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Kaip Maskva davė,Turkijos “atakos plana” Sirijai
Naftos laukuose kiekviena
kibirkštis gali virsti pasauliniu karu

Artimųjų Rytų erdvėje pavojinga karo grėsmė tirštėja va
landomis. Turkijos — Sirijos pasienyje padėtis primena karo iš
vakares. Visame pasaulyje nervingas nerimas, kai didžiosios pa
saulio galybės, Amerika ir Sovietų Sąjunga, viena kitai pagrū
mojo ginklo jėga.

Sirija daro pasiruošimus vi- — ■--- -------------------------- — .... .
suotinei mobilizacijai. Kelios 
Turkijos kariuomenės divizijos 
su šimtais taukų suteiktos Tur
kijos — Sirijos pasienyje. Ato-

Sirija

Sirijoj didelis nerimas. Sirijos 
— Egipto jungtinis štabas po- 

minėm patrankom ginkluotas ir sėdžiauja be pertraukos. Kalba- 
tolimo skridimo bombonešiais ap ma apie mobilizaciją. Prokomu- 
rūpintas Amerikos šeštasis lai-i nistinė Sirijos vyriausybė džiū- Į 
vynas užėmė Turkijos apsaugos gauja, jog karo atveju sovietai į 

pozicijas rytinėje Viduržemio jū- ateis j pagalbą. Sirija kaltina 
ros dalyje. Turkiją, jog jos karo lėktuvai į

Anglijos diplomatai mano, jog daug kartų pažeidė Sirijos teri- 
sovietų įžūlumą padidino jų sėk- tori ją. Stambios Turkijos kari-i 
mingai paleistas pirmasis žemės nės jėgos, sutelktos Sirijos pa- 
satelitas. Dabar sovietai nori pa sienyje, grasinačios Sirijai kiek- 
rodyti, jog jie yra pati didžiau- j vieną valandą. Sirija protestuoja 
šioji pasaulio galybė. dėl Amerikos šeštojo laivyno pri

Didžiosios galybės ir jų sąjun-1 artėjimo prie Sirijos vandenų. Britanijos karalienė Elzbieta II ir prezidentas Eisenhoweris Washingtono aerodrome. Pre
zidentas Eisenhoweris užvakar sutiko Washingtono aerodrome karalienę Elzbietą ir jos vyrą 
prifieą Pilypą, kurie JAV sostinėje bus keturias dienas. Jie yra Baltųjų rūmų svečiai. (INS)gininkai taip apibūdina kritišką 

Art. ttytų padėtį.

Amerika

■ Valstybės sekretorius Dulles 
spaudos konferencijoje spalio 
16 d. įspėjo sovietus nekišti pirš 
tų prie Turkijos. Dulles pareiš
kė, jog Amerika budi Turkijos 
sargyboje. Jei Sirija ir sovietai 
užpultų Turkiją, Amerika pultų 
Sovietų Sąjungą. Korėjos karo 
pavyzdys čia nebus pakartotas. 
Dulles priminė, jog sovietų kal-

Padėtimi didžiai nepatenkin
tas Saudi Arabijos karalius Sau
das. Saudas ėmėsi tarpininko mi j 
sijos padėčiai švelninti. Saudas j 
nustebo Egipto kariuomenės iš-; 
laipinimu Sirijoj, nes kariuome- i 
nės išlaipinimas palaidojo jo tai- Į 
kos pastangas. Sirija ir Egiptas 
nebuvo pranešę Saudui apie Egip 
to kariuomenės' pasiuntimą į Si
riją. Spauda rašo, jog Saudas bi
jo didesnio sovietų įsigalėjimo 
Sirijoj, tad, kad atsvėrus sovie
tų technikų plūdimą į Siriją, jis 
buvo pasiūlęs Sirijai savo ka-

Raudonųjų agentai "pavogė"
dokumentus iš ministerijų

JUNGTINES-TAUTOS, N. Y., spal. 18. — Sovietų Sąjunga 
davė Sirijai ir Egiptui fotostatinius „dokumentus“, pavogtus iš 
Turkijos apsaugos ir užsienio reikalų ministerijų.

Tie „dokumentai“ — pavogti 
ar suklastoti — tūri tikslą paro
dyti Turkijos planus, kad ji nori 
įsibrauti į Siriją tuojau po turkų 
rinkimų spalio 27 d.

Popieriuose kalbama apie 50,- 
000 turkų vyrų ir 500 tankų su
telkimą netoli Sirijos pasienio.
Praėjusį trečiadienį ir Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų minis
teris Gromyko tą patį skaičių 
minėjo.

Tie „dokumentai“, pavogti ar 
padirbti Maskvoje, sujaudino Si
riją ir jį pareikalavo Jungtinių 
Tautų ištirti Sirijos — Turkijos 
pasienį.

Arabai mano, kad tos fotosta
tinės kopijos yra suklastotos ir 
„padarytos Maskvoje“, bet Siri
jos pareigūnai paėmė už' tikrą 
pinigą ir pareikalavo JT komi
sijos ištirti Turkijos grėsmę 
prieš Siriją.

Balfo pirmininkas

iš Europos į JAV
MUENCHEN, Vokietija. — 

Balfo pirmininkas kan. dr. J. B. 
Končius, išbuvęs Europoje kele
tą mėnesių, prieš kelias dienas 
išvyko atgal į JAV. Būdamas 
Europoje dalyvavo įvairiose tarp 
tautinėse konferencijose ir ki
tuose pasitarimuose pabėgėlių 
reikalams. Kaip Care direkto
rius buvo nuvykęs į Čekoslova
kiją ir Lenkiją. Čia susitiko su 
kai kuriais tenykčios valdžios 
žmonėmis bei augštais pareigū
nais. Lenkijoje aplankė ir kai 
kurias lietuvių apgyventas vie
toves. Buvo Seinuose. Išlydėti 
tiek garbingąjį mūsų visuomeni
ninką Muencheno aerodrome bu
vo susirinkę jo artimesnieji, ben 
dradarbiai ir pažįstamieji.Armija nori sutelkti 200

mokslininkų studijoms
WASHINGTON, spalio 17. — JAV armija nutarė sutelkti 

200 mokslininkų ir inžinierių armiją atominių ginklų, raketų ir 
kitų panašių dalykų studijavimui.

Civiliniai specialistai bus pa
keliami į regularir^ armijos tar
nautojus, gaudami laipsnius pa
gal užimamą vietą ir specialybę.
Pirmasis žingsnis yra jauno 
mokslininko projektas apie pir
mavimą raketinių ginklų gamy
boj. Taip pat sakoma, kad armi
jos tyrinėjimo ir išvystymo pro 
grama yra tikrai monumentali.
Armija ne tik tyrinės visa tai, 
kas liečia ginklus, bet taip pat 
dirbs medicinos, elektros, mate- 
riologijos, inžinerijos ir kitose 
srityse. Pirmiausia armijos 
mokslininkai nori ištyrinėti orą 
ir išstudijuoti galimumus dėl ra
dijo kontakto su mėnuliu.

Be nuolatinio galimumo jau
niems mokslininkams pareikšti

Nehru manęs, kad
Sirijos - lurkijos

reikalai nereališki
CALCUTTA, Indija, spal. 18. 

— Indijos ministeris pirminin
kas Nehru grįžo namo po dviejų 
savaičių kelionės, kurioje aplan
kė Japoniją, Hong Kong ir Bur
mą. Paklaustas korespondentų, 
ką jis galvojąs apie Sirijos — 
Turkijos pasienio situaciją, Neh
ru pasakė, kad jis nėra infor
muotas tuo klausimu, bet jam 
atrodąs „labai nerealistinis“.Chruščevo laiškas Europos 

socialistų partijom

tinimai prieš Ameriką ir Tur- riuomenės, bet Sirija jo pasiūly 
kiją, kad jos rengia žaibišką Si-1 mo nepriėmusi, 
rijos puolimą, yra neteisingi. Jei
sovietai kitus kaltina karo ren
gimu, tai to kšltinimo priedan
goje jie patys kažką rengia. Ko- Chruščevas pasiuntė laiškus Atvyko į Vokietiją 
rėjos karo išvakarėse rusai kai- Europos socialistų partijom, 
tino Ameriką ir Pietų Korėją ka- j Savo laiške Chruščevas rašo, jog 
ro ruošimu, gi tikrumoje jie pa- maža, taiką mylinti ir demokra- 
ragino komunistinę Korėją pra-j tinė Sirija yra grąsoma svetimų
dėti karo veiksmus. Dabartinė jėgų, kurios nori Siriją pulti ar
padėtis visiškai panaši. 1 nuversti jos dabartinę vyriausy-

Kai vienas korespondentas pa bę Chruščevas priminė, jog už
klausė, ar Sirija ir sovietai tik 
rai gali pulti Turkiją, Dulles at 
sakė: — Taip.

puolimas Sirijos reikštų karą. 
Danijos socialistams Chruščevas 
rašo, jog nors Danija yra toli 
nuo Sirijos ir Turkijos, bet karui 

Sovietai ten prasidėjus ir Danija neišlik-
tų nepaliesta, nors tai būtų ir 

Jungtinėse Tautose spalio 16 prieš Danijos vyriausybės norą
d. buvo perskaitytas sovietų už
sienio reikalų ministerio A. Gro
myko pasirašytas pareiškimas, 
kuriame sovietai kaltina Ameri
ką ir Turkiją karo ruošimu prieš 
Siriją. Sovietai tikino, jog mė
nesio bėgyje Turkija puls Siri
ją. Sovietai, Sirijos užpuolimo 
atveju, ateisią Sirijai į pagal
bą. Anksčiau Chruščevas baugi
no Turkiją, jog sovietai ją su
naikinsią per 24 valandas.

Maskvos radijas ir spauda 
skelbia, jog Turkija prie Sirijos 
sienos esanti sutelkusi kelias ka 
riuomenės divizijas su 500 tan
kų. Amerika ruošianti Turkiją 
žaibo karui, kad Sirija būtų par
blokšta per kelias dienas. Mask
va skflflbia, jog Amerikos šešta
sis laivynas sutelktas netoli Si
rijos krantų. Maskva įspėja Ame 
riką nekišti rankų prie demo
kratinės Sirijos.

Turkija

Ji mažai kalba, bet budi ir yra 
pasirengusi užpuolimui. Turkija 
džiaugsmingai sveikina Ameri
kos įsipareigojimus ginti nuo 
sovietų. Pati Sirija didesnio pa
vojaus Turkijai nesudaro. Tur
kija atmetė Sirijos notą ir pakal
tino Siriją, jog Sirijos ir sovietų 
metami kaltinimai Turkijai ir 
Amerikai yra maskuota priedan
ga, po kurios skraiste sovietai

DUESSELDORF, Vokietija, 
spal. 18. — Indijos finansų mi
nisteris T. T. Krishnmachari va 
kar atvyko į Dusseldorfą tartis 
su vyriausybės pareigūnais ir Į 
bankininkais.

ir tautos valią.

Nesunku įžiūrėti, jog Maskva 
savo žygiams pateisinti jieško 
Europos socialistų paramos. 
Maskvos laiškai Europos socia
listų tarpe nerado didesnio at
garsio.

Padėtis Art. Rytuose vis la
biau kaista. Pirmosios kibirkš
tys naftos laukuose gali būti la
bai pavojingos ir virsti pasauli
niu karu. Netolima ateitis pa
rodys, ar diplomatai dar greites
ni už greitai riedančius įvykius, 
ar jau įvykiai pralenkė diploma
tus.

Sf. Daunys

Vyrai antarktyje 
gavo pirmąjį paštą 

nuo vasario
WELLINGTON, 

landija, spal. 18.
Naujoji Ze- 

— Jungtinių

Išskrido į Albaniją
BELGRAD, Jugoslavija, spal. 9avo iniciatyvą pasirinktoj ša

18. — Maršalas Žukov, Sovietų 
Sąjungos apsaugos ministeris, 
baigęs 9 dienų vizitą Jugoslavi
joje, vakar išskrido į Albaniją.

Deimanto įmonje
ANTWERPEN, Belgija, spal. 

18.»— Antwerpeno deimanto įmo 
nės 14,000 darbininkų sustreika
vo, reikalaudami didesnio atly
ginimo už darbą

koj, mokslininkai armijoj gaus 
regularų paaugštinimą kas 7, 14 
ar 21 metai. Be to bus duodami 
mažesni regularūs pakėlimai, ga 
limumai keliauti po pasaulį, po
ilsio vietos, mėnuo atostogų, už
tikrinta šeimos padėtis, nemoka
ma medicininė priežiūra ir aprū
pinimas pasitraukus iš tarny
bos.

Karaliene Elzbieta II 
pagerbta Washingtone

WASHINGTON, epai. 18. — 
Britanijos karalienė Elzbieta II 
vakar padėjo vainiką prie Neži
nomojo kareivio paminklo Ar
lington kapinėse. Prezidentas 
Eisenhower ir Mrs. Eisenhovver 
vakar suruošė valstybinius pie
tus Baltuose Rūmuose karalie
nei Elzbietai ir jos vyrui prin
cui Pilypui. Pietuose dalyvavo 
90 asmenų. Prezidentas pakėlė 
tostą už geresnius santykius su 
Britanija.

Viceprezidentas Nixon lr Mrs. 
Nixon šiandien suruošė pusry
čius karalienei Elzbietai ir prin
cui Pilypui Augščiausiojo teis
mo kambaryje kapitoliuje.

Valstybės sekretorius Dulles 
ir Mrs. Dulles šiandien vakare 
suruošė valstybiniua pietus ka
ralienei Elzbietai ir princui Pi
lypui Pan-American Union pa
talpose.

• Turkija vėl atmetė Sirijos 
kaltinimus, kad Turkija planuo
ja agresiją. Turkija apkaltino

• Vakarų Vokietijos vyriau- 
Antwerpenas sybė vakar nutarė atidėti nuta- 

yra didžiausias deimanto apdir- rimą nutraukti santykius su ko- Siriją, jog ji savo veikloje turi
bimo centras. munistine Jugoslavija. užkulisinių minčių.

Siūlo peržiūrėti strategiją
LONDON, spal. 18. — Siaurės 

Atlanto Gynybos organizacijos 
i (Nato) nariai, ypač europiečiai 
svarstė savo strategiją ryšiumi
su naujausiais sovietų išradi-, .. . . ... ,,
mais. Jų nuomone, dabartinė Va I"'* 80c,al,’t') 

karų strategija, besiremianti
aviacijos bazėmis, gali užtikrin
ti vakarinės Europos saugumą

Tik vieną pravedė
OSLO, Norvegija, spal. 18. — 

Norvegijoje seimo rinkimus lai-

partija, turėjusi praėjusiame sei 
me 3 atstovus, pravedė tik vieną.

Amerikos Valstybių oro pajėgų iki, 1963 metų. Bet jau esąs lai- • lr * t* at "
lėktuvas vakar numetė pirmąjį j kas peržiūrėti esamą strategiją l’on paKtiMi gatvei 

ir pagreitinti raketinių ginklų to V<irdą
buliuj'bei pritaikymą, šutei- ractrop t o Hnal 19 _ 
kiant Viaų vakarčių mokal,nin. M o;a8 A 'p čarL' pasakė, 
kų Išradingumą ir atsisakant. ... ..__.. „ ,x ___

paštą nuo vasario mėn. vyrams, ir pagreitinti raketinių ginklų to 
į pietų ašigalio amerikiečių ba
zę. Ten yra amerikiečių antark- 
čio ekspedicija. Lėktuvas atga
beno reikmenų į šią bazę pirmą 
kartą šį sezoną. Lėktuvas taipgi 
numetė traktorių ir šviežios mė
sos.

kad jis šiandien gahs iš Eisen-
JųugOnių Amerikos Valstybių hower dr gyvpntojų 
atominiu ginklų monopolio. kad gatyė batų

peticiją, 
pakeista į

• JAV 6-to laivyno kreiseris 
Canberra ir trys kiti karo laivai 

siekia visiškai įsigalėti Sirijoj ir vakar atvyko į Turkijos Izmir 
supti Turkiją iš dešinės. uostą.

jų gatvė
Jungtinėse Tautose ruošiama-į Confederate dr. 

si dirbtinių žemės palydovų kon-; Peticija protestuojama prieš 
trolę pavesti tarptautiniam or- prezjdento žygius Little Rock, 
ganuL Jungtinės Amerikos Vals Ark. Central augštesnėje mo- 
tybės ir Sovietų Sąjunga savo ky kloję. Miesto taryba peticiją 
sutikimą jau davė, svarstys lapkričio 12 d.

Britanijos premjeras Maemillan
sekantį antradienį atskrenda j Wa- 
nhingtoną tartis su prezidentu Ei- 
aenhoweriu aktualiais politiniais 
klausimais. (INS)

Fotostatai yra turkų kalba ir 
turi Turkijos vyriausybės ant
spaudą.

Rusai parūpino vertimą anglų 
kalba, bet arabų diplomatai gali 
skaityti turkišką originalą.

Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos bosas Chruščev prieš 10 
dienų pasikalbėjime su „New 
York Times“ reporteriu pasakė, 
jog jis turįs dokumentą, patvir
tinantį sovietų kaltinimus, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
spaudžia Turkiją pulti Siriją.

Tačiau fotostatai, pagaminti 
sovietų čia, nemini JAV rolės.

Britų ekspertai Londone spe
kuliuoja, kad sovietai galbūt yra 
gavę Turkijos generalinio štabo 
teoretinę studiją. Ir Maskvoje 
sovietų laikraščiai prisiminė 
apie gavimą turkų operacinių 
planų.

Arabai mato, Jtad Maskva 
juos įtraukė į šaltą karą.

Sirija galbūt pareikš Jungti
nėse Tautose, kad tuos „doku
mentus“ ji pati suradusi.

Rinks atstovus
REUTLINGEN, Vokietija. — 

Spalio 19—20 dienomis susiren
ka PLB Vokietijos Krašto Ta
ryba. Numatyta apsvarstyti ir 
išspręsti daugybę ir įvairių klau 
simų. Tarp jų bus išrinkti ir nau 
ji organai. Be to šitoje sesijoje 
bus išrinkti ir atstovai į PLB 
seimą.

• Valstybės sekretorius Dul
les vakar tarėsi su Britanijos 
užsienio reikalų ministerių Sel- 
wyn Lloyd Artimųjų Rytų krizės 
klausimu ir paruošė sekančią sa
vaitę „dviejų didžiųjų“ Angli
jos — Amerikos gynybos pasi
kalbėjimams. Abu apsvarstė so
vietų grasinimus Turkijai ir Va
karų sąjungininkams.

KALENDORIUS
Spalio 19 d.: šv. Petras Alkan- 

tarietis. Spalio 20 d.: 19 sekm. 
po Sekminių; lietuviški: Gedai- 
nis ir Saulė.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 6:05. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir šilčiau, rytoj — dali- 

i nai apsiniaukę ir šilčiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Nors kietais žodžiais pasikeitė valstybės sekretorius Dulles 
su Sovietų, užsienio reikalų ministerių Gromyko Sirijos — Turki
jos klausimu, bet niekas Washingtonc netiki, kad vandenilinės 
bombos pradėtų kristi Washingtone ir Maskvoje. Ne vienas gal
voja, kad Sirijos krizė gali išprovokuoti karą, bet visi tikisi jo 
išvengti. Dabar vyksta žodžių karas. Dar daugiau žodžių pasipils 
svarstant Sirijos skundą prieš Turkiją Jungtinėse Tautose. Sirijos' 
skundas turbūt šį antradienį bus svarstomas JT.

