki
tam. Tačiau netenka manyti, 
kad sekretorius Rusk būtų su
klydęs. Geltonosios rasės pa
vojus buvo. yra ir bus. Ir tai 
reikia turėti galvoje visais lai
kais. 

Neseniai Dean Rusk kartu 
su spaudos atstovais diskuta
vo taikos klausimus Pacifike 
ir Azijoj. Pirmoje eilėje jis 
matė reikalą pabrėžti. kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
visai neblefuoja, kalbėdamos 
apie saugumo sutartis. Jos jų 
laikosi ir griežtai laikysis. Kal
bėdamas apie taiką Pacifike 
ir Azijoj, jis labai aiškiai pa
sakė, kad Amerikos atžviiigu 
taikos atstatymas ir palaiky
mas Az joj ir Pacifike nėra 
mažiau svarbesnis, kaip pa
čiame Vakarų pusrutulyje, ar 
vakarų Europoje. 

Dean Rusk dažnai atsako į 
Jungtinių Valstybių politikos 
Vietname kritiką. Atsako šal
tai ir net su visomis smulk
menomis. Atsako ir tiems, ku
rie yra linkę nepriduoti reikš
mės Washingtono įsipareigoji
mams ir pasižadėjimams ginti 
pietrytinės Azijos kraštus, jei 
jie būtų užpulti tikslu juos o-
kupuoti ir pa "igti . Šiuo kartu 
jis specifiškai kaiba apie Viet-
namą^Hf eiaa gysybos karas_ 

Komunistai agresoriai gink
luotai puola Pietų Vietnamo 
respubliką, siekdami ją paverg 
ti komunizmui, vietos gyven
tojai su Amerikos ir jos są
jungininkų pagalba ginasi, no
rint apsaugoti to krašto lais
vę, nepriklausomybę ir jo de
mokratinę santvarką. D. Rusk 
įspėjo Hanojaus komunistinį 
režimą, tuo pačiu ir jo užnu
garyje stovinčius Pekiną ir 
Maskva kad iie ner>asidarvtu 

-s= - g , — - . - tf - x: - * c 

klaidingų išyadų iš Vietnamo 
politikos krrjkos pačių ame
rikiečių tarpe. Tuo pasakymu 
Rusk primena priešui, jog ta 
kritika nė kiek nepaveiks į 
prezidentą ar vyriausybę keis
ti dabartinės politikos liniją, 
išsižadant savo įsipareigojimų, 
sulaužant padarytus susitari
mus. Iš visų Rusk pareiški
mų yra aišku, kad dabartinė 
politika nebus keičiama, karas 
bus vedamas iki laimėjimo. Te
žino tai laisvasis pasaulis, te
žino tai ir priešai. 

Pasikalbėjimas su Castro seser -

kimas — pasidaryti viso Ame 
rikos kontinento vadu. Jis nori 
būti pati svarbiaus oji figūra 
visoje Amerikoje. Jis niekada 

— Kodėl ji pabėgo iš Kubos. — Castro SVČ joja tapti visos Amerikos valdovu. — Negrą > .sunkins tik pavergęs Ku-
riaušes ir komunistai. — Ką Castro sesuo ma-.o apie Vietnamą. — Koks būtų jos pa- h$- siekia padidinti, praplėsti 
arimas lietuviams. — Kas galėtu būti Castro ipėd niu. savo v a i u i * ir l a kl>Pumi d» 

ba metų metais. Negalima nė 

Daugelio amerikiečių susi-
ne/vinimas Vietnamo karo rei
kalu, anot Dean Rusk. yra vi
sai suprantamas. Karo nieks 
nenori. Nenori jo nei JAV vai 
dž.a. nei Kariškosios jėgos. Ga-
ietų būti visai lengva išeitis 
iš šios Krizės: pasitraukti iš 
Vietnamo ir visą pietrytinę A-
ziją pahkti Azijos komuniz
mui, ko jis labai norėtų, ko 
jis kaip tik ir siekia. Bet kas 
sektų po to? Jungtinių Vals
tybių prestyžas skaudžiai nu
kentėtų, jos pasidarytų, kaip 
ir Sovietų Rusija, sutarčių iau 
žytojos, o dar blogiau ir savo 
saugumą išstatytų į didelį pa
vojų. 

Valdžios sferose labai gerai 
žinoma, kad vadinamųjų "kar
velių" — pacifistų esama ne
didelis skaičius, bet jis yra 
triukšmingas ir įtakoje prie
šų komunistų. Valdžia ir tai 
žino. Ji žino, kas stovi šian
dieninių triukšmadarių ir riau
šininkų užnugaryje. Esama ir 
tokio nusistatymo pilieč ų: pra 
dėti tokią karo ofenzyvą Viet
name, kad iškart būtų su
triuškintos komunistų karinės 
jėgos. Reiktų pulti ne tik Ha
nojų, bet ir komunitsinės Ki
nijos žemyną. Bet tai iššauk
tų plataus masto karą, kuris 
virstų trečiuoju pasauliniu ka
ru. Kaip matome. JAV val
džia to stengiasi išvengti. Su-
pnut' .: a. jei Kinija ar Sovie
tų Rus ja tokį karą pradėtų. 
Amerika būtų priversta stoti 

į atvirą karą prieš jas. 
* 

Tuo tarpu Jungtinių Valsty
bių nusistatymas Vietnamo 
klausim' nėra pasikeitęs ir ne
sikeis, kaip Rusk ir pats pre
zidentas yra pakartotinai pa
reiškę. Bus ir toliau siek ama 
įvykdyti savo įsipareigojimus 
ir ginam: Amerikos gyvybi
niai interesai. Šio tikslo siekia 
ma tam tikru santūrumu ir 
noru konfliktą baigti taikingu 
būdu. susitarimu, tačiau neda
rant priešui nuolaidų. Bus sie
kiama garbingos ir teisingos 
taikos, bet tik jau ne bet ko
kiomis -ąlygomis, kurios ga
lėtų pražudyti Pietų Vietna
mą, visą pietrytinę Aziją ir 
pažeisti Amerikos interesais, 
kokių ji turi toje pasauli© da-

Taika šiandien priklauso ne 
nuo užpultojo Pietų Vietnamo 
ir nuo tų, kurie padeda jam 
gintis nuo komunistinių agre
sorių, bet nuo užpuolikų — 
šiaurė Vietnamo ir jį remian 
eių — komunistinės Kinijos ir 
Sovietų Rusijos. Bet bent šiuo 
tarpu nesimato jokių ženklų, 
kad komunistinis frontas pa
dėtu į šalį savo ginklus ir su
tiktų sėsti prie taikos stalo. 

priespauda yra tokia šiurpi, kad n i z m a s 2 i n a u k a d m e s d a r t u_ 
jo paties tikra sesuo Juamta rim<? d a u g k ą d a r y r ; hel t a . - p 

Castro pabėgo i laisvąjį pašau- j p a t žįnau, k a d m e s galime tikė
lį ir savo jėgas be: gyvenimą t i s įgyvendinti savo siekimus. 

Apie Fidel Castro yra sako
ma, kad jo gaiva yra Pekine, 
o jo pilvas — Maskvoje. Ku
boje g: yra jo žiauriu teroru, 
polcme prievarta sukurtoji kru
vinai raudona d;ktatūra. Ta 

JUOZAS PRINSKIS 

sidžiaugti. Mes padėjome dau
geliui išsinerti iš to nesusivoki
mo ir suprasti, kas yra komu-

dabar ištrūkti iš Kubos. Dauge
lis kubiečių veržiasi į laisvus 
kraštus su viltimi, kad jie kuo 
nors galės pris.dėti prie Kubos 
šlaisvinimo ir komunistų tiro
nijos nuvertimo. 

— Kokia dahar religinė pa-
d?tis Kuboje? 

— Nuo to iaiko.'kai Kuba pa
sidarė Sovietų satelitas. Dievo 

dabar pašvenčia kovai prieš ko- j A š S^ k a s galite duodamą v a r d a ^ v r a išbrauktas iš viešojo 
•munizmo tironiją, siekdama iš- r^dįjo programą, kuri iš New gyvenimo. Pat. atsimenu, kaip 
laisvinti savo pavergtąją Kubą. 

Juanita Castro dabar gyvena 
Miami mieste. Tr s dienas teko 
skambintis į įvairias vietas, kol 
pavyko ją surasti ir- susitarti 
dėl intervievr. Radau ją kubie
čių globos centre Marta Abreu 
Foundaton (P. O. Box 710. 
Miami. Fla.). Antrame aukšte 
už savo rašomojo stalo sėdėjo 
ta jaunos, dailios išvaizdos 34 
m. amžiaus kubietė Juanita 
Castro. Siurpčiojant jos parū-

įsivaizduoti. kad jis sustotų 
Ar (astro ir apskritai ko

munistui turi kokį nors ryšį su 
ra-im"niis riaušėmis JAV-se? 

Esu absoliučiai tikra, kad 
daugelis dabartinių JAV prob-

kos, neišskiriant ir Kubos. Laiš
kai liudija, kaip tos laisvojo ra
dijo transliacijos yra sekamus 

\ r (filtro ir Pietų Ame
rikos sukilė iai. įtart zanai turi 
kokio ryšk> su ("astro? 

- Visos partizanų grupes, 
veikiančios Lotynų Amerikoje, 
yra įkvėptos, diiiguojamos. pa
ruoštos ir lemiamos raudono-
sos Kubos. Ne vien tas. Yra 
didelis skaičių-; raudonųjų ku
biečių, kurie yra infiltruoti į 
Lotynų Amerikos kraštus, kur 
jie diriguoia sukilimus. Ameri-

radijo programa, kuri iš New 
Yorko vra perteikiama j Centro Prasiveržė persekiojimas religi-
ir Pietų Ameriką. Esu aplan- Jos- ^ a č Katalikų Bažnyčios, 
kiusi eilę universitetų su paskai- D a r būdama Kuboje steng ausi 
tomis. Buvau išvykusi į Brazi- t a- persekiojimą švelninti ir ta

da turėjau progos stebėti, su 

lemų yra tiesioginis Kubos ko-
m.mistų propagandos ir veiki- I kos pusrutulio laisvieji kraštai 
me padalinys. Rasnė probie- j turi pakankamo pagr ndo im-
ma yra vienas iš ginklų, ku- - t;s stiprių priemonių prieš Ku-
nuo Castro pasitiki. bos režimą. Mes tik neturime 

Ar jūs manote, kad Cast- atsakymo, ktniėl Amerikos vals-
ro yra taip pat užnugary jp ir tybės nesiima žygių, kokiu sub-
11/ sąjūdžio sustabdyti amen- versvvinė raudonosios Kubos 

liją. Argentiną, Kolumbiją. Ve-
necuelą. Panamą. Domininko
nų respubliką. Puerto Ricą. vis 
kalbėdama apie komunizmo ti
roniją. 

— Ar atvyktumetr, jeigu lie
tuviai pakviestu j kurią savo 
koloniją? 

Su malonumu kad tik ga-

kokiu kruvinu žiaurumu komu
nistai veikė prieš tikinčiuosius. 

pintą kubietišką kavą. šsivystė | ė č i a u ištaikyti į savo gana gau
sią darbų ir išvykų e lę. (Pasitei 
ravus pas jos sekretorę paaiš
kėjo, kad ji nestato jokių sąly
gų išvykoms. Kiek kas aukoja, 

kaip ir Jūs \nsi, kurie pabėgote perduoda tai į pabėgėlių kubie-
iš savo krašto: negalėjau rem- č i ų į ^ ^ fondą. Suprantama. 

toks pas;kalbėjimas: 
— Kodėl Jūs pabėgote iš Ku

bos? 
— Del tos pačios priežasties. 

kad kviečiantieji apmoka jos ir
ios vertėjos kelionės ir viešbu
čio išlaidas. Ji supranta angliš
kai, bet dar nepasiruošusi ang
lų kalba duoti paskaitas. 1 

— Ar daug kubiečiu yra pa
siekę JAV-bes? 

— Gal taip apie milijoną. Ir 
tai įvairios soc;alinės padėties. 
Tiesiog jaudinantis faktas, kad 

Spaudoj ir gyvenime 

LIETUVIAI - STATYBININKAI 
TAŠKENTE 

ti komunizmo. Neįmanomas gy 
venimas komunizmo diktatūro
je. Aš esu viena š tų kubiečių, 
kuriuos apgavo revoliucija. Pa
bėgau 1964 m. birž. 20 d. per 
Meksiką į kur galėdavau iš
vykti aplankyti savo sesers. 

— Ar turite kokį nors ryšį su 
savo bro'fri «r kitais nuo to lai
ko, kai pal'kote Kubą ? 

— Kai palikau Kubą, jau ne- atvyksta pačios kukliausios šei-
berjalaikiau ryšių su savaisiais. m o s žvejų, darbininkų, žemdir-
Kuboje yra mano broliai: Fide- b j q J i e neįstengia sulaukti ei
tis. Raulas ir Ramos, o taip pat Į§S dabar suorganizuotais of-
dar dvi seserys Augustma ir daliais išvykimo būdais. At-
Angelita. JAV-se aš esu viena. piaukia slapčia laivais. Kubos 

— Kaip Jums patinka gvve- vyriausybė skelb'a propagandi-
nimas JAV-se? n e s įįnias, kad tik turtingieji 

— Čia labai gera. bet aš beve- K u b a palieka, bet tai melas. Tą 
lyčiau gyventi savo tėvynėje t u r i ft^s ^ 
Kuboje, nors amerikiečiai man _ 1 ^ sekasi atvykusiems 
yra geri. kubiečiams įs&urti? 

— Kokie vra Jūsų s'ekimai 

kiečiu žyghis Vietname? 
— Nėra jokios abejonės, kad 

visi elementai, kurie diriguoja 
šį sąjūdį, yra komunizmo inspi
racijoje. Šis sąjūdis yra finan-

i siškai raudonosios Kubos re
miamas ir iš ten diriguojamas. 

— Kokia JŪSŲ pačios nuo
monė apie amerikiečių dalyva
vimą Vietname? 

— Aš manau, kad JAV-bės 
pildo savo istorinę pareigą 
sustabdyti komunistų agresiją 
Azijoje. Vienintelis kelias su
laikyti raudonųjų agresiją yra 
išeiti prieš su didesne jėga. 

- Ar lūs būtumėte pa auk! 
t.'m, kad Amerika imtųsi kari-

vrikla reikalauja. Kartais mes 
mame abejoti, ar šie kraštai 
bepaiso. kad juos gali ištikti 
toks pat likimas, kaip Kubą. 

Ar daug rusu yra Knhoje? 
— Daug. bet ką jie pasiekia. 

tai ne rusifikacija, o "ruinaci-
ja" — griovimas. Daugiausia 
tai kariniai technikai, kurie ku
biečius moko. kaip naudoti ru
siškuosius ginklus. 

Ar Castro turi raketų, ku
rios pasiektu Miami ir kitus 
•I A V miestus? 

Nesame tikri, kad iš Ku
bos yra išgabentos raketos, ku
rios anksčiau ten buvo nuvež
tos. Mes įsitikinę, kad dabar 

niu priemonių prieš komunrsti- Kuba yra tapusi militarinė grės-
!>•• Kubą.' i mė. 

— Dauguma kubiečių, kurie 
dabar yra JAV-se, norėtų, kad 
JAV ir kiti Amerikos kraštai 
te;ktu kubiečiams priemones iš
laisvint i Kubą. Mes vieni nega-

ča, JAV-se? 
— Aš nor*u painformuoti vi-

— Kubos pabėgėliai susilau
kia pagalbos iš JAV įsteigtu 
šalpos centrų, kurie ne tik su

sus, koks dabar yra gyvenimas šelpia, bet padeda įsikurti, at-
Kuboie Čia yra daug tokiu su
simaišiusių žmonių. Noriu jiems 
parodyti, kaip yra pavojinga 
turėti komunistų kontroliuoja
mą kraštą taip arti JAV-bių. 
Kubos komunistai nekenčia 
JAV. 

Be to. mes. kubiečiai, stengia-

rasti darbą. Aš pati, duodama 
radijo paskaitas, rašydama 
straipsnius, susidarau sau pra
gyvenimo galimybes ir nesu 
šalpos reikalinga. 

— Ką pasakoja iš Kubos at
vykusieji pabėgėliai? 

— Jau pats faktas, kad iš
mes gauti pagalbos, kad ga- vykdami jie turi palikti sav. 
lėtume išvystyti antrąjį savo namus, savo nuosavybę, net 
-nepriklausomybės karą. Ir aš kartais savo šeimas, rodo, kaip 
savo kukliomis pastangomis no- kubiečiai savo tėvynėje neturi 
riu čia taip pat padėti. laisvės. Komunizmo prespaudo-

— Ir kaip sekasi? je gyvenimas neįmanomas, ko-
— Per porą metų vis dėlto kru tik atžvilgiu besvarstytu-

esame padarę pažangą. Gal ne mei. Aš drįstu tvirtinti, kad 
tokią didelę, kaip norėtume, bet nemažiau kaip 90'r Kubos gy-

Juamta Castro su red. Juozu Pnu»s-
kiu Nuotr J. Andrišiūno 

Aš asmeniškai padėjau seselėms 
to vienuolyno, kuriai:! pr klausė 
mano buvusios mokytojos. Net 
^koplyčia tos mokyklos, kurioje 
Fidelis mokėsi, buvo išniekinta, 
iš jos išmetant šventus dalykus 
ir užkabinant Lenino, pates 
Castro paveikslus. Tai buvo p̂ >-
len jėzuitų mokykloje Hava
noje. 

— Kaip Fidelis tapo komu
nistu? 

— Mes visada rūpinomės dėl 
jo būdo. Jis v 3 buvo tok - kie
tas, absoliutus. Beaugdamas j :s 
vis labiau buvo užsiėmęs Ku
bos problemomis. Mes tikę jo-j kad 
mės. kad jis bus asmenvbė. bet Į -
nenumatėme krypties Po revo- '• radijo stočių? 
liucijos jis apgavo ir savo šei- t — Taip. č& pat 

— Ar nesiruošiate čia, Ame
rikoje, sukurti šeimą? 

