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Sveikinimai ateitininku jubilėjiniam kongresui 
GERUOJU KELIU I 

Jaunuosius visada rasite ten, gali atlikti t ik st ipri dvasia ir 
kur priešas nori įsiveržti 

Ar visada, a r visus? — Taip, 
išskiriant bailius, kurapkas. 

Ar aš esu dosnus, drąsus? 
Vienas žymus istorijos asmuo 
pasakė: "Praradai pinigus — 
nieko nepraradai; praradai gar 
bę — daug praradai ; praradai 
drąsą — praradai viską". 

Bet da r neužtenka būti drą
siam. Jei aš drįstu tik apsiginti, 
bet nedrįstu pulti — aš dar ne
drąsus. 

Apsiginti, atsispirti, kai iš
laukiniai priešai mano, kaip 
krikščionio garbę įžeidžia, arba 
kai vidujiniai priešai prieš ma
no tikėjimą ar dorovę kėsinasi 
— geras dalykas. Tai net y r a 
didžiausias žygis tiems, iš kurių 
negalima daugiau reikalauti. 

gal inga energija. 
Vadinasi, a š turiu turėti puo

lamos dvasios. Krikščioniškiau 

Nepasisekė komunis
tam sutrukdyti vengrų 

tautines šventes 
BUDAPEŠTAS. — Nepaisant 

didžiausių komunistinio režimo 
sakant , aš tur iu turė t i pašiau- pastangų sukliudyti senosios 
kojimo dvasios. vengrų tautinės šventės šventi-

Dalyvaudamas ateitininkų m2*' Vengrijos globėjo karaliaus 
kongrese, pažiūrėsiu, kurioje pu š v - s t e P ° n o šventės proga rug-
sėje a š esu. Pažiūrėsiu a r a š P i ū č i o 2 0 d i e n s * didžiulės minios 
esu pakankamai d r ą s u s / a r s ten tikinčiųjų užpildė visas krašto 
giu save apgalėti, a r nesivangs bažnyčias. Budapešte šv. Ste-
t au bėgti ten, kur y r a puolama. P o n o bazilikoje Csanad vysku-
a r nenoriu už kitų nugaros t r in V™ aukojo iškilmingas pontifi-
t is t ik ten, k u r yra ginamasi. 

Daugelis žmonių tiki gerai 
darą dėl to, kad iš širdies daro. 
O iš tikrųjų jie kar ta is daug 
blogo padaro, nes daro jį ramia 
sąžine (De Bonald) . 

kalines mišias. 
Iš Vienos pasiekusiomis žinio

mis, komunistinė Vengrijos vy
riausybė dėjo visas pastangas, 
mėgindama nukreipti žmonių 
dėmesį nuo pamaldų. Tuo tikslu 
buvo organizuojamos politinės 

Šie žodžiai labai vaizdingai manifestacijos komunistų pas-
iškelia r.e bet kokio uolumo, bet kelbtos vadinamos "konstituci-

Bet užpulti priešą jo apka- protingo, išmintingo uolumo rei- jos dienos" proga. 
suose, neduoti jam ramybės — kalą. 
štai jei ne sunkiausias, tai t ik- Suprantama, aš tur iu vengti J o n a s X X I I I g t l Z O į 
rai sėkmingiausias žygis. Geriau nerangumo, nesugebėjimo pasi- •* 'A 
šios programos yra tos, kurios ryžti . Tačiau prieš ką pradeda- v a s a r O S r e z i d e n c i j ą 
ką nors daro, o ne tos, kurios mas , prieš veik veikdamas, pa- VATIKANAS Popiežius 
ką nors kliudo, neleidžia. Nepa- sirinksiu gerai suplaktą kelią, J o n a g x x n i ^ a u d j e nc i jos 17-
siduoti, neleisti — tai tik nei- kuriuo galima ramiai sau eiti, g i o s O H m p i a d o s dalyviams pra-
giamoji pusė; pulti priešą pas- ne pelkyną, kuriame kiekviena- l e i d ę s n a k t į V a t i k a n e > rugpjūčio 
kui jį vyti, versti jį pasiduoti me žingsnyje gali iki pažastų 2 6 ± gJ^Q a t g a J . v a s a r o s ^ 
— štai teigiamas darbas, kurį įsmukti . zidenciją Castelgandolfo. Pake

liui Šv. Tėvo pasveikinti buvo 
susirinkę dideli maldininkų bei 
turistų būriai. 

Chruščevui atvykus į New Yorką 

Laisvasis pasaulis turi reikalauti, 
kad sovietų kariniai daliniai išeitų 

iš pavergtųjų kraštų 
MASKVA. Premjeras Nikita Chruščevas vadovaus rusų 

delegacijai Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje, kuri bus 
atidaryta rugsėjo 20 dieną New Yorke. 

J is atsisės kartu su kitų ko- _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ 
munistinių kraštų vyriausybių 
galvomis, kurie yra JT nariai. 

Sovietų Sąjunga pranešė ket
virtadienio vakare, jog Chruš
čevas vyks į generalinę samblė-
ją. Apie tai jau buvo kalbama 
prieš dvi savaites. 

Anuo metu diktatorius Chruš 

Diktatorius Nikita Chrušče
vas gal būt panaudos JT sceną 
atidengti naują nusiginklavimo 
planą, ir, žinoma, propagandai 
prieš Vakarus. 