— Prezidentas Eisenhoioeris kvietė Vakarų mokslininkus ar
čiau bendradarbiauti ,laisvės kovoje prieš diktatūrą“. Pasiūly 
damas tostą karalienei Elžbietai praėjusio ketvirtadienio vakare 
Baltuose Rūmuose, prezidentas Eisenhoioeris pasakė: „Mūsų 
mokslininkai privalo dirbti kartu. Siaurės Atlanto Gynybos orga
nizacija (Nato) neturi galvoti, kad ji tėra tik karinė sąjunga. 
Nate yra susigrupavimas sugebėjimų — mūsų vyrų, mūsų atsar
gų, mūsų industrijos ir mūsų fabrikų“.

e
— Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministeris vakar pa

reiškė parlamento komitetui, kad Vakarų Vokietija nutarė nu
traukti diplomatinius santykius su Jugoslavija. Vakarų Vokietija 
nutarė nutraukti santykius su Jugoslavija dėl to, kad ji pripažino 
komunistinį režimą rytinėje Vokietijoje. 29 vyrų komitetas, į 
kurį įeina visų partijų parlamente atstovai, susirinko apsvarstyti 
vyriausybės nutarimą. Socialdemokratai ir laisvieji demokratai 
yra priešingi santykių nutraukimui su Jugoslavija, bet neatrodo, 
kad jų nusistatymas pakeistų vyriausybės nutarimą.

— Britanijos karalienė Elzbieta šį pirmadienį kalbės Jungti
nių Tautų generalinėje asamblėjoje.

— Pietų Vietnamas pasakė, kad Afrikos — Azijos konferen
cija, atidaroma spalio 21 d. Cairo mieste, Egipto sostinėje, yra 
komunistų įtakoje. Pietų Vietnamas boikotuos šią konferenciją.
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ĮVAIRI programa 
Daug įdomybių ir linksmumo

CHICAGOS SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS RENGIA Š. M. SPALIO MEN. 26 D.
VVESTERN BALLROOM SALEJE, 3504 SOUTH VVESTERN AVENUE

Pelnas skiriamas Chicagos skaidy
čių veiklai paremti.

Šokiams grtfia JURGIO AKELIO 
patobulintas orkestras

Pradžia 7:30 vai. vakare
VAKARA- Visus kviečiame dalyvauti

Skautų tėvų komitetas
jį1

KO TIK REIKIA JCSŲ 
DARŽELIUI

HERMAN'S 
MARKET 

FARM & GARDEN CENTER

8630 S. PULASKI RD
lampas Southwest Highway & 

Pulaski Rd.

Chicagos pirmaujanti prekyba, 
detaliai ir urmu. spygliuočiai, 
krūmai ir gėlės.

Authorized Scott Dealer
All Nursery Stock Guaranteed

A

Pure Pereuniai 
ŽOLES SĖKLOS

6 ®v............  $1.00

teiktos dovanos: Ig. Sakalui — 
rašomoji plunksna, o Sofijai Sa- 
kalienei — orchidėjų puokštė. 
Taip pat puokšte buvo papuošta 
ir sendraugių pirmininkė. Visas 
primosimas, kaip “Card party” 
taip ir pietų, krito daugiausiai 
ant Polos pečių ir kišenės. Nor.i 
tiesa, kad nemažai prisidėjo ir 
senjorų vicepirm. B. Karklius,

North Armur 
PRTVIT HEDGING

10 u* ........ 98c.

TAUPYMO IR SKOLINIMO SAVAITE
ADOLFAS BALIONAS

• Gubernatorius William G. kad norėdamas įsigyti bet kurį 
i Stratton speciale proklamacija norimą daiktą, k. t. dviratį, ro- 
i paskelbė spalio mėn. 20—26 die- ges jis turi susitaupyti reikalin- 
i nomis Taupymo ir skolinimo sa- gų sumą pinigų. Labai sveika, 
vaitę Illinois valstybėje. Šios kai vaikas iš jam skiriamų smul 
savaitės tikslas — atžymėti tau- i kioms išlaidoms pinigų, dalį ati- 
pymo svarbą ir paskatinti gy- deda į taupymo dėžutę, o pa- 
ventojus taupyti. Šiuo metu Bli- kankamai sutaupęs, taupymo 
nois valstybėje yra 430 taupy-

KAS KĄ IR KUP <XXHXXXH><X><XKXXXX>000-0-000< >()

VISIEMS ĮDOMU IR 
NAUDINGA ■,

mo ir skolinimo bendrovių (Sa-
bendrovėje atidaroma jo vardu 
taupymo sąskaitą. Kartais su

vings and Loan Associations) keliais doleriais vaikui įskiepyta
su 4 bilionais dolerių indėlių. 
Beveik kiekvienas penktas 'gy
ventojas turi taupymo sąskaitą. 
Chicagoje yra vienas milionas

taupymo idėja suvaidins svarbų 
vaidmenį visame jo ateities gy
venime.

A. Grybauskaitė ir kiti asme-I taupytojų su 2^ bilionais dole- 
nyS. i rių taupmenų.

Pietų metu nebuvo apsieita-ir 
be nuoširdžių kalbelių bei pa

Hardy Mum Plants
C vienas

PAGERBft UOLIĄ NARĘ

Spalio 2 d. Clevelando vyčiai 
senjorai lietuvių svetainėje vie
toje Susirinkimo suruošė narės 
Polos Glugodienės pagerbimo 
pobūvį, kuriame dalyvavo bū
rys narių, parodydami ir pa
reikšdami padėką už jos didelius 
darbus L. Vyčių 25 kuopos sen
jorams.

Vyčių sendraugių nutarimų 
rašt. V. Žitkutės pasidarbavi
mu, buvo surengti skabūs už
kandžiai, o gražiomis J. Sadaus
ko rožėmis buvo papuoštas sta- j dėkos, ypatingai vyčių garbės 
’as. kas sudarė labai malonų ( narys Ignas Sakalas ir jo žmona 
vaizdą. Bevžkandžiaiįjant paaiš Sofija labai nuoširdžiai dėkojo 
keto ir pobūvio tikslas — P. Glu dovaaas ir už tokį gražų ir 
^od'en's pavertimas — įteikiant malonų jų pajerbimą. Taip pat 
jai “Parker” plunksną ir daug ir kiti nariai pareiškė džiaugs- 
sudėta iš narių linkėjimų, ypa-

Pradėk taupyti

BALED & BAGGED

Žydintys krūmeliai
4 iki 5 pėdų $-g.88 vienas

Blue Pf’tzer

JUNIPERS
18” iki 18” išsi
šakoję, 3 už... ' .00

Importuoti 
Holland Bulbs
Dideli King Alfred

DAFFODILS
’ »* ........ $1.00

Giant Size

HYACINTHS 
7 už .... v $1 .00

Top Grade

TULIP BULBS
|' Tuzinas .... 97c

Coupon Speeial

tingai netrūko padėkos žodžiu 
už jos didelį pasidarbavimą ir 
pasiaukojimą vvč’ams senjo
rams. Padėkos žodį tarė J. Sa
dauskas. pradėdamas programė
lę ir įteikdamas kitai narei do
vana. Toliau kalbėto A. Buknis. 
B. Karklius, A. Kunigiškis, V. 
Vilkaitienė ir pabaigoje graž’ai 
’r nuoširdžiai padėkos žodį ta
rė pagerbtoji narė P. Glugodie- 
aė, kuri pažymėjo, kad ši dova- 

i na visuomet bus jai prie širdies. 
Po užkandžių ir kalbelių A. Buk 
ms visus nufotografavo, o Ad. 
Kunigiškis parodė filmą iš savo 
kelionių ir kitų gražių vaizdų.

P. Glugodienė buvo pagerbta 
ir jai įteikta dovana, kadangi 
kuopa paskiausiais metais vi
siems iš vyčių seimų sugrįžu- 
°iems atstovams surengdavo po 
būvėlius ir net juos apdovano
davo. Tas pats įvyko ir šiais 
metais, tik gal kiek iškilmin
giau ir garbi-ngiau.

Rugsėjo 1 d. įvyko vyčių sen
joru “Card party” pąs V. ir P.

mo žodžius, turėdami savo tar
pe tokius garbingus ir retus sve
čius — Sakalus.

Dar kalbėjo B. Karklius, J. 
Kuzas, Buknis, A. Kunigiškis. 
M. Trainauskaitė, F. Saukevi- 
čius, J. Sadauskas ir pabaigoje 
žodį tarė šių iškilmių šeimininkė 
ir vadovė P. Glugodienė, kuri 
ue tik stengėsi visus patenkin
ti savo puošnioje rezidencijoje, 
bet ir dideliu jos pasidarbavimu 
senjorai ?ana apsčiai pąpildė sa
vo iždą. Taigi vyčiai ir visi sve
čiai reišk’a Gluemdams nuošir
džią vytišką padėką.

MlRft VILKAITIS

Vyčiai senjorai nuoširdžiai 
reiškia savo narei V. Vilkaitie- 
nei gilią užuojautą, netekus savo 
amžinojo draugo — vyro, kuris 
paskiausiomis dienomis apleido 
šį pasaulį, A. a. velionis buvo 
palaidotas iš Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčios Kalvarijos kapi
nėse. •

Reiškiame užuojautą ir linki-
Glugoius, kartu įvyko delegatės j me greito pasveikimo senjorų vy 
M. Trainauskaitės ir tuo metu iš i čių pirm. M Tra;n*"skaitei, ku-

Lietuviai ir taupymas
Lietuviai ateiviai Chicagoje 

buvo vieni iš pirmųjų, kurie su
prato taupymo idėjos svarbą ir 

Taupymo savaitei parinktas lslei&ė pirmąsias taupymo ir
šūkis: Pradėk taupyti. Nurodo- skolmlmo bendrovės. Seniausia 
ma, kad dalies pajamų paaky- lietuviška taupymo ir skolmimo 
rimas i taupymo sąskaitą yra bendrovėje Chicagoje yra Dis- 
lygiai būtinas, ka’p ir mokėji- and.LoJn A3®*1”

mas už butą, maistą, elektrą ar
metų 50 metų jubilėjų minėjo 
Mutual Federal Savings and 
Loan Assn. Midland Savings 
and Loan Assn. šiais metais mi
ni 45 metų sukaktį. Panašų am-

— Chicagos Akademinio alum-
nų klubo susirinkimas įvyks šį 
sekmadieni spalio 20 d. 3 vai. p. I
p., sek. Lakštos Betkauskaitės re-Į Tikrai įdomi knyga "VALGIŲ 
zidencijoj, 1405 So. Central Avė.,j GAMINIMAS" keturių kgvonomių 
Cicero. parašyta. Joje yra visokiausių re-

DienrtvarSėje U Bartkaus Svie- i ’!*W“ '“««»««•

čiami paveikslai ir kelionės nuo- ! ' ,
tykiai apie pasauli. Po susirinki- a. ,jjaip stalą paruošti visais lai- 
mo kavutė, Hi. Fi., šokiai. : kais, t. y. ryte, pietunis, popie-

Valdyba nori pabriežti, kad bū- 1 čiams ir vakarienei, 
simi nariai, neatsižvelgiant kur 
baigę akademijas (USA ar Euro
poje) labai prašomi dalyvauti.

Valdyba

b. Valgių patiekimas, Kokie 
dai ir įrankiai.

įn-

c. Stalo skalbiniai — staltiesės
— padengimas.

d. Patiekalai iškilmingiems pie
tums ir vakarienei.

e. Valgių išdėstymas į-indus.
- f. Valgių ir gėrimų išdėstymas 
ant stalo.

Bamboo, Lapų ir žolės

GRĖBLIAI
vienas Qc<

Atsineškite kuponų — 
Nedaugiau 2
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Chicagos atvykusių garbingų 
svečių, buvusių L. Vyčių 25 kuo 
pos p’rmųjų organizatorių ir jos 
veikėjų — Igno ir Sofijos Sa
kalų. L

Šie lauktieii svečiai ne tik tei
kėsi dalyvauti “Card party”, bet 
ir jų pačių pagerbimui senjorų 
iėrm. M. Trainauskaitės ir vytė3 
P. Glugodienės didžiuoju pasi
darbavimu buvo suruošti iškil
mingi pietūs, kuriuose dalyvavo 
beveik visi vyčiai senjorai. Ne 
‘ik valgiai šiems pietums buvo 
ko skaniausiai paruošti, bet ir 
svečiams ehieagiečiams buvo į-

! iau kelinta savaitė guli lovoje 
lydytojų prižiūrima. Nors sen
jorų pirm. ir labai notėjo daly
vauti Glugodienės pagerbimo po 
kylyje, bet liga ja sulaikė na
muose. .Už a. a. Vilkaičio sielą 
vyčiai senjorai užprašė šv. mi
šias ir beveik visi nariai apaln- 
kė velionį šermenų metu, o sa
vo pirmininkei pasiuntė užuo
jautą ir dovanėlę. Žinąs

Jeigu tu darai tai, ką nepri
valai daryti, turi girdėti tai, ko 
nenori girdėti. —Anonimus

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

1545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois TeL LUdlow 5-9500

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois 
Under the Act of Maroh 3, 1879
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Skelbtis ‘DRAUGE

Me jie yra plačiausiai sKfeitou.a. 

lietuvių dienraštis o skeltam 
kaina yra pr ‘einamu /jeir. .

Member of the Catholle Press Ass’n 
Published daily exept Sundays, 

by tha
Lithuanian Catholic Press Society
PRENUMERATA: Metams
Chicagoj Ir Cicero) $12.00
Kltut JAV lr Kanadoj $10.00
Užsienyje $12.00

SUBSCRIPTION RATES 
$10.00 per year outside of Chicago 
$12.00 per year ln Chicago & Cicero 
$10.00 per year ln Canada 
Foreign $12.00 per year
54 metū 
$6.60 
$6.60 
$6.60

3 mCn. 
$3.50 
$3.00 
$3.60

1 mSn
$1.50
$1.25
$1.50

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne 
sougo, Uios grąžina tik 15 anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
m a įsako Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus praAyma

gazą. šiandien tvarkinga šei
ma negali pasitenkinti tik suve
dimu galų su galais. Reikia, kad 
šis tas liktų ir rytojui.
Lengviau išleisti, nei taupyti 

Kiekvienas pripažįsta taupy
mo svarbą, bet retas kuris suge
ba taupyti reguliariai. Sunku 
prądėti taupyti, jei taupymas 
atidedamas į savaitės ar mėne
sio pabaigą arba nusistatoma 
į taupymo sąskaitą įnešti tai, 
kas liks visas “būtinas” išlaidas 
apmokė jus. Praktika rodo, kad 
toms “būtinoms” išlaidoms ga
lo nėra, nes visuomet yra per 
daug progų’7r pagundų pini
gams išleisti. Pinigus taupyti 
sugeba tik tas, kas gavęs už
darbio čekį tuojau pat atidės 
dalį pinigų ir įneš juos į taupy
mo sąskaitą, o tty likusią sumą 
oasilikdamas p r a g yvenimui. 
Toks pinigų taupymo būdas 
kartu palengvina normuoti pra
gyvenimo išlaidas ir laikytis 
taip vadinamo šeimos išlaidų 
biudžeto.

Pradedantiems taupyti taip Į 
pat patariama pradžioje neper
sistengti. Iš karto nusistačius 
taupyti dideles sumas, vėliau 
galima patirti sunkumų, kurie 
gali visai atgrąsinti nuo taupy
mo. Geriau pradėti taupyti ma
žomis sumomis, bet reguliariai. 
Tas padės įsigyti įpratimą tau
pyti. Įpratus taupyti bus leng
va atidėti taupymui ir didesnes 
sumas.

Taupymo tikslai
Taupymas bus gyvas ir pa

trauklus, kai pradedama taupy
ti su tam tikru tikslu. Tų tiks
lų gali būti įvairių. Žmonės tau
po, kad galėtų įsigyti nuosavus 

į namus, automobilį, arba kokį ki
tą daiktą. Tėvai taupo pinigus, 
kad galėtų savo vaikus išleisti 
į augštuosius mokslus. Kiti 
taupo juodai dienai, senatvei, a- 
tostogoms arba šiaip kuriam 
specialiam tikslui. Noras pa
siekti pasirinktą tikslą sudaro 
tvirtą akstiną taupyti.

Labai svarbu ypač vaikus iš 
anksto pradėti pratinti taupyti. 
Vaikas iš mažens turi žinoti,

DIDYSIS ATIDARYMAS
HI-FI SHOW

Spalio 17. lit. 10 d.d.
Ketvirtad., penktad. Ir ieštad. nuo 9-toe vai. ryto Ud 9-tco vaL vakaro.

Juokas yra saulė, jis išvaro 
žiemą iš žmogaus gymio.

—V. Hugo

Pajicškojimas
Jei kas žino ar girdėjo apie li

kimą 1944 m. be žinios dingusius 
brolius MYKOLĄ, JONĄ ir JUO
ZĄ AUGUČIUS kilusius iš Utenos
apskr.. malonėkite duoti žinią šiuo šeimininkei, o ypač jaunoms šeimi- 
adresu: Mcnika Gasparienė, ninkėma įsigyti.

Išleido J. Karvelis Čikagoje, ad
resas toks: 3322 S. HalsĮed str., 
Chicago, UI.

P. S. Čia pat radau didelį pasi
rinkimą RAŠOMŲ mašinėlių, DEI
MANTINIŲ peilių stiklui’ pfauti ir 
įvairiausių LAIKRODŽIŲ — švei
cariškų ir kitokių kraštų fąbrikų.

V. Šaulienė
0<XXKHXXHXKX»{KXXXK>O(>C<><>00.

g. Svečių 
I tvarkymai.

vaišinimo .būdas bei

I. Kaip elgtis priė stalo.

Šiame trumpame straipgjsvje vis
ko nesuminėsi, gi žmogus, trum
pai drūtai tokios geros knygos iki 
šiol nėra buvę, verta kiekvienai

įsteigta 1897 metais. Prieš porą 140 N. Kenmore Av., Los Angeles 
4, California. Jieško Lietuvoje li
kusi sesuo.

žiu turi ir kitos lietuviškos ben
drovės, k. t. Standard Federal 
Savings and Loan Assn. Brigh
ton Savings and Loan, Crane 
Savins and Loan Assn., Univer
sal Savings and Loan Assn. ir 
Chicagos Savings and Loan 
Assn. Taupymo savaitės proga 
būtų pageidaujama, kad tautie
čiai aplankytų savo apylinkės 
lietuviškas taupymo bendroves 
ir arčiau susipažintų su jų veik
la.

Kun. Ant. Kieffer, C. M. lai
mėjo dvi premijas už savo pa
darytas gyvulių nuotraukas. Lai 
mėto jas yra Vincentiečių kongre 
gacijos narys.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiinni
“Ir kas būtina ir kas naudinga 

ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi.
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo’ knygoje

Trisdešimt Meiles 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl.. 

kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,

Chicago 29, Illinois 
iiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiimiimmiimii

Sportsman’s Ghib
rengia savo svetainės ,ąt*darymą 
š. m. spalio mėn, 18—19-*t20 d. d.

2259 S. VVESTERN AVĖ.
. .JIMU

Nuoširdžiai kviečia visus savo 
pažįstamus ir draugus atsilankyti 
į rengiamą pobūvį. •• i

A M. Lembefgai. Sav.