— Esu netekėjusi ir tuo tar
pu dar nieko nesu pasirinkusi. 

— Ar yra kokių kultūriniu 
lėtume kariauti, bot iš k tos pu- aimikiii kubiečių pabėgėlių tar
šęs mes nenorime, kad ameri- pe? 
kiečių gyvybės būtų aukojamos — Yra nemažai. Kai kurios 
Kuboje. Mūsų žmonės nori už vienuolių mokyklos, kurios ne
laisvę kovoti patys, bet mes re;- begalėjo veikti Kuboje, atsistei-
kalingi pagalbos. JAV davė gė Amerikoje. Leidž!ame savo 
mums paga.bą, kai mes kitados laikraščius. Yra kubiečių bale-
kovojome dėl savo nepriklauso- to trupė. Jauni kubiečiai eina 
mybės prieš Ispaniją. Reikėtų, mokslus JAV-se. 
kad pagelbėtų ir dabar. Mes Mes turime nemažai lirtu-
mokame laukti ir mes tikimės, vių išeiviu JAV-se. Ką jiems 
kad JAV padės, kai bus pri- patartumėte? 
brendęs laikas. — Visų pirma norėčiau pažy-

— Ar jau dabar kas nors iš mėti. kad nei viena tauta, kuri 
janmj kubiečiu išeivių ruošiasi yra komunizmo pavergta, nettt-
išlaisvinhno kovoms? j ri prarasti vilties ir entuziaz-

— Yra įvairios orsamzaciios, mo. Privalo kovoti, siekdama \m-
kurios ruošia kubiečius, kad laisvinimo. Mes. kubiečiai, esa-
laikui atėjus, jie būtų pasiren- 1 me paskutiniausioji komunizmo 
gę kovoti už Kubos išlaisvinimą. ' auka. Ir mes darome pastangų 

Ar Jūs klausot's Kubos 
radijo? 

— Daugeliu atvejų klausau
si. Tarnais gaunu Kubos laik-
rašč'us. Ir tai man sudaro ne
mažai skausmo, nes matau la
bai daug melo. falsifikacijų, 

unku pakelti. 

atgauti laisvę. Nežiūrint, kad 
mes esame dar nedaug metų 
komunizmo vergijoje, mums at
rodo lyg šimtmečiai P̂ -t. mes 
neturime abejonių, kad sulauk
sime išsilaisvinimo. Taip pat 
ateis laikas, kad lietuviai, es
tai ir visos rytų Europos tau-

mą. ir v;są Kuo?. Mes niekada 
netikėjome kad j^s pasielgiu 
taip, kaip jis pasieigė. 

— Ar yra kokia ga!imyb«, 
kad Fide'is nusivils? 

esame atsiekę, kuo galėtume pa- ventojų. gal net daugiau, norėtų votišką komunizmo formą. Jo 

Ar yra laisvosios Kuom tos turės vyriausybes, kokių jie 
patys nori. Jokia auka nėra per 

Miami mies- didelė, siekiant laisvės. 
— Jūs esate aktyvi prie* ko

munizmo prievartą. Ar nesibi
jote jų to naciško teroro? 

— Aš žinau, kad komunistai 

te. yra radijo stotis, kalbanti į 
Kubą. Ir ten yra tobulai girdi
ma. Specialios New Yorko ra
dijo transliacijos girdimos ne 
tik Kuboje, bet visoje Pietinė- gali įvykdyti pačius biauriau-

To nesitikiu. Jis kuria sa-1 je Amerikoje. Mes gauname sius veiksmus, bet aš pildau 
daug laiškų iš Lotynų Ameri- (Nukelta į 4 psl.) 

Spalio 13 u. į Vilnrų buvo su
šaukti "Taškento statytojai" iš vi
sos Lietuvos. Jiems dalino ženk
lelius, kaikuriems ir "garbės raš
tus" už gerai atliktą darbą. Ta 
proga vaizdžiai papasakota, kaip 
tiems statytojams teko dirbti Ta
škente "Tiesa" nr. 241. 

"Ai mačiau šių vaikinų ir mer
ginų veidus susirūpinusius, ir pik 
tus, ir labai pavargusius. Jie iš
skleidė Taškente pirmąja palapi
nę, kai temperatūra net pavėsy
je pasiekdavo daugiau kaip ke
turiasdešimt laipsnių (t.y., dau
giau kaip 104 laips. F.) karščio. 
Tokių karščių uzbekai nematė 
^jtjoiau taip aštuoniasdešimt me 
tu. Mūrininkų brigados nrigadi-
vadkm RtibotU Gasys. nuo pir
mos iki paskutines dienos išbuvęs 
Taškente, prisiminė, krtip nuo 
plytų kaisdavo ranKos. o nuo dul 
kili ii karJcio nebūvu kun kve-

•^,,^•1 OoT.fTiou n n l uU ripęsmfryip 

čius išsėdėjo už vairo vilnietis A-
leksiejus Garkuša, daug sunkių 
reisų buvo jo gyvenime, tačiau 
Taškente buvo surukiausra. Jis pa 
šakojo, kaip nuo karščio radia
toriuje užvirdavo vanduo, o ter-

jinometras kabinoje rodydavo še-
išiasdešimt laipsnių (140 lp. F) 
Tačiau visi — ir mūrininkai, ir 
kranininkai, ir vairuotojai —kai 
reikėjo, dirbo net po dvi pamai
nas". 

Sako. — "istorija nežino tokių 
statybos tempų", o taip buvę to
dėl, kad... "nė vienas tarybinis 
žmogus neliko abejingas savo bro 
li.i uzbekų nelaimei". 

« . - ' • - ' : - - - : 1 . 1 - . . ^ 1 -
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mi tų pasigėrėjimų, bando spręs 
'ti tokį "aritmetikos" uždavinį: 
I "zboku krašte apie 9 mil. gyven
toju. IŠ jų — apie h mii. uzbe-

(Nukelta ) 7 psl.) 

v » KataiiKy Bažnyčia 
ir lietuvybė 

m. tsButcvmm 
Aukštaitijoje ir Rytų Lietuvoje veikė nemažas bū 

rys susipratusių lietuvių kunigų. Pirmiausia tenka pa
minėti Panemunėlio parapijos švietėją kun. J. Kata-
lę. kuris turėjo būrį knygnešių, gabenusių jam kny
gas, gautas knygas dažniausiai veltui išdalindavęs. To
je parapijoje kun. A. Sabaliauskas su kun. J. Paliu
ku ir kaikuriais pasauliečiais buvo įsteigęs "Nemune-j 
Iio ir Apaščios" susivienijimą tautiškai sąmonei skleis-
ti ir spaudai platinti. Joniškio klebonas Liudvikas; 
Šiaučiūnas. Šimonių klebonas Vincas Bijeika. už pa-! 
sisakymą prieš rusų cerkvinę mokyklą pažemintas 
Šiaulių vikaru. Joniškėlio klebonas Antanas Borkevi-į 
čius, Pušaloto klebonas kun. Jaskevičius, Kurtuvėnų, | 
vėliau Smilgių vikaras Dominikas Tuskėnas. Kriukų! 
vikaras Kaz. Marma. kun. Mykolas Opulskis ne tik 
patys skleidė spaudą, bet ir organizavo knygnešius. 
Dusetose kun. Naudžiūnas knygnešius buvo suorgani-
âvci< oroujos p<*gi iuuAis. j»c uirvuaVį priesaiką ;r kai 

bėdavę nuskirtas maldas. Veiviržėnų vikaras ir nuo 
1899 m. Leliūnų klebonas Ant. Masaitis iš knygne
šių nupirktas knygas veltui žmonėms dalindavęs. Tau
ragnų klebonas Jonas Tomaševičius. buvęs suimtas pir 
moįe knygnešių bvloje. rėmęs knygnešius. Pušaloto 

klebonas Rimkevičius. Anykščių vikaras M. Petraus
kas, Rudiškių filijalistas Adolfas Paeevičius, Saianto-
se, Pumpėnuose. Skapiškyje ir Xf irr.'je vikaravęs kun. 
Adomas Jusis. Kupiškio vikaras J. Kasperavičius, Bab 
tų vikaras Vincas Zapkus. Vyžuonų klebonas Juoz. 
Paškevičius. Radviliškio vikaras Adomas Pranckūnas, 
Debeikių klebonas K Olšauskis, Papilės, vėliau Debei
kių kleb. J. Matulevičius. Sėdos kleb. J. Tamošauskas, 
Kamajų kleb. J. Jakimas, Gaurėje ir kitose vieto
se kunigavęs kun. Dom. Pocius rėmę knygnešius ir pa 
tys platinę spaudą. PCaip neįmanoma suregistruoti pa
sauliečius knygnešius, taip pat sunku suminėti visus 
draudžiamos spaudos platintojus kunigus. 

Savo skatinamuoju žodžiu kunigai yra ne vieną 
pasaulietį uždegę tautos meile bei pasišventimu ir pa
siryžimu platinti lietuvišką spaudą. Didyis Sūduvos 
knygnešys kun. Martynas Sidaravičius prisipažįsta. 
kad jis tapęs uoliu spaudos platintoju dėka vysk. M. 
Valančiaus paraginimo. A- rodo. kad ir knygnešių 
"karaliui" Jurgiui Bielsnini salėjo turėti tlm tikros 
įtakos pasišvęsti visą gyv mą platinti spaudą vysk. 
M. Valančiaus juo pas;* i--'-imas ir per jį pasiunti
mas pinigų į Tilžę H<-,' kų raštų spausdinimui. 
Vyskupo autoritetas ir pagarba žmonių tarpe buvo di
delis, jo pasikalbėjimas ir paturimas jaunam Jurgiui 
Bienmui . kuris buvo ketinęs Kaune stoti į kuiugų 06-

, minanją, galėjo turėti nemažos įtakos. 
! Griežionių dvaro savininku; rūsiui Didžiuliui tu-
' rėjo nemažai įtakos Indrioniškio lilialistas Viskanta, 
i Jis, gavės iš Kupiškio klebono kan. Kl. Kozmiano pa-
isiskaitvti "Aušrą", pradėjęs iš Prūsų gabenti lietuviš

ką spaudą, buvo vienas iš žymiųjų rytines Lietuvos 
spaudos platintojų. Iveliūnų klebonas Rusteika įsm

igę į knygnešių darbą savo zakristijoną Ant. Ratkevi
čių: Šeduvos parapijoje knygas platinės Matešius pa
gal kun. Pr. Janulaičio sudarytą planą, jį pinigam 
romdave Šeduvos kunigai: Šiauliuose knygnešro tapo 
V. Pečiulis kun. Butėnos įtakos dėka: Kovarske Mal
džius, gavęs knygų išplatinti iš kun Prano IZPIH?-. 
pats tapęs knygnešiu: Pakuonio zakristijonas Ant. 
Bajoraitis kun. Pr. Bučio paragintas pradėjo gaben-

; ti spaudą; rytinėje Lietuvoje plačiai verkusį knygne
šį Matą Balčiūną prikalbinęs Pajūrės klebonas M. šai-

I kūnas: Joną Č'-pulį Radviliškio vikaras Adomas 
Pranckūnas; vieną iš artimiausių Garšvių knygnešių 
organizacijos narių Juozą Sakalauską —kun. FVlik-
sas Rudokas: Antaną Krasinską — Voverį — kuni
gai Eidrigevičius ir Vrenužis: Vincas Kazanauskas. iš
girdęs kun. Leonardo Tarvydo žodžius per pamokslą 
kad lietuviai privalo būti msijonieriais. mokvti vai
kus ir platinti spaudą, tapo vienu iš uoliausių knyg
nešių, aprūpindavęs net 16 parapijų knygomis: Petrą 
Šembelį paskatino platinti knygas Pasvalio kun. But
kus ir pradžiai davęs 50 rublių: Salantų kunigų įjung-

Itas į knygnešių eites Juozas Stropus, Antanui Batai-
čiui knygnešystės pradžią padarė kun. M. Opulskis. 

;gas ir jas deginti, o jų vietoje skleisti lotynų raidė-
Įmis lietuviškas knygas; S. Neteckiui tapti škapler-
ninku ir spaudos platintoju pataręs Raseinių dominin-

. konų viršininkas. 

(BUJ dauglsa) 
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SUDEGINTA STUDENTĖ 
IR JOS KASOS 

Kalba buvę partizanai tik ką pasiekę Vakarus 

Stovim Lietuvos nepriklauso- Trumpoje kalboje ragina visus 
mybės atstatymo 50 metų su- , būti drausmingais. nerodyti 
kakties išvakarėse. Visos lė tu- žiaurumo, vieningai dirbti Lie-
vių kolonijos laisvajam pašau- tuvos išlaisvin'mui. Ba igdamas 
lyje sujudo, kaip įspūdingiau . pakartoja dažnai girdimus žo-
ir reikšmingiau tą sukakti pa- džius: "Amerika greit įsi jungs 
minėti. Išeivijos lietuvių cent- į kovą prieš bolševizmą*', 
ras -— Chicaga iš anksto j Po oficialių įsakymų ir L'e-
numatė pagrindinį, išskirtiną, tuvos himno partizanai sėdo už 
minėjimą. Retos energijos ir gausiai šeimininkų parengto 
didelio idealizmo žmogus, da
bartinis Chicagos Alto pirm. 
Julius Pakalka puikiai suprato, 
kad įspūdingiausiai. įtikimiau-
siai ir išliekančiai ta proga ga
li prakalbėti menas. Jo pas-

stalo. Bekandant pirmuosius 
kąsnius, staiga pasirodė keli 
partizanai, nešini sužeistą par
tizanę M. iš Girkalnio apylinkes. 
Rinktinės žvalgai pranešė, kad 
nuo Seredžiaus ;š pietų ir nuo 

t angų dėka poetas St. Santva- Girkalnio iš šiaurės t raukia di-
ras sukūrė žodžius naujai "Ko- dėlės enkavedistų jėgos link 
votojų" kantatai, o komp. J. Juodaičių. 
Gaidelis — muziką. Taip Lie- Paskubomis užkandę, dejuo-
tuvos uepr. atstatymo 50 metų jančią sunkiai sužeistą par t i -
sukakčiai paminėti turim nau- zanę nešdami, kovotoja ' pasku-
ją simfonine kantatą, kurią va- bomis. kaip ūkas, dingo tamsė-
sano 19 d. Operos rūmuose, jančiame miške. Maždaug vi 
s:mfoniniam orkestrui palydint, dviejų valandų, kaip m a r a s 
drauge su solistais atliks "Dai- ( k a

: p tai tapat inga nau ia ia i 
navos" ansamblis, berods, tai- "Maro" operai! V. R . ) , užnlū-
kininkaujant "Čiurlionio" an- do važ'uoti ir pėsti raudon-
sambliui iš Clevelando. kepuriai ir jų kruvini talkinin-

Kultūros kongreso proga sta- kai stribai. Neva ieškodanv p a r 
tomą nauja komp. D. Lapinsko tizanų. ver tė visus kampus . Lie 
opera "Maras", vaizduojanti pė atnešti lašinių ir duonos. A-
senovės ir šių dienų Lietuvos pylinkės ūkininkai tokius "sve-
nepriklausomybės atstatymo č 'us" pažinojo ir maistą laiky-
metus ir kartu jaunųjų meninin davo užkastą giliai žemėje, 
kų duoklė išeivijos lietuvių kū- Tiems kurie nespėdavo paslėp-
rybiniam lobynui, kuris liudija ti. grėsdavo badas. 
lietuv'ų tautinę gyvybę, kuri y-
pač yra būtina, vedant ilgą 
kovą už Lietuvos laisvę. 

Chicagos Lietuvių operos sta- Miškuota žemė t a r p Dubysos, 
tomame^ "Fidelio" būsimieji žiū Mituvos ir Nemuno, toli nuo 
rovai ras nemažai atramos ir didel'ų centrų, kuriuose laiky-
stiprybės laisvės kovoje, kur Gavosi NKVD ir išdavikų s t r , 
pasaulinio genijaus Beethoveno bl4 fa l in ia i , suteikė puikų prie-
kūryba kaip tik skirta tiems 

sprogdino. Nė vienas gyvas ne
pateko į raudonųjų rankas Kar
tu su C'epoiuu žuvo Mileris ir 
penki kiti. ž nomi tik slapyvar-
dž ais. Vienas iš jų vadinosi Bi
jūnas, kitas Eglė. 

Provokatorių dalinys 

Po šio įvykio vienu metu pa
sirodė t rys šimtai lenkiškai kal
bančių "vokiečių", tariama; iš 
Birbiliškės miškų atvykę nu
bausti vietos komunistų. Kas 
prasi tarė prieš komunistus, tuo - . 
visus sekančą naktį "nute.sr" i 
vietoje. Tik šį kartą pasirodė 
ne vokiškomis, bet NKVD uni
formomis. Tą naktį Raseinių -
Kėdainių - Kauno apskritose 
graudžiai liepsnojo ugnys šau-

; dė patrankos ir kulkosva:džiai. 
Ūkininkui Liaudanskui gyvam 
nulupo odą, sudegino namus. 

j Urbučio namus užėmė ir visą 
Į šeimą iš septynių asmenų, dar 
i su svečiuosna atėjusiais dviem 
j kaimynais, sudegino gyvus. Ry-
| tą kaimynai degėsiuose atpaž:-
; no atostogų atvažiavusios iš 

Kauno studentės Urbaitytės gel
tonas kasas. 

Panaš ;ų atsitikimų apylinkė
je ž'noma keliolika. 