Kremliaus sąjungininkai, iš
skyrus komunistinę Kiniją, tuo
jau pranešė, jog jie atvyks į 

Sakramentu tvarkymo 
komisija 

Vyskupas Fulton Sheen sveikina 
Ateitininkų jubilejinį kongresą Chicagoje 

Amerikos Lietuviu Komos Katalikų "Ateit ies" Federacijos Šeš
tajam Tautiniam Kongresui: 

Visiems susirinkusiems j Amerikos Lietuvių Romos Katali- ROMA. Šv. Tėvas Jonas 
kų "Ateities" Federacijos šeštąjį Tautinį Kongresą švęsti jos XXIII sudarė Sakram. tvarky-
50-tuosius egzistavimo metus: j m o komisiją rengti visuotiniam 

Kaip saulė iš vandenyno pakelia drėgmę, j ą neša virš kalvų Bažnyčios susirinkimui, j o s na-
bei kalnynu ir an t kitų kraštų .ją numeta kaip rasą ir švelnuti _ rmįs bei patarėjais paskirda-
lietų, ta ip Karalius Kristus tepaima .Jungtinėse Amerikos Vals- m a a y\s^ e j i e vyskupų, kunigų 
tybėse esančių lietuviu maldas bei aukas ir teneša j a s virš kalvų j r vienuolių. 
ir vandenynu, kad jas numestų už geležinės uždangos ant ken
čiančių lietuvių. 

Linkėdamas Jums visokeriopos palaimos ir jungdamasis su 
Jumis malda ir auka už Bažnyčios paplitimą visame pasaulyje, 
aš pasilieku 

ištikimai Jūsų Kristuje, 
Vysk. Fulton J . Sheen 

Šv. Pijus X, popiežius, pakartojęs šv. Povilo posakį "Visa atnau
jinti Kristuje", gi Lietuvos katalikų jaunimas jj pasiėmė sau 
šūkiu. Šiemet sukanka 1900 metų nuo šv. Povilo mirties, o šian
dien yra šv. Pijaus švente ir ateitininkų kongresas. 

Artilerijos sviedinys užmušė 
šešiolika kareivių Vokietijoje 

27 kiti sužeisti mankštinimo metu 

čevas įtaigojo, kad kiek gali- JT generalinę asamblėją, 
ma daugiau valstybių vyriau- Laisvasis pasaulis turėtų aiš-
sybių galvų dalyvautų asamblė- kiai pasakyti ,kad diktatorius 
joje nusiginklavimo debatuose Chruščevo kariniai daliniai išei-
ir tai būtų "viršūnių konferen- tų iš pavergtųjų valstybių, ypač 
cija" (geriau pasakius Krem- Lietuvos, Latvijos ir Estijos, ir 
liaus vaidyba). i joms grąžintų nepriklausomy-

Komunistų diplomatiniai šal- bę. Nejaugi ir toliau Jungtinės 
tiniai pareiškę, visi JT nariai Amerikos Valstybės, Britanija, 
raudonųjų bloke turėjo rugpiū- Prancūzija ir kiti leistųsi mul-
čio pradžioje Bukarešte slaptą kinami Kremliaus, 
posėdį ir nutarė, kad jų vyriau
sybių galvos važiuotų į New 
Yorką. 

j Jie nutarė taipogi pateikti 
komunistinio bloko penkių punk 
tų programą: 

1. Kaltinimai amerikiečių ag
resijos prieš Sovietų Sąjungą. 

2. Planas pagelbėti naujoms 
afrikiečių valstybėms. 

3. Pravedimas 

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS 

— JAV valstybes departa
mentas vakar pareiškė, kad A-
merika į sovietų premjero Chru 
ščevo atvykimą į New Yorką 
žiūrės kaip ir kiekvieno delega-

beatominių to, atvykusio į Jungtines Tau-
zonų Baltijoje, vidurio Europo- tas . Baltieji Rūmai visai nema-
je, Tolimuose Rytuose, i r ki- no j j kviesti į VVashingtoną. 
tuose regionuose. 

4. Planas perteikti pasaulio 
koegzistenci-

M o k y t O J Ų s u v a ž i a v i m a s vietovėje. Tai pranešė JAV ar-

GRAFENVVOEHR, Vokietija. Grafenwoehr, esąs šiaurinėje 
— Vakar šešiolika amerikiečių Bavarijoje, apie 25 mylios nuo 
kareivių užmušti ir 27 sužeisti, Čekoslovakijos pasienio, yra di- jaunimui taikios 
sprogus t a r p jų didelio svorio džiausią mankštinimo apylinkė Jos_ dėsnius 
artilerijos sviediniui pratimų amerikiečių kariniams daliniams 
metu. kurie buvo Grafenwoehr I Vokietijoje. 

o. Jungtinių Tautų garantija 
Oderio - Neisės pasieniui ta rp 
Vokietijos ir Lenkijos. 

Baltieji Rūmai vakar pareiš
kė, kad. gal būt, prezidentas 
vyks į New Yorką pasakyti kal
bą Jungtinių Tautų asamblėjai, 
bet neketina susitikti su Nikita 
Chruščevu. 