Remkite dien. Draugą!

GENERAL CO, INC.PARCEL & TRAVEL
(Licensed by U.S.S.R.

135 W. I4th. S».,New York II, N.Y. Tel. CHelsea 3-2583
Mūsų firma yra gavusi iš "Intourist" Moscow oficialų leidimą — "License" f) 
Tiesiog siųsti pakietus į: *

USSR, LIETUVA, ESTIJĄ, LATVIJĄ, UKRAINA, BYELO - RUSIJĄ, BUKOVINĄ, (•) 
ARMĖNIJĄ IR Į VISAS SOVIETŲ RESPUBLIKAS. lį

in
Siuntinius galite pristatyti asmeniškai, siųsti mums paštu arba kitom priemonėm. — kaip 

siuntėjui patogiau. Siuntiniai bus gerai supakuoti ir tuojau išsiųsti. Po kelių dienų ,siuntė
jas gaus oficialų kvitą iš pašto — Post Office.

PRISIŲSTI SIUNTINIAI BUS iŲO- 
ALIĄ

UŽMIESČIO KLIJENTV GALI BCTI TIKRI, KAD JŲ 
JAU SUTVARKOMI. GAVĘ JCSŲ PARIETĄ TUOJAU PAT PASIŲSIME JUMS DETALIĄ 
IŠLAIDŲ SĄSKAITĄ.
SVARBU I VISOS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS, IR MUITAS, YRA IS ANKSTO ČIA APMOKA
MI. JCSŲ GIMINEI IR DRAUGAI GAUS SIUNTINĮ BE JOKIŲ PRIMOKĖJIMŲ.

MŪSŲ KLIJENTŲ PATOGUMUI, MES TURIME NERIBUOTĄ PASIRINklMĄ MEDŽIA
GŲ, ODŲ, AULINIŲ BATŲ IR BATUKŲ, LAIKRODĖLIŲ BEI LAIKRODŽIŲ, VAIKAMS RŪ
BŲ, SKARELIŲ, SALIKŲ IR KITŲ DALYKŲ AUGŠČIAUSIOS KOKYBfiS PRIEINAMIAU- 
siomis Kainomis, pilnas pasirinkimas visokių vaistų, lšsiunčiame siuva. 
MAS MAŠINAS, RAŠOMAS MAŠINĖLĖS, MECHANIŠKUS IR TECHNIŠKUS INSTRUMEN
TUS, IR FOTO- APARATUS. REIKALAUKITE MOSŲ KAINORAŠČIO.

PRADŽIUGINKITE JŪSŲ GIMINES PASIŲSDAMI JIEMS SIUNTINI KALĖDOMS!
GARANTUOJAME GREITĄ IŠSIUNTIMĄ IR PRITSATYMĄ.

MŪSŲ MOTO: SPECIALI ATYDA BEI ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS KIEKVIENAM 
KLIJENTUI.

ATDARA KASDIEN NUO 9 V. R. iki 6 V. V. SEKM. NUO 9 V. R. TKI 4 POPIET

ATSIMINKITE. KAD JUS BETURITE TIK KELETĄ SAVAIČIŲ PARIETU 
JEI NORITE, KAD JIE BOTŲ PRISTATYTI KALĖDOMS.r _ _ _ _  . v

NEMOKAMAI DOVANOS!!
— Kiekvienam asmeniui, kiekvienam vaikui !

Atsiveskite vaikus — Jegul jie pasidžiaugia gražia muzika.

FRANK’S TELEVISION 8c RADIO, INC. 
3240 So. Halsted Street Tel. CAlumet 5-7252 

“Pirkite pas FRANK — Garantuotai būsite patenkinti”
X

Kviečia savininkai — Pranas Keršiu, Paulius Endzelb lr Juozas Bendorultls

SIUNTIMUI

KUPONAS
HI-FI SHOW - Spalio 17, 18, 19 d. d.

I-a premija TV aparatas; 2-a premija Radio-Laikrodis 
3-čia premija Neš. Radijo; 10 premijų Elekt. Gaminiy.

(Dalyvauti galima ir nieko nepirkti^)
Vardas 
Adresas 
Tel. nr.

1

PALIKITE SĮ KUPONĄ KRAUTUVĖJE



•’ip'is. 1957 spalio 19 DEENRAATTS DRAUGAS. CHICAOO. ILLINOIS

KRIZIŲ KRIZĖS
Anglijos karalienės Elzbietos U atsilankymas Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse prezidentui Eisenhoweriui ir vyriausybei 
nors ir sudarė šiokių tokių rūpesčių, bet tai buvo savotiška kelių j 
dienų pramoga. Atsilankiusi čia karalienė nekėlė dabartinių 
tarptautinių problemų, bet savo asmenybe ir titulu cementavo 
dviejų kraštų vieningumą ir solidarumą. Jos vizitas — geros 
valios pademonstravimas. Tą pareigą, kaip atrodo, jinai labai 
gerai ir sėkmingai atlieka.

Kitos savaitės viduryje Amerikon atvyks Anglijos premjeras 
Maemillan. Jo misija yra jau kitokios rūšies. Prezidentui Eisen- 
howeriui teks keletą dienų su juo konferuoti ir tartis dabartinės 
Artimųjų Rytų krizės klausimais. Tie klausimai yra labai aktua
lūs ir labai painūs. Dėl jų abiems didžiųjų valstybių vadams 
bus daug galvosūkio. Jei čia lankantis Anglijos karalienei Elz
bietai II mūsų Prezidentas turėjo kelių dienų pramogą, tai, kon- 
feruodamas su Macmillanu, turės pakelti nuovargį ir galvos 
skaudėjimą. '

Bet labai gerai, kad tiedu vyrai susitiks, kalbėsis ir suks 
savo galvas tais klausimais, kurie šiandien visiems labai rūpi ir 
nuo kurių daug priklausys, kokia kryptimi bus pasukta tarptau
tinė politika — taikos ar karo. Mūsų Prezidentas, be abejo, tar
damasis su premjeru Macmillanu, palies ir dirbtinio mėnulio rei
kalą, ir visus kitus su tuo susijusius dalykus. Visuomenė, žino
dama, kad pačių svarbiųjų Vakarų demokratijų vadai analizuoja 
Susidariusią padėtį Artimuosiuose Rytuose ir kitur, šiek tiek 
nusiramins, nes keliamas Sputniko burbulas ir visi išpūsti Chruš- 
čevo grasinimai ją pusėtinai nervina. Nėra abejonės, kad šioje

KRISTAUS IR BAŽNYČIOS TARNYBOJ
Kun. <J. Sake vičiaus, MIC, Trigubo Jubilėjaus proga

• PR. GARŠVA, Chlrago, Iii.

Nežinomais keliais

konferencijoje, kurią galima pavadinti istoriška, bus padarytos 30 d. Lipniškių km., Marijam- 
ir atitinkamos išvados.

Kaip žinome, prez. Eisenhoweris savo laiku yra įpareigojęs 
Jungtines Amerikos Valstybes ginti Artimuosius Rytus nuo ag
resijos, pažymėtinai — komunistinės agresijos. Tas įpareigojimas 
pavadintas Eisenhowerio Doktrina. Subversyviniai Sovietų Ru
sijos žygiai Sirijoje parodė kaikuriuos šios doktrinos silpnumus.
Sovietų ekspansija Artimuosiuose Rytuose yra labai aiški. Ag
resijos žygis Sirijon padalytas, ir Eisenhowerio Doktrina pasi
rodė bent tuo tarpu nepajėgi pastoti tam žygiui kelią. Ryškėja, 
kad prie šios doktrinos reikėjo dar ir kitą pridėti.

Ar šiame pasitarime bus surastas kelias, kuriuo bus galima 
išeiti iš tos padėties, nesukeliant trečiojo pasaulinio karo, — sun- Į 
ku pasakyti. Kad bus daromi bandymai, tuo netenka abejoti.
Tik baugu, kad nebūtų pasiduota tiek Sputniko baubui, tiek 
Chruščevo leidžiamiems pasaulin propagandos bumbulams. Juk 
tie visi dalykai ir daromi tam, kad vakariečiai būtų priversti da
ryti nuolaidas sovietams, švelninti savo politiką Artimuosiuose 
Rytuose ir juos užleisti komunistų dominacijai. Dabar kaip tik 
reikalinga Vakarams parodyti griežtumą — nebevesti laisvojo 
pasaulio pavojingais nuolaidų keliais, kurie 1939 metais veik visą 
pasaulį paplukdė kraujuose, kurie po Jaltos ir Potsdamo kon
ferencijų beveik pusę pasaulio pavedė žiauriam komunizmui. Jau 
gana to!

Ant šių dviejų vyrų — Eisenhowerio ir Macmillano — pečių 
šiandien guli didžiausia atsakomybė už laisvojo pasaulio sau
gumą ir už pavergtųjų išlaisvinimą. Rodos jie turėtų žinoti, kad 
jų pirmtakūnų — Chamberlaino, Churchillio ir Roosevelto — 
nueitas nuolaidų kelias santykiuose su Hitleriu ir Stalinu buvo 
klaidingas. Jis įvedė pasaulį į dabartines klampynes, į krizių kri
zes, iš kurių taip sunku šiandien išbristi. Nepasiduoti sovietų 
blefui, nedaryti nuolaidų, griežtai ginti laisvojo pasaulio teises, 
reikalauti visoms tautoms už geležinės uždangos laisvės — tai tie
susis kelias, kuris galės išgelbėti pasaulį nuo baisaus komu
nizmo.

Neseniai iš Romos Amerikon vo tarnybai jam nurodo kitą 
atvyko buvęs Marijonų vienuo- kelią, — jis p-s renka kito ma- 
lijos generalinis sekretorius 1 rijampoliečio, D’evo tarno arkiv. 
kun. Jonas Sakevičius MIC. j J. Matulaičio, nesen;ai atgaivin- 
Šiais metais jis yra trigubas ju- Į tą Marijonu Vienuoliią, kurio- 
biliatas, atšventęs kunigystės je ryžtasi? šios vienuolijos šū- 
25-rių, vienuoliško gyvenimo 30 kio vedinas, tarnauti Kristui ir 
-ties ir amžiaus 50-ties metų; Bažnvčiai. Pirmuosius vienuoliš! 
sukaktis. Jubiliatui teko reikštis kus įžadus jis padarė 1927 m ! 
plačiuose darbo baruose Tėvy- j rugpjūčio 15 d.
nėję ir toli už jos ribų. Jis —! Po įžadų jaunas vienuolis 
jaunimo auklėtojas, pamoksli-! siunčiamas augštesnėms filoso- 
ninkas. vienuolijos dvasinio gy-jfiios teolozitos studijoms į Vy- 
venimo mokrtojas. parapijos va tauto pidžiojo universitetą Kau- 
qovas. vienuoliios vyriausios I ne. Crt iis s,?kminTai studijuo- 
vadovvbės darbuotojas. Visur ia, kol pasiekia sav0 tikslą — 
jis yra :šrižęs plačia ir gilią va-, kunigyste. 193? m birželio 19 
gą. palikes savu darbo žymių. į d. įšventinamas kunigu, o už ke- 
Todėl verta pasekti jo pėdsa- lių dienų atlaiko pirmąsias šv. 
kais ir pažvelgti į nuveiktuosius Mišias savo gimtosios Keturva- 
jo darbus. lakių parapijos bažnyčioje, šią

Mokslo keliais 1 valandą baigiasi lūkesčių dienos
j ir prasideda jauno kunigo, bet

Kun. J. Sakevičius pasaulio jau subrendusio žmogaus, dar- 
šviesą išvydo 1907 m. birželio Į bai Marijonų Vienuolijos greto-

polės valsč. Jo tėvai Elzbieta 
Žvingilaitė ir Juozas Sakevičiai 
Dievo buvo palaiminti devyniais 
vaikais — septyniais sūnumis 
(trys j»u mirę) ir dviem dukte
rimis. Vyriausias iš jų — su
kaktuvininkas kun. Jonas.

Pabaigęs Balsupių pradžios 
mokyklą, Jonukas siunčiamas 
į Marijampolės gimnaziją. Gim
nazijoje žymisi kaip gabus ir 
darbštus mokinys, duodamas vii 
čių savo tėveliams ir mokvto- 
iams. Jo laukia graži ir daug 
žadanti ateitis. Tačiau Jonuko 
širdies netraukia garbė ir tur
tai. Jaunose dienose gimęs troš 
kimas visiškai pasiaukoti Die-

mas. Pasitaiko, kad žmogus 
taip susitelkia kokioje nors vie
noje mintyje, prie vieno dalyko, 
kad jis nei negirdi, nei nema
to ar bent dėmesio nekreipia į

Žmog;aus veiksmai ir protas
f VYSK. V. BRIZGYS

Sveiko proto ir sveikos valios nors dalyko gėrį ar blogį, juo ge- 
žmogaus veiksmai nevisada yra riau supranta priežastis, kodėl 
žmoniški. Ir normalus žmogus žmogui reikėtų ką nors daryti 
gali atlikti tik gyvuliškų veiks- ar nuo ko nors susilaikyti, — 
mų, be protavimo, sekdamas , juo žmogaus sprendimai ir veiks 
vien savo organizmo reikalavi- ’ mai yra sąmoningesni ir tuo pa- 
mais ar palinkimais. Normalus čiu jre yra žmoniškesni.
žmogus gali atlikti taip pat ir 
bepročio veiksmų, t. y. tokių, 
kurių gyvulys negali atlikti, o 
gali tik žmogus, tačiau be tvar
kingo darnumo ir be priderančio 
proto ar valios veikimo.

Kad normalaus žmogaus veik
smai būtų pilnai žmoniški, yra 
reikalingas tinkamas proto da
lyvavimas veiksme. Žmogus tu
ri savo protu suprasti, ko jis 
savo veiksmu siekia, koks veiks 
mo tikslas. Proto dalyvavimas 
žmoniškuose veiksmuose turi ke 
lis vyksmo tarpus. Pirmiausia, 
protas turi žinoti, ko žmogus sa
vo veiksmu sieks. Veiksmas be 
jokio protu pažinto tikslo nėra 
žmoniškas veiksmas. Kai žmo-

Suprantama, kad normalaus 
žmogaus veiksmai visada turėtų 
būti sąmoningi, t. y. jam pa
čiam suprantami ir apsvarstyti. 
Kai žmogaus elgesyje pasitaiko 
nesąmoningų veiksmų, yra ženk
las, kad žmogus arba yra pro
tiškai nenormalus, arba tiek ap
sileidęs ir išsiblaškęs, kad, kaip 
sakoma, nesusvokia ką darąs. 
Kaip ten bebūtų, toks nesąmo
ningas žmogaus elgesys yra pa
grindinių žmogaus galių — pro
to ir valios — stokos ženklas. 
Tokiame žmoguje ^esama kokio 
nors trūkumo arba iš prigimties, 
arba iš jo auklėjimo. Apie tokio 
žmogaus savybes ir jo veiksmų 
vertę būtų galima pasakyti dau-

gus nieko negalvodamas, nė iš giau dalykų, tačiau tai jau kita 
šio, nė iš to eina į gatvę, neži-1 tema. Tokių žmonių veiksmai 
nodamas nei kur, nei ko eina,1 praktiškai tiek skiriasi nuo nor- 
arba, kai sėdėdamas ir nieko1 malaus žmogaus sąmoningų 
negalvodamas, mataškuoja ko- veiksmų, kad net visi įstatymų 
jomis, tai toki veiksmai nčra kodeksai, nepaisant, ar jų auto- 
žmopiški. Taip elgtis gali ir gy- riai tikėjo, ar ne į žmogaus dva- 
vulys, ir protiškai nenormalus sinę sielą, daro labai didelį skir- 
žmogus. Žmoniškam veiksmui
yra būtina, kad žmogus žinotų, 
ką ir kodėl jis daro. Tą. proto 
pažinimą ir supratimą vadiname 
žmogaus sąmoningumu. Sąmo
ningumo gali būti laipsniško.
Juo tiksliau ir geriau žmogaus

Mūsų gyvenimas — tai dau
gelis nežinomybių. Taip ir jubi
liato gražiai pradėtą darbą, di- 

Į dėlės viltis ir gražius ateities 
planus sugriauna Lietuvą užplū- 
dęs bolševizmas. Kun. Sakevi- 
čiui, kaip turinčiam daug įta
kos jaunajai kartai, vienam iš 
pirmųjų tenka pajusti NKVD 
nagus. Tik laimingomis aplinky
bėmis pavyksta iš tų žiaurių na- 

ų pasprukti ir su skaudama 
širdimi bėgti per sieną į Vokieti
ja Su daugeliu pabėgėlių iš Lie
tuvos jis atsiduria Berlyne. Ta
čiau tuoj stengiasi patekti į sa
vo vienuoliioR namus. Tuo me
tu vokiečiai dar leisdavo lietu
viais 'švvkt: į kitus kraštus. 
Jub’liaįui pavvksta 1941 m. sau
sio mėn. pasiekti Romą, kur yra 
Marijonų centrinis namas.

se. Tų darbų atgareiai aidi jau 
25-rius metus.

Kun. J. Sakevičius, MIC

Jaunimo auklėtojas 

Jaunajai vienuolijos kartai
vyksmus aplink jį, eidamas ar paruošti stengiamasi parinkti 
kitaip keliaudamas nepastebi dvasingus ir gerai pasiruošusius 
pro jį praeinančių žmonių ir t.t. I dvasios vadus. Viršininkų akys 
Toks žmogaus susitelkimas a- krypsta
naiptol nėra tos rūšies, ką esame 
pavadinę nesąmoningumu dėl
proto veiksmo stokos. Šis žmo
gus savo mintimis yra tiek per
siėmęs kuriuo vienu dalyku, kad 
kitais dalykais tuo tarpu jis ne
sidomi. Tokia žmogaus nuotai
ka paprastai yra labai augštai 
žmoniška,, nes jis siekia ką nors 
giliai pažinti, suprasti, kad nu
spręstų, kaip tiksliausiai veik
ti. Žmogui nėra jokios pareigos 
apie viską tuo pačiu laiku gal
voti, viskuo domėtis, viską ma
tyti, girdėti ir jausti. Toks įsi
sąmoninimas, sakome — susi
mąstymas, — gali būti auklėto
jo, apaštalo, mokslininko, mis
tiko, poeto, menininko ir kitų tu 
rinčių ir mėgstančių ką mąstyti 
žmonių. Jie yra labai toli nuo 
tokių, kurie ką nors daro arba 
visai nieko negalvodami, ar gal
vodami tik labai paviršutiniškai.