Partizanai priešinosi su įnir
timu. Raseinių ir Kėdainių par
tizaną" susijungę puolė stipriu? , reikalinga sargybų, bet aš pati 

, NKVD dalinius Betygaloje. Pno visada budžiu. 
limas nepasisekė, žuvo virš 50 

; partizanų, jų ta rpe ir Grajaus- -*** J ū s , a i k o t § s " ^ ' J 0 * 
atžvilgiu? 

P.etų Vietnamo naujojo prezidento Nguyen Van Thieu prfcsrika. Už 
jo viceprezidentas Nguyen Cao Ky. Naujasis prezidentas kvietė Šiau
rės Vietnamą į taiką, tačiau komunistai dar mano. kad galės iaimėt: 
ir negalvoja apie taiką, todėl stiprinami bobbardavi.mai. kad pama
tytų, jog taika vertingesnė už karą. 

PASIKALBĖJIMAS SU CASTRO 
SESERIM 

(Atkelta iš 3 psl.) 

savo pareigą ir nesibijau nieko. 
— Ar esate gavusi kokių gra

sinančiu laiško? 
— To nesu gavusi, bet aš ži

nau, kad man stengėsi pakenk
ti, ypač mano kelionėse po 
JAV-bes. 

— Ar J u s saugo JAV detek
tyvai? 

— Nesijaučiu, kad būčiau 

Cia dar būtų galima papildy
ti tuo. ką Juanita Castro yra 
pareiškusi JAV atstovų rūmų 
komitetui, tiriančiam priešvals
tybinę veiklą. Šie pareiškimai 
išspausdinti: "Testimony of Ju
anita Castro Ruz. Hearing be-
fore the Committee on Un-A-
merican Activities House of 
Representatives". 

Čia ji pasisakė, kad ji dar
bavosi vykdant perversmą prieš 
diktatorių Batistą. Ji keletą 
kartų vyko į užsienį telkti lėšų 
sukilėliams. Tačiau komumstų 
mažuma apgavo kubiečius, klas 
ta įs ;st;prindami valdžioje. Ji 
liudijo, kad jos brolis Castro 

Pirmieji gink'ą pakele 
okupantai 

kų kaimo septyni vyrai. Iš jų 
žinomi tik brohai Lukošiai, — į _ Esu katalikė. Kas sekma 
tokią dokumentuotą ir žiauna* : dienį einu į Miišas. Norėčiau tik, I Kubos ūkį nubloškė į pačią že 
graudžią istoriją pasakoja vy- ; kad katalikų Bažnyčia ryžtin- [ miaus'ą laipsnį. Kinija, Rusija, 
rai. tik ką per Lenkiją pase- j gį a u reikštųsi prieš komuniz- o taip pat ir Kuba žino. kad 
kę laisvuosius Vakarus. j mą. ryžtinga demokratinių valsty-

Tegu mūsų brolių ir sesių did- | Kalbėjomės Juanitos Castro bių veikla sukliudė komunistų 
sukurto Marta Abreu fondo pa- planus įsistiprinti visame pašau 
talpose, 1314 S. W. 22 St , Mia- lyje, dėl to j 'e taip šaukia prieš 
mi. Fla. 33145. Tas fondas yra amerikiečių kišimąsi į Vietna-
skirtas padėti kubiečiams pabė- rną ir kitur. Didžiausia komu-
gėliams, kurie pasiekia Ispani- nistų jėga yra sugebėjimas už-
ją. Meksiką, Jamaiką, kur jie maskuoti savo imper'alist:niu.3, 
negauna tos paramos, kaip grobuoniškus siekimus. Juk ir 
JAV-se. Tarpais kalbėjomės is- Kinijos komunistai buvo įsten-

Atsisakė privilegijų, kad 
kovotu dėl laisvės 

Juanita Castro tvirtina: "Aš i 
g3lė^au Kuboje priklausyti val-
danč ųjų klasei ir džiaugtis vi
jomis pr vilegijomis bei pato
gumais, kuriuos turi tie, kurie 
priklauso naujajam Kubos re-
ž'mui. tačiau mano krikščioniš
ki ir demokratiški įsitikinimai 
neleido man nutylėti tų dalykų. 
kuriuos pradėjau pastebėti... 
Aš asmeniškai buvau liudininkė 
visų žiaurumų ir kitų baisių da
lykų, kurie pradėjo darytis ma 
no tėvynėje. Aš turėjau mora
linę pareigą pasmerkti tai prieš 
v;są pasaulį, padėti savo kraš
tui, savo broliams... Turiu pas
tebėti, kad kai aš sakau 'bro
lis', aš turiu minty savo tau
tos žmones, bet ne Fidelį a r 
Raulą Castro". 

Toliau pasakojo, kaip Castro 
visus apgavo, žadėjęs laisvus 
rinkimus, o kai tik įsistiprino, 
užgniaužė net ir spaudos, radijo 
ir televizijos laisvę. Kuboje ir 
negrai kenčia tuos pačius sun
kumus. Užtat Castro nenori iš 
Kubos kleisti negrų, kad nepa
kenktų jo propagandai JAV-se. 

Juanita apie tironiją Kuboje 
Komunistai Kuboje įvedė žiau

raus teroro tironiją. Daugelis 
patriotų be teismo buvo užda
ryti į kalėjimus. Saujelė komu
nistų, naudodami neįtikimas re
presijos priemones, tironiškai 
valdo Kubą. Bet kuris, kas ban
dytų Kuboje sušaukti protesto 
mitingą, tegalėtų džiaugtis sa
vo gyvybe gal tik penketą mi-

vyriška kova už laisvę ir au
kos, sudėtos kruvinojo Stalino 
metais Lietuvoje. sujung :a mū
sų gretas kuo iškilmingiausia' 
atžymėti Lietuvos nepriklauso 
mybės a t s ta tymo 50 metų su-
kakiį ir toliau vesti v'enip.gą 
kovą už Lietuvos nepriklauso
mybės ats tatymą. VL Rra. paniškai, bet daugiau padedant gę įtikinti amerikiečius, 

jos vertėjai Yolandai Montero. j :ems terūpi agrarinės 

kurie yra nelaisvėje, neatsižvel
giant, ar tai buvo v'duramžiais 
ar š ;ais moderniais laikais, ku
riuos mes gyvename, nes tik
rasis menas kalba visiems lai
kams. 

Mūsų menininkų galngos kū
rybinės našvaistėms 

globstį miškiniams. Čia nuo 
latos laikėsi z v laikinai slėpėsi. 
Juodaičių. Girkalnio. Betygalos, 
o ta : p pa t Aroga los . Čekiškės, 
Seredžiau^, Veliuonos, net kar
tais Užnemunio (Suvalkijos) 
part ;zanai . 

Veiksmai pr 'eš bolševikus pra 
sidėjo tik bo'ševikams sugn-

taip ryškiai švieč'ant. tegu šia žu" Lietuvon. Vietinis probolše-
proga prakalba ir fiettniaj par
tizanai, kurie 1944 — 1951 m. 
vedė žūtbūtinę laisvės kovą o 
kupuotoje Lietuvoje, kad lais
vė vėl sugrįžtu i ta šalį. kur' 
p reso buvo prievarta okurmo-
ta baigiantis IT pas. karui. 

Šį kartą čia pateikiu gyvųjų 
laisvės kovų ludminkų pasa-
koiimu dali. ku iečia Duby
sai - Mituvos partizanas. Tai tik 
dalis ilgo pasakojimo. karia 
tilps knygos "Kritusių už !a 9-
vę" II tome. 

Dubysos - Mituvos anvlinkėsc 

vikinis elementas tuoj šoko tal
kininkauti rusams ir pradėjo 
suvedinėti "sąskai tas" su kai
mynais. Part izanai iš kar to gink 
lo nevartojo, pasitenkino geru 
kailio -'špėrimu ir perspėjimu. 
Pareikalavus partizanų kraujo 
aukų. pamažu pras ;dėio išda
vikų likvidavimas. Part izanu 
teismo nutarimu sušaudymas-
LTSR deputatės mokyt. S t o 
nienės vyras , taip pat pirmos'os 
okupacijos metu išvežimuose 
NKVD talkininkavęs, po to p;>-
sfteręa stribu Anicetas Klenaus 
k-'s. iš M-'tuvos kaimo part i jos 

Lietingas 1949 m. rudens ra- ats-'ųstas su part i jos bilietu 
vakarys. Girkalnio - Seredžiaus Jukna, organizavęs apylinkėje 
vieškeliu rūksta bolševiku ma- pirmuosius kolchozus. Taip pat 
šinų kolonos, tarška tankečių pakar tas komunistams talkinin

kavęs Pranas Stašai t is — va
dinamas "Mauruku", ir jo du 
sūnūs enkavedistai Ti tas ir My
kolas. 

vikšra ;. Tik poros kilometrų at
stume nuo vieškelio iš Juodai
čių miškų išlenda partizanų ko
lona. Visi su lietuviškomis ka
riškomis un-'formomis. su Ge
dimino stulpais. Raseinių rink
tinės ženklu ant rankovių. 

Apsistoja pas namiškės ūki
ninką, kurio «ūnus. nors būda
mas namie, tarnavo part za-
nams žvalgu. Rinktinės vadas, 
buvęs Raseinių gimnazijos mok 
sleivis B. A. išstato aplink t :rš-

Part izanų aukos 

Ilgos kovos pareikalavo daug 
nart izanu aukų. Sprogdindamas 
Juodakiuose aps ;stojusį NKVD 
dalinį žuvo K. Mockus iš Juo
daičių. Kautynėse su enkavedis 
ta i s žuvo bei sugaut i ir išvežti 
^ibiran negrįžo kiti apylinkės 
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tai medžių priaugusia sodybą pa r t ^ -ma i : Kazys Kvetkus . Ar -
sargybas ir grįžęs susirinkimą 
pradeda "Tėve mūsų" malda 

GRA*|A|JSIA nnv»MA 
BET KOKIAI PROGAI 

Pinki.'ius'in a i i t fn t i škn ilg-o n m i : m n 
ltoti)\'iH;a plo'.'St^lP zr:\v\:\i ivvrvota 
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RFQUEST RECORDS 
X>'imkito p a k a i t a l o 1 K'-<^ipU;t^s i 

jū«n ;ir>\ !in\-"s k r a u t u v ę a r b a rašv-
fctfe nemokamo katalogro šiuo a<1r.: 

Kfiupst Rpcon's. Inr., 
66 ^echanir Street 

Ne\v RfKhellp. N>\v Vork 10801 

tano Bukausko du sūnūs bro
liai Balčaičia5. buvęs Juodaičių 
šaul ;ų būrio vadas Garšva K. 
Jenčeris. Stasvs Pe tkus , trys 
broliai Gelumbauskai Narušis. 
Parkauskis , Br. Paulauskas ir 
dau*7*b'; kitų. 

Pagausančio ka ; me Zenono 
Jok ;mo sodybos ribose g i lome 
bunkeryje laikėsi part izanų sky 
rius. vadovaujamas Čeponio. 

OAY OF MOURN1NG fOR THE VICT!WS OF COMMUNISM 

W* >-Al «>n fr«*>- nifi! f\«Tyv.li,pr !•• .>1I**TT«! that <1»* an.l ttiaf n c - k !n 
a»<! pr.'% «-r- : ant! 

D!!iriH>mor.ition* 

^ C I .JH >iti C U T I ronimnnih t*:» r . Ą , t i i e ^ e it*«*lf m U*i«m >*.<% t»> t*ftQtinį t h r hrtmemš 
;jlr*-.i<i\ <h*?rov«-f1 ft>r a hi!lt.»n hnntiin h. m-:< »tnl tivteilejurė h-» r . i i H i u u ^ - m h»r tht* rf<t *>' 
n i a i i k i i i i t . 

mTt p ^ l f f i r i V *> C O T-
skundė ir enkavedistai prie?-
aušrą bunkerį aptiko. Po 'Igos 
kovos, pasiuntę būrį bolševikų 

| į kitą pasaulį, part izanai .susi-

rvruvmasis Komunizmas šjmet švenčiąs savo teroro 50 metų s-jkakti. 
yni nužudęs 85 milijonų žmonių Amerikoje yra susidaręs komitetas. 
kuris lapkričio 7 d skelbia gedulo dieną pasaulyje. Tą dieną bus prl 

s.T>..nt visi komuniz no nuk.ir.kir.-ejį. Tuo reikalu proklamaciją paskelbė 
eedulu, ruošti komitetas sudarvtaa iš žymių amerikiečių. Kom teto ad 

rtsas Box 556. Lenox Hili Station, New York Citv, 10021 

-

nučių. Kuboje neegzistuoja jo
kios konstitucinės teises. Bet 
veikia įvairios indoktrinacijos 
ir partizaninių sukilėlių mokyk 
los. Castro žino, kad jo imperia
listiniams tikslams svarbiausioji 
kliūtis yra JAV-bes. dėl to vi
sokiais subversyviniąis kursty
mais stengiasi JAV-bes susilp
ninti, net savo lėšomis kvies
damas amerikiečius mokslei
vius, kad juos galėtų indoktri-
nuoti. Kuba yra pasidariusi ko
munistinio imperializmo koloni
ja. Kubos darbo žmonės ap
gauti. Jie turi gyventi iš atly
ginimo trupinių ir dar atlikinėti 
pridėtines darbo valandas. Ku
boje nėra stre 'ko teisės. Kai ku-

| rie Kubos cukraus fabrikai y-
I ra išmainyti su rusais į ginklus. 

Gvvenimo standartas krito 100 
procentų. 

Jeigu Fidel Castro būtų nu
žudytas ar mirtų, Juanita ma-

: no. kad tada vadovu taptų ki-
: tas jos brolis — Raulas. Dabar' 

Kuba. panaudodama savo žve-
I jybos laivus, nuolat gabena gin

klus įvairių kraštų maištinin
kams. 

Nežiūrint viso to. Castro se-
| suo yra Įsitikinus1, kad ateis 

laisvės dienos ir Kubai, ir ki-
i tiems komun ;stų pavergtiems 
'. kraštams. 

t\c/, 'iftor, Wf, 
: U ^ f . i e 

nieian mokosi t* 
err.if* ir %iitotno 

V P A N K Z ' A P O U S 
«i»iU W*~--t 95tli *srree* 
^hieap-) Tllinnis <;Afi4'' 

TH i;\ ) . s « S l Ir G R «-4SXt 

Stirbis Fuel Oils 
Aliejus virtuvei ir krosnims 
"Geresne ir pigesne alyva" 

Tel. HEmlock 4-6264 
PETER STIRBIS 

6741 So. MapIewood Avenae 
Cnicago, IBL 60629 

kad 
refor-

I Juanita Castro demokratiška. I m os . Dėka tos klastos Korėjo-
— Žemėje nėra jokio saugu- Ji mielai sutiko nus'fotografavi- je kulkos pakirto apie 150000 

mo, yra tik galimybės. ! mui išeiti j kiemą, kur, pavaka- amerikiečių ir buvo išleisti bi-
Gen. MacArthur ; re' užklupus, buvo šviesiau. ; l : ;ona' doerių. 

DAY OF MOURNING FOR THE VICTIMS OF COMMUNiSM 

67th ir So. Westem Avenue 
Telef. — 476-8780 

Tune-ups — Stabdžiai — Patarna
vimai kelyje. Karoserijos (Body I 
ir sparnų (Fender) tais\Tnas. Pil
nas motorų pataisymas ir plovimas. 

Savininkas Aloyzas Kūniškas 

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM 

4 3% 
4 

on savings aecoams 

5 n 
4 

on inves tment bonus 
NUO SAUSIO MIM. I D., 1967 M. 
Sąskaitos apdraustos iki S15,000 

BRIGNT0N SAVINGS AND L0AN ASS0CIATI0N 
4071 Arrhpr A\enu<» Chicago, Hlinois 60632 

CIRCUIT T V 4 R A D , ° LIETUVIAI)'J 
Sav D a N LIU'I ' lKAt; g 

' A ^ ' ^ ^ ^ 1 M A S s ^ A l . V i OTV AK P A P R A S T U T E L E V I Z I J u i P 
• HAOUI, • S ' I 'KRKO • ORO VftSTNTrVŲ • TAISYMASZ' . 

i 2412 W E S T 71st ST.. CHICAGO. ILL. 60629. TKL. 471-2446 \į 

SKIP'S SelI Service g 
U 0 U 0 R STORE I 

5515 S. DAMEN AVL ALL PH0NES WA 5-8202 
NOVEMBKR LAPKRIČIO 2, 3, 4 D. D. 

MEKTERBRAND V^.O.P. 

IMPORTED GKRMAN BRA.NDY Fifth $ 4 . . 8 9 

CHAPOLXIE 160 MONTH OLD IMPORTED 
BRANDY 

COGNAC "NAPOLFON' V.R.Q.P. 