— Jungtinių Tautų marokie-

Prancūzų įgulos 1963 metų 
pabaigoj išeis iš Maroko 

PARYŽIUS. — Prancūzija ketvirtadienį sutiko 1963 metų 
pabaigoje išvesti savo įgulas iš Maroko, 

marokiečių komu 

STRASBURGAS. — Prancū
zijos mieste Strasburge šiomis 
dienomis įvyko Italijos vidurinių 
mokyklų katalikų mokytojų są
jungos 46-sis suvažiavimas. Jo 
studijų tema "Europa ir europi
nis auklėjimas". Suvažiavime 
dalyvavo apie 600 katalikų mo- n y s nukri to i apylinkę už tai 

Prancūzų _._ .... £ 
nikatas sako, kad pėstininkų da ko i r be sąlygų" ispanų igulų ^ t a r y b a 
liniai bus išvesti palaipsniui iki pasi traukimo iš ispanų - maro

kiečių If ni enklavės, k u r pasku
tiniais metais buvo r imtų susi
kir t imų ta rp Maroko i r Ispani
jos karinių dalinių. 

kytojų, atstovaujančių visoms 
Italijos provincijoms. Strasbur-
gas suvažiavimui buvo parink
tas dėl to, kad Elzaso sostinė-; 
je y r a įsikūrusi pirmoji poka
rio europinė institucija Euro-

mijos pareigūnas. M ^ ^ y ^fauskas 
Tai buvo nelaimingiausias že

mės jėgų akcidentas bet kada PITTSBURGH, Pa. — Rug-
Vokietijoje nukentėjusių ameri- S^J° 2 d. 9.45 vai. ryto mirė 
kiečių kareivių, kurių ten y ra k u n - Vincentas Sadauskas, Šv. 
250,000. Izidoriaus parapijos klebonas 

Broddock, Pa. Velionis buvo 
Armija pranešė, kad sviedi-• ^ ^ D ^ ; . ^ j k u n i g u s j . 

šventintas 1932 m. birželio 19 
d. Laidojamas antradienį, rug
sėjo 6 dieną. 

^Rumunija šią savaitę prane- čiai kareiviai užvakar paleido 

1961 metų kovo 2 d., gi aviaci
jos daliniai seks juos ir gru
pėmis išeis per kitus 24 mėne
sius. 

Marokui pareikalavus Pran
cūziją panaikinti bazes krašte, 
buvo sudaryta sutart is . Prancū
zijai suteikus 1956 metais šiau
rės afrikiečių kraštui nepriklau 
somybę, prancūzų bazės Bizer-
te ir Casablancoje pasiliko su
tartimi 

Prezidentas Eisenhoweris ir 
marokiečių karalius Mahometas 
V sutarė praėjusį gruodžio m., 
kad amerikiiečių bazės bus už
darytos. 

Marokiečiams ir amerikie
čiams susitarus, JAV aviacijos 
baze Ben Slimane buvo užda
ryta praėjusį kovo mėnesį. Di
dele strateginės aviacijos koman 
dos bazė Nouasseur ir laivyno 
baze Port Lyautey bus uždary
tos numatytu metu su kitomis 
dviem amerikiečių bazėmis. 

Maroko vyriausybė priminė 

24 turčiai korėjiečiai prtvalo 
sumokėti $30,112,000 taksų 

Universitetų rektoriy 
suvažiavimas 

RIO DE JANEIRO. — Būvu 
šioje Brazilijos sostinėje šiom 
dienom įvvko 5-sis tarptaut inis 
katalikų universitetų suvažiavi
mas . Suvažiavime dalyvavo ka
talikų universitetų rektoriai iš 
43 kraš tų . 

SEOULAS, Korėja. Premjero 
John M. Chango nauįa vyriau
sybė įsakė 24 pietų Korėjos 
turčiams verslininkams sumo
kėti $30,112,000 mokesčių ir 
bausmių. Buvo apkalt intos 46 
didelės verslo įmonės, išsisukinę 
jusios mokėti mokesčius, 33 iš 
jų finansuojamos amerikiečių 
pagalbos. 

kinio i r sprogo palapinių stovyk 
loję šioje mankštinimo apylin
kėje. 

Nukentėjo 3-čios šarvuočių di 
vizijos kavalerijos dalinio ka
riai. Pavardės žuvusiųjų ir su
žeistų vakar po pietų dar ne
buvo paskelbtos. 
* 

Penki šimtai jaunuolių 
atliko studijų kelione 

MADRIDAS. — Penki šimtai 

1,400 kiniečiu apleido 
Indoneziją 

JAKARTA. Indonezija. — V; 
so 1,402 kiniečiai iš Indonezijos 
užvakar išplaukė japonų laivu 
Koan Maru į Formozos uostą 
Keelung. 

Kiniečiai repatriavo. kad In
donezija uždraudė svetimšaliam 

še, jog Gheorghe Gheorgui-Dej, 
komunistų partijos ten vadas, 
vadovaus delegacijai asamblėjo
je . 

Uždraudė turky 
partijos veiklą 

ANKARA, Turkija. — Turkų 
teismas uždraudė visokią paša
linto premjero Anan Menderes 
demokratų partijos veiklą. 