į kun. Sakevičių 
1933 m. skiriamas naujokų ve 
dėjo ir mokytojo padėjėju. Jo 
pareiga — auklėti ir mokyti vie
nuoliško gyvenimo ir uždegti 
troškimą siekti tobulybės tuos, 
kurie norisekti Kristaus pėdo
mis. O kai sekančiais metais 
reikia parinkti būsimų marijonų

Karo nuniokotoje ir niekada 
turtingumu nepasižymėjusioje 
Italijoje jis pergyvena vIbub ka
ro baisumus su bado šmėklomis 
ir kasdieniniais mirties pavojais. 
Čia jam tenka ne tik savim rū
pintis, bet, kaip namo ūkvedžiui, 
parūpinti maisto ir kitiems. O 
daugeliui belaisviu ir vėliau trem

KARO NUOTAIKOS

Sunkūs Egipto tankai rieda Aleksandrijos gatvėmis Si
rijos link, kai buvo užalarmuota, kad Turkija traukia savo ka
riuomenę j Sirijos pasienį. (INS)

Iš Marijonų vyriausios vadovy-1 timuosius. Jis neminėjo nei savo
bės į Ameriką amžiaus, nei vienuoliško gyve-

iAKi _ u , . • nimo sukakties. Šios eilutės te-1951 m. buvo sudaryta nauja .... ,
u Marijonų Vienuolijos vyriausio- Pnm“a m.ums tlk dlda lus 

tinių Jis surado duonos, drabu-, j( vad M Jo8 genCTaliniu 3ek ’ Mene,aus nuveiktus dar- 
zių tr pastogę, šalpos darbu ru-: retorlumi kun. j j bus. kurie gal, būt, pavyktu
pintis jam teko ypač karui pa-; Sakw,čius. Tose pareigO8e jam! tarnaujantiems augstesmems 
sibainia. kada Italiioj atsirado tenka mctų idealams.
nemažas skalius lietuvių. 6- tįn£s kapitulos .kurioje buvo iž • ' Garbingajam Jubiliatui tenka

,‘,.S dle,a a ,a ’ s rinkti , ateinantiems kešeriems palinkėti dar ilgai darbuotis
kri . ’omš a mele tei e savo nauji pareigūnai. Dirb- Kristaus jam pavestuose dirvo-

vaBln^ r mat®nau.. dama8 vjenuoljjog administraei-' nuošė, varant tą pačią gilią va-
nę pagalbą.

Romoje nuo daugelio darbų 
ir rūpesčiu atliekamu laiku kun. 
Sakevičius gilina teologines stu
dijas An^elicum universitetu ir, 
parakęs disertaciją “De gratia” 
bei ją apgynęs, įsigyja teologi
jos daktaro laipsnį.

joj, tuo pat metu 1951 — 54 m. gą ir sėjant bei puoselėjant ge- 
eina dar Romos namo viršinin- rąją sėklą, kuri mūsų tautai ir 
ko pareigas. Jo nuoširdi meilė Bažnyčiai atneš jo darbų ver- 
Vienuolijai, darbštumas ir parei- tus vaisius.
gingumas ir šioje srityje palie-1__________
ka įspaustas jo darbų žymes.

Brooklyn, N. Y.
Mokykla veikia

Pirmą kartą Amerikos kran
tus kun. Sakevičius išvydo 1950 
m. Čia, kaip daugelis po antro
sios bolševikų okupacijos, prie- Š. m. spalio 13 d. Apreiškimo 

Organizaciniuose ir parapi- globą yra radę jo senutė motina parapijos salėje įvyko lituanisti
niuose darbuose taip pat teko (tėvas yra miręs 1942), jo sesuo nės grupės mokinių tėvų susirin-

Sielovados darbuose

: Jubiliatui nemažai darbuotis. 
Gimnazijoje būdamas, buvo uo
lus ateitininkų organizacijos 
narys. Kaip kunigas, net eida- 

y/ mas atsakingas vienuolių auk
lėtojo ir moksleivių prefekto pa
reigas, dažnai važinėja au pas
kaitomis pavasarininkams, or
ganizuoja angelaičius, skelbia 
Dievo žodį, vesdamas misijas ir 
rekolekcijas parapijose, Kurį 
laiką kapelionauja Marijampo
lės pradžios mokyklose. Visur 
yra likusi jo pasėta gera sėkla,

J. Danilevičienė ir broliai Gedi- kimas, kuriam vadovavo J. And- 
minas, Juozas ir Česįus. Po dau riušis. Programų reikalu kalbė-
gelio sunkių karo ir dvigubos 
mūsų Tėvynės okupacijos metų

jo mokt. V. Jocienė, B. Kulys ir 
A. Barauskienė. Dėl komiteto

jis sutiko savo artimuosius, veiklos pasisakė V. Dubauskas, 
1955 m. jis skiriamas vyriau-j V. Klinavičius, Padvarietis, J. 
siojo Marijonų Vizitatoriaus Andriušis ir kiti. Žodį tarė ir
sekretoriumi ir Vėl lankosi šia
me kontinente. O šiais metais 
pastatė koją pastovesniam apsi-

kapelionas kun. A. Račkauskas.
Į tėvų komitetą išrinkti J. Ki

veris, V. Mrozinskienė, M. Mace-

kunigų auklėtoją vėl geriausiai latnešusi vaisių. 1&46 m
tinka kuh. Sakevičius. Jo suge-‘ 
bėjimų, kantrybės, dvasingumo 
ir gero pavyzdžio dėka išaugo 
didelis būrys kunigų vienuolių, 
kurių vieni kantriai neša bolše
vizmo naštą tėvynėj ar Sibire, 
kiti darbuojasi lietuvių tarpe į- 
vairiuose kraštuose. Kaip geras 
jaunimo auklėtojas 1937 m. ski 
riamas Marijonų gimnazijos pre 
fektu ir kapelionų. Tiek kaip ad
ministratorius, tiek kaip auklė
tojas, tiek ir kaip religijos dės
tytojas jis yra visų vertinamas 
ir mokinių mylimas.

JANIS KLIDZEJS
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Jubiliatas skiriamas Londono 
lietuvių parapijos klebonu. Ten 
darbuojasi kaip parapijos vado
vas virš penkerių metų, kol bu
vo pašauktas kitoms pareigoms. 
Londono lietuvių širdyse yra į- 
spaustas jo vardas. a

Kun. Sakevičiui nėra svetima 
dirva ir spaudos darbai. Dar 
studentu būdamas rašinėjo Ma
rijonų leidžiamiems laikraščiams 
— “Šventųjų Bendravimui”, 
“Šaltiniui”, o vėliau išeivių spau 
dos puslapiuose.

gyvenimui ir darbui tarp Ameri-i zinskas, E. SandanaviČienė ir V. 
kos lietuvių. Galima tikėtis, kad | Tilvikas. Į revizijos komisiją 
ir šiame krašte jo uolumas ir
pasiaukojimas Kristui ir Bažny
čiai neliks be vaisių savo tautie
čiams.

V. Klinavičius, 
ir P. Navickas.

A- Vasilauskas
Dalyvavęs

(TĘSINYS)
Tėvas dar pradėjo kalbėti, ir Andrius buvo pamir 

šęs, ką buvo galvojęs ir sakęs.
— Eikime. Kitaip pavėluosime, prabilo tėvas vilk- abu dar susitinkame...

damasis kailinius.
— Eikime... — sušnibždėjo Andrius.
Jie išėjo į kiemą ir pasuko pro klėtį į Salnišų namų

pusę. Tik per dirvą reikėjo pereiti, ir čia pat buvo Sal
nišų namai. Kiek be galo visokių jausmų Andrių laužė, 
draskė ir degino. Visas baltasis slėnis liūdnai giedojo, 
skambino ir alsavo.

— Tėve, eikime greičiau! — jis sakė, ir jam atro
dė, kad tėvas eina be galo pamažu.

— Greičiau! Juk tu pats esi tas, kuris vos ju
da, — atsakė tėvas, pasisukdamas atgal.

Iš tikro taip buvo* Andrius žengė didesniu žings-

Nežymiai praėjo šio garbingo 
Jubiliato triguba sukaktis, nu
ženklinta gražiais ir plačiais dar 
bais. Jis pasižymi dideliu kuk
lumu, santūrumu ir nemėgsta 
pagerbimų. Savo darbus jis pri
skiria Dievo malonės veikimui 
žiųoguje. Todėl sidabrinio savo 
kunigystės jubilėjaus proga jis 
tik tyliai atsilaikė šv. Mišias vįe 
noje Romos bažnyčioje, pasi- 
melsdamas už savo kenčiančią 
Tėvynę, savo tautiečius ir ar-

P ADE K A
Reiškiame kolegišką padėką Ma

rijai ir Algimantui Dikiniams, Sta
sei ir Jonui Kelečiams, Antanui Mi- 
nelgai, Stasiui Petkui, Stasiui Ga
šlūnui, Romui Urbonui ir p.p. Gy
liams, Čikagos išvykos metu mus 
globojusiems ir visokeriopai mums 
pagelbėjusiems.

Taipogi nuoširdi mūsų padėka 
priklauso ir dailininkui Adolfui 
Valeškai už suruoštą jo studijoje 
pobūvį ir visiems prie to pobūvio 
prisidėjusiems ir jame dalyvavu
siems.

Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatras

gas jau yra, — atsakė kažkuris kitas.
Andrių pamatė sesuo Liucė ir mažoji Elzytė ir

abidvi atbėgo pas jį.
— Kaip tu atvykai? Manėme, kad nebūsi...
— Kur Marytė? — šnibždėjo Andrius.
— Svirnelyje... Įeik. Kai uždarys karstą, daugiau 

nepamatysi, — pamokė Liucė. — Sirgdama Marytė 
_B tavo vardą dažnai šaukusi... Taip pasakojo.

i ’ Andrius ėjo į svirnelį. Visų akys kieme buvo nu- 
krieptos į jį. Pasisveikino su mokytoja Tekle Upanyte, 
su Salanų gimnazistais. Visi tylėjo.

Įėjo į svirnelį.
Maryte!... Ir jo akis užliejo ašaros. Tai čia mes 

Ji gulėjo apvilkta ilga, balta
suknele. Taip pat tamsūs plaukai, kaip seniau. Taip 
pat. Tiktai akys, kietai užmerktos, nebežiūrėjo dau
giau į nieką, į nieką... Maryte, tu daugiau niekad ne
bematysi šios žemės saulės, nei lygumų nuo Salnišų iki 
Rugajų, nei Zilkracės vasaros vakarais... Galbūt vis 
dėlto tu matai ? Tu matai kitaip, tu viską matai...

Nors ir tylią ir žvakių šviesų mirgėjime Andrius 
matė Marytę, šis matymas šiurpulingąją audrą jame 
truputį nutildė. Jis jau galėjo stebėti aplinką. Čia pat 
šalia jo stovėjo sulinkęs Marytės tėvas, atsiklaupusi 
ant kelių raudojo motina:

— Dukrele... Mano dukrele...
Ir kas valandėlę ji kartojo tą patį.
Ašaras rankutėmis šluostydami, ten pat stovėjo 

Marytės mažieji broliukai ir sesutės.
Į svirną suėjo kaimynų moterys ir giminaitės.
— Giedoti jau baigia. Laikas nešti. Žvakės irgi 

baigia degti, — jos sakė.
Tada pamatė Salnišų motiną verkiant.
— Apsaugok Dieve! Tu, Salnišiene, akis ir protą 

išverksi! Keikia, eikime.
Jos paėmė ją už rankų ir pakėlė. Salnišienė pa

matė Andrių.
— Sūneli, visgi atvažiavai. Manėme, kad nebūsi... 

Vai — jei tu žinotum, kaip Marytė tave šaukė... Dau
giausia paskutinę dieną ligoninėje. Klausia manęs, ar

Ne, joe lūpos nebuvo sučiauptos skausmo išraiš- Andrius ątėjo? Sakau, tuojau bus, dukrele, tuojau 
koje, kaip tai dažnai būna pas mirusius. Marytės lū- bus... Taip ir nepasimatėte...
pos buvo tarei truputį praviros, tarsi su lengva šypse- — Na, kaip gi ne! Kaip gi nešauks: abu buvo pa
na, taip, tarei paskutinį akimirksnį ji būtų norėjusi ką j pratę kartu jau nuo vaikystės dienų. Kartu augę ir 
nors gražulis pasakyti... bėginėję... — taip paaiškino Salnišienės sesuo kitoms,

šešių žvakių liepsna drebėdama apšvietė baltąją kurios Andriaus nepažino.
niu. Jau arčiau. Salnišuosę giedojo garsiau. Dar gar- mergaitę, ir Andriuš, akis šluostydamas, galvojo apie Jos išėjo. Atėjo kiti. Oi, kad čia nebūtų nė vieno, 

tumą tarp. žmogaus sąmoningų' siau. Čia pat. Kieme. Tarei verkdami maldos žodžiai, į raštą laikrašty, kur jis šią baisiąją žinią buvo pirmą j Kaip norėjo Andrius atsiklaupti ant kelių prie Mary-
ir nesąmoningų veiksmų. Į skambėjo Salnišų namo langų stiklai. Kiemas pilnas

šį kartą nekalbėsime apie žmonių. Eglių šakutės po jų kojomis ąniege. Andrius 
dirbtinį žmogaus proto apavai- matė daug pažįstamų, kol jie ašarų migloje išnyko, 
ginimą. Taip pat kita proga bus Prie klėties durų stovėjo mokytoja Teklė Upanytė, bu-
kalbama apie nesąmoningų veiks vo ir būrelis Salani) gimnazijos mokinių su vainiku, 
mų moralinę vertę. Šį kartą pa- — Ar greit veš? — klausė kažkuris kieme, 

protas pažįsta ir supranta kokioj aiškintinas dar vienas klausi-1 — Tegu baigia troboje giedoti psalmę, tada, kuni-

kartą perskaitęs. Nulūžo balta gėlė... Taip, balta gėlė. tės, išsiverkti ir sukalbėti maldą!
Andriui atrodė, kad jis niekad nebuvo matęs savo mer- — Turime pradėti eiseną. Duobkasiai jau esą bai- 
gaitės taip nuostabiai gražios, kaip dabar. Ar praei- gę, — sakė kažkas kieme, ir šis nugirstas pasakymas 
nantysis grožis visada viršija visa? sukėlė Andriuje vėl audrą, jis matė su sniegu susimai-

Maryte, tu paskutinį kartą esi dar čia ir tyli. Pas- šiusį rudą smėlį ir gilią duobę jame...
kutinį kartą tave matau. Niekada daugiau nebematy- Maryte, ar ten tau reikėjo nueiti? z 
siu? Niekada! * j (Bus daugiau)

— r
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ĮVAIRIOS žinios
Radijo klausytojai 

Europoje
Prieš antrąjį Pasaulinį karą 

Europoje buvo virš 30,000,000 ra
dijo klausytojų. Tačiau tenka 
pažymėti, kad vienu radijo pri
imtuvu paprastai naudojosi visa 
radijo klausytojo šeima, t. y. vi
dutiniškai 4 asmenys. Taigi rei
kėtų laikyti, kad iš 400,000,000 
Europos gyventojų radijo klausė- 
sėsi net 120,000,000 žmonių.

Daugiausia radijo klausytojų 
turėjo Vokietija — net 9,202,469; 
toliau sekė .Anglija — 8,347,800 
ir Prancūzija — 4,018,992 radijo 
klausytojai.

Daugiau kaip vieną milioną 
klausytojų turėjo Švedija —
1,041,737; prie to arti buvo šios

• Ček08lQ7fiJQ4Q ~r KAMB. MAMAS, KARSTU VAND.
500, Belgija — 976,343, Lenkija šildomas, garažas, 37 P£I>V 

.«« « , „ SKLYPAS. NUOSAVYBE GERAI Ui-

SEAL ESTATE

— 800,000 ir Italija — 746,850 
radijo klausytojų.

Apie pusę miliono radijo klau
sytojų turėjo: Danija — 689,389,
Šveicarija — 483,837.

Tarp likusių kitų valstybių 
Lietuva užėmė garbingą vietą, atdaras apžiūrėjimui sekmad 
turėdama 139,840 radijo kiaušy- j 
tojų. Mažiau turėjo: Airija —
110,190, Latvija — 103,372, Ju-1 
gosią,vija — 103,372, Estija —
42,397, Dancigas — 33,922, Bul 
garija — tik 29,000 klausytojų, j 
Graikija — vos 10,000.

• a ’Vl ••Lietuviškoji
Enciklopedija" turėjo
5,000 prenumeratorių

Lietuvoje leidžiamoji “Liet. En 
ciklopedija” turėjo per 5,000 nuo
latinių prenumeratorių. Dau
giausiai iš miestų prenumeravo:
Kaunas — 1,456, Šiauliai — 159,
Panevėžys — 157, Marijampolė 

95, Klaipėda

STICKNEY SPECIAL. 2-jų bu
tų — 5 kamb. ir 3 kamb. pasto
gėje. Sklypas 50x181. Karštu van
deniu apšild. Garažas. Geriausioje 
vietoje. $17,500; įmokėti $4,500.

Bishop 2-2162 .

CICERO. 6 kamb. mūr. namas.
Tuojau galima užimti. Arti 22nd 
ir 58th Ave., Naujas “boileris“ už 
$1,000. Karštu vand. apšild. Mūr. 
garažas, įvažiavimas iš priekio.
$16,900. Bishop 2-2162.

CICERO. Įmokėti $3,000. 6 kb. 
mūr. bungalovv. Apylinkėj lfiith 
ir Austin. Karštu vand. alyva ap
šild. Garažas. Tuojau užimti.

OLympic 2-6710

TEISMAS TI RI SUTVARKYTI PA- ______ ___________
l;VSL\i1r‘KB, s -.ršv/kamb, y»Uį.-i£K A.
lll H MfK. - « Ir ., UDCUI pyllnk{je Mth lr 16th st Ga,,.

žas. Kilimai. “Tile” vonia, spin-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE

2 po 5 kam., 2 aut. parašas. S18.&OU 
2 Ito 4, 1-5, kraut., 2 aut. gar. $35,000 
5 kam., 2 aut. gar., porčiai. *17,500 
1 a. 5 k., II a. 7 k., 2 kar. gar.817.bOO 
Turime lr daugiau namų pasirinkimui
S4. AGLINSKAS Real Estate
243* W. «» St. HE. 4-82*2

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI 

IL MALONIS,
Namų PKospect 8-2071

:-
CICERO BARGAIN. Naujas na-

tos virtuvėje. Kaina numažinta 
k skubiam pardavimui, $20,500.

s™™™ A^^rv^s3^. svoBo™\jt? Rd-
DIENI TARP 1 IR 5 VAL. Bishop 2-2162.

5718 S. RICHMOND ST. ' „ ... T"—7
2-JŲ BUTU NAMAS. 5 ir 3 kb. 

Arti 28th ir Sawyer. $155 mėne
sinių pajamų. Mokesčiai tiktai $64. 
Pilna kaina $9,900. su visais bal
dais. Įmokėti $2,000. SVOBODA, 
3739 W. 26 St. LAvvndale 1-7038.

NUO 2 IKI « VAL.
3511 W. 57th St.

De luxu 2-jų ii- 3-jų butų namai. 
Būtinai pamatykitę Šiuos nepapras
tus pajamų namus. Ąžuolines spintos, 
ąžuoliniai papuošimai visame name. 
Gražios ••vanity”, plytelių vonios. 
••Bullt-in” orkaites ir virimui krosnys 
“Baseboard" karštų vand. apšild.

CUSTOM BVILT BY KAMINSKI 
BUILDERS.

K. & K. REALTY CORP.
KAMINSKI & KREJCI 

4302 W. 55th St.. Tel. LU 2-1700

ČIA PAT PRIE MAItyi ETTE PK.
ti kamb. mūr. bungalovv, užpakalyj 

4 kamb. atskirus med. namus. 4 karų 
garažas ir tuščius kumpinis 50 pėdų 
sklypas. Viskas $25.000. Galima pirk
ti atskirai tik slypą už $7,500, arba 
atskirai abudu namus už $18,000. Ą. 
Rėklaitlta.