• KAIN MAX)HOI \m Pr.M»t l S.P 

CTNZANO Imported Drv or Sweet 
VERMOITH 

IMPORTED POLISH VODK.V 
MYBOROWA 100 Proof 

CANADIAN DE LUXE Imported 
CANAMAN H H I • KY 

Fifth_|3 :98 

Fifth $5 .98 

$4 .89 Fifth 

Quart $- | .89 

Fifth 

Fifth 

S4.98 

$3.98 
POPULAR BRAND of Creme De Menthe _ 

or Creme De Caoao Frfth $ Q yg Mi 

L I A N A Imported Andes Coffee H 
U Q l K l l J Fifth $ 4 . 7 9 g 

LOWENBRAU or WURZBURGER * 
IMPORTED GERMAN BEER * 

C&se of 24—12 oz. Throw Away Bottles Cas» $ - 7 95 S 

http://tt.hi.Uit


RALFAS PRAŠO LB APYLINKFSE 

Balfo vajus eina prie galo. — LB apylinkių rengiama Lie 
Daugelis nuoširdžiųjų clevelan- tuvių diena įvyksta šeštadienį, 
diečių atsiliepė į Clevelando Bal lapkričio 25 d.' 7:30 vai. vak. 
fo skyriaus kreipimąsi ir savo di- naujos liet. parap. salėje. Koncer 
desnę ar mažesnę auką atsiuntė, tuos solistė Pr. Bičkienė iš Chi-
Bet dar nemaža mūsų tautiečių eagos ir pianistė B. Smetonienė. 
neatsakė į pasiųstus laiškus ar ne Solistei akompanuos muz. R. Bra 
Įteikė savo aukos Balfo valdybai zaitienė. 
ar jos įgaliotiems asmenims. To- Taip pat dalyvaus šv. Kazimie 
dėl pakartotinai prašoma visų, ro lit. mokyklos mokinių choras, 
pas kuriuos guli Balfo laiškai, ne vad. Juliaus Kazėno. Apylinkių 
delsiant su auka grąžinti nuro- valdybos prašo clevelandiečius 
dytu adresu arba įteikti budin- dalyvauti ir tuo paremti Cleve-
oiam Balfo valdybos nariui šv. lando Lietuvių bendruomenės 
Jurgio parapijos salėje kiekvieną j kultūrinę bei švietimo veiklą, 
sekmadienį po lietuviškųjų pa
maldų. _ Gruodžio 31 d. Lietuvių 

Prašyti yra sunkiau, negu duo- bendruomenės Clevelando apy-
ti. O jei prašoma, reiškia yra di- linkės rengia naujųjų Metų suti-
delis ir svarbus reikalas. Reikalas kimą Smith restorano salėje, La-
sušelpti savo brolius ir seseris ne ke Shore Blvd. ir East 222 gat-
tik Vokietijoje, Europoje, bet Si- vė. Gros gerai žinomas Joe Wen 
bire ir pavergtoje tėvynėje. Kiek- dell orchestras, 
viena auka našlaičiui nuramins 
alkį, paliegusiai senelei ašarą nu- — LB Clevelando I apylinkės! tos apylinkės susirinkimas, ku-
brauks, kenčiančiam numalšins valdvba paskyrė $150 Vysk. M. Į riam vadovavo apylinkės val-
skausmą. Atsiminkime, kad ir Valančiaus lit. mokyklai ir ra- dyba (pirm. Pr. Stanelis. sekr. 
mes kartą buvome nevilties pris- gino savo apylinkės narius pa- i J- Starėnas. ižd. J. Tamašaus-

I Vasario 16-sios šventę surink
tų .IUKU paskyrimas, buvo įvai
rių pasiūlymų: vieni siūlė skirti 

; tik Altui, kiti tik naujai suda- ! 
rytam jungtiniam finansų fon-; 
:u treti — paskirstyti dali

mis. Pagaliau priimtas J Svik-

1 IKMl M 1.11.11 \ U VIII 
M l PVC.K.KKLMAS 

VVorcesterio lietuvių organi
zacijų tarybos valdyba lapkri
čio 12 d. 3:30 vai. Lietuvių pi
liečių klube rengia akademinio 
pobūdžio pirmųjų VVorcesteno įos pasiulvmas ta Klausima ati-i ,. . . „*. . . . _ , lietuvių ateivių pagerb:mą. Pro
gramoje numatoma paskaita, 
nušviečianti pirmųjų lietuvių 

-t: 
da.; 
bus iv 

Vua

l i : 

.nktos aukos ir 
paaiškės kam labiau 

:*a..:igi pinigai. 
urio '.o-sios šventė nutar

ta paminėti dviejose vietose: 
L:etuv:ų piliečių klube oficia
lus minė; mas ir kurioje nors Į 
parapijų salėje jaunimui. Jau
nimo minėj mui surengti su- j 
daryta kc misija iš Petro Molio. ; 
Vinco Gr'go. Jankauskienės ir į 
A. Pauliukonytės. Lietuvių pi- j 
liečiu klubo mnėjimo vedėju 
numatytas J. Svikla. Salės pa- t 
puošimo komisija sudaryta iš 

VVoreesteryje gyvenimą, 
ninė dalis. 

BE me-

B l m " - „ ' S M 
M O V I N G 

^KRP.N \S p.-rkr:iu*to baldus ir 
^itus daiktus Ir iš toli Wiesto lei-
l-tnai ir pilna apdrauda. 
IMI W. 6" PI. Wfl 5-8063 

Lietuvos diplomatinės tarnybos atstovai politinėje Veiksnių konferencijoje Washingtone spalio 21-22 d 
Iš kaires į deš : gen. konsulas' Kanadoje dr. J. Sasui džinas, gen konsulas Chicagoje dr P Daužvardis 
Lietuvos atstovas \Vashingtone J Kajeckas. pasiuntinybes patarėjas dr St Bačkis LLK pirm. V. Sidzi
kauskas ir gen. konsulas New Yorke A. Simutis. Nuotr. Vyt. Maželio 

V/orcesterio lietuvių kolonijoj 
LIETUVIŲ BENDRIOMENĖS pirm. kun. Jonas Jutkevičius 

SUSIRINKIMAS 

Spabo 15 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyko LB vie-

padarė pranešimą iš įvykusio | 
New Yorke Tarybos posėdžio. ! 
Jo praneš;mas buvo trumpas, 
jis tik padarė tam tikrų pasta
bų dėl įvykusio posėdžio, o kas 
buvo paskelbta spaudoje, aplei 
do. Jo įsitikinimu, posėdyje per 

lėgti, kad ir mums duonos kąs- gal išgales paremti šios mokyk-i kas, vicepirm. V. Židžiūnas ir . d a u S lako buvo sugaišta įvai-
nis buvo vertingesnis už viską.: los lituanistinio švietimo darbą. į nariai: M. VVatkins. Pr. Račių- ; s : ^ pranešimams, ku-

zacuos prašomos pamaldose da-
vo vestuves 

Xe visi šiandien džiaugiasi gero- LB Clevelando 1 apylinkė parė-j kaitis, A. GlodasL 
ve ir laisve, kaip mes šiame kraš- mė Balfą S30 auka. į LB Tarybos valdybos 
te. Būkime nuoširdūs ir gailestin 
gi savo vargstantiems broliams! 

KARIUOMENĖS ŠVENTE 

L.V.S.Ramovė Clevelando skv-
rius rengia Lietuvos kariuome-i 
nės šventės minėjimą. Šeštadienį, 
lapkričio 11 d., 7:30 vai. Šv. Jur
gio parapijos salėje minėjimas su 
oficialiąja ir menine dalimi, vai
šėmis bei šokiais. Baliaus pakvie
timai gaunami pas Ramovės val
dybos narius (6 dol. asmeniui). 

Lapkričio 12 d., sekmadienį, 
10:30 vai. iškilmingos pamaldos 
Šv. Jurgio bažnyčioje už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. Organi-

ORGAMZA.CUE TARYBOS 
posfrois 

?palio 15 d. vakare Lietuvių 
piliečių klubo patalpose įvyko 
gausus ir gana darbingas Lie
tuvių organizacijų tarybos po
sėdis, kuriam vadovavo Tary
bos valdyba (pirm. Pr. Stane
lis, nariai: Antanas Miniakaus-
kas, Julius Svikla, Morta VVat
kins ir Petras Molis). 

Valdybos pirmininkas pirmiau 
sia referavo apie reikalą tinka
mai paminėti 50 metų Lietuvos 
valstybės atkūrimo sukaktį. 
Tuo reikalu pateikė ir pagrindi
nes mintis. Kiek plačiau šiuo 
klausimu kalbėjo irkun. J. Jut-

neTur l tų"ra^vie^~b^t 'kokie! k e v i č i u s - B u v o i r d a u ^ a u k a l " 
bančių. Pagaliau apsistota kol 
kas tik prie Vasario 16-sios pa
minėjimo, o kitus klausimus 
apsvarstyti palikta kitam posė
džiui. 

Daug diskusijų sukėlė 

sudaryta is S I U N T I N I A I | L I E T U V A 
E. Kriaunelienės, Adomaitienės CDSMOS EXPRESS 

, c . , o •> • ' MARQt KTTK (ilFT PAROKI, SEKT. 
ir J. Stankevičiaus, spaudos ir | s ^ v r l j U c t x l , ^ s o j e : 

propagandos komisija iš J. Kra *««»* «»t*> st. Te*. WA s-2787 
sinsko, V. Grigo, V. Mačio ir 

1 Pr. Pauliukonio. Programos ko
misija iš Pr. Račiukaičio, A. 

Į Glodo ir Spirauskienės. Finan-
sų komisija iš P. Molio, kun. 
J. Steponaičio ir K. Zurlio. Pr. 

2.->oi «»th st. Tel. WA 5-27S7 
i SU 12 s«». UaLstcd St. Tel. OA 5-1864 

Uotuvių bfr.drove. kuri turi teisę 
siuntimus siusti be tarpininku tiesi*! 
savo vurdu tS Ohtoajroa j Uietuva. 

Didelis pasirinkimas iriausios rū-
fties medtiagru ir kitu prekių Šėmo
mis kainomis. 

E. Ir V. Žukauskai 
•:a"*"*"*-"T,tf,rT,fTT,tfnrm-ininraa!awyay> 

rie buvo išspausdinti ir išdalinti 
į visiems Tarybos atstovams. Ga-
j Įima buvo tenkintis tik prane

šamų diskusijomis. Kiek smul
kiau palietė finansinę apyskai
tą. 

Kun. J. Jutkevičius pabrėžė, 
kad Lietuvių Bendruomenė yra 
visų lietuvių organizacija ir joje 

Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas 

SONATOS IR FUGOS 
SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU 

Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą sa Čiur
lioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviskosios dva
sios gelmių probkmas 

Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai 
įrištas į drobės viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pieštu 
dail Vytauto O. Virkau, kuris Čiurlionio paveikslų detalėmis yra 
padaręs tr iliustracines rinkinio kompozicijas Del savo puošnaus 
išleidimo knyga yra puiki dovarm įvairiomis progomis 

Rinkinys gaunamas ..Drauge" ir pas knygų platintojus, kaina 
$5 00 Ta pačia proga įsigytina ii 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $2 00 

Lynda Johnso 

'•SS f#;fftH#*4 

BALTIMORĖS KRONIKA 

gimnazijai 
ir Baitimorės karaliaus Mindau 

mokvkiai 10 tai la^a: go šeštadieninei 
dolerių. 

— L. B-nės Baitimorės apyl. 
valdyba rūpinasi, kad visos lie
tuvių šeimos lestų savo vai
kus 

lyvauti su vėliavomis. 
Tuojau po pamaldų, 12 va'. 

LVS Ramovės centro valdybos 
nario gen. st.plk. J. Rapšio pa
skaita apie vokiečių karo avia
cijos veikią II-jame Pasaulinia
me kžire. 

Visi kviečiami .dalyvauti tiek 
h c n j n * £ . y r i i n o n m o ti&U' r * 3 f T s a l -

dose ir paskaitoje. 

DAILĖS PARODA 

Spalių mėnesį Clevelandą ap
lankė su mus menininkai su sa
vo tapyba. Ir abu kartu lietuviš
ką.!} meną atstovavo mūsų talen
tingosios moterys: dail. J. Paukš
tienė ir dail. B. Vilkutaitytė — 
Gedvilienė. Pastarosios parodą 
rengė Ateities klubas Čiurlionio 
ansamblio namuose. Nors paro
da tęsėsi tiktai dvi dienas, bet ją 
aplankė gausūs Clevelando lie- . . . . , . . . . . . . -, 
1 . . . . . . . , 0 r,. x . n j . dausTPii metu naudojasi sv. Al- gą betuviskumo išlaikymo na 
tuviai ir isigno \1 Birutes tiedvi- *- * ~ _ , , , «, - , J- • I„IUA-. 
lienės paveikslu. f o n s o į"3?SL m o k ^ l o s Pa" 

talpomis, uz kūnas mokinių te-
Parodą atidarant kalbėjo pro?. v a , ; įr L. B-nės apylinkė yra 

Aldona Augustinavičienė apie • dėk-'nea parapijos klebonui 
ekspresionizmą ir dailininkės pa- pre] L Mendeliui. 
šaulį. Ekspresionizmo srovė, pra- _ Baltimorės Statler Hilton 
sidėjusi filosofijoje, persimetė į re v;ešDučio salėje spalio 14 d. į-
ligiją, muzika, literatūrą ir dai- v y k o a d v N a d o Ragtenio. iš-

vert.usio i anglų kalbą Donela:-

— Karaliaus Mindaugo šeš
tadieninė mokykla mokslo me
tus šiemet pradėjo rugsėjo 30 d. 
Pradedant mokslo metus, mo
kyklą aplankė kun. Antanas 
Dranginis, kurs pasveikino mo
kinius, ragindamas juo? nuo
širdžiai dirbti mokykloje ir ra
gino atsivesti jon savo drau
gus, kurie nesinaudoja mokyk
los patarnavimu. 

Mokytojo darbą mokykloje 

politiniai prasikišimai. 
Pasžymėjusi VVorcesterio lie

tuvių veikėia Morta VVatkms 
šiemet švenčia savo vedybų 53-
čią sukakti. Ta proga pirm. Pr. 
Stanelis pasveikino sukaktuvi
ninkus ir v>si sųsirinkuseji su
giedojo Ilgiausių metų. 

Anie katalike persekiojimą 
L'etuvoje gana* smulftų prane-
š mą padarė pirm. Pr. Stanelis. j 
Toliau apie padėtį Lietuvoje 
papasakojo kun. J. Jutkevičius, | 
turėjęs progos susitikti su bu
vusiais L;etuvoje asmenimis. 
kaip L. Stuku ir kitais. Lietu
voje vaizdas šiurpus. Vilniuje 

;0 dol.. Vasario 16' gatvėse girdėt; tik rusiškai, jei 
Vokietijoje 10 dol. • t?ve kas užkalbina rusiškai ir 

pasipiktina. ka:p gali 

i 
pe r 

^ ' r a A N K ' S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. HALSTLD STREET Telef. — CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, C 

Į STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORU f 
| VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

re? 

ŽtS* •fsg^.fgg^.r.gy.sf^g^^.gy.t.gy.t.gs^.r.c^y.r.gy^.gg^.fgg^.cg?^ 

nemokėti "vyresniojo brolio" 
kalbos. Bažnyčios, kurios dar 
neuždarytos, vaizdas slegiantis: 
suokai su'ūžę. stogai kiauri, dėl 

karaliaus Mindaugo įgį. \ griežto katalikų persekiojimo 
tadien;nę mokyklą. L. B. apy- i tik senieji lankosi bažnyčiose 
Unkės valdybos iniciatyva, mok 
slo metus pradedant, per Balti-

iieiaėl dirba B:rutė Dulytė (VI j morės lietuvių radijo valandėlę 
ir VII sk.). Aldona Drazdytė j tris sekmadien us iš eilės, spa-
(III ir V sk.). Danutė Drazdytė ! lio 1. 8 ir 15 dienomis Balti-
(T ir II sk.) ir Aleksandras Ra- j morės tėvai buvo rag'nami at-
džius (VIII sk.». Mokykla jau į likti savo kaip lietuvių parei-

re. Pirmąjį sekmadienį kalbėjo 
mokyklos vedėjas A Kadžius. 
antrąjį apyl. pirm. J. šilgalis 
ir tretįjį — tėvų komiteto pir
mininkas V. Noreika. 

Holy Re l̂e^mer kapinės0 

spalio 26 d. buvo palaidotas bu-

kunigai gali tik perskaityti e-
vangeliją. pamokslų nesako. 
Kun. J. Jutkevičius papasakojo 
vieną būdingą atsitikimą. Vie
nas iš VVorcesterio lietuvių, ku
ris jau 40 metų nebepraktikuo-
iąs katalikas, savo giminei švar 
ko kišenėje vežė rožinį. Bet kont 
rolė nuodugniai iškrėtusi sura
do rožinį ir iškilmingai iškėlusi 
pradėjo šaukti, girdi, štai baž
nytinis žmogus, Vatikano agen-

! tas. Ekonominis gyvenamas sun 
kus, mėnesiui uždirba 60 rub
lių, o už svarą sviesto re;kia 

i mokėti apie du rubliu, o už ge-

Norėdami geriau aptarnauti mūšy gaustus klientus, perėmėme 
dar vieną restoraną Oak Lawn mieste, Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanins valgius, skubu patarnavimą, kaip ir misų pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jisf atsilankant. 

Kilty's Restaurant 
154S West 95th Street, Oak Lawn. Illinois 

(2 blokai j rytus nuo Cicero Aveaue) 

Telef. — GArden 4-5800 

lauk' atmosfera — Skanūs valgiai — Skubus patarnavimas 
VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI -

NUO 10 n a 800 ASMENŲ 

Mdam kasdien nuo 8:30 va) ryto Sekmad <r šventad ouc 1:00 vai po pietų 

le. Ekspresionizmas nori jausti, 
nori save išsakyti, nori pavaizduo 
ti savo vidaus pasauli, perduoti 
jausmus. 

It dail. 
pasaulyje moterys jau senai 
kiu sunkių darbų nebedirba. 