Teismas taipgi konfiskavo 
partijos nuosavybę, banke sąs
kaitas, knygas, rekordus ir ki
tus dokumentus. Demokratų 
vadams teisme bus iškeltos by-

šūvius į ginkluotą civilinių as
menų grupę pietuose nuo Thys-
villės, Konge, užmušdami vieną 
asmenį. Marokiečiai išskirstyti 
Thysvillės miesto apylinkėje 
bandė nuginkluoti civilinius, bet 
jie nesidavė. Pirmiausia maro
kiečiai iššovė į orą, o vėliau 
buvo priversti šauti į užpuoli
kus. 

— Senatorių Johnson demo
kratų kandidatas į JAV vice
prezidentus, vakar aplankė li
goninėje viceprezidentą Nixo-
ną. respublikonų kandidatą į 
JAV prezidentus. 

— Konge Kasai provincijoje 
centro vyriausybės kareiviai 

' (Lumumbos) kovojo prieš at-
šalininkus. Lumum-

los. 
• Prieš 15 metų. 1945 metų siskyrimo 

rugsėjo 2 d. Japonija pasidavė bos kareiviai išskerdė apie 250 

linkėse. 

Prancūzija vel bandys 
atomine bomba 

PARYŽIUS. — Paryžiaus laik 
ras t is "Paris - Presse" ketvir
tadienį pranešė, kad Prancūzi
j a trečiąją atominę bombą Sa
charoje bandys apie spalio 15 
dieną Sklinda gandai, jog se
kantis bandymas būsiąs po že
mėmis netoli In - Ecker, pietuo-

jaunuolių ir mergaičių, priklau 
sančių "Pax Christi — Kristaus k i n 'ečiam prekiauti kaimų apy 
Taikos" sąjūdžiui, šiom dienom 
turėjo studijų ir maldos kelio-1 
nę per Ispanijos provinciją Ka- : 

taloniją. Kelionė baigėsi rugpiū I 
čio mėn. 29 d. garsiojoj bene- '< 
diktinų abatijoj Monserrato. Ke f 

. 

Tuntsija nominavo pasiuntinį 
Maskvon 

TUNISAS, Tunisija. — Ah-
med Mestri, buvęs valstybės se 
kretorius finansų ir komercijos 
reikalams, paskirtas Tunisijos 
pirmuoju ambasadorium Sovie
tų Sąjungoje. 

Žeme' drebėjo 

SAN BERNARDINO, Calif. 
2emės drebėjimas ketvirtadie 

liautojai atstovavo vienuolikai 
įvairių tautų. Kelionėj tikslas 
— geriau pažinti vieni kitus, 
bendruose mąstymuose įsigilinti 
į žmonijos taikos problemas ir 
bendrai melstis už taiką. 

Indai bus šviečiami 
per televiziją 

NEW DELHI. Indija. — For
do fondas dovanos televizijos 
įrengimų, kad 500 aukštesnių 
mokyklų Delhi valstybėje ga-

j lėtų pasinaudoti televizinėmis 
; švietimo programomis. 

Programos bus teikiamos tr is 
• kartus savaitėje. Ekspertai kal-
j bes mokslo, socialinių studijų, 

kalbos ir iškalbos klausimais. 

Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms be sąlygų, pradėjusi ka
rą prieš JAV 1941 m. gruodžk-
7 d., užpuolus Pearl Harbor. 

šv . Tfvas šiomis dienomis 
įsteigė dvi naujas vyskupijas: 
Bage vyskupiją Brazilijoje ir 
Eisonstadt vyskupiją Austrijo
je. 

Rugsėjo 
popiežius. 

KALENDORIUS 

3 d.: šv. Pijus X, 

po 

Artimumas 
i 

HAVANA. Kuba. — "Tegy-I __ 
vuoja kubiečių revoliucija! Te- ' • Adlai E. Stevensouas už-
gyvuoja pirmininkas Mao Tse vakar pareiškė, kad laisvajam 

Rugsėjo 4 d.: 13 sekm 
Sekminių: šv. Dorotėja. 

Rugsėjo 5 d.: Darbininkų die
na — Labor Day. 

ORAS 

Oro biuras praneša: Chicago-
-tung!" Tokie sveikinimai buvo pasauliui šiandien nereikalinga je ir jos apylinkėje šiandien — 

amerikiečių sutartį, bandydama se nuo EI Golea oazes. Nepap- nį sukrė tė San Bernardino aps- atsiųsti iš Peipingo didelės ki-;Marshall plano, bet ekonominio daugiausia saulėta, apie 80 laips 
priversti prancūzus išeiti. r a s t a s aktyvumas pastebimas krities apylinkę. Nepranešta a- niečių kolonijos Havanoje na- • plano, vadinamo ekonominio nių; rvtoj — giedra, šilta. 

Marokas taipgi siekia "visiš- apylinkėje. j pie nuostolius. | riams. i Nato. Saulė teka 6:18, leidžias 7:24. 

Kasai provincijos gyventojų. 
— Kongo vyriausybe vakar 

kaltino, kad opozicijos Pūna par 
tija bandė nužudyti prezidentą 
Joseph Kasavubu ir premjerą 
Patrice Lumumbą. 

Vyriausybės kalbėtojas pa
reiškė, kad Jean Bolikango, P u 
no partijos vadas ir vienas iš 
didžiausių Lumumbos politinių 
konkurentų, buvo areštuotas ke t 
virtadienio naktį netoli Lisola, 
jo gimtinėje Equateur provinci
joje. 