GROCERY — SELE-SERV1CK
Arti VVestern ir 79tli. Suvaitįiiis 

pardavimas virš $2,500. Prekės su vi
sais įrengimais tik $10,500. A. Kutt- 
iius. - *

LIETI VISKO TIPO
Mūr. 6 kamb. namas. Platus kam

pinis sklypas. Moderniškai įrengtas 
viduje. Arti purkas ir 63 gatvė. Pa
lankus savininko finansavimas. — 
$26.500. Volodkevičius.

7 KAMB. MfR. BUNGALOVV
Marąuette Parke. Dvigubus gara

žus. Tik $18,400. A. Linas.
PRIE GERO SUSISIEKIMO.

Netoli TT. Marijonų, ti kamb. ge
ram stovyj mūras. Gražūs įrengimai. 
Plieno konstrukcija, šildymas karštu 
vandeniu — gazu. Užpakalyj kitas 
3 k. gražus namas. Prie to dar 30 
pėdų sklypas.

Viskas tik $22,000. A. Sirutis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7 lst Street
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

REAL ESTATE
%

mūr. S bt. kraut. c. S. gar. — 23.400 
mūr. 3 bt. išdek. v. š. gar. —- 24,500 
med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy —t 15,800 
mūr. 6 kb. naujas, ild. lot. — pigiai, 
kra pigių lr pelningų tutinu sąrašas

A. BUDRECKAS, Rtalty
4081 Archer Ave.. LA 8-3384

BUILDINO * REMODELING HELP WANTKD - FEMALE

53S3S3S3S3KS^x UORK IN YOUR OUN ARKA. 
SAVE CARFARE A TRAVEL TIME.

STENOGRAPHER

ROOMING HOUSE. ..Pajamų PIRKITE ir parduokite savo ne- 
$5,000 į metus. Alyva apšild. Ga- kilnojamą turtą per mano įataigą.

Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

PAJAMŲ NUOSAVYBE. 16th ir 
51 st. Ave., Cicero. 4 butai. $23,500. 
2 po 4 k. ir 2 po 3 k. Automatiškai 
alyva apšild. visuose butuose.

Spintos virtuvėse, mųdern. vonios, 
87 Ukmergė J naujas 2 autom. apkaltas garažas,

— 76, Vilkaviškis — 58, Rokiš- alum- žieminiai langai — sieteliai,
kis — 48, Telšiai — 47, Tauragė' OLympic 2-6780.
— 43, Alytus — 37, Raseiniai — I .
33, Dotnuva — 32, Kretinga —,
31, Biržai — 31, Utena — 26, ISNUOMUOJAMA — POR RENI 
Šakiai — 21, Mažeikiai — 20, Za- -------
rasai — 20 ir Šilutė — 9 pren. i NAMŲ SAVININKAI I

Tarpininkaujame butų išnuomavi 
ui ui. Patarnavimas veltui. Turim* 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5«1« Su. Western. PRospeot 8-2284

Bailiai nieko nelaimi
Niekas nesugeba tiek laisvę iš

naudoti, tiek ja pasidžiaugti, kaip 
tie, kurie yra pasiryžę dėl jos 
galvą padėti. Galiausiai aršiau
sių kovų metu žūsta nedaugiau 
kaip 10% kovotojų. Jiems lieka 
amžinoji atminta, gyviesiems — j 
amžinoji garbė ir nauda. Karin-' 
gos tautos kovodamos sugriauna J 
mūrus ir skaldo valstybes. Jos, 
kariauja ne tam, kad mirtų, bet! 
kad amžinai gyventų ir laimėtų, j 
Gi apsnūdėliai, savo ir svetimo še, 
šėlio biją žmonės, niekad nelaimi 
ir virsta pastumdėliais ar net ver 
gaiš.

Svilino savo ranką
Vieną kartą pusiau laukiniai, J7*1 S’ ^įįaU-

barbarAki etruskai apgulė Romą iama_juaugę_PRo^_6-0320:_ 
ir grėsė jai visokiomis negerovė- išnuom. 3 kamb. butas. Karštas 
mis. Jaunas romietis Mucius vanduo, vonia.
Scevola pasiryžo nukauti priešų , ’ pRospeet 8-0643.
karalių Porseną. Tačiau, palapi- į 
nių painiavoje paklydęs, apąiriko

MARQUETTE PARKE išnuom. 
kambarys.

7034 South Rockvvell St.

Išnuom. kambarys su virtuve ir 
kitais patogumais. Atskiras įėji
mas 2745 W. 69th St. REpublic 
7-2290,

Išnuom. geras apšild. 5 kamb.

ražas. Mokesčiai tiktai $140. 
$23,500. IšsRnokėjtmo sąlygoj. 
SVOBODA, 8739 W. 26th Street 

LAvvndale 1-7038.

MŪRINIS 3 butai 7-6-2 kamb. 
Centr. apšild. Geros pajamos. La
bai tinkamas dėl rooming house. 
Rūsys. $16,900, arba duokite pa
siūlymą. Arti Millard ir 26th St. 
SVOBODA, 3739 VVest 26th St. 

LAvvndale 1-7038.

CICERO. 4 kamb.., geltonų ply
tų namas. Karštu vand. alyva ap
šild. 2 autom, garažas. Modern. 
plumbingas. Mokesčiai tiktai $108. 
Apylinkėje 22nd ir 60th Court. 
$15,500. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., Bishop 2-2162.______________

TUOJAU GALIMA UŽIMTI. 
Savininkas parduoda 6 kamį). mūr. 
bungalow. Geroj apylinkėje. Cent
rinis apšild. Naujas autom, gazi
nis vandens šildytuvas. Visi kamb. 
ir rūsys naujai dekoruoti. Ir vie
nas kamb. pastogėje. Apžiūrėti 
galima sekm. nuo 2 iki 6 vai. 3612 
W, 65th St.

MARQUETTE PARKE parduo
damas mūrinis namas. Prie 69-os 
ir Campbell Ave. 3 butai ir krau
tuvė. Kreiptis į savininką — 7316 
S. Artesian Ave. WAlbrook 5-4138

Brighton Parke parduodamas 2-

BRIGHTON PARKE:
Med. 5 kamb. 2 mieg.. skiepe pa

ruošta įrengti butą. centr. šildymas, 
garažas, dideli miegamieji.

Med. 6 ir 4 kamb., 50 p. sklypas, 
gazo pečiais šild., kaina 12,000.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, labai 
gera vieta.

Mūr. 2 po ti, centr.' šlld., arti mo
kyklų.

Mūr. du namai: 6. 3 kmb. ir krau
tuvė ir 5 kmb. 68 pėdų skl., arti su- 
Kistekltno ir pirkimų centro, geros pa
jamos.

GAGE PARKE:
Mūr. 4 kmb. su krautuve, moder

niški buto ir krautuvės įrengimai, put 
ki vieta 2 asmenims. Pigiai.

Mūr. 6 butai po 4 kmb., centr. šil
dymas. giažiai atrodantis namas, mo
derniški butai, kaina 44,000.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Taverna su visais įrengimais, didelė 

sale ir butu. žema nuoma, labai pri
einama kaina dėl susidėjusių apl.

Med. 6 butai po 5 kmb., geros pa
jamos, gerai sutvarkyti butai, 18,500. 
Vienas butas laisvas pirkėjui.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

wxxxxxx><x>ooooooooooo<xxyoo
MARŲVE1TE MANOR.

2-jų augštų mūr. naujai atremon
tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės. alyvos, radiatorių šild., garažas. 
Už prieinamą kainą.

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungalovv (galimybė pa

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėd. U sklypas. Gazo šild. 
Garažas. $18,500.

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėd-ų sklypas su i 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

Cicero Ir 64th St. 5 k. mūr. T. H. 
su modern įrengtu rūšių, 12 m. senu
mo Alyvos šildymas. Plytelių virtuvė 
ir vonia. $13,500.

PASITEIRAUKITE mūsų ramų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5*16 So. We»tcrn Ave.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7086

<XKXXXX><XXX><X><>000<><>C><)-00<><>0

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar 
na vimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5»th SL TeL PRospect 8-5454

butas. Kampas 51-os ir Carpenter jų augštų medinis namas su centr. 
Street. Skambinti BO 8-5369. I apšild. Teirautis Virginia 7-6538.------------------------------------------------------- i „--------- ----------------------- ------------- ,-----------

Išnuom. 6 kamb. apšild^ butas— ' Brighton Parke išnuom. 4 kamb.
butas. Suaugusiems. 4429 S. Fair
field Av«., 2-as augštas. LAfayette 
3-9422________________________

MARQUETTE PARKE parduo
dami visai nauji po 5)/2 kamb. (po 
3 mieg.) bungalovv. Modern. įren

ir nukovė tiktai jo sekretorių. 
Tardomas Porsenos aki vaišioj, 
jis ramiai padėjo dešinę ant karš
tų žarijų ir svilino savo ranką li
gi kaulų.

— Ar daug jūsų tokių vyrų 
mieste? — paklausė susijaudinęs 
karalius. •

— Mes visi tokie! — atsakė 
Mucius.

Rezultate — laukiniai etrus
kai buvo to fakto tiek paveikti, 
jog pasiskubino baigti savo ginčą 
su romėnais taikiu būdu — pasi- 
t raukė nuo jų sostines._________

^FrASAŪLI KELIAUJA
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios, 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge”. 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20. III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

3-me augšte.816 W. 56th St, 
ENglevvood 4-8141

Išnuom. naujas 4 kamb. apšild. 
butas. Galima naudotis skalbia
mą mašiną ir džiovintuvu.

5710 W. 35th St, Cicero, III.
IŠNUOM. 4 kamb. butus. Pečiais 

apšild. Suaugusiems— <
LAFAYETTE 3-24*8

-ESI?- Kti. Labai «ra proga kiekvienam
nusipirkti šias nuosavybes. Kama 
tik $17,500. REpublic 7-6232. 

i 1

2-jų Butų Mūrinis
6 IR 6 KAMBARIAI

Advokatas turi sutvarkyti turto 
pasidalinimą

Skambinti FAculty 3-6607

Netoli Labdarių ūkio 32 ak. gra- i 
žus ąžuolynas ir dirbama žemė, 6 ' 
k. namas ir 3 ūkio trobesiai. |

2 sklypai ir 2 namai, abu 2 į 
augštų, 2 aut. gar. $8,000, įmokėti ’ 

į $1,500. {
| 5 kamb.. namas ir 1 ak. žemės į
! $8,000.
Į P. ABROMAITIS REALTY i

Telef. LEMONt 1286 I
j 1000 Illnois St., Lemont, lll. į

Chicagoje: V. A. MAŽEIKA.
Telef. COmmodore 4-5138. '

| 10838 So. VVabash Ave. |

KRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage. ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos, tį bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namą būsi
te sužavėti. Įmokėti tik $4,000.

42nd <& Campbell Ave. 6 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. Įmokėti tik $4,500.00.

4 kamb. namas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langai- 
-sieteliai. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti: pir
ko didesnį namą.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas Ir pre-

ybinių namų.
Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo

me turinčius parduoti namus krelp- 
is į raštinę lr mes mielai patarnau- 

ūme parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovv 5-5900

Išnuom. didelis, šviesus kambarys, 
vyrui. Atskiras įėjimas. Susitarus
galima su maistu. 4401 8. Talman Namas Atdaras apžiūrėjimui sek- 
Ave. IiAfayette 3-0756.

Išnuom. 3 kamb. butas Brighton 
l’ark^-. Apšildytas. Karštas vanduo. 
2-me augšte. Suaugusiems.

Virginia 7-2114.

Išnuom. 3 kamb. butas (2 mieg. ir 
virtuvė). Apylinkėje 69-os lr Maplfc- 
wond Ave. Karštu vand. apšild.

_______ LVAlbrook 5-*187.__________

Skelbkitės “Drauge”'

madienį nuo 1 Ud 5 valandos.

1829 S. 49th Court, 
Cicero, Illinois

Savininkas parduoda

Atdaras kasdien apžiūrėjimui 3 
butų modelis

3712 W. 59th St.
37 tį pėdų sklypas. Daug gerų 

tobulinimų.

■jų

pa-

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ. Mažas (mo
kėjimas. 4321 R. Drake Ave. 2 mieg. 
kamb.; galimybė įrengti kambarius 
arba butą viršuj. $17,500.

3-jų mieg. kamb. namas — 2121
W. 7 2nd Ht.

Wm. J. TUNNEY BUILDER
LUdlou 5-3066

Pamatykite 65 pa rduodamų na
mų fotografijas išstatytas mūsų 
lange. Namai — nebrangiai.

SVOBODA
6013 W. Cermak Rd., Cicero, III.

OPEN FOR BUSINESS!
CA RLOS

RADIJO — TELEVIZIJOS APTARNAVIMAS. SPECIALIAI 
APTARNAUJAME VISŲ FIRMŲ RADIJUS IR TELEVIZIJAS. 

— Paimame ir Pristatome —

4555 S. ASHLAND AVE. BISHOP 7-9553
CHICAGO, ILLINOIS 

5 kamb. mūrinį bungalow. Uždą- i 3739 W. 26th SL, Chicago, ,111. 
ras porčius. Gazu apšild. karštu ! 777 ... ... 7
vandeniu. Keramikos plytelių vo-, nuo j ikj 5 M5rinj8 
ma. Gazrnė krosnis, šaldytuvas ir, _ 4 įr 5 kamb Rūsys ir pastogė. 
automatiška skalbiamoji mašina. Tuojau užimti. 2519 S. Whilpp|e 
2 autom, garažas. Daug priedų. Street,
$17,800.

7754 S. LAFLIN
ST 3-7336

(Nauji namai, garažai, įvairūs pataijy 
Jrno, pertvarkymo (remodeling) darbai!

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR J Į Only expertenccd top — grade gir) 

$4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. J *PP>y- Age up to 35. Mušt be
Tel.: YArd* 7-9675 arba CL 4-7450$ J capable to work as "Giri Friday" in 

Sales, Dept. 6 day week. Good star- 
.................... .. — ' ■■ ■ ■■ ■ | tlng salary for the right giri. Coiiį-

VIKTORAS SIMAITIS j pany paid benefits.
GENERAL CONTRACTOR ' INDEPENDENT CASING CORP

1
Stato rezidencinius lr komercinius
namu*, pasiūlo sklypus, rekomen- ___ ____
duoja planus; išrūpina statybos fOr m> appUntnu’nt”. 
kreditus. Skamb. vak. VI 7-4229

Namų tel. Bishop 7-3840 
2787 W.i*t *3rd Street

1835 VV. 47th Kt.
Call V Artis 7-2200 — Mr. Rehorst

Namų statyba, {vairūs pataisymai 
Ir pardavimas, jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal *-5581 

nuo 6 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, Wlllow Spriugs, IIL

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, 01.

Statome naujos namas ir garažas. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairios remonto darbas, skabiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27*3 nuo • vaL 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-6121 nuo 6 vak 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

Parduodamas medinis narnas — 
2 butai po 5 kamb. Rūsys. Šalia 
tuščias sklypas. 2 mašinų garažas.

5349 S. Campbell Ave.

IMMEDIATE OPENING 
BOOKKKEPERH 

ASSISTAN1
Experienced in machine 
bookkeeping. 5 day week. 

Pleasant air-conditioned office. 
VIctory 2-7340 

WAJNTED TVVO

TYPISTS-TELLERS
Good starting salary. Free 

bealth, accident and life insurance. 
Pleasant working conditions. Will 
consider employees over 40 yrą.
SUPREME SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
Peter P. Kezon, Executive Officer 

1751-1755 VV. 47th Street 
YArds 7-3895

Assets over $21,800,000.00

Našlė moteris Jieško vyresnio amž. 
moterį gyventi kartu — dėl nuomos 
susitarsime.

*16 W. 36th St.

HELP VVANTED — MEN

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
Builders Gen. Contractora 

Atlieka planavimo lr staty 
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas lr (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės tr buto telefonas 

PRospeot 8-2018 
6800 SO OAMPBELL AVE. 

Chicago 29. OL

REIKALINGAS DA1LYDĖ
(CARPENTER)

HOME BUILDERS
General Remodeling Contractors 

Tet H A ,v mai ket 1-3*60 
1548 W. 18tb Street

JIEŠKO DARBO

Vyresnio amžiaus moteris jieš
ko darbo prie namų, arba resto
rane prie virtuvės indų plovimo 
skyriuje. Gali dirbti ir nepilną lai- 
ką. Virginia 7-2617._____________

' BnŠCELLANEOUS

Iš Chicagos išvykęs savininkas 
skubiai parduoda 2-jų butų gerai 
išlaikytą mūr. namą, Gage Parke. 
Abu butai tušti. Apžiūrėjimui 
skambinti WAlbrcok 5-5031

MARQUFJTTE PARKE
Stiprus ir naujai dekoruotas mūr. 

2 uo (I kamb. 2 autom. mūr. garažas. 
Centr. šild. Modern. vonia. Norima 
parduoti šią sav., todėl pirksite pi
giau.

Mūrinis — 3 po 5 kamb. (3 mieg.) 
ir krautuvė. Garažas. Centr. šild. 
Platus sklypas. Geras namas. Kaina 
$47,000.

GA(,E PARKE
Rvleslų' plytų kampinis. 7 po 4

kamb. 2 autom. mūr. garažas. Centr. 
šild. Prieinama kaina.

Pilė 64-tos lr Union Ave. 8 butų
mūr. Naujas centr. šild., alyva.
$7.800 pajamų. Kaina $31,500. /

Mūrinis — 4 po 6 kamb. Ant 50 
pėdų sklypo. 3 kamb. '‘cottage”. 2 
autom, garažas. Centr. šild. $3,400 
pajamų. Mažos išlaidos. Kaina 
$24,500.

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAfayette 3-3881

Statini
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Bar. V. Sodeika Ir J. Skorobskasj 
1600 S. 48TH CT . CICERO 50. ILl 

Tel. OLympic 2-7381; TO 3-4286
Ir atliekama visus statybos lr par 
•varkymo (remodeling) darbua.

PROGOS OPPORTUNITIES

PARDUODAMA8 NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVĖ. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. lkl 12 vai. 
4140 S. Maplewood Ave.

D. JURJONO Bendrove švęsdama savo 4-ių metų gyvavimo 
sukaktį (spalio 17 iki 31 d.) gausiai apdovanos pirkėjus dova
nomis: ir už 1 dolerį pirkęs gaus 15c vertės dovaną, o pir
kusią už 100.00 dolerių gaus dovaną net 15.00 dolerių vertės. 
(Dovanos taikomos tiktai tiems, kurie pirks už grynus pinigus, 
ne išsimokėtinai.)

Todėl nukreipkite savo pirkimus į D. Jurjono bendrovę ir 
gautomis dovanomis išspręsite didelį dalį savo kalėdinių pirki
nių veltui.

Ką šioje bendrovėje galite gauti nusipirkti? Ogi štai ką:

Pradedant rašomosios medžiagos smulkmenomis: popierių, 
pieštukais, plunksnakočiais, sveikinimo kortelėmis; toliau: na
mų ruošos prekėmis, poreelano ir kristalo setais, įvairiausių 
rūšių dažais, sienoms klijuoti popieriais, įrankiais ir kitais gele
žies dirbiniais ir baigiant vonios ir virtuvės apstatymais: vonios, 
toiletai, prausyklos, plovyklos, kabinetai indų ir virtuvės reik
menų susidėjimui, medicinos kabinetai su veidrodžiais duryse 
su ir be apšvietimo.

Taigi visi į D. 1URJ0NAS t C0. Krautuvę, 3251 Sa.
Halsted SL, Ohleago 8, lll. Tai. OAkimet 5-1064

■ - ..........