T L,)^ rų organizacijų tary-

vęs balt'mor'etis. T^ocin Kaz;o . 
Bradūno tėvas. Jurgis Bradū-, - s n , kostiumą virs šimto rub-

ė̂ o "Metus", pagerbimas ir 75 : n a s N o r g ^skutimus ketve- ^ *?*"** pakelėse teko 
metų amžiaus sukakties ptori- Į tf^ „ ^ ^ veiionis gyveno Ctn- Į™***1 moteris sunkiai dirbant 
nėiimas. anie kuri iau -Drauge- ^ ^ ^ ^ rytofest įo norą. " n e statybos darbų, kasant gr'o 

B. Gedvilienės kūriniai buvo nlanau rašvta. i , a ; d o t : a tgabenta3 Į B^ti« Į • ^ • ^ Kulttir.ngame 
kuriu šioje parodje buvo išstaty- Fa'timore pa'iko v'ens š L kur atsisrulė amž:r:am poils;ui 
ta per 40, skelbią dramą, kartais veiklesniųjų iaun;mo ve;kėtii į šal'a savo žmonos. mirusios 
tragediją, ryškiai juose pastebi- VitalHa Fore'kaitė. Ji snalio ! 1963 m. Velionies palyx?ėti Bal-

14 d. norsikėlė j Ch:c?ea. kiT-; timorfn atvyko MOMS Kazys su 
žada studnas t-sf toliau. Bal-' šeima iš Ch'cagos. duktė Onu-
timorėje V. Noreikaitė b'ivo tė Kemežienė su šeima iš Wa-
ve;kli studentų s-eos skyriuj. ' terburio, SŪRU- Juozas, dausr 
buvo studentu ateitminkų s-gos srimin;u nažistamu rr bič ulių iš 
centro valdvbo? 
vo la^ku šoko 
cninė^e ir dirbo mok\"toios dar 
ba šeštadenin^je mokykloje 

as ieškojimas, mąstymas, I M -
nis audringas dvasios gvvenimas. 
Jos paveikslai techniškai pui
kiai išbaigti, labai originalūs. Me 
nininkė nieko neseka ir savo sti
liumi ir tematika pasilieka išskir
tina iš lietuv. menininkų. $08 pa
veikslai verčia susimąstyti ir iga-• 
liną pajusti tikrąjį grožį. 

Prelegentė A. Augustinavičie
nė savo puikiai parengta ir tu
riningą žodi perdavė parodos lan 
kytojams gražiu stiliumi. 

V. R. 

bą išrinkti atstovai Pr. Raciu-
kaitis ir V. Dabrila. LB apy
gardos suvažiavime įgaliota da
lyvauti valdyba. 

somos Lietuvos atstovo 
sekretore. Sa- į Catimorės ir tolimesnių vietų. į ^ ^ . ^ • M 
tautiniu šokių La:dotuvnj apeigas atliko ir ir. , . . -~ .^ . : * Sf 
_ ^ i _ ^ „ Ji ^ - „ . . I ^LA *„ A , r _ _ M « _ ž i a u s 'r 1 0 m e t l * atstovo parei- & 

Artesian Restaurant 
2432 W«St S3rd Strett (63rd & Artesian) 
• Skanūs valgiai 

• Gera* patarnavimsas 

• Puiki atmosfera 

P I E T O S 
$1.65 IR $2.25 

TOKIO LAUKIMO - GREITAS PATARNAVIMĄ? 
, TALPA 350 SftDIMŲ VTETŲ 

Rezervacijoms skambinkite — 436 • 4622 
\?d«ira sekmad ir ketvirtad 6 v. r>to iki 1 vai ryto; penktad 

ir šeatadieniau! iki 5 vai. ryto 

— Baitimorės Lietuviu Mo
terų pPiexhi klubas iš neseniai 
surengto parengimo pelno pas
kyrė aukų šioms institucijoms: 

Miš'as at!s;kė šv. Alfonso narą- , 
pijos klebonas prcl. L. Mende-
lis. asistuojamas kun. A. Dran
ginio ir kun. J. Antašev=kio. 

— H'ashrnr+ono L. B-OSI a-
pylinkės suruoštam nepriklau-

parei-
gų ėj:mo sukakties minėjimo 
puotoje dalyvavo apie 30 balti-
moriečių. L. B. Baitimorės a-
;>ylinkės pirm. J. Šilgalis įtei
kė ?n]pnizantui dail. A. Tarno-

i 
, saitienes paveikslą. virbelis; U^^<-^c.^<S:-^>^^<S<Sr^S^:- :So2S-:-2S^SS*:S*:-S:- :* :S*>^* 
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C L A S S I F I E D G U I D E . »i»-1 * u \ \ r n > V \ K \ I 

Amerikos Lietuv.ų aero klubas lapkrič .-> 3 d 8:00 vai. vak Jaunimo centre. 3 b kambaryje, rengia aviato
rių valandėlę visuomenei. Programoje inž. J. Statkaus paskaita tema "Erdvė" ir garsinė filma "Cpollo 
skridimas j mėnuiį". Tokias aviatorių valandėles klu bas ruošia visuomenei kiekvieno mėnesio pirmąjį penk
tadieni. Jaunimo centre 8 vai. vak. Tikslas remti ir skleisti oreivybės mint; lietuvių ta rpe Daugelis klubo 
nariai yra lakūnai, kurie skraido ir turi nuosavus lėktuvus. Dabartine klubo valdybos sudėtis: Vyt 
Peseckas. pirm., E. Jasiūnas vicepirm.. R Paškus sekrt.. J. Statkus ižd.. J. Gieršt ;kas jaunimo vadovai 
Aero klubo adresas 2846 West 63 st. Telef GR 6-6628. Nuotr. V. Noreikos 

M Ū S Ų K O L O N I J O S E 
W a u k e < * a l l V) dyba. buvo labai susirūpinę ne

tekę vargonininko. Lietuviškos 
VYČIŲ CHORO KONCERTAS I P a m a l d ° s a t s i d ū l t Mykimo pa 

j vojuje. Padėtį išgelbėjo muz. 
Chicagos Vyčių choras, va- N K u i y g k u r g n e t g a v o š e : m ą 

dovaujamas muz. Fausto Stro- p a l i k ę s_ a t v y k o ^ l b ė t i pa_ 
Uos. spalio 29 d. pirmą kartą j d ė t i e s J o p a s i š v e n t i m ą vieUx 
pasirodė vietos lietuviams su ! ] i e t u v i a i l a b a i į V i ? r t i n a i r n o r i a i 
liet. dainų programa. Choro 
pasirodymas buvo puikus. Pa
žymėtina, kad choras išpildė re
čiau girdimas Uet. dainas. 

Chorui labai vvkusiai talki-

trumentų vartojimas bažnyčio
se, lotynų ir gyvųjų kalbų var
tojimas bažnytiniame giedojime 
ir kiti klausimai. 

R E A L E S T A T E 

K IS A L E S T A T E 

Laikas pirkti dabar 
I.Kiksus <> niftti 2 .inkštu niūra-. 

Arli s,;..Vi., pnjurn ., ! montuotos y 
t u vės. brandūs kilimai. Z auto mūr. 
K-'t ražas, prie parku. *.",>;.imii. 

1 lĄ aukštu ntūru>. _ ,:ai i 
jas srazo šildymas, garažas. Sfa ii.ctte 
P-ke. 122.***. 

Z aukš tu mūras , a.nt kampo. 2 
butai ir- biznis, platus lotas, garažas. 
Mar<4u«-tte l ' -ke Ji'i.'M.'i 

Mūrinis 7 kamb.. - ••_ keramikos 
vonios, kabinetu virtuvr. įrengtas 
beismentas. izoliuotus stogas, naujas 
garažas, art i ofiso. 523.360.0*. 

~0<U»gon". gelsva-. 2x6 mūras, 
naujas gazo š i ldymas naujos vonios, 
kabinetu virtuve, Marquette P-ke. 
*34.5u(MH> 

7 kamb. rezidencija apie SO ir 
Calif. Modernus įrengimai, karpetai. 
oro vėsinimas, garažas $26.600. 

5 kamb. '"CJeorgian'. 4 5 p. lotas, 
garažas. Ma>-quette Parke. $16.S5n. 

2 butai apie 12 metu. mūras, 
radiant šildymas. k> ramikos vonios, 
garažas Arti mūsų. $36.000. 

6 kamb. puošnus mūras su veran
da, karpetai . 1 u, vonios, mūro gara
žas ir d a u g kitų" priedų $2N.IMI0. 

10 butu mūras. Apie $13.000 pa
jamų. 60 p. lotas. Marquette pke. 
Imokgti apie $26.000. 

Biznio mūras , 4 butai ir taverna. 
Geros nuomos, pelninga." namas. 
Marouet te pke. $30,000. 

Atvykite — \i-i laukiami 

• n . v\ v * | K' it** 
M A C H I N I S T S 

Foi S :c>nd Shift 

• MILL1NG MACHINE • GRINDER 0PERAT0RS 
Own tools. able to du setup \v>rk and rt'ui blueprinLs. These :.:• 
r>.sitions in a p r c ision jot. shop with a recoH of over S* v-ars of jin' 
<•!•,, r'tsmanship. 

I.IHKl'.AI. ftt.MPA.NY KKINGK liKNKFITS 
ini-Iudiiųr L4f< fBsmainee. HoKprtalizatioti and Ket»reir..ru Plan Appjv 
in person or ea!l tor app<inttnent. Intervievs «i!l be arrange,j įn 
coti:iden<'-. evenines and Saturdaiys. 

CONTINENTAL GAN COMPAMY INC. 
(MACIMJ\.\1.I> M \ ( H I \ K >H()H» 

VI 6-3800. Ext 255 7600 S. Rat-ine Avernif 

ninkavo atsivežtas solistas V. 
Liorentas. Jis ypač buvo iški
lus vfi&noje Klovos "Pagirėnų" 
operos arijoje. 

BALFO VAJUS 

renkasi j lietuviškas pamaldas. 
Z. R. 

MUZIKU DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Romoje įvyko šventosios Mu-

VALDIS REAL ESTATE 
Lemonte parduodama 90 ak- ? 4 S R w Rq - RF 7 7 9 n n 
rų žemės. Parduos ir dali-1 Z 4 5 b W- 6 9 * ' 
mis. Kreiptis į — Edward 
Browmberėk, te l . Area Gode 
312—739-0634. 

"Work and Live m San Frajierseo BAV AREA" 

JOURNEYMAN MACHINISTS 
MACHINE OPERATORS (Specialist) 
Imjiiediate emi>loym<-nt Journeymen Macta'-nists *3.74 p<»r hour. — 

Maohine Operators (speoialists) . $3.24 per hour. 9 Paid Holidajs p . r 
year. 3 weeks \acition after 10 years. Siek leave. peasion ,and oįber 
benefits •'fjual to CalifV>rnia meta i trades. 

Best Ali Year Round Climate. — Write immediately t o : 

YUBA MANUFACTURING 
675 E. H Street BEMCIA, California 

-

IŠNUOMOJAM — FOR KENT 

VYRAMS IŠNUOMOJAMI 2 mie-
zikos t a rp tau t inės Draugijos su- » a m i e ^ k a m b a r ^ i s . u

f t ^ k i r a v o " 
nia. Skambinti LU J - 9 4 3 9 

IŠNUOM. 4 kamb. butas. Suaugu
siems Brighton Parke . 

Tel. 523-5217 

važiavimas, kuriame dalyvauja 
įvairių tautų bažnytinės muzi
kos kūrėjai ir mokytojai. Lietu-

Balfo vajus vyks lapkričio viams suvažiavime atstovavo 
ir gruodžio mėnesiais. Vajaus kunigas Vladas Budreckas, tai-
p a d e k i ™ ypač » senas v c s Kauno arkikatedros ehoro %Z£? £ £ ? ? ££?%% 
Baito darbuotojas Vladas Pet- dirigentas ir pasižymėjęs kom- j W. 67th St Skambinti. 434-5981. 
rauskas. Balfo valdybą sudaro: pozitorius. Šv. Muzikos tarptau- l

 T.XTT.^„ , . \ ~~, 
kun. Z. Ramanauskas — pirm.. tine draueiia ikūrė Popiežius I s N L O M ' 3"J1* k a m b b u t a^ vy r e s" , T D . , . „ v „ u n c araugi ją jKure ropiez ius n i o a m ž i a u s m o t a r i a i . Brighton 
V. Petrauskas — sekr.. K. Kaz- Paulius VI-sis Vatikano H-jo !Parke 
iauskas — ižd. j Susirinkmio metu siekiant tin- j 
NAUJAS VARGONININKAS k a m a i derinti bažnytinės muzi

kos vystymąsi su šių dienų Ii 
Vietos lietuviai, ypač para- : turginio atsinaujinimo reikalą- U; 

pijos vadovai ir LB apyl. vai- v-mais. Suvažiavime, kuris bai-
fjėsi spalio 14 d 

Mur. :i mieg. 10 iiKtu. Rūsys. 
3." p. sklypas, l'ž K--Izie prif 67-toa 
$\ S.Snii. 

Mūr. 4 kamb. Garažas. Rūsys. 
51 ir K«dzie rajone $13.500 

>•«!. 2 hutai. M. ; . Naujas gazo 
šildymas. Tik $14,50< 

Mūr. :t hutai. Tu^'ias sklvpas ir 
k a r f i a m a G. p. Viskas $42.500. 

Mur. 1% a. M. p 4>; ir 4. Ga
ražas, rūsys, naujas gazo šildymas, 
2 atskiri įėjimai j vir^ii. $19.504). 

Med. 1 Vž a. 3 butai. Dideles pa
jamos, mažos i.šlaidos. Ticoro. *! 9.000. 

K A I R Y S R E A L T Y 
2943 West 59th St. Tei. HE 6-5151 

F O U N D R Y V V O R K E R S 
N E E D E D A T O N C E 

Coremakers — Molders 
Giippers and Gritiders 
S T E A D Y W 0 R K 

Apply by Mail — Wtre or in Pprson : 

FITCHBURG FOUNDRY 
Benson Street, Fitchburg, Massaehusetts 01420 

ir Fairfi«id liuksus 7 
i-.-ncija. 9 metu senumo. 

parduoti. 

I-jų butij 

Priv. rsti 

Tel. LA 3-1428. 

« I s ( H 1 l t \ K O »; < 

B A N G A 
buvo svars to- TV. Radio, Stereo, Air-Conditioners 

Prie 82 
kamb. re.; 
60 p. lotas. 
$52.000. 

Maruuet te pfce. na u;is 
po I kamb . $42,500. 

Brisrhton ptee. 2 namai ir taver- ' 
na su visais įrengimais. $25.000. 

Mūr. namas . 3 bi.-ai G» r os pa
jamos. Tik $13.900 

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

r ^ 

m a bažnytinės muzikos proble
m o s : naujų melodijų kūr imas , 
bažnyt in io giedojimo m o k y m a s 
mokyklose , Įvairių muzikos ins-

Pardavimas i r taisymas 
2649 W. 63rd St.. Telef. 434-0421 

P. Rudėnas R. Šimulis 

TURTLE-NECKED rs. Jackie 

Jackie Kennedy iš Ramos nuvyko 
į Cambodia Ji čia nusifotografavo 
Ispanijos ambasadoj Romoje. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Pardttodamas grožio salionas, j -
steigtas prieš 11 metų. 6 džiovin
tuvai. 5 darbo vietos Apyl. 69 ir 
Western Ave. Tel. HE 4-6680. 

T A V E R N & R E S T A U R A M 
Old e*t^ jnoneymaker . Kxo. 
< vening- v>usinf ss Good 

day tt 
leasc. 

MTSCELLANEOTJS 

RTVOS IR NUTEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

Fkspertiškaai uždedam naujus ir tai- | 
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar- j 

i bas garantuotas. 
A. ABALL ROOFING CO. 

LA 1-6047 arba RO 2-8778 

* > " • • : : * * * * * * * » : * ' * • • • • * • • « ! ' * * • « : • • • . • - • • * • - • - * * * 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaikini jame visu 
rūšin grindis. 

J . BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmii.iiiimimmi! 
SroNTINIAI I LIETUVA 

ir kitus k raš tus . 

P . N E D Z IN S K A S , 4065 Archer A , 
Chicago, BĮ. 60632. Tel. YA 7-5980 
llllllllllllllitlIlIMIIIIIIIIHIIIIIIItlIlIlIlIlIlI 

Apsimoka skelbtis D R A U G E , 
nes jis plačiausiai skai tomas lie
tuvių dienraštis Gi skelbimų kai-
'n<s visiems prieinamos 

A P D K A U D V A G E N T f R A 
Namu. automobi

lių, gyvybes. 
fm^»fl*l,'?*y-;veikatos- biznio. 
* e e N T / Patogios išsimo-

licjuno ^jlyg(»s. 

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave- PR 8-2233 

Palos Hiils — Liuksusinis mūr. 
" ranch" namas su prijungtu 2 maš 
garažu. Labai dijįelis, salionas su Į 
kilimais nuo sienos, iki sienos ir na- i 
turaiiu židiniu. -'Sfeilt-ins " 3 dideli I 
miegamieji. VA \*>nios. patio (su j 
s togu) . Daug priedų. Teisingai! 
įkainuotas: tuoj galima užimu. Sa- j 
vininkas. T*I. "448-7993. 

i 

-•*•.*..<?•.>'.* :.< 

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-
PARDAVIMAS \ NOTORIATAS 

* PATVIRTINTI VERTIMAI * 
IMIGRACIJOS POPIERIAI * PA
JAMŲ MOKESČIAI BEI INCOME 

TAX 
LEONAS REAL ESTATE 

2735 W. 71st S t Tei. iSS-CMS 

- 1 ^ L 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
595? te. Western Ave. 

. u J - L E 0 X A " FFIANCKUS REAL ESTATE — • U i — I i T-\X 
1 ! ! ? ' " " • s ankabos . Transmisijos j DRAUDIMO m KT. REIKALAIS 
Tnne-np ir Motoru Retnontas 

Kampas 58th S t n e t R . & L. I N S U R A N C E flGENCY 
Teletonas PKosptct 8-9533 

- -,- • » . * • * > * » • . • . • . • . • . * . • » 
RND REALTY 
A. LAIRAITLS 

F O R E M E N 
Our cotnpany is continuing to expand and is seeking ąuali-

fied foremen Experience in heavy industry is necessary and 
freight car experience would be helpful 

Excellent salary- and fringe benefits. 