60 metų Bolikango, kuris y r a 
Bangala genties vadas, buvo 
atvežtas lėktuvu į Leopoldvillę 
ir uždarytas Leopold II stovyk
loje, kongiečių armijos štabe. 

— Sovietų Sąjunga vis stip
riau s ta to savo koją Konge, ku
ris ištiktas neramumų. Sovie
tai lėktuvais gabena maistą į 
Kongą, bet maišuose, gal būt , 
būna ir kitokių daiktų. 

» 
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D I E N K A S T I S DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, 1%0 m. rūgs. 3 
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Žaidynių atidarymas: rugsėjo 
3 d. 2-ra vai. p.p. Hanson par
ko stadijone; po to seks lengv. 
atletikos varžybos. Ten pat į-
vyks ir teniso rungtynes. Fut
bolas - Marquette parke. Plau
kymas - Blackhavvk parke. 

Sporto žaidynės Chicagoje 
RUGSĖJO MĖN. 3 IR 4 DIENOMIS 

PROGRAMOJE: futbolas, lengvoji atletika, tenisas ir plaukymas. 

Susipažinimo vskaras-pobūvis 
įvyks rugsėjo 3 d. 8 vai. vak. 
Lietuviu Auditorijoje; žaidynių 
uždarymas, balius ir šokiai — 
rugsėjo 4 d. 8 vai. vakare Lietu
viu Auditorijoje. 

: ^ , 

^ 

IŠ ROMOS OLIMPIADOS % 

Romos olimpiniai žaidimai Vyru šuolyje j aukštį visi 3 
jau įžengė j antrąją savaitę, JAV atstovai: John Thomas, 
nors jų pabaiga (rugsėjo mėn. Charles Durnas ir Joseph Faust 
11 d.) dar tolokai. Kaip ir bu- įveikė kvalifikacinį aukštį (6' 
vo tikėtasi. Sov. Sąjungos vai- 6 3/4"). 
džios sportininkai. Olimpiadoje Moterų šuolyje į tolį aukso 
pirmauja ir neoficialiu taškų medalis atiteko Sov. Sąjungos 
vertinimu yra atsiplėšę nuo a- atstovei V. Krepkinai, kuri 1 
merikiečių. vietą laimėjo nušokusi 20' 10 

Lengv. atletikos varžybų pra 7/8" ir pagerino olimpinį re-
džia JAV atnešė gražių laimė- kordą. Antroje vietoje liko buv. 
jimų. Jų tarpe buvo viena di- rekordininke lenkė E. Kreszins-
t'žiausia pergale, kuria amerikie ka. trečioje — H. Claus iš Vo
čiai iškovojo visus tris meda- kietijos. 
liūs vienoje rungtyje. Tokia Latvis — bronzos medali 
rungtimi buvo rutulio stūmimas Australijoje gyvenantis lat-
vyrams ir čia aukso medalį iš- vis Jon Konrads laimėjo III vie-
plėšė Bill Nieder. kuris pageri- tą 400 m. laisvo stiliaus p)au-
no olimpinį rekordą. Pažymėti- kime. Šioje rungtyje pirmuoju 
na. kad šis sportininkas nebu- buvo kitas Australijos atstovas 
vo įtrauktas į JAV olimpinę Murray Rose su 4:18.3 (nau- • " • 
rinktinę ir tik susižeidus vie- jas olimpinis rekordas), antruo- kitame pavergtosios Lietuvos ?testu, kad Lietuvos vardu vadi 
nam iš 3 šios rungties kandi- ju — japonas Tsuyoshi Yama- laikraštyje, pirmiausia į akis narname žvejybos laivyne vyrau ^ c s ryškėja Lietuvos žuvies pra 
datų, gavo biletą į Romą. Jo naka. krenta gausumas apdovanotų- ja sovietiniai kolonistai. Net ir mor>ės buvimas rusų vadovybė-
pavardės ir biografijos net nė- f Latvio Konrads sesuo Ilze ge- jų svetimtautiškomis. daugiau- lietuviškais vardais pavadintuo- Jc- O ta*P P a t tatai atestuoja 

Pasaulio olimpiadoj Romoje 100 m. bėgime pirmą vietą laimėjo 
vokietis Armin Har>- (kairėje) pal ikęs antruoju favoritą ameri
kieti Davė Sime (dešinėje). Kiti bėgikai (iš k. į deš.) y r a anglas 
Radford. atbėgęs trečiu, kubietis Figuera , a tbėgęs ketvir tu, ame
rikietis Xorton, atbėgęs šeštu, ir amerikietis Budd. a tbėgęs penk 
tuoju. (UPI) 

i ministerija buvo perorganizuo-
| ta į Žuvies pramonės valdybą, 
i tiesiogiai priklausančią liaudies 
C'kio Tarybai. Pradžioje Žuvies 

, pramonės valdybos viršininku 
i buvo paskirtas V. Mickevičius, 
1 o jo pirmuoju pavaduotoju Ni-
kalojus Telyčevas. Šių metų pra 
džioje Telyčeva§ įkopė į lietu
viškųjų komunistų partijos eent 

Įro komiteto narius. SM). Tely-j 
čevo pavaduotoju Žuvies pramo
nės valdyboje taip pat yra at-! 
siųstinis Ivanas Maticinas. Lie-, 
tuviškojo žvejybos laivyno žu
vies gamybos skyriui vadovau-; 
ja Ivanas Stepakovas. Lietuvos 
žuvies pramonės planavimui ir 
finansams vadovauja Vladimi-, 
ras Kalniborockis. Lietuvos eks 
pedicinei silkių žvejybos bazei 
Klaipėdoje vadovauja taip pat 
a'siųstinis rusas. 