PAJAMŲ BUNGAL0W — 6 ir 
3 kamb. Gage Parke. Pakeliamom 
durim 2 mašinų gar. Alum. lan
gai ir sieteliai. Erdvūs ir modern. 
kamb. Viskas tik $21,000.

REpublic 7-9401

BRIGHTON PARKE — 2-jų 
augštų (5 ir .6 kamb.) mūr. Apy- 
naujis 2 mašinų gar. Priedo tuš
čias sklypas. Parduodamas tik už 
$16,000. REpubUn 7-940L

SEE THESE BARGAIN BUYS
VICINITY 6 lst & ARTESIAN

1 >4 Htory 2 apt. Bk. corner, 33 ft. 
lot. 2 car Bk. gar. $29,500.00.

VICINIITY 63rd & HONORE 
2 flt. Bk. 5 * 6, 36 ft. Io4r. $19,500.00. 

VICINITY 6lst & LAWNDALE
5 bedroom bk. bungalow. 3 batha, 

recr»«ition room in baaement, gan H. 
W. heat, 37)^ ft. lot., building in 
excel. cond. could be. used for income 
property. $26,500.00.

Donald L Noel Roalty
6001 S. Kedzie 

PRospect 8-5353

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb., 
4, 4, 3 kamb. Pajamų $102 ir sav. centr. šlld. angį., garažas. $14,500. 
butas. Arti 25th ir Sawver Ave. - Mūr. 2 b. po 5 k., centr. Stld. ga-
Garažan I.4wndnlc 1.7ūtX Izu- garažas. $28,000.Garažas, E Aundalc 1 7I1.46._______ ., a mnr nam<Mi; Kazo pe^aį,,.

(Geros pajanioH, $15,750.
BAZNY- ! Mūr. 2 a. po 6 k. cent. Stld., sklyp

..Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. 5 kamb. namšs, 
pilnai atremontuotas — kaip nau
jas. Gazu aj>dild. Pamatykite sek- 
mad, 3009 Š. Tfu m bu II Avenue. 

$1,500 ĮMOKĖTI. 3-jų butų

ARTI ST. ROMAN’S 
CIOS. 2-jų butų — 4 ir 4 kamb. jai 
Rūsys ir pastogė. Arti California j 
ir 22nd St. Pilna kaina $8,500.

LAivndalo 1-7038.

a. po
pėdų, garažas. S2R.000.

$7,900 PILNA KAINA. 2-jų bu- 
MARQUETTE PK. Savininkas : tų namq«- Arti Sawyer ir 26th St. 

turi staiga išvykti todėl labai pri- ir 4 kamb. Garažas. Tuojau ga- 
elnama kaina parduodamas geras
6 kamb. bungalow. Ąrti liet. baž
nyčios ir mokyklų. Ideali proga 
šeimai su mažamečiais. Nedėlsiant 
skambinti J. Stonkui.

REpuhlk 7-6232.

D t M E 8 I O I

Už greitą pardavimą mūsų nuo
savybės adresu 2251 8. Kirkland 
Ave.. Chicago, geriausiai rekomen
duojame Mr. Svoboda, 3739 W. 
25tji St., Ciceroje — 6013 W. Cer
mak Rd.. Mes iš jo pirkome nuo
savybę adresu 2313 S. Cioero Av., 
BanėjoL

Mr. & Mrs. Ruzicka

įima užimti. $2,000 įmokėti. 
LAwndalc 1-7038

CICERO. 5 kamb. mūr. namas. 
Apylinkėje 16th ir 58th Avc. 37 
pėdų sklypas. Centrinis apšildym. 
$14,900. Bishop 2-2162.

1 j
SOUTH CICERO SPECIALI 3- 

jų butų 4-3-4 kamb. Geros paja
mos. Jmokėti ’ $3,500. Gazu apšild. 
Pilna kaina $11,500.

Bishop 2-2162

M. ŠIMKUS
K E A I- ESTATE

4259 So. Maplewood Avo.
Tei. OLIfTalde 4-7480; Rm. 

YArds 7-*04S

1 Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St. WAlbrook 5-5030 
PRospeet 8-3579 (vak. ir sekm.)

MARQVETTE PARKJ/
Mūrinė 5 kamb. rezidencija. Apy-

TurlCICERO SPECIAL! 6 kamb. mu , linkėjo 69th ir Campbell Ave.
• i vand ai iru a hfltl parduota dėl turto pasidalinimo,rinis namas. Karštu vand alyva Infor^ttelJomB BKambinti — 

apšild. 2 autom, garažas. 10 metui ANdover 3-1981: vakarais ORovahlll 
senumo. Turi parduoti. Įmokėti «.864i.
$3,000 $18,900. Bishop 2-2162. I E. HTASnrKAlTTS

MAISTO KRAUTUVE su 5 kamb.
Mūrinis namas. Galite pirkti sų 
namu arba tik biznį. Teirautis as
meniškai —

7200 S. CAMPBELL AVE. 
REpublic 7-7265

Parduodama GROCERIU KRAU
TUVE. Įsigyvenęs biznis, švarūs 
modern. įrengimai. Ais-condi- 
tioned. Įkainuotas skubiam par
davimui. 5 kamb. butas užpaka
ly. Sav. turi kitus interesus.

FRcintier 6-5366

Parduodama TAVERNA su vi
sais įrengimais. Su namu ar be 
namo. Arba išnuom. A. Zellon,

7132 S. Racine Ave.

Pardavimui VALGYKLA. Gausi 
klijentūrą, didelėj lietuvių koloni
joje. Teirautis 2447 W. 69th St, 
arba Telef. GRovehill 6-9504 nuo 
11 vai. išskyrus sekmadienius. 
miiiiiiiiiiiiiinniiiitmiiiiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiumiiiiiniiiiHniiiiiiiiifliiuiiiiiHiniiiiiiiii

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kai-

yra prienam a visiems.
niiimmiiiiiniiimniiiimniiiiiimnnnmiiiiiiunuiniiiinniinwinuiimiiniiiniutiniiiuniiiiiiiiiHm

Perskaitę 
jį kitiems.

‘Draugą“ duokite

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja 

sų geriausių Amerikos firmų ;gajra 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Aly oonditioners) ir atUėhv 
visu* skardos darbu*
1546 S. 49th Court, Cicm
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 -sui 

ryto Ud 5 vai. vakaro. x
Telefonas nuo S vai. vakaro: 

OLympie 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENT6RA
Visų rūšių >pdraudos. Autojnebi 

llų finapsavimaa Notarlatas. valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
TVAlhrook 5-M71

INTER8TATF TNNURAN.CE AGENCY 
6108 S. Ashland Ave., Chicago 36. IU.

PARDAVIMUI
------------

Apleidžia miestą. Parduodami baj- 
dai, kilimai ir t. t. Pigiai. Kreiptis 
bet kuriuo laiku šiokią dieną; sek
madieniais tik popiet..

631* 8. Kildare Ave. ,------------------------------- ---------------------—L.
Rroadloom rūgs. Braudnew, 1 sk. 

guality vicoso and nylon. Pinkli 
blgh file % in. thlck and ioųk 
12x15 gray twceds & beige twceds. 
75. each. 12x15 gray, solid. belge & 
guen $99. cach. Neavey 9x12 fed, 
agua. whlte, grien & broun $60. each. 
Ali wath double, private.

ESsex 5-923*.

Broadlootn rūgs. Brand new, .l)jt 
ųuality viseoae and nylon. Pluah. 
high pilė, % inch thiek and lobp 
pfle. 12x15 gray tweeds and be.įge 
tweeds, $75 each. 12x15 gray, solid. 
belgo- & green, $99 each. HeAyy 
9x,12 red, aqua, white, green & 
brown, $50 each. All worth doubte. 
Private. ESaex 5-B230.

DĖMESIO!

RUMMAGE SALE
Sekmad., pirmad., antrad., apalio

20-21-92 dd. Išparduodamos visokios 
vartotos prekės, tarp Jų lr žieminiai 
rūbai. 228 F. 61st St.

Vadovauja —
lawn Manor (onununlty Center

MALĖ AND FEMALE

ATTENTION FACTORY WORKERS, SALEHMEN, 
HTOIIEKEEI’ERS, TAVERN OWNERS.........ANYBODY AMBITIOUS

MAKE UP TO $1,000.

4

1)1 ItING VOUH SPARE TIME FROM NOW UNTIL UHRIKTMAS .
Buy general nvrcIiHndiae st less thsn wholesul« and be the Who|osaler 
Heli (o your friends »» discount prices We furntah samples ln houaahold 
goods. girta. powor t.ools. liardtvare. wgtche«, appllanoęa. Jewelry, dla- 
monds. etc.

ALLIED DISTRIBUTORS
C»ll VI. 7-8049 1934 Ws*t 47th StoMt YA 7-1135
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SO. BOSTONO ŽINIOS daug jaunavedžių draugų ir pa
žįstamų.

AMERIKIEČIŲ SPAUDA APIE 
A. KUPREVIČIAUS REČITALĮ

Du didieji Bostono dienraščiai 
po pianisto A. Kuprevičiaus kon 
certo Jordan Hali tinkamai jį 
įvertino. Augšto lygio dienraš
čio “The Christian Science Mo- 
nitor" muzikos kritikas Julės 
VVolferš pasisakė:

“Tai buvo didinga ir vertinga 
programa, kurią pats Kuprevi
čius sustatė — Liszto “Sonata 
b-moll”., Chopino 12 etiudų iš 
Cp. 10 ir 25. keturi dalykai A- 
merikos lietuvio Juliaus Gaide
lio, trvs Debiussv kūriniai ir 
Prokofievo “Sonata Nr. 7, Op.

įgimtu kilnumu, geru stiliumi ir Vestuvių pokylis įvyko So. Bo 
puikiu tonu. Pedalų vartojimas stono Lietuvių Piliečių Klubo sa-1
suteikė puošnumo, gilumo ir me
niško susiliejimo kame ir ka
da reikia“.

Baigdamas rašo:
"Nauji klausytojui buvo ketu

ri Gaidelio dalykai — “Po lie
taus”, "Nimfų šokis“, "Verpimo 
daina” ir “Lietuviškas šokis”, 
kuriuos pianistas atliko leng
vai ir grakščiai.

Popularaus laikraščio “The 
Boston Daily Globė” muzikos 
kritikas George McKinnon taip 
atsiliepė:

“Lietuvis pianistas Andrius

Įėję, dalyvaujant apie pustrečio 
šimto žmonių. Svečių tarpe bu
vo daug naujų ateivių, bet ne
mažai ir senųjų Amerikos lietu
vių bei čia išaugusių. Pokylį pra 
dėjo pirmasis pabrolys J. Ada- 
monis, pakviesdamas kun. A. 
Kontautą sukalbėti maldą. Pas
kui pokyliui vadovauti pakvietė 
prof. B. Vitkų. Labai šiltoje 
nuotaikoje pravesti vestuviniai

mas mūsų šachmatininkas Po
vilas Vaitonis. I

v
LAPINSKŲ JUBILĖJUS

Balys ir Veronika Lapinskai 
š. m. spalio 9 d. šventė savo ve
dybinio gyvenimo 25 metų su
kaktį. Kilimu Lapinskai yra iš 
Čekiškės ir Veliuonos. Jie Vo
kietijoje gyveno Klein Witten- 
see stovykloje. Į šį kraštą at
vyko 1949 m. Pradžioje gyveno 
Nonvood. Mass., pas gimines, j 
paskui įsikūrė 169 Bowen Str., 
So. Boston. Ten ir tebegyvena.

pietūs. Buvo keletas sveikinimų;sūnus Darius Paėjusį pava-

83”. Ypač pirmoji programos Kuprevičius, vakar debiutavęs 
dalis buvo stiprumo ir ištvermės Bostono Jordan Hali, pasirodė
išbandymas, nes po nepapras
tai sunkios Lišzto sonatos tuoj 
pat sekė Chopino etiudai. Tech
nišku atžvilgiu pianistas parodė 
turįs galios atsargų pakelti tai 
be jokio matomo jėgos bei mik
lumo susilpnėjimo. Jei koks svy 
ravimas ir įvyko, tai buvo tik 
momentui, kas jokiu būdu nesu- 
kliudė muzikos prasmei

kuklus, be pretenzijų ir bravū
ros. Jautrus, pagrinde roman
tiškas ir poetiškas, galįs parody
ti jėgą daugiau ugninguose da
lykuose”. Toliau' recenzentas 
tęsia: “Kuprevičius turi gerą pa 
jautimą tonui ir švelniam niuan
sui, ir buvo lygiai sugebąs per
duoti puošnią virtuozišką Lisz
to “Sonatą b-moll” bei daugiau

Toliau Julius Wolfers, anali- modernius sunkumus Prokofje- 
zuodamas Liszto kūrinius, jo so- vo "Sonatos Nr. 7 . Geriausia.

žodžiu Pirmasis kalbėjo para
pijos ir savo vardu k"n. A. Kon- 
tautas. Paskui sveikino Lietu
vos garbės konsulas adv. A. Šal
na, dalyvavęs pokylyje su žmo
na. At-kų sendraugių vardu 
sveikino pirm. inž. K. Barūnas, 
teisininkų vardu — dr. B. Kal
vaitis, šachmatininkų — K. Mer 
kis. Dar buvo keletas asmeniš
kų sveikinimų žodžiu ir daugybė 
sveikinimų raštu. Sveikintojų 
tarpe buvo ir nelietuvių kilmės 
ligoninės administratorė, atvy
kusi specialiai į vestuves pasvei
kinti savo ilgametę tarnautoją, 
šios dienos nuotaką. Labai įdo-

Pittsburgho universitete ir kitas Amerikos Lietuvių Tarybos cen Sherwyn Motei, Wood Str. Ban- 
lietuviškas įstaigas. Lietuvių tro vicepirmininkas, jame atsto- kete kalbės miesto burmistras 
Prekybos Rūmai kviečia žymius vauja SLA ir daugiau kaip 25 David L. Lawrence, eile teisė- 
kalbėtojus iš lietuvių ir ameri- metus veda lietuvišką radijo pro jų, SLA centro sekr. dr. M. J. 
kiečių tarpo. Rengia banketus, gramą Pittsburghe iš stoties Vinikas. Dainuos solistė Julia 

WPIT. Andriulionytė.
Banketas įvyks sekmadienį, Ale.vander Savolskis,

lapkričio 3 d., 5:30 vai. p. p. Liet. Prek. Rūmų pirm.

natą b-moll pripažįsta kaip ge
riausią, kūrybos, pusiausvyros ir 
kontrakto pavyzdį. Pažymėda
mas, kad ta sonata išnaudoja in 
trumefrto ir instrumentalisto su
gebėjimus iki maksimumo, rašo:

*
“Kuprevičius atliko grandio

zinį veikalą, pilnai pažinęs ir at
radęs pagrindines prasmes visuo 
se pasažuose ir oktavose. Jo 
techniški sugebėjimai tarnavo 
muzikai, o ne pianistui. Dėl to
turėjome geriausią kūrinio atli- j Bažnytinės apeigos įvyko 1:30
kiTr ■ „ ~ .• I?'-' S.°' “ ‘7- P,arapij°Slorte8't7a8"'^amiijo SušŠkM

Prisimindamas Chopino etiu- bažnyčioje. Sutuokė kun. A. [ 
dius.. recenzentas pažymi: Kontautas, vargonais grojo mu-

“Pianistas atliko kiekvieną jų zikas J. Kačinskas. Prisirinko

parengimus užsitarnavusiems as 
menims ir tinkąmai juos pager
bia. Savo laiku ši organizacija 
yra surengusi pagerbimo poky
lius paskiriems Lietuvos valsty
bės atstovams ir Lietuvių Pre
kybos Rūmų centro pirm. An
tanui Rudžiui bei kitiems garbin 
giems vyrams.

Šiais metai Lietuvių Prekybos 
Rūmai Pitsburghe tokį pagerbi
mo banketą rengia mūsų nenu-j 
ilstančiam patriotui, SLA pirm. 
Povilui P. Dąrgiui pagerbti, ku
ris yra veikliausias mūsų rūmų 
narys, mūsų skyriaus skereto- 
rius, Lietuvių Prekybos Rūmų 
Amerikoje centro direktorius,

Kolegai teisininkui
A. f A. x

EDVARDUI JURAŠUI mirus,
jo žmoną Eleną ir sūnus stud. Rimvydą ir Liūną nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. '

Lietuvių Teisininkų Draugijos Chicagos Skyriaus Valdyba

sarį labai gerai baigė N. Angli
jos muzikos konservatoriją ir 
dabar, yra išvykęs tolimesnėms 
studijoms į Vieną, Austriją. Stu
dijuoja grynai savo tėvų lėšo
mis. Lapinskai augina ir duk
terį Audronę, dar tebsimokan- 
čią pradžios mokykloje ir akty
viai- dalyvaujančią O. Ivaškie- 
nės tautinių šokių grupėje.

GARBES TEISMAI BOSTONE

Prieš kiek laiko Lietuvių Žur
nalistų Sąjunga rinko korespon
dencijos būdu savo naują vado
vybę. Į tos sąjungos garbės teis 
mą išrinkti bostoniškiai K. Moc
kus. dr. J. Leimonas ir D. Ci
bas.

Neseniai tokius pat rinkimus 
atliko Lietuvių Teisininkų Sąjun 
ga. I tos sąjungos garbės teis-

f VIENERIŲ METU MIRTIES 

SUKAKTUVES

t

„„ . miai nuskambėjo kito bostoniš-
ji, atliko 12 šilto, romantiškos Į Wo jaunavedHo A yileniškio
™”k”S. Jr vestuvininkų kolektvyvus svei-

a us kinimas iš Montrealio. Vienas 
sveikinimas buvo net iš N. Ze
landijos. A. Keturakio korporan | mą išrinkti bostoniškiai St. Vait

Rlivn ŠAUNIOS VESTUVES tai kestutininkai- šventę kevičius, dr. B. Kalvaitis ir A.
BUVO ŠAUNIOS VESTI V ES goje §ventę gpalio d , . Juknevičiug

Andriaus Keturakio ir Veru- siuntė kolektyvų sveikinimą. Po'
oficialiosios dalies, po jaunojo pĮ^tsturgh Pa.

ryškius
‘Poisson d’or’, ‘Reflets 
eau’ ir ‘Tocata’.

Debussy
dans 1’-1 

J. B.

tės Kunskaitės sutuoktuvės spa
lio 13 d. buvo retas tokio pobū
džio įvykis Bostono lietuvių gy
venime.

ir jaunosios kalbų gausūs sve-Į 
čiai jaukiai praleido laiką links
mindamiesi.

Buvo tikrai gražios lietuviš
kos vestuvės, grojo lietuviškas

dainos. Gražaus šeimyninio gy
venimo Andriui • ir Verutei Ke
turakiams!

• bi

PIRKITE SU PASITIKĖJIMU

Firmos šiame sąraše yra jūsų garantija 
patikimam patarnavimui ir klijentų patenkini
mui. Jei jieškote geriausios kokybės prekių už 
žemiausias galimas kainas, pirkite šiandien ir 
kiekvieną dieną pas šiuos prekybininkus, kurių 
pirmaeilis susidomėjimas turėti. nuolatinius pa
tenkintus klijentus.