Contact Mr. T. B. EWERS on Mon. - Fri., 
irom 9 a.m. to 4 p.m. at: 

Phone - 568-4050 or 388-4552 
U. S. RAILVVAY E Q U I P M E N T 
13500 So. Mozart Street Blue Island, Illinois 

An Eąual Opportunity Employer 

R E A L E S T A T E 

INVESTAVIMAS, KURIŲ MAŽAI PASITAIKO 
14 vienetu ir 2-jn hutu motelis. 10 metu senumo, modemiškas. 

air conditioninr kiekviename kam'oary, srrindyse Siklvinas {radiarst) 
karštu vandeniu. Yra vietos pristatyti dar 1« vienetų. Kartu par
duodamas komercinis sklypas. 36 butų aparfmentmiams namams 
statyti. Pakankamai vietos maudymosi baseinui ir 70 automobilių 
pastatymui vieta. Kampas 2-jų judrių kelių, apie 25 mylios i pie
tus nuo Chieasos T îgra verčia parduoti viską tik už $112.500.oo 

Ant <jero kelio prte fli»lelio judėjimo 2."> vjenetu mot*»Ils. Sva
rus, g'erai iSdirhtas biznis. Galima pir<ti su $30.0<ift imok?iimu. 
Mitelis mokės skols* :r dar dtios irražu pragyvenimą naujam sa-

G R A N T BUILDERS Sc REALTr, INC. 

Grinders-Trainee 
Mušt reaci bIu/.-prints and read 
micrometer. Bonus opportunity. 
fringe benofit 9 ; - pa.d holidays. 
Siek leave payment. 2 weeks vaca-
tion after one year 

Avildser: Tool & Machines 
Tut t^ng Tocls Mfrs t 

322 S. Green St . TA 9-5800 
An eqoa! opportunity employer 

"SPLICERŠ 
NEEDED R7 0NCE 

Work L>cated In 
EASTERN UNITED STATES 

Migh Volta^e Paper 
Cable Splicers 

With Exper;ence On 
Oil Filied Cabie 

T O P W A G E S 

Send Resume to: 

W. A, CHESTER COMPANY 
51 Ranick Drive 

AmityvMe, L L N.Y. 11701 

SALESMAN 
W A N T E D 

For leading wholesa!e 
liąuor dealer. 

Establishsd souih side 
route 

Cail 254-3500 
betwesn 3 and 5 p.m, 

ORDER FILLEB—HAUEHOCSE 
HELPLR FOR PAINT FACTORY 
Age 25 to 35 Start at SI 80 per hr. 

Ap p p 1 y — 
1658 \Vest Carroll A.enue 

Phone — B66 6084 

HELP WANTEI> — MOTERYS 

Reikalinga 

KEY PUNCH OPERATOR 

Standard Federal Savings 
& Loan fissoc. 

. 4192 Archer £ve. 
Kreiptis j A. Kašubą 

TEL. VI 7-1141 

• 

# 
CLERK T Y P I S T 

C^ood <>pportunit> Merit incrr-a«es. 
paid vaoation. many other benefits. 
Goif Mi'i vicinity. 

S T A T I : F A K M i \ s r f t A x r K 
ttHnfi Hjlwnnkee. t>es Plaines. Ui. 

<'all >lr. Morenz 2f»9-U«i 

COOK P L L S HOTSEKEEPER 
N*orthwost «į,je rectory. Splendid 

workinsr eond-.Tions, private room and 
bath. g-ood satary. mušt ijinit 

Cali Mon. through Fri. -9:30 a.m 
to 12 noon — 622-5900 

milililHiiiiliiiIIiilliiiillliiilltlIHlilIltira 4645 S. Ashland Ave., LA 3-8775 
(Surrency Exohanjje patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas 

0 » \ K K KETHUXG. 

lft«14 - o . \VESTKRN A V E 
P h o n e B E 3-9807 for a p p t . 

• • • • - • • • « - * * « « * * * < » - * * * 4 
PARDAVIMU 

! > » > • • - • • • • • • • • • • • - • < 

S0PHIE BARCOS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

'\a*dieri nuo pirmadienio ik jnk 
adienio !(! iki 11 vai ryto. šešta 
jiemais ir sekmadieniais nuo 8:30 ild 
«:30 vai ryto Vakarais pirmadie
niais 7 vai vakaro 

"159 South Mapli'wood Avenne 
Chioago. Illinois A062S 

VISOS PPvOGRAMOS Ig WOPA 
1490 kil. AM ,r 1027 mg FM 

Telef. HEmlnok 4-2413 
iliillllHlliiiillliiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

f ItlfTIIIllItlIlIIIlllllllIflflIlfllIlllIlIIIIIIMl-

M O V i N G 
I . NAIJOKAITTS 

Iljra metų patyrimą*. 
Apdraastas perkrapstymas. 

WA 5-9209 Chiraco. Illinois 

imtifniiniminiiiiiiniMtiiitiHiiiiutiiini 
D E K O R A V I M A S 
IŠ VIDAUS I R Iš LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
i. RUDIS. 

Tvarkingas. :eismgas ir greitas 
patarnavimas visais Rea] Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariratas, 
daromi ir liūd:jimi vertimai, tvar
komi pilietybėm dokumentai, pildo
mi Income Tax :r atliekami kitok: 
patarnavimai. 

JtMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maplrwr>od Av., CL 4-7450 

NAMT PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 

Tel. CLiffstde 4-1050 Butn nuomavimas — Im-ome Tax. 

4930 West 14th Street 
J. ŽEMAITIS 

5 ta rno . mfir. mkU'itdim. Šiluma 
gazu. alumin. lansai. fCį auto į S r t -
žas. Labai gražioj<> Marq. p. vietoje. 
$21.000. 

7 kamb. 2 vonios. Apynaujis mūr . 
Šiluma s;\zn. alumin. landai. 2 au to 
.saraža..^. M. pkf. $26.iiOO. 

?. rMitu po 5 kamb. m a r . KarSto 
vandens Šiluma, alumin. langai. 3 a u 
to mūro garažas. M. pke. $34.500. 

i.surv Karkė 2 po 5 k a m b m o r . 
KarSto vandens šiluma. spintf 'Ss vir-
ruv§j. plyteles. 2 auto srarražas. 'Labai 
Svari nuosavybė. $29.500. 

Maroiictte Pke . I po 6 k a m b 
mūr. Šiluma garu. Gražiai įrengti bu
tai. 2 auto mūro garažas, sso.ooo. 

Mar<ĮU.et*P Pke . 2 po 5 k a m b . 
apvnaujis mūr. 2 atskiri šildymai ga-
zu. Alumin langai. Kilimai, 
mūro garažas. S40.SOO. 

Cicero, Illinois 
T E L — 863-7651 

Marqiiet(e Pke io butu mūr. Nauja 
«i?uma srazu. alumin. langni. Gražūs 
i'Utai. dideli kamb T;k ?T9.0Oii. 

Netoli Marf|uette pko. 4 kamb. apy
naujis mūr. Šiluma garu. 2 auto ea-
-ažas. S21.0AO. 

9 nufu nmtĮa~ mur. Atskiri šildy
mai. Alumin. langai, geros pajamos. 
Clraži nuo.sa'.->-be. $!H.nnn. 

Marrroette Pke. nauja? mūr. 5 H 
kamb. butas ir biznis. At«kiri šildy
mai. Gera vieta grožio Balionui 

Mnrauette Pa rke grains 7 botu 
n-arlnis Šiluma gazu. sausas nlsvs, 
alumin. landai. Oeros p a t o o * . 
$72.non 

Marqoet«e Parke. 2 x &% IT 4 
kamb. butas Angliškam baamente. 

2 a u t o i Vos keliu metu. Ra<fiat. JBidoma ga
zu. I autu mflr garažas. $5S.oon 

Parduodu 2 televizijas, aliono bai- HllllIflimmmHHIOIHlllllllluilHIHIIIHIi 
dus. 1 lovą ir fotelį. 1910 S 51 I 
Court. Cicero. Tel 863-5285. *~*^*"*• 

P A R D A V I M T 1 

GARBAGE DRUMS 
VVTTH COVERS AND HANDLES 

3© and 50 sral. — Free DelSverr 
5622 S, Racine 434-1113 

A. ABALL ROOFING C0. 
įsteigta prie.6 49 metus. 

Dengiame visu rflšiij stogus. Taiso 
ne arba dedame naujus kaminus, rl 
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš iauko. Taisome mflra—"tuek-
pointing" Pilnai apsidraudė Visas 
darbas garantuotas. 

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

Apskaičiavimai nemokamai 

CtfžAUSKŲ BEYERLY HILLS GILINYČIA 
Geriausios gėles del vestuvių, banketu, laidotuviŲ 

ir kifn papuošimii. 

felfif. 

2443 West SSrd S t r « t , CTrw«en 

PRospect 8-0833 PRospert 8-0834 
^ 

oiiHHiuii iMii ini i i i ini i iui i ini i i i i i i i i i ini 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiinn, 

T E L E V I Z I J A S ! 

paprast; s ir spalvotas nebrangiai! 
taisau Už patarnavimą vietoj S3,! 
už dirbtuvės darbą S 10.00 ir dalys. Į 

Pasiteiraukite apie naujas 

J. M I G L I N A S 
2549 W. 69 St.. n auk.. P R 6-1063 

| | | | | |MIIIIII!IIIIIIIII!II!:II :!I!IIHIIIIIII;IIII 

M O V I N G 
Apdrausta-s perkraustymaa 

jvairiu atstumų 

A. V I L I M A S 
823 WEST M*h PLACE 
T^pf — Prtnntier 6-1882 

Nofariatas — Vertimai 

Apdraudu Agentūra 

REALTY 
B \ f r V I C I U S 

Ked?<e >Vc-, PR 8-2233 
i. 

64,>5 S. 

NERIS REAL ESTATE 
6924 South ffestern Avenue Tel, 47 r-0321 

. » » » » » » » » » » » * • • • • • • - • - • • • • < > • * • • » » » • • • • • » 

S i R - ' - - m n »fce. Palikimas, švaru* Nebrangus. 
įamu b j 1 " 001""''- $ 1 " ' 0 0 0 m e t i n l u ^ a -

2 po 4. mūr.. atsklr. šildvm.. gara
žas, gražus na mas 

ŠIMAITIS REALTY 
?7«7 W ig s«„ CL 4-2390 

\/ Namu. sklypą, bizniu 
*̂ uKl 

SALES • MORTGAGES-MANAGEMEr 

E X P E K D B I L L E R T \ T I S T 
Wi!l tr;iMi on ŲBU <>$-. Good 

^a.lar'S' ari<l bm^fits . 

ALNOR INSTRUMENT CO 
420 N. LA SAIAE ST. 

TPI. 467-1339. 

EXPER1ENCED SECRKTARY 
Sjil.-iJ a.n.i si-rvral 0>f£See (luTu->. 

G<~ir„i comDany benefits. couįr.'niai 
offlw 

CABTRON CORPORATION 
I05T W. f.RAVli \ V K M K 

T U . . — S29- l'^.Si. 

S^X 

F I T T E R -
S E W E R 

Retail Experience Oiily 
ExceII-ent Working Conditions 

Gent^rous Discount 

Also Part Time 
Fitter - Sewer 

Applr 

BRAMSON'S INC. 
700 N. Michigan Avenne 

1711 Sberman 
EVANSTON. ILL. 

1132 Lake Street 
OAK PARK. ILL. 

r o N T R A r T o R s 

ŪKIU p a s i r i n k i m a s . hSsirmfrti ii katalogo 

L I N A R T f t S R E A L T Y ! 
»th St.. Ckero. K>'2-4343 

kfember of M.L S. 

Mata office 5727 W. Cermak. Oteero, IB. Tel. OL 6-22S8 
ALEX ŠATAS - Realtor 

Turime šimtus namų Ciceroje Berw\ije. Rix"erside. La Grange Parke 
kituose vakariniuose priemiesefuose Prašom užsukti į mūsų įstaigą 

4936 W. 

PLATINKITE DRAUGĄ" Pasinaudokite Draup „ClassifiecT skyriumi 

Heatine Contractor | 
DOM.4S JRTTKATSKAS 

Ineortū naujus Ir įveratataTi w 
aua VUŲ rOilŲ aajno apSildytno 
pe^ttJ« ir a1r cori<»it1on:t»2- j 
na»itii» i? senna namus StOfru 
r lnas f r u t t W ) žandena iiHy-
mui boilerius. Turiu leldimua 
dirbti m1«at« Ir uimies^tuose 
t ^ r b a s atliafcama* (rreita.1 ir «a-
Siniu«a.i Apskaičiavimai nemo
kamai. 
H t ^ r i N f ; A S U K I T M I H I , 

H 1 I s W <V4f,-r-i I ' I IM'H^. t ITJ. 
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jono gyventojų, ir tada jau dau
guma ji? buvo rusai. Dabar Taš
kente daugiau kaip milijonas. 
Kokiems broliams skubėta padė-

j ti, atstatant Taškentą.? 

Būdinga, Kao. iš Lietuvos nu
siųstieji statybininkai Taškente, 

1 nors ir nepalyginti sunkesnėse są 
! lygose, dirbv geriau, negu Vilnių 
ije, Kaune ir iš viso Lietuvoj. Sa
ko: "Respublikos tiekimo orga-

inizacijos sugebėjo beveik už pen
kių tūkstančių kilometrų esan
čią statybos aikštelę palygin

ti sklandžiai aprūpinti medžiago
mis, įrengimais, kai tuo tarpu ne
retai, šioms organizacijoms esant 
pašonėje, jaučiami dideli sutriks

imai. O kaip šlubuoja statyb* > 
dėl nesklandumų transporto dar
be!" 

V oa tai, pasirodo, esąs nusiųs
tųjų statybininkų viršininko Fio
doro Kudriavcevo nuopelnas: tai 
jis taip uoliai spustelėjo, kad Ta
škento "uzbekams" būtų dirba-

,ma geriau, nei Lietuvos miestam. 
(ELTA) 

DRAUGAS, penktadienis. lapkričio 

Pranešamo giminėms, draugams ir pajįstamiem* 
m lapkričio 1 dieną sulaukęs 75 m amžiaus mfre 
hmas vyras, tėvas ir senelis 

.T1U.U 

Į Buvusiam mano mokytojui Ukmergės gimnazi-

I muz. JUOZUI BERTULIUI, 
? jo žmonai EUGENIJAI BERTŪLIENEI Argentinoje mi- Į 
I 

rus, reiškiame gilią užuojautą. 

Vėlinių Dienos proga prisimenami ir pagerbiami visi mirusieji Lietmiu Fondo nariai Nuotraukoje matome 
mirusiųjų LF narių albumą, kuriame iki 1967 X. 25 y r a į rašyta 191 miręs fondo narys. Mirusiųjų narių 
bendras įnašas fonde yra S38.487.47. kas sudaro veik 1 0 ' ; viso fondo pagrindinio kapitalo, kuris šiuo me
tu siekia virš 380 tiks. dol. Iki šiol lietuviškiems re ika lams fondas, davė 20 tūkst dol. Šiais metais tam tikslui 
fondas paskyrė taip pat 20 tūkst. dol. 

C h i • 

i c a g o i e 
nais ir $150,000 patarnavimais. 
Didelę dalį išlaidų išlygins nau-

.* i 

L i e t u v i a i -
s t a t v b i n i n k a i 

(Atke l t a iš 3 psl.) 

kų ir daugiau kaip 2 mil . rusų 

A. f A. STASIUI PIETUSKAI | 
staigiai ir netikėtai mirus, jo žmoną AG0T$, dukrą j 
IRENJJ. su vyru ir kitus artimuosius gilaus skausmo j 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame. 

Emilija ir Povilas 
Gaučiai su motina 
Nijole ir Jurgis Gaučiai 

PRANAŠAUJA TAIKOS 
BANDYMĄ 

Kongresininkas Roman Pu-i ^ v k n o p r O C e n t ° m < > k e s č i a i * | kolonistu," kūrieTefkilsi "beveik ~M 
cinski, kalbėdamas lenkų ka- d e t l viešbučiams uz nakvydiru- imtinai miestuose. Taškente 19 
riuomenės veteranams Chicago- i m^ s v e C i l i - 39 metais buvo apie pusė mi li
ję, pranašavo ,kad prezidentas 
Johnsonas galimai sutiks laiki
nai nutraukti Š. Vietnamo bom
bardavimą, jei to paprašytų 
nauja Pietų Vietnamo vyriausy
bė. 

TEISMO ĮSAKYMAS IŠGEL
BĖJO MERGYTĖS GYVYBĘ 

Apygardos teismo įsakymu: 
dviejų dienų mergytė buvo atim 
ta iš tėvų globos ir ja i du kar
tu permainytas visas kraujas. 
Tėvai abu priklausą Jehovos liu 
dimnkams, nedavė leidimo tai 
daryti. Mergytė būtų mirus, be t ; 
dabar gyva. Teismo posėdis į-
vyko pačioje Sarah Morris ligo
ninėje. Miehael Reese ligoninės 
padalinyje. 

KIEK ATNEŠ M I E S T U 
DEMOKRATŲ KONVENCIJA 

Demokratų konvencija. įvyk
sianti 1968 m. rugp. mėn. Chica-

nimo gyslas Įleis apie 5 mil. 
dolerių. Apskaičiuojama, kad 
konvencijoje dalyvaus apie 20.-
000 delegatų ir svečių, kurių 
kiekvienas per penkias dienas 
išleis po $200. Viešbučiai, susi
siekimas, restoranai ir pasilinks 
minimo vietos pajus pinigu pa
didėjimą. Konvencijos posėdžiai | j 
bus International amfiteatre. 
Miestas padengs konvencijos iš
laidas, sudedamas 8750.000 gry-

A. f A. 
STASIUI PIETUSKAI mirus, 

jo brangią žmoną ir mielus dukrą IRENĄ ir VYTĄ 
RADŽIUS bei visus gimines giliai užjaučia ir kartu 
liūdi 

Margarita ir Vaclovas Momkai 
Juze ir Juozas Ivašauskai 

Pranešame jrimim-ms. d raugams ir pažfstamkTns. ka<l f»«7 m. 
lapkričio I dionjj, 3 vai popiet stateiai mirf' muši! mylimas vvra«. 
t / \ J i - ir nošvfci 

A A. 
W A L T E R R A I N I S 

Gyveno 4043 So. .Uontgom<r.v. 