Žvelgiant į tų vadovų pavar-

1R GAISRININKAI KOVOJA gerinimo. Jie patyrė, kad kom-
Chicagos ir North Western p a n i j a j u o s n o r i išskirti> s v a r s . 

geležinkelio kompanijos 50 gaiš , , 
rininkų žada kovoti, ieškodami ^ ^ k l t ų d a r b i n i » k U ***-
savo teisių ir darbo sąlyjų pa lus. 

•m rusiškomis, pavardėmis. ra JAV rinktinės sąraše, spe- : rai pasirodė 400 m. laisvo sti 
cialiai iš'eistoje knygelėje. liaus varžybose moterims ir lai- g t a į - metu rueniūčio mė-

Antra vieta rutulio stūmime mėio antrą užplaukimą su 4: n e g : -Tiesoie" buv paskelbti d € m i s ! ) - k a i P '"Tarybų Lietu- (sovietizacija) yra gerokai pla 
atiteko Los Angeles bankinin- 59.2. Kitame užplaukime star- ^ „ - j ^ : . ! . „4.*„-.s^!L ™~ . . . Keli sov:etinia:s atzymejimo zen va' Salomėja Neris", "Julija tesnės apimties, negu kitose Lie 

nors ir kitur kui, dviejų ankstesniųjų Olim- , tavusi amerikietė Chris Von Sal- k lais apdovanotų ių Lietuvos dar Z e n a i t ? ' kapitonų pareigos pa- tuvos vietovėse, 
piadų laimėtojui Parry O'Brien: i za pagerino olimpinį rekordą. b u o t U j U p a t s didžiausias sąra- t i k f ' t o s rusams. nestinga koloniz 

šas lietė Lietuvos žuvies pra-trečioji — Dalias Long iš Phoe- atstumą, nugalėjusi per 4:53.6 
nix, Ariz. Laimėtojo pasekmė ; Vandensviedžio varžybose So-
64' 6 3/4". j vietų Sąjunga turėjo supasuoti 

Kvalifikacinėse moterų ietės , Italijai 0:2. o Rumunija su Vo-
metimo varžybose, kuriose kva- kietiįa sužaidė lygiomis 3:3. 
lifikacinė riba yra 157' 5 3/4", i Po 6 dienų varžybų Sov. Są-
13 sportininkių išpildė reikalą- junga turi 9 aukso. 3 sidabro 
vimą. Jų tarpe yra ir lietuvai- j ir 7 bronzos medalius ir yra 

kolonizacinių įspaudų. 
Tatai matyti iš kitų vilniške-Vyraujanti didžiuma žuvies 

monės darbuotojus, dirbančius pramonės žinybų Klaipėdoje ' c " T i e s o J e " Paskelbtų apdova-
žuvies pramonėje, daugiausia t a i p p a t y r a rusų vadovybėje. n iųių P i r m u n u ^ r a šW- Palec-
sutelktoje Klaipėdoje o taip pat . k.'nč valdžia pastaruoju metu 
ir vadinamajame Lietuvos žvejy ž a l o j u s Telyčevas yra Liau -garbės raštais" atžymėjo Lie-
bos laivyne. d i c s u k l ° t a r v b o s Žuvies pra- tuvos statybos pramones pir-

monės viršininku, išstūmęs Vac mūnus. Iš paskelbtojo sąrašo 
Sovietų Sąjungos Aukščiau- lovą Mickevičių (Mickevičius bu k a s ketvirtas pirmūnas rusiška 

te, oficiali šiuometinė pasaulio pirmoje vietoje taškais — 164 s><'S Tarybos prezidiumas Lie- vo Lietuvos žuvies pramonės p a v a r ( j e Tai vis dokumentai 
meisterė (nors jau pralenkta) '... JAV seka po jos su 110 taš- tuvos žvejybos bei žuvies pra- ministeriu nuo šios ministerijos . " . 
Birutė Kalėdienė. Geriausią pa- \ kų (4 aukso. 7 sidabro. 5 bron- monės pirmūnų apdovanojo iš 1954 pavasarį įsteigimo ligi jos a p i e L i e t u v ° J e gausėjimą sovie-
sekmę čia parode E. Ozolina: zos medaliai): Vokietija turi viso 200. Tačiau paskelbtojo likvidavimo 1957 birželio mė- t in i l* kolonistų, pagrečiui vyk-
(Sov. Sąjunga) — 174' 8',į", i 97 taškus, Vengrija 7 6 ' ^ Itali- sąrašo beveik pusę (90) sudaro nesį. Įsteigus' Lietuvos Liaudies : dant Lietuvos jaunimo pareigo-

B. Kaledienės pasisekimas 159' ja 72' į . Australija 54, Turki- nelietuviškos pavardės. Tame tjkio Tarybą, žuvies pramonės jimus išvykti sovietijon. 
5". Amerikietė Karen O'dham ja 33. Rumunija 32. Lenkija 31. 90-ties skaičiuje vyrauja Pa- " 
iš San Diego. Calif. numetė 166' Didž. Britanija 30, Švedija 27 ir novai, Strelnikovai. Borisiakai. ^ v̂ 
7/8". kt. Kd. šulaitis Ivanovai ir panašiomis pavar

dėmis ivanai bei Vladimirai. 