ATVYKS P. VAITONIS

Ateinančių metų vasario mėn. 
Bostone įvyks didelis šachmati
ninkų suvažiavimas, į kurį at
vyks ir Kanados meisteris, žino- ‘

Banketas P. P. Dargiu i pagerbti

Savo visuomenine veikla, ypa
tingai Pittsburghe, pasižymi vie
tiniai lietuviai verslininkai, susi
organizavę į Lietuvių .Prekybos 
Rūmus. Ši organizacija prisi
deda, prie visų lietuviškų darbų 
ir savo aukomis yra daug parė
musi Altą, Šv. Kazimiero kole
giją Romoje, Lietuvių kambarį

CHARLES J. URBAN
Gyveno 3258 8. Morgan St. 

Tel. YA 7-5171
Mirė spalio 16 d., 1957, 1:05 

vai. ryto, sulaukęs 46 m. amž. 
Gimė Cincinnati, Ohio.

Paeiliko dideliame nuliūdime 
žmona Bernice (Simikoski), tė
vas Petras, brolis Williatn, bro
lienė Uršula ir Jų duktė Diane, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Flanders Post Am. 
Leg. No. 734.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

IAidotūvės įvyks pirmadienį, 
spalio 21 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Resurrectlon kapi
nes.

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

Nuliūdę: žmona, tėvas, bro- 
. lis lr kiti giminės.

laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

ONA JURKEVIČIUS
( MASELSKYTfi) /

Gyveno 4400 S. Arteslan Avė. 
Tel. YA. 7-3882 ir PO. 7-8067.

Mirė spalio 17 d., 1967, 9:15 
vai. vak., sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskričio. Radvillškės para
pijos. A i būriški ų kaimo.

Amerikoje išgyveno 48 m.-
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Antanus. marti Lillian, 
anūkai Ronald ir Donald, duk
tė Jane Valančius, žentas Al- 
bert, anūkė Susan. Vtrolio sūnus 
AIex Maselskis jo žmona 
Charlotte. jų dukterys Charlene 
ir Carol. kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė Šv. Petronėlės Dr. 
(šv. Jurgio parap.).

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Avė.

I-aidotuvės įvyks pirmad. spa
lio 21 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta j švėnč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos . už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas i šv. Kazimierp kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, 
žentas Ir anūkai.

T-aidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LAfayette 3-3572

A. A.

ONA KISULIS
KUPSTAITE

Pagal pi liną vyrą Zalatorius

Jau suėjo vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūsų tarpo mylimą motiną. '

Netekome savo mylimos 1956 
m. spalio mėn. 19 d. Nors lai
kas tęsiasi, bet mes jos nieka
dos negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas sutelkia jai 
amžiną ramybę.

Už jos sielą (mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias spalio 
mėn. 21 dieną 7:45 vai. ryto Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Onos Klsulis sie
lą.

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, 
marti, žentus ir anūkai.

IŠSIKIRPKITE ŠĮ SĄRAŠĄ SAVO PATOGUMUI

MIKE McCARTHY EDSEL 

2300 W. 63rd St.

See the nevv Edsel now 
Authorized Sales & Service

~ VVAlbrook 5-3200

UHLEMANN OPTICAL CO.
2401 VV. 63rd St.

Glasset, ground and styled to perfection 
VVork'directly vvith the eye Physician 
50 yčats in business. — Spells quality

PRospeet 6-6066 — 2nd Floor

BRODER1CK FURNITURE CO.

STRACHAN COAL & FUEL OIL 

2209 VV. 63rd St.

Quality and Service is our Motto 
Call

REpublic 7-3860

v-i:
2424 W. 63rd St.

I

6 peš. Bcdroom suite — $695.00 
3 pcs.’Custom built sectional — $444.00. rAt- •

Now displayed in vvindovvs

—— —1 1 —
VOLANO PLUMBING 

6343 S. VVesternJOt'l
Outs’tSnding Service — 26 years in 

husujęss — spells ųuality vvork

, . PRospeet 6-2600 - I

«£MBLAKE - ROGKKES 
PRESCRIPTIONS 

2421 VV. 63rd St.
Prescription Specialists 

Vitaminu. Insulin & baby needs
'• HEmlock 4-1500

rtbRENCE’S MILLTNERY 
2446 VV. 63rd St.

From oųr excl(isive eollertion of hats to 
addJasbion and finesse to your most 
importpnt costumes. Come in novv.

FLORENCF- MILLINERY 
------ 2446 VV. 63rd St.

- ’ J. & J. LIQUORS 
2451 VV. 63rd St.

ChaiOpagnc Spėriai $1.99 — Cognaca 
our specialty. — Many other outstanding 

sales values this week. 
GRovehilI 6-9290

ROY'S RADIO & T.V. SERVICE 
’ 1 2607 VV. 63 rd St.

AU vvork & Parts Guaranteed. Radios, 
Batteries and all Name Biand tubes

• j,- availabie novv

“■\V—• GRovehilI 6-6614

ELEANOR SMART SHOP 
2446 VV. 63rd St.

New seleetion of holiday dresses just 
arrived, Our vvork room is the best 

eųuipped in the e.ity. All vvork guaranteed
GRovehiH 6-9545

MICHAELS SHOES 
2419 VV. 63rd St.

Novelty & Fancy Dress Shoes. 
Outstanding valuos. Come in and see 

our striking styjes nok-
MICHAELS SHOES

7lst & VVESTERN CURRENCY 
EXCHANGE 

7054 S. VVestern

Auto License Service 
Get your 1958 License platės here

MARQUETTE PAINT & HARDVVARF.

House wa res & Gifts — Door Mals 

Rubber Sink inats made to order

GRovehilI 6-9416

F. VV. VVOOLVVORTH & CO. 
2407 VV. 63rd St.

Do your shopping at VVoolvvorth's for 
Hollovveen costumes and your trirk or-

treat candies. Come in early vvhilc 
seleetion is complete.

Italian Sausagc & Roast Beef
ROSARIOS ITALIAN SAUSAGE 

2122 VV. 63rd St.

Specialists in Italian Sausagc & Slired 
Roast Beef

Call — GRovehilI 6-5768

DE LUXE FOOD 

6218 VVestern Avė.

. Drcsscl’t VVhipped crcam cakes decoratėd 
for *11 occaaion,

Under Nevv Management 
Call — PRospeet 6-4114

Perskaitė dienr. "Dranga”, duokite jį kitiems

SV. ŠEIMOS VILOS

METINIS BANKETAS
Ruo amas

R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS

Sekmadienį, spalio 20 d., 1957 m., 6:30 vai. vak.

★

CONRAD HILTON VIEŠBUTYJE
720 South Michigan Avenue

CHICAGO, ILLINOIS ’

$25.00 akmeniui .............................................................. .. 8 akmenys prie stalo

Kiekvienas nupirktas biletas j banketą bus skaitomas do

vana statybos fondui ir dovanotojo vardas ir pavardė bus įra

šyti į naujo priestato plytą. Štai gražus būdas įamžinti sa

vo vardą ar artimos giminės vardą.

Naujas prieglaudos priestatas bus pašvęstas sergantiems 

įnamiams; iš viso bus 60 naujų kambarių.

Kiekvienas nuoširdus lietuvis turėtų remti šį gražų lab

daringą darbą. Mūsų senesniems lietuviams reik parūpinti dau

giau vietos prieglaudoje. Remkime šį labdaros darbą.

Užsisakykite vietas skambinant į prieglaudą: Lemont 607 

arba į Šv. Kryžiaus kleboniją: FRontier 6-3900. '

ONA NARENKEVICIUS
(VYŠNIAUSKAITE)

Gyveno 6738 S. Maplevvood 
Avė.

Mirė spalio 18 d., 1957, 8:30 
vai. ryto. sulaukus pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragėn apskričio, Laukuvos 
parapijos, Palukestės kaimo.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Walter, brolienė Oktavi- 
ja Vyšniauskas, pusbrolis An
tanas Daugalas, jo žmona Ona, 
jų vaikai: Aldona Gagel ir 
Kdward Dengias ir jų šeimos, 
giminaitis Pranciškus Valuckis 
su šeima, giminaitis Jonas Ke- 1 
meikis, jo 2 dukterys: Josephi
ne Smulskin ir Albina Navic
kas ir jų šeimos, pusbrolis An
tanas Vasiliauskis su šeima, 
puseserė Marcelė Gedvilas su 
šeima, pusbrolio žmona Marijo
na Petkus su šeima, kiti gimi
nės. draugai ir pažįfttami.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Kvans koplyčioje, 68 45 S. Wes- 
tern. f

I-aidotuvės įvyks antrad. spa
lio 22 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto ims atlydėta į ftvenč. P. M. 
Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldi, bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdęs vyras
I>aidotuvtų direktorius Mažei

ka — Evans. Tei. REpublic 
7-8600.

A. A
DOMININKAS

KAZAKAUSKAS
Gyveno 6827 S. Maplewood Av.

Mirė spalio 18 d.. 1957, 6 v. 
ryto. sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje: kilo iš Utenos 
apskr., Vižanių parap., Varku- 
vių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m. 
_Pasiliko dideliame nuliūdime

žmofta Julia (Vilimaitė), sūnus 
Edvvard, duktė Julia Cotter, 
žentas Edvvard, 4 anūkai, pus
brolis John Sherman su šeima, 
2 pusseseres: Anna I’aliakas 
ir Jadvyga Pnkienė ir jų šei
mos. 5 švogeriai: John Wil- 
lianis. John Vilimas, John 
Dulksnis. Charles Mikais ir 
Apolinaras Mikšis ir jų šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi. Lietuvoje liko brolio ir se
sers valkai.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai. Zarasiškių klubui ir Ute
niškių klubui.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus, .koplyčioje, 6811! South 
Western Avė.

Gtldotuvės (vyks pirmadlehj, 
spalio 21 d., iš koplyčios 8:30 
v-al. ryto bus atlydėtas į švenė. 
P. M. Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionius sielą. Po 
pamaldų bbn nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė. žentas Ir anūkai.

laidotuvių direkt. A. Petkus 
ir Sūnus. Tel. GRovehilI 6-2345

Devyneriy metų mirties sukaktis

%

BARBORA POCIUS
Jau suėjo devyni metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną.
Netekome savo mylimos 1948 m., spalio mėn. 21 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti, Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą užprašėme šv. Mišias spalio mėn. 20 dieną 

10 vai. ryto 6v. P. M. Gimimo parapijos bažnyčioje.
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 

pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Barboros Pocius sielą.

Nuliūdę: Vyra*, dukterys, tflnus, žentai, burti ir anūkai.



I

X Aušros Vartų parapinės 
mokyklos patalpose suorgani
zuota ir veikia šeštadieninė litu
anistinė mokykla. Mokykla 
skirta tiems lietuvių tėvų vai
kams, kurie lanko viešąsias pra

X Lietuvių Bendruomenės 
solidarumo mokestį Cicero apy
linkėje galima sumokėti Ant. 
Elsbeigo likerių parduotuvėje, 
4016 W. 14th. str., Ramanaus
kų krautuvėje, 4139 So. 49th 
Avė., Liberty restorane, 4915 W. 
14th. Str., Ant. Vasiliausko 
krautuvėje, 1345 So. 49th. Avė., 
Paulavičių krautuvėje; 1400 So. 
48th Court, Klimkaičių krautu
vėje, 4828 W. 15th. str., LB bi
bliotekos patalpose prie Šv. An- J 
tano parapijos salės sekjnadie- ] 
niais nuo 10 iki 12 vai. ir tre

džios mokyklas be lituanistinių čiadieniais nun 6 iki 8 vaL LB
dalykų. Aušros Vartų parapijos 
lituanistinėje mokykloje litua
nistikos pamokos būna kiekvie
ną šeštadienį. Pradžia — 9 vai. 
Lituanistinius dalykus dėsto 
mokytoja Bielskienė. Lietuviai 
tėvai raginami įrašyti savo vai
kus į šią šeštadieninę lituanis
tinę mokyklą, jei jie neturi litu
anistinių pamokų jų lankomose 
mokyklose.

X Dovanai televizija, radijo-

Cicero apylinkės valdyba laukia,. 
kad visi nesumokėję solidarumo 
mokesčio už 57-sius metus šia 
proga turės galimybę sumokėti.

X šaulių Sąjungos statutas, J 
kaip vienas pagrindinių veiklos 
ramsčių ir organizacinės tvar
kos laikytojas, jau yra priimtas 
ŠCVT, atstovų konferencijos me
tu Chieagoje. Jis dabar daugi
namas ir greitu laiku bus per
siunčiamas kiekvienam šaulių

laikrodis ir daug kitų daiktų klubui susipažinti, apsvarstyti
.1«« ,1 a o UtaiamIfL evvra M m I .....duodama Frank’s Televizijos ir I 
Radijo prekyboje, 3240 South 
Halsted, kur dabar vyksta di
dysis atidarymas (žiūrėk skel
bimą). Ši prekybos įmonė, ku
riai vadovauja savininkai Pra
nas Keršis, Paulius Endzelig ir 
Juozas Bendoraitis, per trum
pą laiką suskubo gerai užsire
komenduoti ir laimėti daugybę 
klijentų savo sąžiningu patar-

ir pareikšti savo nuomones ir 
pastabas, iki skyrių atstovų su
važiavimo 1958 m. pavasario, j 
kuomet statutas bus galutinai 
patvirtintas. Tačiau statutas 
jau veikia ir juo reikalinga va- Į 
dovautis. Statutas gana ilgo
kas ir apima visas veiklos sri
tis.

X Lietuvos Kariuomenės
navirau. Atidarymo proga čia 1 Savanorių sąjungos Chi-
demonstruojami patys naujausi ca£os skyriaus vadovybė spa- 
televizijos ir high-fidelity garso
aparatai ir duodama dovanų at
silankiusiems. Prekybos patal
pos naujai atremontuotos ir da
ro tikrai gerą įspūdį.

X Teresė Mondeikaitė, šv.
Antano parąpijos Cieeroje var
gonininko A. Mondeikos duktė, 
yra išvykus į JAV Dietitian są
jungoj metinį suvažiavimą 
Miami, Floridoj. Baigusi Rožan
čiaus vardo kolegiją Teresė tuo
jau buvo pakviesta kaip dieti-

lio mėn. 20 d. 2 vai. p. p. Lietu
vių auditorijos salėje rengia 
viešą sąjugos 30 metų įsteigimo 
ir 10 metų atkūrimo tremtyje 
sukakties minėjimą, kuriame nu 
matoma atskira programa, kaip 
mirusiųjų savanorių pagerbi
mas', sveikinimai, adv. R. Skipi; 
čio paskaita ir meninė dalis, 
kuriai vadovauja muz. Gečas. 
Po minėjimo numatoma bendras 
alutis.

Lietuvos Kareivių draugija
tian į Cook apskrities ligonirię, Cicero, atžymės savo 45 metų
kurią ir atstovauja šiame suva
žiavime. < T. Mondeikaitė yra 
veikli Cicero jaunimo tarpe, da
lyvauja dviejuose choruose, so- 
dalicijoj ir k. Ji, kaip ir jos se
sutė Marijona, žinoma pianistė, 
puikiai lietuviškai kalba.

X Z. Pnzinauskas, vienas iš 
pačių žymiausių Lietuvos spor
tininkų, 1937 ir 1939 m. Lietu
vos krepšinio rinktinių nepamai
nomas dalyvis, įsijungė į Lietu
vos krepšininkų pergalės 20 me
tų sukakties minėjimą. Nepri
klausomoj Lietuvoj Z. Puzi- 
nauskas veikliai reiškėsi Gran
dies sporto klube, o jo žmona 
(O. Palionytė) buvo aktyvi 
LGSF krepšininkė. Z. Puzi- 
nauskas su žmona ir dukrele 
gyvena Oak Parke, Illinois.

X Jonas Karvelis, nuoširdus 
lietuviškų reikalų rėmėjas, drau 
ge su savo žmona piniginiu įna
šu prisidėjo nupirkti vieną dai
lės kūrinį naujai steigiamai 
Čiurlionio vardo galerijai Chi
eagoje, kurios iškilmingas ati
darymas bus š. m. spalio mėn. 
20 d. tėvų jėzuitų Jaunimo cen
tro rūmuose.

Galerijos organizavimu rūpi
nasi L. A. Menininkų Klubas.

X Pranas ir Brigyta čižaus- 
kai, senosios kartos katalikų 
organizacijų veikėjai, neseniai 
persikėlė gyventi į Marąuette 
Parką. Jų vardinių, kurios veik 
kartu feupuola, proga, draugai 
ir bičiuliai susirinkę pasveikino 
varduvninkus ir pasigerėjo jų 
ištaigingai įrengtu butu.

X Stasys Smaižys iš Cicero, 
Dl., įstojo nariu Lietuviškos 
Knygos kluban, įmokėdamas 5 
dol. mokesčio. Lietuvių Bele
tristikos antologija jam atsiėjo 
tik 4.67 dol., šiaip ji jam būtų 
kainavusi 7 dolerius.

X Algimantas Bikinis rašyt. 
R. Spalio kūrybą skaito spalio 
20 d. per Margučio radiją, “Pel
kių Žiburėlio” metu.

sukaktį, spalio 20 d.
Bus pagerbti nariai: A. B. Pet

kus, J. Nagreckis, And. Vastak, 
C. E. Sireviče, J. A. Kiškūnas, 
J. Bagaviče. Per dvidešimt me
tų jie neėmė pašalpos ir skaito
si garbės nariais. Pirmieji drau 
gijos tvėrėjai yra J. Rainis, K. 
Andrijauskas, V. Bernotas, A 
Mazileuskas, G. Gurskis. Daug 
jų draugų iškeliavo amžinastln, 
o likusieji su tvirtu pasiryžimu 
tikisi sulaukti draugijos auksi
nio jubilėjaus.

X A. Platerio paskaita “Lie
tuvos statutas” bus sekmadienį, 
spalio 20 d., 4 vai. 30 min. p. p. 
tėvų jėzuitų naujose patalpose, 
Chieagoje, 5600 So. Claremont 
Avė. (pirmoji gatvė į rytus nuo 
Westem Avė.), į kurią visi kvie
čiami atsilankyti. Ypač laukia
mi teisininkai, kuriems bus į- 
domu išgirsti pranešimą iš jiems 
artimos srities. Paskaitą ruo
šia Profesorių draugija.

X Dalia Juknevičiūtė praeitą 
pirmadienį išvyko j Europą, kur 
susipažins su Europos menu, 
muzėjinėm retenybėm bei mo
derniausiom meno apraiškom. 
Ji konkurso keliu yra gavusi 
Art Instituto stipendiją. Grįš 
maždaug metų laikotarpyje.

X L. B. Chicagos apygardos 
valdybos narys švietimo reika
lams kun. J. Borevičius, švieti
mo Tarybos pirmininkas prof. 
M- Krikščiūnas ir mok. J. Krei
vėnas aplankė visas mokyklas, 
kuriose yra lietuvių kalbos pa
mokos.

X M. ir J. Vilkaitės yra dvi 
seserys šokėjos, o taip pat ir 
puikios pianistės. Viena iš jų 
pašoks baletą, o antroji skam
bins pianinu šio mėn. 26 d. Mo
ksleivių At-kų sąjugos ruošia
mame jaunųjų talentų vakare.

I
X J. Kazanauskas, Mutual 

Federal Savings and Loan Assn. 
pirmininkas, Chicagos Augšt. 
Lituanistikos mokyklos inven
toriaus fondui paaukojo 25 dol.