Mirė lapkr. 2 d.. ft«T. S:30 
vai ryte sulaukės pusSs am-
žiaijs. 

Gimė Lietuvoje Kilo iš Kė
dainių apskrities. Jas;)vervni pa
rapijos. Raseinių kaimo. 

Amerikoje išgyvpno ū?. m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

4 sūnūs: Frank . marti Bernice 
ir šeima. Kd«-ard. mart i L«-
cille ir šeima. Albert, marti 
AgM* ir Apima, ir f>eo. marti 
Anne ir šeima. 9 anūkai J r > 
proanūkai ir kiti Amines. 
draugai ir pažįstam'. 

Priklaus*" Lietuvio Kęstučio 
Pašalpos KluHui. 

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje. 434S So. Ca-
lifornia A ve 

Laidofuvgs įvyta š-šta dieni 
lapkr 4 d. iš koplyčios ? s^val . 
ryto bus atlydėtas i šv«'. J 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią kurio ie įvyk* c d n -
••nsros pamaldos už veli-
siela Po pamaldų bus BWya*-
tas J šv Kazimiero kapin-s. 

X„oširdžiai kviečiame visur: 
simines. . ivanr i s ir pai įs tamas 
dalyvauti fiose laidotuvėse 

NtilKMe: Snirii". " « " " * * • 
aniikai ir prr»».n«ik*i. 

Laidotuvių direktorius P f l r a a 

Bieliūnas. Tel LA *-*57Z. 

A A. 

STASYS PLETUŠKA 
<.>^ l:?IO So. A r t i M a n A \ e . Chicago. I I I . 
GĮnif I/tetiitole. Ameiik«»ie i^yMifi IH metu. l*asfltko difle-

lianie miliii<lim<* žmona Acota. ttakt*- Irena, žentai \ v tas Ha<ly-: 
se»(T>«: Z<»sr. itiKi i r Prane su i<-iirtomis ir kiti gimines gy\ i.ie-
tuv*»je. <"hieagoie ivogeriai : Juozas Kara/j ja ir •lursris frepneris SH 
^•inifmib. ir kiti gimines 

Kūną- pašarvotas Eudeikio koplyčioje 1330 So. f'aliforrria \%r 
l^aklotiivčs (vyks M-^ tartieji i. lapkrfc'io 4 diena. Iš koplyčios 

9:15 vai rvto hns at lydėtas I s\ Krytža.is |mr. bažnyčia, kurioje 
n y k s gedulingos Įvamal<los už \elionies siela. 

Po pamaldu bus nulvdčta j šv. Kazimiero kafrfnes. 
Nuoširdžiai k-Ueč-iame visus: ginun*^. draugus ir pažįstamus 

dalv\ant i šiose lairtotinesp. 
Nuliūdę li«-ka: ŽMONA. 1)1 KTF; IK ŽE3TFAS. 

l „ ' i i« lot i i \ i i i i l i r e k t . . lohn K. Fude ik i s tel U\ 3-3-1 K). 

A. + A. 
FRANK SMILGIS 

Gyveno Knox. Indiana. 
Mirė spalio 31 d . 1967 Amerikoje i&gyveno 60 m 
Gimė Naikių km.. Mažeikių apskr Lietuvoje. 
Pasiliko nuliūdę pusseserė Monika Liutkus . Sidabraitė. 

jos dukterys M. Tautvaiša su šeima. E Šimkus su šeima. A. 
Kazakevičius; su šeima: pusbrolio Kosto Sidabro dukterys Mo
nika Loek su peima. Bronise Burger su šeima; pusbrolio Vla
do sūnūs Alfonsas Sidabras su šeima ir Ed Sidabras su 
šeima: pusbrolio Augusto sūnus Augustas Sidabras. J r m 
šeima: pusbrolio Alberto Sidabro duktė Rožė ?u šeima, sūnūs 
Albertas Jr . su šeima. Donaldas su šeima ir Augustas bei kiti 
gimines ir pažįstami. 

Lietuvoje liko sesers ir brolio vaikai ir kiti giminės 
Kūnas pašarvotas Hanry Price koplyčioje. Knox. Ind 
Laidotuvės įvyks šetšadierį. lapkričio 4 d. Iš koplyčios 

9:30 vai ryto bus atlydėtas j St. Thomas parapijos bažny
čią. Knox. Ind.. kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
si- ą Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines Chi-
cagoje 12:30 p p Nuoširdžiai kviečiacne visus-gimines, draugus 
ir pažbtsmuv dalyvauti šiose, laidotuvėse 

JOKŪBAS STUKAS. SR 
Gimė Lietuvoje. Aluntos parapijoj. Trumponių kaime. 
Kūnas- pašarvotas Buyus koplyčioje. 426 Lafayette Street. 

Newark. New Jersey. Laidotuvės įvyks šeštad . lapkr 4 dieną 
bus išlydėtas į šv. Trejybes bažnyčią. Po gedulingų pamaldų 
bus palaidotas šv. Kryžiaus kapinėse. Newark New Jersey. 

Nuliūdv lieka: žmona Morta, sūnūs: Augustinas. Petras 

I)r. Jokūbas, Ji., ir lJuda>. 6 anūkai, ir sesuo Lietuvoje. 

Vladas ir Eufrozina 
Veselauskai 

Kompozitorių 
J U O Z Ą B E R T U L Į , i 

liūdintį del mylimos žmonos mirties, nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ale ir Simas Veibasiai 

Kol eaei 

IRENAI RADIENEI 
ir šeimai, brangiam jos tėveliui mirus, nuo

širdžią užuojauta reiškia 

Vanda Aleknavičiene 
Kristina Bartuliene 
Jonė Bobinieni 
Petras čelkis 
Julija Ivanauskiene 
Zelma Juškeniene 
Darius Lapinskas 
Stefa Lazauskiene 
Bronius Mačiukevičius 
Genovaite Mažeikiene 
Margarita Momkiene 

Vaclovas Momkus 
Leonilija Nakutyti 
Pranas Naris 
Algirdas Putrius 
Vytautas Radžius 
Julius Savrimavičius 
Albertas Stočkus 
Algirdas Trinkūnas 
Alvydas Vasaltis 
Edita Žema taitytė 
Irma žemaitaityje 

EUDEIKIS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

Trys Moderniškos Koplyčios: 
4605-01 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 
4330 - 34 South California Avenue 

Telefonas LA 3 - 3440 ir LA 3 - 9852 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIOM KOPLYČIOS 

2533 West 71 st Street Ttf, GR 6-2345 - f 
1410 So. 50th Ave.. Cicere Tel. TO 3=21CS 05 

%nUTK AUTOMOBIUAMS STATYTI 

Pranešame giminė>n=. drangnnis ir pažįstamiems, kad 1961 
m. spalio 30 dieną. 8:35 vai vak mirė mūsų mylima žmona 
motina, sesuo h- duktė 

A. t A. 
MORTA BABUŠIENĖ 

Gyv. 4405 So. Maplfwood Avenue • 

Gimė Lietuvojp. Vilkaviškio apskr . Kybartų vaisė. Mat-
laukio kaime Amerikoje išgyveno 18 metų 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 
71st Street. Laidotuves jvyks šeštadienį, lapkričio 4 dieną, 8:45 
vai. ryto bus išlydėta į švč Paneles Marijos Nekalto Prasid.-
jįmo bažnyčią Po gedulingų pamaldų bus palaidota Šv Kazi
miero kapinėse. 

Nuliūdę lieka: vyras Petras , dukterys Valerija ir Diamanda, 
motina Ie\a iše<škūnjen«*, seserys: F^I^na Majau.s-
kienė. Tr-res? Gaškienė ir Ona \"aške\ irtenė. brolis 
Kazys keikūnas ir jxj šeimos. 

ARKITE DABAR TIESIOG HU0 
M R . N E L S 8 N 

»AVTNTNW0 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

iQll West lllthStrc^ 
ntrižianaiiiii P*mlnkJsnw Planų 

PMirinkiniM V m n w W*m*e 
relet. — CEdarertst 3 - 6335 

VienM blolua nuo h J Į J ^ j 

iid. direkt A. Petkus ir Sūnus Tel. GR 6-2345 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
I M M ^ j lAkiotnvifl Dtrektoriq AJHMiacijot Nariai 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad 1967 m, lapkr. 1 d.. 7:50 vai. ryto mirė 

A. f A. 
PETRONĖLE PAULIUKEVICIŪTĖ 

Gyveno 3239 \V S#tfc St. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 17 m. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 

So. Western Ave. 
Laidotuvės įvykt? šeštad., lapkr. 4 d. iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoš ;rdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Joana ir Puniskiu šeima, pusseserė ir gimi
ne-. V•"'"••• ri!-.o :'•. hrri1:-. įr ,i'M>n\ F.M^IM o į«-. 

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE7-8600 

STEPONAS C LACKAWIGZ 
2424 W. 69tB STREET T ^ . EEpoMic 7-x21S 
2314 W. žSrd PLACE TeL Vlrginia 7-6672 

PETRAŠ~BiaiORAS 
*34^ S. C A U P O R N U AVE. TeL LAfayette ,V3572 

ARTARAS M. PHIUIPS" 
SS07 a UTUANICA AVE. Tel. YArds T-3401 

P0YIUS J. RIDIKAS 
SS54 SO HALSTED STREET T e l YArda 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 SO MICHIOAN A V E Tel. COmmodor* 4-2228 

I I ID r . lC B B i i r t u i M •««••••«* i i n v u m i n 
3319 SO. ^ I T T J A N T C A A\1L Tel- YArdj 7-1138 — 1188 

YASAITIS^BUTKUS 
1*46 SO 50th A\1k , CICERO, ILL. Tel. OLynųrie 2-1008 

LflWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus 

~t¥}9 - 7 \TF, HfK, OVKLAWN. ITJ^ T«l. _ AM > 2330 

i 

J 
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DRAUGAS, penktadienis, 1967 m. lapkričio 3 d. 

x Lietuviu Foto arohyvo 
skaidrių ir pašnekesio popietė 
įvyksta lapkrič ;o 5 d. 3 vai. p. 
p. Jaunimo centre, 203 kamb. 
Pašnekesio ir skaidrių t - ma: 
"Spalvotoji fotografija' . Bu.s 
rodomos Vyto Valaičio, Vytau
to Augustino ir Algio Grigaičio 
spalvotos nuotraukos, palydiit 
j a s Pauliaus Jurkaus ir Rimo 
Vėžio įkalbėtu žodžiu ir tėvo 
Bruno Markaičio, S.J. muzika. 
Įžangoje kalbės kun. A. Kezys, 
SJ . 202 :r 204 kambariuose 
v y k s Algio Grigaičio abstrakti
nių nuotraukų paroda. Po pa
šnekesio svečiai bus pavaišinti 
kavute. Įėjimas laisvas. 

x Cicero jaunučiu berniu
kų ateitininkų (1-4 sk., globė
ja Nijolė Baronienė) susirinki
m a s įvyks šį šeštadienį, 3 v. p. 
p. Romovėj. Tėveliai prašomi 
berniukus į susirinkimą išsiųsti. 

x Lietuvių Fondo narių su
važiavimas įvyks lapkričio 26 
d. 9 v. r., 5643 So. Western 
Ave., Terry banketų salėj. 

X švč. P . M. Gimimo para
pi ja gruodžio 10 d. ruošia 
vadinamą "Ali S ta r Magic 
Show". Spektaklis bus statomas 
Marijos aukšt. mok. auditorijoj 
2 i r 8:15 vai. p. p. Programą at 
l iks profes'onalai. Prie pastaty
mo prisideda Šv. Teresės drau
gija, Motinų klubas, Šv. Vardo 
draugija ir parapijos komitetai. 

x Lietuvių studentų sąjungos 
susir inkimas įvyks ši vakarą 
Vyčių salėje. Pradžia 7:30 vai. 
Paskait ininkas bus Jonas Že
maitis . "Pres. 13'th Ward 
Young Republicans". Seks rin
kimai. Prašome visų atvykti. 

X Tauragės klubo bankietas 
įvyks lapkričio 18 d., 7 v. v. 

• "Kas tu ' ' yra dėvint. .̂  
"Draugo" romano konkursui 
atsiųstas rankraštis, pasirašy
tas A. Gajaus s l apyva rd i : . 

x Vilija Ei v aite t r i s metaB 
iš eilės dalyvavo National F e -
deraiion of Music ruošiamuose 
Junior festivaTuose, skambin
dama pianinu ir visus kar tus 
gavo aukščiausią "Superior" j -

frtinimą ir dėl to šiemet Illi
nois Fed^ration of Mus ;c buvo 
apdovanota specialiu pažymėji
mu ir taure. Vilija j au 'šešeri 
motai mokosi muzikos Zinter 
muzikos mokykloje. 

x Su a. a. Eugenijos Bt r tu-
lienės palaikų pargabenimu į 
Ameriką reikalai susikomplika
vo. Tą tegali tvarkyti ne b-vė, 
kurioje velionė dirbo, ne b-vė, 
kurios linijos orlaiviu skrido, 
bet — Argentinos ir Amerikos 
konsulatai. Velionės palaikai 
tebėra Argentinoje, bet forma
lumai jau atlikti ir prašyta, kad Įedl 
lapkričio 3 d. palaikus prisiųstų , N e k a l t o Prasidėjimo baž-
į Chicagą. Apie laidojimo datą ; n y č i o j e ; b u V Q p a l a i d o t a s š v . Ka
bus pranešta per Margučio i r | z i m i e r o k a p i n ė s e i š v a k a r ė s e , 
Barčus radijas. | g p a l i o 3Q ± Bmūno koplyčioje, 

x Antanas Gintneris, 3221 dalyvaujant daugybei žmonių, 
W. 61 St., yra paskir tas LB Chi ; k a n . p o v . Juknevičius atkalbėjo 

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ REMEJŲ 
VAKARIENĖ 

Marijos Aukštesniosios mo- ^os fondo, prašė neužmiršti atei 
kykios didžioje sporto salėje tyje padidaiti tą fondą. I r jai 
spalio 22 d. įvyko Šv. Kazimiero baigiant kalbą prisiartino Ade-
seserų rėmėjų vakarienė, pami- lė Burba, pirrnininkė Br. Park 
nėti prakasimą pamatų poisio Moterų klubo ir įte 'kė 1,000 doi. 
namams. Kartu buvo pagerbti rengimui kambario jų atmin-
nauji amžini nariai, garbės na- čiai namuos. Nuoširdžiai pa-
riai ir fundatoriai, įsirašę į rė- dėkojo joms ir pranešė sve-
mėjų draugiją nuo 1967 m. ge- čiams kad šioji moterų draugija 
gūžės iki 1967 m. spalio 15 d. daug kartų parėmė kiurus dar-

Š; erdvi salė skoningai pri- bus didelėmis savo aukomis. Iš
rengta minėtam pobūviui pa- klausę M. Rudienės paraginan-
keista į didelę bankieto salę. čios kalbos, D. Kuraitis ir J. 
Salė buvo puikiai išpuošta, o Evans pažadėjo įrengti kamba-
prie garbės stalų sėdėjo vakaro rius seselių poilsio namuose, 
vedėjas ir Šv. Kazimiero seserų 

- alis keturių širntu svečių dalyvavusių šv. Kazimiero seserų vakarienėje, įvykusioje spalio 22 d. Iš kaires i kapelionas 
^aktare K. O'Britis (Mastauskienč,1, advokatas Teodoras Kaye (Kušleika) . Terašė O'Britis. advokato tė
vai Teodoras ir Florencija Kaye. Iš dešines: motina M. Adorata. generaiė vyresnioji kaZimieriečių, seser
ie M. Hyaeinta, Elzbieta Kaye žmona daktaro Mykolo Kaye sėdinčio jos dešinėje, seselė M. Elena, seselė 
M. Teodora ir Bronislava Urbonienė, žmona Juliaus* Urbono, fotografo Xuotr. J. Urbono 

kun. V. Mikolatis. Po M. Rudienės kalbos prasi
dėjo meninė vakarienės dalis, 
kurią atliko visa Dantų šeima: 
tėvas, duktė ir sūnus gitaristai, 
o motina akordeonistė. Sve-

X A. A. J o n a s Kerulis, dau
gelio organizacijų rėmėjas, spa-

SUDARYTA NAUJA JAV LB CENTRO VALDYEA 

Naujai išrinktas JAV LB cen HE 6-5151 (iki 8 vai. vakaro) , 
t ro valdybos pirmininkas inž. Jonas Kavaliūnas, Švietimo re -
Bronius Nainys sudarė cent ro , kalų ved. ir švietimo tarybos 
valdybą iš vienuolikos asmenų pirmininkas, P. O. Box 438, 
ir pristatė ją tarybos prezidiu- Beverly Shores, Indiana. Area 
mui, kad pravestų patvirt inimo 219-872-3129. Pe t ras Petrušai-
procedūrą. Šių metų spalio 31 d. j tis, organizacinių reikalų vedė-

cagos apygardos vald. ats tovu j rožinį, o Pov. Dirkis Le tuvos , J A V L B V- toji t a ryba slaptu į jas. 1561 Holmes Ave.. Racine, 
l mJiultū^os kongresojtomite- j V yčių organizacijos ^vardu pa - ' balsavimu patvirtino šios sūdė-j W sconsin, 53405, Area code 

414-634-5948. Antanas Šanta-tą. Kaip žinome, kongresas į-1 s a kė atsisveikinimo kalbą. Ve 
vyksta lapkričio mėnesio pabai- j Uonis yra žinomo advokato Jo
goje, Padėkos dienos proga, Į n o Kerulio tėvas. 
Jaunimo centre. x Vilniaus krašto lietuviai 

x Agronome Felicija Augy- §• sekmadienį 9 v. r. tėvų ma-
tė-Kantautienė pereitą savaitę r i j o n ų k o plyČ oje renkasi ben-
viešėjo Clrcagoje, lankydama d r o m M i š i o m u ž mirusius vil-
miesto įžymybes, lietuvių kultu- | n i e c i u s . P o pamaldų vykstama į 

kun. J. Malin, kun. J. Mačiulio-
nis, kun. J. Kaniauskas, rėmė
jų centro pirm. Marija Rudienė, 
lietuvių katalikų Federacijos 
pirm. Kazvs Kleiva, D. Kūrai- č i a m s P a t i k o M dilios ir groji-
tis, laid. direktorius J. Evans, | m a s - Lietuviška liaudies dama 
Adelė Burba su Br. Parko Mo- geriausiai patiko, nes pakviesti 
terų klubo valdybos narėms, prisidėti visi ka r tu su Danta 
Adolfas Danta, Eilina Dantienė : \ š«ma ją padainavo. 
Diana Dantaitė. Ronaldas Dan- Meninei programai pasibai-
ta, V. Kieivienė, M. Remienė ir 
visos rėmėjų Centro valdybos 
narės ir skyrių pirmininkės. 
Prieš vakarienę kun. V. Mikolai 

gus, rėmėjų skyrių pirmininkės 
:; velkino ir suteikė savo skyrių 
auką vakarienės proga, ir kiek
viena pranešė kiek amžinų na

rines įstaigas bei pramogas ir 
draugus bei pažįstamus. Nuola
tiniai Kantautienė gyvena Ed-
montone. Albertos provincijoj, 
Kanadoj, kur j i yra gana ve ;kli į Mdotl ^ m e 
lietuvių bendruomenės narė. 

x A. a. Stasys Pietuška š ta i 
ga mirė trečiadienį, sulaukęs 65 
m. amžiaus. Velionis y ra daina-
vietės Irenos Radienės tėvas. 
Pašarvotas Eudeikio koplyčioje. 