DOKUMENTAI APIE SOVIETINIUS 
KOLONISTUS LIETUVOJE 

SIMAS MIGLINAS. Vokietija 

Lietuvos žvejybos laivai, tačiau 
rusu vadovaujami... 

Sovietiniame Lietuvos žvejy
bos pirmūnus atžyminčiame są
raše 37 laivų kapitonams rusiš-

Sovietų bąjungoje yra įsiga- Iš kitos pusės vadinamųjų komis pavardėmis suteikti so-
lėjusi praktika lenininiais ordi- spartuolių bei darbo pirmūnų vietiniai ordinai. Ir tik 10 (de-
nais bei kitais atzymejimo ženk- atžymėjimai atskleidžia ir kitą šimčiai) lietuvių kapitonų užka-
lais apdovanoti įvairių darbo • įedalio pusę. Kai paskelbiami binti sovietiniai atžymėjimai. 
sričių darbuotojus, vadinamuo- atžymėtųjų pirmūnų sąrašai vii Tasai rusų apdovanotųjų kapi-
sius pirmūnus. Tais ženklais niškėje "Tiesoje" ar kuriame tonų gausumas yra pakankamu 
maskvinis okupantas nuolat at- — -
žymi ir Lietuvos pirmūnus. Mas S; . . . - . • • • — A 
kvinę priespaudą nešančios Lie- " 
tuvos bolševikinė valdžia, besi
verčianti suverenumo mitais, at 
žymėjimo ženklų dalinime Krem 
liaus diktatūros vykdytojų nu
stumta pavaldinio padėtin. Mas 
va vadinamuosius darbo pirmū
nus Lietuvoje atžymi Lenino 
bei Raudonosios vėliavos ordi
nais, kai tuo tarpu paleckinei 
"valdžiai" teleidžiama spartuo
lius atžymėti tik garbės raš
tais... Žemesnė valdžia turi pa
sitenkinti žemesniais žyminiais. 

GENERAL PARCEL AND 
TRAVELCO., I N C 

LICKNSED BY INTOl'RIST 
1855 West 47th Sf., Chicago 9, III. FRontier 6-6755 

Siunčiame dovanų siuntinius j Lietuvą ir visas L'SSR dalis 
Kaip mes patarnaujame savo kl ientams? 

1) Išsiunčiame Jūsų siuntinį 48 vai. laikotarpy ir pristatome 
Jums JAV pašto kvitą su data kada buvo pasiųstas siuntinys 
tiesiog j Lietuvą. 

2) Jūsų siuntinys bus pristatytas nuo 6 iki 8 savaičių, arba oro 
paštu nuo 7 iki 12 dienų, su 100 ' ; garantija. 

Senas posakis — "Sąžiningumas apsimoka" — yra mūsų 
motto. Tai įrodo tūkstančiai patenkintų klijentų. Pabandykite 
mūsų patarnavimą ir prieinamas kainas. 

^ _ ' /> 

Mes persikėlėme 
STEIN TEKTIIE COMPANY 
M Ū S Ų n a u j a s a d r e s a s : 

6 1 6 W. ROOŠEVELT RD, CHICAGO 7, ILL. 
1 blokas į rytus ant Roosevelt Rd. nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų 

Telefonas — HArrison 7-3737 

Automobilius nemokamai galite pastatyti už kampo ant Jefferson Street. 

Budrik Jevvelry 
Žemos kainos už aukštos rūšies laikrodėlius, 
deimanto ir aukso žiedus. Urmo kainomis, 

lengvais išmokėjimais 

7 akmenų paauksuoti laikrodėliai po $4.95 
17 akmenėlių laikrodėliai po $9.95 
17 akmen. 14 karatų aukso laikrodėliai po $29.95 
Deimantiniai žiedai, vertes $100, už $59.50 
Deimantiniai žiedai, vertes $275, už . . . . $149.50 
Rašomos aukso plunksnos po $2.95 
Smith Corona rašomos mašinėles 

nupigintos už 339.95 
King Edvrard Silverware 71 gabalai tik už $29.95 
Stainless steel šaukštų, peilių, sakučių 

rinkinys 50 gabalų už $9.95 
Blankelai, vertes $6.00, už $3.00 
Dacrcn kaldros, vertes $16.00, už $9.95 
Dacron pagalves po $4.95 
Hoover dulkių valytuvai po $29.50 

JOS. F. BUDRIK 
3241 So. Halsted Street Chicago 8, III. 

Telef.: VIcto*y 2-9542 
At Safa 6 dionns savaitėje. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

iki 9 vnl. vakaro. Budri ko rat.'io programos leidžiamos 31 metai 
W H F C 1150 k. radio s tot ies sekmadieniais 2:15 vai. po pietų.' 

A Luxurious Set! 

se$ 

Kitchen Pets! 

se laivuose (kuily tačiau pa va- sovietinę kolonizaciją lietuviš-
dinimai užrašyti jūsiškomis rai- kajame pajūryje. Klaipėdoje ji i 

•fesjgMM ir išsiuvinčto.s *,'{•!• i e s 
puošia pagalvių užvalkalus. 