DIENRASTTS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

KARALIUS ARCHEOLOGAS

Švedijos karalius Gustav VI rapinėja po Etruskų kapus 
Romoj, Italijoj, archeologiniais tikslais. Kada jis atidarė vie
ną kapą rado, kad jis seniai išplėštas. Policija suėmė keturis 
studentus, kurie manoma bus tai padarę mokslo reikalams.

(INS)
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PARADAI IR PERGALES MŪŠIAI 
Liet. Kariuomenės Kūrėjų Savanorių sukaktį minint

CHICAGOS ŽINIOS
Lietuvos emigranto sūnus Suimtas patikrinimui

tos veteranų, kurie tėvynei ir 
broliams lietuviams sunkiausio
se tautai valandose paaukojo ne 

L. Žitkevičius paprastą drąsą, ryžtą ir krau- 
Mes, naujieji ateiviai, dažnai i M- Tauto? Pagarba savanoriams 

mėgstame didžiuotis visokiais laiaYis laikotarpį buvo didi 
turtais, paliktais Lietuvoje, bu- ‘ *r »u°šii'di.
vusiomis geromis tarnybomis ir Po iietuvių tautą ištikusios 
turėt?mis P?™ig°“is’.ir augštu skaudžios nelaimės, po n Pasau

linio karo audru ir po sunkių 
kryžiaus kelių, 1947 m. lapkričio 
23 d. Hanau pabėgėlių stovyklo
je, Vokietijoje, vėl atkurta Lietu 
vos Kariuomenės Kūrėjų Sava
norių Sąjunga, buvo pašventinta 
naujoji vėliava ir surašytas 
šventinimo aktas, dalyvaujant 
JAV lietuviams kariams, lietu
viškųjų organizacijų atstovams 
ir visai vietos lietuvių bendruo
menei.

Sugirgždėjo tik varteliai 
Ir išėjo jis tylus.
Jei negrįšiu, grjš paukšteliai 
Į pavasario šilus ..

moksliniu išsilavinimu.

Aišku, yra kilnu ir garbinga, 
kad laisvoje Lietuvoje gyvenda
mi sugebėjome kopti į viršūnes, 
sukurti asmeninę gerovę ir siek
ti mokslo.

Bet, kai žvilgteli į XX am
žiaus lietuvių tautos istoriją, pa 
matai, koki baisūs pavojai sto
vėjo ties Lietuva, jai 1918 m. 
vasario 16 d. nepriklausomybę 
paskelbus. Bolševikų bermon
tininkų ir lenkų pulkai nieko dau 
giau netroško, kaip tik pasi
glemžti vos prisikėlusią jauną 
Lietuvą savo vergijon.

Kad 22 metus laisvi išgyveno
me ir tų laisvės laikų atošvais
tėmis didžiuojamės iki šių die
nų, ačiū tiems pilkiesiems lietu
viams — Lietuvos savanoriams, 
kurie' 1919 — 1921 metais sa

Beje, tik maža dalelė savano
rių besusirinko į Hanau iškil
mes Vokiętijoje. Daugelis jų 
Lietuvos kapeliuose atgulę, ki
ti — bolševikų kalėjimuose, tre
ti — Sibiro vergų stovyklose, 
ketvirti — Lietuvos giriose pas 
partizanus.

Skaudžiausia tai, kad tie pil-
vanoriškai stojo į Lietuvos lais- kieji Lietuvos kaimo sūnūs —
vės gynėjų eiles ir ne paraduo
se, bet pergalinguose Lietuvos 
laisvės kovų mūšiuose apgynė 
Lietuvos nepriklausomybę ir šie 
nas, ir prie Širvintų sutriuški
no lenkus taip, kad kelias į se
nąją sostinę Vilnių jau buvo at
viras. Taigi už tuos 22 laisvo 
ir nepriklausomo gyvenimo me
tus ir už gražius laikus, kuriuos, 
kaip dažnai prisimename,'turė
jome Lietuvoje gyvendami, tu
rime dėkoti ne kam kitam, o 
tik Lietuvos savanoriams, kurie 
savo krauju ir savo gyvybėmis 
apgynė Lietuvą nuo bolševikų, 
bermontininkų ir lenkų invazi
jos.

1927 m. Lietuvoje, Kaune, bu
vo įstęigta Lietuvos Kariuome
nės Kūrėjų Savanorių Sąjunga. 
Ši sąjunga apjungė visus Lietu
vos savanorius, kurie dalyvavo

Lietuvos savanoriai — bolševi
kams 1940 m. Lietuvą užgrobus, 
buvo pirmosios komunistinio te
roro aukos. Jei ne mūsų sava
noriai kariai, tikriausia bolše
vikai Lietuvą būtų pagrobę jau 
1919 m. ,ir už tai, kad savano
riai sumušė bolševikų armiją Lie 
tuvos laukuose, bolševikai nie
kad negali savanoriams atleisti. 
Štai iš kurio taško išplaukia mū
sų savanorių kryžiaus kelių ir 
kančios epopėja, štai kodėl jų 
JAV beturime vos porą šimtų, 
nes didžioji Lietuvos savanorių 
dalis tapo komunistinio teroro 
kankiniais.

Šį rudenį sukanka 30 metų, 
kai Lietuvoje, Kaune, buvo į- 
steigta Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų Savanorių Sąjunga ir 10 
metų, kai buvo atkurta trem
tyje, Vokietijoje, Hanau lietu

Chicago Daily News dienraš
tis rašo, kad turtuolis Crown, 
kuris yra didžiulės Material 
Service korporacijos savininkas, 
drauge su Anglijos karaliene ir 
princu Pilypu dalyvavo arbatė
lėje New Yorke, Empire dango
raižyje. Laikraštis pažymi, kad 
turtuolis Crown yra Lietuvos 

! emigranto sūnus. Vakarais mo
kėsi Chieagoje, kol pasiekė tiek, 
kad galėjo nupirkti Empire 

1 btate Building dangoraižį New 
Yorke.

Pabrangs kelionė traukiniu
North VVestern ir Rock Is- 

land geležinkelių linijos nori pa
kelti kainą biletams ligi 20yo. 
Abiem linijomis naudojasi 
Chicagos priemiesčių gyvento
jai, vykstą Chicagon į darbo
vietes. Linijos skundžiasi, kad 
paskutinis pakėlimas buvęs tik 
1953 m. Linijos sakosi stengėsi 
visą laiką išlaikyti tas pačias 
kainas, bet nepaprastai pabran
go remontas bei specialistų ap
mokėjimas.

Jieško 450,000 dol.
Mrs. Mary Broomąuist, 48 m., 

padavė į teismą Kaplan Garage 
korporacija dėl sužeidimo jieš
kodama 450,000 dolerių. Ji 1956 
m. liepos mėnesį buvo gatvėje, 
kai automobilis pramušęs ga
raže sieną ją išgąsdino ir sužei
dė plytomis. Tos sumos ji jieš
ko is korporacijos, automobilio 
savininko ir šoferio, kure tuo 
laiku išvažiavo pro garažo sie
ną. Tuo metu vienas asmuo bu
vo užmuštas ir keli sužeisti, Ga
ražas yra 60 E. Randolph st.

Puma mirtis nuo slogos
Pirma mirtis nuo aziatiškos 

slogos buvo užregistruota ket
virtadienį Chicagos pietuose. 
Buvo mirimų Dixon mokykloje, 
tačiau pačioj Chicagoj mirė 50 
m. amžiaus moteris gyvenusi 
9000 S. Mackinaw st. Laborato
rijoj nustatyta, kad ji tikrai mi
rė Azijos gripu.

Pagerbiami trys daktarai
. Trys daktarai, kurie Chieago
je Swedish Covenant ligoninėje 
visi drauge ištarnavo 102 me
tus, yra pagerbiami spalio 26 d. 
specialia vakariene. Tai yra dr. 
F. A. Nagel, išdirbęs 22 metus, 
dr. R. Borchert, išdirbęs 43 m. 
ir dr. W. B. Stromberg išdir
bęs 37 metus.

Susidūrė, bet Ltiminaai
F-86 sprausminis lėktuvas, 

vairuojamas Įeit. W. E. Woods, 
25 m., ir mažas privatus lėktu
vas susidūrė 2,500 pėdų augš- 
tyje virš O’Hare aerodromo 
praeitą ketvirtadienį, tačiau abu 
lėktuvai laimingai nusileido.

Austin policija praeitą naktį 
sulaikė 20 m. amžiaus F. R. 
Chylewskį, kuris įtariamas už
kabinę jimu moterų. Jis klausi
nėjamas ar neužkabino 15 m. 
mergaitės, duodamas jai nepa
dorius pasiūlymus praeito tre
čiadienio naktį. Jam apklausti 
bus pavartotas melo detekto
rius. Mergaitė Geraldine Andere 
sakosi, kad ją užpuolė prie Po- 
tomac avė. netoli Pulaski ir no-1 
rėjo įsitraukti į mašiną, tačiau 
ji draskiusi ir įkandusi į pirštą. 
Jis gali turėti ryšio ir su Ander
son nužudymu.

Šeštadienis, 1957 spalio 19

grandį — E. Klupšienė. Kiti na
riai ir vienetai, kurie negalėjo 
konferencijoje dalyvauti, savo 
sveikinimus ir pasiūlymus pri
siuntė raštu. Ypatingai žymėti
ni Montrealio šaulių klubo pir
mininko St. Barausko sumany
mai, kurie buvo rimtai apsvars
tyti.

Konferencija išklausė LSST 
LCV pirmininko pranešimo, 
Darbo prezidiumo ir taip pat 
pranešimų iš vienetų veikios. 
Išklausius pranešimų buvo pa- 

I reikšta CV padėka. Buvo nutar
ta sušaukti visuotinį vienetų ats 
tovų suvažiavimą 1958 m. ir iš
rinkti centro valdybos organus. 
Konferencija priėmė laikinąjį

l LSST statutą, kuris galioja iki 
Sugavo piktadarį berniuką i visuotino atstovų suvažiavimo,

Jau pagautas 14 m. berniu
kas Sharon Donner, 7839 Cres- 
sett, Elmwood Park, kuris prieš 
kelias dienas peiliu subadė dvi 
mergaites. Pas jį rasta peilių, 
žirklių, ylų ir kitokių įrankių. 
Berniuką sugavo vienos subady
tos mergaitės tėvas.

Pavogė piniginę
Vyras tarp 25—30 metų iš

traukė piniginę su 60 dolerių iš 
Joyce Vistayn prie 21 ir Pulaski 
gatvių, kaip nukentėjusi pasi
skundė vakar policijai.

Šaulių konferencijos 
nutarimai

Lietuvos šaulių sąjungos 
tremtyje vadovybės ir vienetų 
atstovų konferencija įvyko Chi
eagoje, šaulės A. Kybartienės 
bute. Konferencijai pirmininka
vo pats LCV pirmininkas A. 
Mantautas, Konferencijoje da-1 
lyvavo: E. Klupšienė, Paterson, 
N. J., moterų šaulių LCV vir
šininkė S. Putvytė - Mantautie- 
nė — Brockton, Mass. Jauni
mo LVC viršininkas VI. Išganai- 
tis — Chicago, Dl., Iždininkas 
LCV J. Vepštas, LCVI sekreto
rius ir ryšių skyriaus viršinin
kas V. A. Mantautas, II sekr. A. 
Valatkaitis, LCV nariai — Elzė 
Jankutė — Toronto, Ont., adv. 
R. Skipitis ir kun. A. Trakia, 
Toronto šaulių klubą atst. J. Ja- 
siūnas, Chicagos šaulių klubą— 
kun. A. šeštokas — pirminin
kas, šaulė A Kybartienė ir š. 
V. Abramikas, Wisconsino Šau
lių klubą — Iz. Tiltonienė ir J. 
Virbickas, Patersono šaulių

Lietuvos laisvės kovose ir kurių vių stovykloje. Šią dvigubą gar-
krūtines puošė Vyčio kryžiai ir 
savanorių medaliai. Tai buvo 
sąjunga drąsių ir ryžtingų tau-

bingosios sąjungos šventę Lie
tuvos savanoriai iškilmingai mi
ni šį sekmadienį, 2 vai. p. p. Lie
tuvių auditorijos salėje, Chiea
goje, kur dabar yra s-gos centro 
valdybos būstinė ir kur gyvena 
daugiausia buvusių Lietuvos sa
vanorių.

Į šį minėjimą yra kviečiama 
1 meksikiečių komandą Atlas. visa patriotinė lietuvių visuome- 
Rungtynės įvyksta senojoje lie- nė. Tad atvykime pas savano- 
tuvių aikštėje, 5900 So. Paulina, rius, pabūkime valandėlę su jais, 
Pradžia — 2:30 vai. pamatykime paskutiniuosius Lie

tuvos laisvės veteranus ir įro-

X C. F. K. Litnanica-Atlas.
Sekmadienį, spalio 20 d., Lifcu- 
anicos pirmoji futbolo koman
da turės pirmenybių rungtynes 
prieš antroje vietoje stovinčią

X Tėvų Jėzuitų salėje, 5620 
S. Claremont Avė., "Baltijos 
Jūra” J. S. Tuntas ir jūrų skau
tų tėvų komitetas ruošia po- 
stovyklinį vakarą spalio 19 d.
7 v. v. Bus parodyta įdomių 
filmų iš J. S. veiklos. Visa jūrų 
Bkautija ir jūrų skautų tėvai
maloniai kviečiami atsilankyti. į 5919 m mQsų savanorių, išei-

X Į Šiluvos saleziečių gimna-1 nančių į kovos lauką, nesustabdė 
ziją prie Cedar Lake, Ind., at-1 paliktosios šeimos, neišarti dir- 
vyko mokytis Albertas ftlezinge- vonai ir P1** akis atovt« baiRUP 
ris ir Raimundas Rflkštelė įš | mirties pavojus.
Venecuelos (Pietų Amerikos). į ' Vladas Ramojus

dykime, kad mūsų pagarba 
jiems už Lietuvos laisvės kovo
se parodytą drąsą, ištvermę ir 
sudėtas aukas tebėra gyva ir 
nuoširdi.

Asmeniški reikalai ir laiko ne
turėjimas tenesustabdo mūsų 
nuo dalyvavimo minėjime, kaip

SIUNTINIAI LIETUVON

Mūsų bendrovė priima užsa
kymus siuntiniams į Lietuvą 
(bei Ruriją). Per mūsų bendro
vę galima užsakyti dviračius, 
akordeonus, angliškas vilnones 
medžiagas, laikrodžius, vaistus 
bei įvairų maistą ir visą eilę ki
tokių dalykų.

Mes jau eilę metų siunčiame 
į LIETUVĄ (bei Rusiją) viso
kias gerybes, už kurias visus 
reikalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjas gaudamas 
siuntinį NIEKO NEMOKA. Mes 
garantuojame siuntinio prista
tymą visu 100%, nes PILNAS 
DRAUDIMAS.

Mums galite atsiųsti iš Lie
tuvos gautus receptus — vais
tus siunčiame ORO PASTŲ. 
Prašykite mūsų katalogų bei 
informacijų.

GREITAS IR RŪPESTIN
GAS PATARNAVIMAS.

INTERNATIONAL PARCEL 
SERVICE

4102 Archer Avrų Chicago 32, 
IIL, tel. FR 6-6399

kuomet jisai bus galutinai pat
virtintas Priimtas viešas atsi
šaukimas Lietuvos šauliams 
tremtyje. Nutarta dėti visas ga
limybes ir pastangas "Kario” 
rėmimui ir platinimui. Aptarti 
jaunimo auklėjimo ir kiti aktu
alūs šaulių sąjungos veiklos 
klausimai ir problemos.

Konferencijos dalyviai vien
balsiai išrinko adv. R. Skipitį, 
kaip vieną iš pirmųjų šaulių or
ganizatorių ir buv. LSS Centro 
Valdybos pirmininką, Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Garbės Nariu, 
o Vaidevučiui Mantautui suteik
ti atkūrimo iniciatoriaus vardą.

Dr. P. Daužvardis, kaip Lie
tuvos konsulas, pasakė gražią 
kalbą ir dalyvavo visuose pasi
tarimuose ir diskusijose. Pagerb 
ti susikaupimu žuvę šauliai ir 
buvo pakartota priesaika šau
liams bei sugiedota Lietuvos
Himnas.

Šaulė A. Kybartienė, kurios 
namuose įvyko konferencija, pa
rodė nepaprastą nuoširdumą ir 
vaišingumą jos dalyviams, kaip 
tik lietuviai temoka priimti sa
vo svečius. Svečių teisėmis da
lyvavo: L. Dainauskienė, I. Se
rapinas, A. Gintneris ir B. Braz
džionis, kuris konferencijos da
lyvius nufilmavo. Buvo gauti pa 
sveikinimai iš Dipl. Šefo ir VL
IKO pirmininko bei kitų organi
zacijų ir asmenų, kurie linkėjo 
ir reiškė viltį, kad Lietuvos šau
liai ateity, kaip ir praeity, būtų 
pirmieji į žygį už tėvų žemės 
skaisčią ir laisvą ateitį.

A. Gintneris

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame i Lietuvą, SSSR ir Idtus kraštus Anglišką me
džiagų, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu
zikos instrumentus ir ldta. Vartotų daiktų nesiunčiame.

SPALIŲ MENUO — GERIAUSIAS KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMUI.

VftL IMDELI KIEKIAI lr LABAI NUPIGINTOS KAINOS!
No. 7 — 10 sv. cukraus,'

10 sv. taukų .................... 816.26

No. 8 — 20 sv. cukraus $11.61

No. 9 — 20 sv. kiaulinių
taukų $20.90

No. 30 — 20 sv. kvlettnlų
miltų . $10.86

No. 36 — 10 sv. kumpio.
6 sv. Salaml ir 6 sv.
bacono $82.75

No. 88 — 20 sv. ryžių .. $13.26

No. 48-22 sv. brt. 9 dSi.
bacono $28.56

No. 47 — 22 sv. brt- 9 dšž.
kumpio 32.88

No. 48 -- 20 sv. Saiami $80.94

No. 49 — 22 bv. bruto $80.76 
Sūrio 1000 Or.
Sviesto 850 Or.
Šokolado 1000 Or.
Amerlk. cigarečių 80 
Kakavos 456 Or.
Kavos 456 Or.
Medaus 1368 Or.
Pieno miltelių 1368 Or. ' 
Kepimui alyvos 1500 Or.

No. 58 — 22 sv. bruto an
tiškų medžiagų .............. 365.54
Juodas šilkas pamušalui 54 lnčų

platumo, 5 yardai. Paltui medžia
ga, 75% vilnos, pilka, ruda ar mė
lyna, 3 y. 4 medžiagos vyriškoms 
ellutčms, 75% vilnos, pilka lygi. 
juoda, ruda Ir mėlyna dryžiuotos, 
14 y.

Visi siuntiniai pilnai apmokėti 
ir 100% garantuoti, tik ( Sibirą 
pridėti $1.40 už paštą maisto siun
tiniams ir $1.80 kitos rūšies siunti
niams.

PATRIA 3IFT PARCEL C0.
S741 We»t Mth St, Chk*go >3, III. USA TS. CIU»fonl 7-2IM 
3305 8. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). Tel.: LA S-2021. 

6900 Superior Ava, Cleveland 3, Ohio (Bronius Gražulis). 
UniversaI Parcel Service Co., 414 Scribner Avė., N.W. 

Grand Rapids 4, Miehigan

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chieagoje, išEimo
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikon žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chieagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St Victory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

I