X Kubos raudonojo diktato
riaus sesuo Juanita vra pabė-

šv. Kazimiero kapines, kur bus 
pašventintas Vladui Pūkui ant
kapis. Šventins kun. V. R ;mše-
l's, MIC. Bus aplankyti visi pa-

Marąuet te salėje, 6908 So. Wes- gagį n u o savo brolio 1 •illMll 

X Povilas Dirkis, Alvudo va
karojimo metu lapkričio 4 d. 
7 v. v. Marquette Parko lietuvių 
parapijos salėje skaitys paskai-

Į tą "Moteris blaivintoją". 
X šaulių sąjungos c.v. posė

dis įvyko spalio 22 d. Jaunimo 
centre. Naujai išrinktoji valdy-

te rn . Ave. Bilietų dar gaiima 
gauti , paskambinti šiuo telef. 
GR 6-M17. (pr.) 

x Beverly Shores Lietuvių 
Krubo nariui a. a. Kazimierui 
Kriščiūnui mirus. Klubo nariai, 
pagerbdami jo šviesią atmintį, 
suaukojo Lietuvių F nri\«i 
S105.00 ir velionį įrašė į Lietu
vių Fondo narių eiles. Aukojo: 
po $25.00: dr. A. Abromaitis 
ir inž. E. Bartkus: po S10.00: 

ir dabar gyvena M :ami mies
te, vesdama kovą prieš komu
nistų impe riadizmą ir prievartą. 
Nuvykęs j tą miestą "Draugo" 
red. Juozas Prunskis su Castro 
-eserimi kalbėjosi pusantros va-
^ndos . To pasikalbėjimo tur i 
nys šiandien yra perteikdamas 
mūsų dienraščio skaitytojams. 

X l Birutininkių rensriamą 

8 v. v. Jaunimo Centre staliu-
E . Msiūlis, L. Nekus ir T. Mil- fctK <iar galima užsisakyti tel. 

tis atkalbėjo maldą ir palaimino r i ų ^ -ų g k y r i ų ^ ^ į, M e k 

valgį. Svečiams sugiedojus Ame s k v r i a u s p a s į da rbuo ta per pa-
rikos ir Lietuvos himnus, kun. s k u t i n i u s a š t u o n i s mėnesius. 
V. Mikolaitis susirinkusius va- u pirmininkių pranešimų pa-
karienei pasveikino seselių var- s t e b ė t a k i e k s k y r i a i t u r e j o d o s 

du. Pradėjus visiems valgyti; n į ų a u k o t o j u i r v e įklių stropiai 
" j gražioje eisenoje pasirodė 40 besidarbuojančių rėmėjų. Gili 

venodai pasirėdžiusių mergai 
čių. Tai Švč. P . M. Gimimo pa
rapijos mokyklos aštunto sky
riaus mokinės, kurios, vad. se
selei M. Regis, parengė šiam 
pobūviui stalus. Išsiskirsčius ;os 
po keturias pr ie kiekvienos sta
lų eilės gražiai patarnavo sve
čiams. 

padėka ir pagarba dosniems 
aukotojams ir pasišventusioms 
rėmėjoms, be jų pagalbos stato
mieji poilsio namai būtų tik sva 
jone. 

Po pirmininkių pranešimo 
prasidėjo pagerbimas bei įteiki
mas atatinkamų diplomų nau
jiems amžiniems nariams, pa-

Seselių skaniai paganrntai aukojusiems po šimtą, garbės 
vakarienei pasibaigus. Marija nariams paaukojusiems penkius 

di2Ž;enė; po 5.00: Z. Jonynas 
A. Kačanauskienė. L. Damb- Lituanų orkestras 
rauskas. St. Rudys ir M. Rulis. 
Ši įnašą globoja ir atstovauja 
velionio našlė Mrs. Josephin 
Kriscun. 

L F adresas: 6643 So. Maple-
vvood Ave.. Chicago. BL 60629. 

(pr.) 
x Investuotojų dėmesiui. 6 

•butų mūrinis namas Ciceroje.; 2646 West 69th Street, (sk.) 
Visi butai naujai dekoruoti. 
$7.200 metinių pajamų. Pilna 
kaina $36,900. Alex Realty. 
tel . 656-2232. (sk.) 

TE 6-1732. Šok'ams gros Neo-
(pr.) 

X Geras var to tas akordeo
nas reikalingas Chicagos Aukšt . 
Bt mokyklai. Galį parduoti a r 
dovanoti kreipiasi vakarais tel. 
14} 5-2629. (sk.) 

X Parduotuvė Tvero gaus i : 
čia tikrai neapsigausi. 

Broniug Nainvs 
f Į 

ties centro vaidybą: Bronius 
Nainys pirmininkas, 6804 So. 
Maplevvood Ave.. Chicago, 111. 
5G629. Area code 312-776-4028. 
Kun. Jonas Borevičius SJ, vice
pirmininkas 3456 W. 56th St., 
Chicago, 111.. 60636 RE 7-8400. 
Valdas Adamkavičius. vicep'r-
nrn inkas visuomeniniams ry
šiams. 7338 So. Sacramento 
Ave.. Chicago. Iii.. 60629, R E 
7-0638. Stasys Džiugas, sekreto
rius, 7240 So. Mozart St.. Chi
cago, EI.. 60629. WA 5-3682. 
Kostas Dočkus, finansinių reika 
lų vedėjas ir iždininkas. 1901 S. 
49th C t , Cicero. 111., 60650. 
OL 2-4410. Anatolijus Kairys, 
kultūr. reikalų ved. ir Kultūros 
fondo vald. pirmininkas. 2943 
W. 59th St.. Chicago. 111., 60629. 

tie:jų padidinimo klausimais. Į šiems prisidėjusiems prie staty-

pasiskirstė t a ip : pirm. VI. Išga
nantis — jisai buvo išrinktas 
suvažiavimo metu. o valdyba - -
P. Petrušaitis ir A. Gintneris 
— vicepirmininkai, sekr. Jz. 
Grybauskas, ižd. K. Žilėnas, mo 
terų vadovė — K. Kodat 'enė, 
jaunimo — V. Bilitav'eius, jū
ros šaulių a ts t . M. Maksvytis, 
kun. J. Borevičius. SJ ir St. 
Dčrnž taviems — vaiu.. nariai. 
Be to. dalyvavo — gen. K. Mus-
t?ikis, adv. R. Skip'tis ir G. Va-
1 antinas. Buvo aptarti ir kiti bė
gamieji organizaciniai reikalai. 

X Chicagos lietinių Kęstu
čio pašalpos klubo mėnesinis 
rarių susirinkimas įvyks penk
tadienį .lapkričio 3d., 8 vai. v., 

: Hollyvvood svetainėje. 2417 W. 
! 43 St. 

X Regina Stravinskąitė, vie
na iš jaunausių vaidintojų kai 
kuriose Ohicagos 

ras, informacijos reikalų vedė
jas, 2647 W. 71st St., Chicago, 
111.. 60629. WA 5-0743. Dalia 
Tallat-Kelpšaitė, Jaunimo rei 
kabį vedėja, 2651 W. 65th St., 
Chicago, 111., 60629, 434-6615. 
Povilas Žumbakis. narys specia
liems uždaviniams, 6849 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, 111., 
60629. 737-5926. 

PREKYBOS MISIJA 
IŠSKRIDO JAPONMON 

Chicagos prekybos sąjungos 
suruošta 42 biznierių ekskursi
ja išskrido Japonijon, ku r tarsis • Rudienė apibudino seselių sta- I šimtus, ir fundatoriams paau-
su t o kraš to pramonininkais j tomų namų reikšmę ir svarbu- kojusiems tūkstantį ar daugiau. 
>konominiais ir Chicagoje inves- I mą. Seselių vardu padėkojus vi- Minėtos sumos buvo sute :ktos 

arba vienu įmokėjimu arba da
limis per kelius metus. Kun. V. 
Mikolaitis paskaitė vardus, o 
skyrių pirmininkės įteikė dip
lomus — padėkos liudijimus. 

Vakaro vedėjui atkalbėjus 
padėkonės maldą už šios gra
žios dienos įvykius, ir dosnius 
svečius, seselių geradarius, pa
sibaigė sėkmingas vakarienės 
pobūvis. Svečiai patenkinti ska 
nia vakariene .linksmai nutei
kiančia Dantų šeimos muzikine 
programa, ir pačių seselių da
lyvavimu, skirstėsi girdami va
karo vedėją, kad pobūvis bai
gėsi anksti — lygiai septintą 
valandą. Seselės atsisveikinda
mos su svečiais dėkojo jiems 
užtikrindamas savo geradarius, 
kad visų seselių maldose kas-

dėkingai ir 
Rėmėja 

•w& 

x Sol. Valentinos Kojelienės 
teatriniuose koncertas YVashingtone įvyks 

X Išnuomojamas 2 kambarin pastatymuose, rūpinasi "Maro" lapkričio 12 d. Corcoran Gal-

Juozas Dėdinas su svečiais iš Londono Petronėle ir Stepu Nenortais , dien bus atmint į 
nuoširdžiai. 

SVEČIAI Lš LONDONO 

CHICAGOS ŽINIOS 

X Reikalingas televizijos me
chanikas, mokantis lietuviškai. 
Kreiptis Frank's TV & Radio, 
TV. o Q 9 A A <3^ 

C A 5-7252. (sk.) 

butas vienam asmeniui -- ne
toli Kedzie ir 66-tos gatvių. 
skambinti 434-5692. (sk.) 

X Elena Urbaitytė, kurios 
tapycos parodos a t idarymas 
įvyks šį šeštad.. 7 vai. Čiurlio
nio galerijoj, apsistos pas Van
dą Balukienę. (pr.) 

x Marquette Pr., gyv. Aifon-

operos ir ' 'Karaliaus Mindaugo'- , iery of Ar ts auditorijoj. Plačios 
apimties programoj įeina ir lie
tuvių kompozitorių kūrinių gru-

X A.L.R. Kat. moterų s-gos pė. Solistei akompanuoja F re -

kantatos kostiumais, jų išpildy 
mu bei pagaminimu. 

zu Kp. e r 'gn ion rarKe susirin
kimas įvyks ši sekmadienį, lap
kričio T\ A 1 17!>1 

derich Schauvvecker. kurs t a rp 
tautinėj muzikos scenoj laiko-

p.. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje. muziku — veteranu 

amerikiečių 

Petronėlė ir Stepas Nenortai , 
nuolatiniai Londono gyventojai. 
iš Montrealio savaitei buvo a t 
skridę į Chicagą pas Nenortie-
nės sesutę Bronę ir Petrą Mac- knygų prekyba ir Lietuvių so-
norius. Dalyvavo jų dukters Re- dyba, esanti už maždaug 50 my 
ginos vestuvėse. Stepas Nenor- ' lių nuo Londono. Petronėlė Ne-
tas y ra inžinierius, dirba savo 
specialybėje, o laisvalaikį pa
švenčia lietuviškiems reikalams. 

Yra Lietuvių namų oendrovės 
pirmininkas. Jų žinioje yra lei
dimas laikraščio "Europos Lie
tuvis". Nidos knygų leidykla. 

nortienė vienoje 

sas Pimpė š. m. spalio 19 d. at-
silankė Lietuviu Fondo būsti-

$100.00. 

X Visoks stalo sidabras, ne
juostant is sidabras Ikora šiuo 
metu Terroje žymiai nupigir_ 
tomis ka ;nomis. Tait> nat nupi 
gintos kainos šveicariškiems rJ'Je i r * t e i k ė f o n d u i 

laikrodėliams, aukso ir sidabro T a i * > i r ž m o n<>s Ksaveros vardo 
papuošalams, kultūriniams per- J n a š a s - k u r j a t c : t ^ numato 
lams, papuošalams su brangiai- Pao-idinti. 
šiais akmeninrs ir t. t. Ypač I D r Henrikas ir Elena Arrna-
šluo metu didelis pasirinkimas " * BaitJnore. Md.. įstojo j 
gintarinių žiedų. laikrodžių. ^**nx\ų Fondo narius su pra-
auksinių apyrank'ų. sagių, me- r ] i n i u ^ ^ ^ S200.00. kurį paža-
dalionų, auksinių kryželių ir d ė J ° pad :dinti iki t ū k s t a n t n ė s . 
auksinių medalikėlių. Terra. P ^ g " fondui atsiuntė per BaL 
3237 W 63rd St., Chicago. ffl. 

X LITO BENDROVft siūlo 
pirkti savo akcijas, duoda pa
skolas geromis sąlygomis. 
Kreiptis į Litas Investing Co., 
Inc., 6755 So. VVestem Ave., 
Chicago, IU. Tel. GR 6-2242. 

' imorės LF 'gal. A. Radžiu. L F 
adresas: 6543 So. Maplevvood 
Ave., Chicago, IU. 60629. (pr .) 

y Liet. Bendr. Chicagos 
Vpycardos valdybos pirminin
kas Stepas Ingaums su šeima 
nuo š. m. lapkričio 1 dienos per-
s :kėlė į naujas patalpas: 1913 
So. 49 a . . Cicero. 111., tel. liko 

SAVLNLYKAI RAGINAMI 
PADOVANOTI LŪŠNAS >fO-

KESCIŲ NURAŠYMUI 

Chicagos butų sąjunga ragina 
lūšnų savininkus padovanoti jas 
ir apgriuvusius apartmentus 
miesto agentūrai, kuri jas arba 
remontuotų, a rba sugriautų. 
Sąjunga praneša, kad savinin
kai pagal naują įstatymą tokias 
"dovanas" galės nurašyti mo
kėdami pajamų mokesčius. 

MIRfc ŽYMU? ARCHITEKTAS 

Kari Vitzthum. 87 metų. se-

Tautini 
ved. R Domarkaite 

Trec. 7—9; šešt. 10—3 va i (sk.) tas pats : 652-5113. (sk.) 

komitetas pirmajame savo infor .naciniame po-edy lapkričio 1 d Iš kairės f sėdi) mform. 
p-.rm. dr L. Kr-auč^liūnas v-cepirm M Rudienė ir sekr R. Kučienė: (stovi) chorų 

koord. J Paštukas, ižd. J. Pakalka muz dalies ved J Zdanius, vykd. vicepirm. V Kleiza ir repert kom, v*»d, 
! B. Shotag (trūksta Vyt Radžiaup informacijos koordinatoriaus). Nuotr . V. Noreikos 

prancūzų tir-
moje dirba buhalterijos skyriu
je-

Nenortu apskaičiavimu Angli
joje šiuo metu yra apie 5.000 
lietuvių. Letuvių jaunimas ver
žiasi į mokslą, bet nedaug dar 
tėra pasiekusių universitetų dip
lomus. 

Aplankę Montrealio parodą ir 
ten gyvenantį Nenortienės brolį; niausiąs aktyvus Chicagoje ar-
Antaną Mockų bei savo gimines j ohitektas. vakar palaidotas 'š 
Chcagoje. Nenortai lapkričio 2 į Šv. Tomo Akviniečio parapijos, 
d. išskrido į Bostoną .aplankyti \ Jis padarė planus originalei 
inž. Stepo Nenorto brolį elek- j JAV-ių Great Lakęs laivyno ba-
tros inžinierių Kostą Nenortą. Į zei. Cook apskrities ligoninei. 
Bostone išbus iki lapkričio 8 d., j šv. Petro baž. miesto centre ir 
kada skris atgal į Londoną. kitoms bažnyčioms, YVhite Sox 

j beisbolo stadijonui ir 50 bankų. 
PABRANGS GELEŽINKELIO G i m ė Vokietijoje. Ovcagon at-

BILIETAI * * * 1 9 1 4 m 

^ . ~ , t m p ANKSTYVAS PASIŪLYMAS 
Chicago. ^outh Shore & 

South Bend geležinkelis prašo j Jau iš anksto siūloma pra
leidimo nuo Naujų metų pabran- • minti gal kada nors ežere sta-
ginti keleivių bilietus 10 proc. | tysimą trečią Chicagos aero-
GeležinkeUs kasdien perveža ' dromą mero Richard Daley var-
10,000 keleivių. ! du. 