\ o . 214 yra "hot-iron transfer" 
nuspaudžiamas karštu lyg-intnvu; ir 
instrukcijos (at)Klu kaloa) kaip s iu
vinėti ir tn"tfzti. 

Su užsakymu siuskite 2 5 c Šiuo 
adresu — 

D R A U G A S P A T T E R N JDKPT. 
464» W » t «3rd Street 

Cfelcaco 2»- nuauta 
Orelteentaoi pristatymui pridėkit* 

dar po 10c o š kiek vi* nu i škarpą per
siuntimui — first ci8.<w 

nmauiBuan~ 

Katytis ir šunyt i s apsaugos J Ū S Ų 
ranka-s v irtuvėje! 

No. 218 yra • -hot-iron tranufer" 
nuspauiižiaiiias karštu lygintuvu: ir 
pilnos instrukcijos ka ip pasiūti š i u o s 
p u c i k e l i u s (pot l io lders ) . 

Su U/i-sakyniu s iųsk i te 25 c. š i u o 
adresu: o 

ŪKAI GAS P A T T K R N D E F T . 
4646 West «»rd Street 

CtaJcago 2»« Ul lnois 

Greitesniam pristatymu), pridekite 
dar 10c pers iunt imui — first cians. 

L I E T U V I Š K A V A L G Y K L A 

PALANGA 
6918 South Western Avenue 

Chicago 36, m. GRovehill 6-9758 
Atdara nuo 6 vai. ryto iki 8 vaL vak. 

APLANKYKIT TĖVIŠKĘ! 
Keliaukite patogiai populiariu 

M.S. B A T O R Y 
Gdynrs — Antcrikos linija, iš Kanados uo>aii iki frdfttčs prie 

Battijo* ( lyonkifoj ) , o i> ton (rankiniu ar automobi l iu i v i sas rrtt -
ncr> KaropON dal i s . 

BATOftV yra nuKfcrnus. h«- priekaištu švarus la ivas , erdvia is 
puikiai dekoruota i s viešais kambaria i s ir patogiom kabinom.' J u m s 
patiks nuoširdus vaišingumas, tradiciniai geras m a i s t a s ir matnda-
Zto* aptarnaujamasis fKrsonalas, visad r«--iryž^'s patenkint i ir padė
ti kch'i \ iui . - j "' • 

"THRIFT SEAS0H" kelionėms laivai išplaukia iš 
M0NTREALI0 Spalio I I ir Lapkričio 10 d. 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ KELIONEI 
Laivas išplaukia iš QUEBEC — Gruodžio men. 7 d. 

\ 

275 svar. bagažas nemokamai asmeniu i 

b iura > ? l arb^ < T V a C ' J ' J ' ' i n f o r m a c l i n kre<I*ites į 4Ū*Į v i»t inj ke l ionių 

GDYNIA - AMERICA LINE 
192 Bay Street Toronto I, Canada 

# 

D R A U G A S 
THE LITHl"ANIAN DAILY FRIEM> 

4545 West 63rd S t . Chirago 29, HUnois Tel. H*dlow 5-9500 
Entered as Second-Class M a t f r March 3 1 ^ 1 9 1 6 ^ 1 ChlcagoTlu ino l i i 

Under t b e Art ot Maroh S. 1S79 
V<-mhir of thf Cathol ic Prrss Ass'n 
PiiblinhPd daily exoept Sundavs and 
days aft^r Chriatmas and Bastor 
by the Lithuanian Catholic Press 
Soc'y. 
P R K N T M R R A T A ; Matams 
Chicatroj ir Ciceroj $ I 2 o o 
Kitur .TAV l r K a n a d o j $m.nn 
(žs ipnyje $12.00 

KCRSf'RIPTTON K A T E S 
Jio.on per yw»r otit^ide of Chicago 
i i 2.O0 per year ln Chicago & Cicero 
$10.no per y rar in Canada. 
Koreijrn $12.00 p e r y e a r ' -
' į metų I m?n. 
$6.S0 $3.50 
$^i".0 $3.50 
$6.50 $3.50 

1 mCn. 
I1.R0 
I1.2S 
$1.60 

„*. R e a k c i j a s traip-nius taiso savo nuožiūra. N e s u n a u d o t u etraiDenlu 

rlnj neatsako. 8kf-lh,mų kainos pris iunčiamos gavus praSymue. 

' 
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Dienos įvykiai: jubilėjus, piknikas, 

DARBO DIENA 
Prie viso to, kas jau buvo atspausdinta apie Ateitininkus 

ryšium su jų auksinio jubilėjaus kongresu, įvykstančiu šiandien 
ir rytoj, nebėra kas daug bepridėti. Net ir šios dienos mūsų 
dienraščio laidoje rasite išsamių ir labai vertingų straipsnių apie 
šią garbingą organizaciją. Gal tik būtų pravartu kai ką papildyti 
iš mūsų senesniųjų amerikiečių lietuvių taško. 

Organizuotoji Amerikos lietuvių katalikų visuomenė vis tik 
labai akylai sekė Ateitininkų įsikūrimo eigą, jų augimą ir veik
lą Lietuvoje. Ji nuoširdžiai džiaugėsi, kad įsikūrė organizacija, 
kuri paruošė Lietuvai vadovų ir veikėju, grindusių tautos atei
tį ir valstybinį gyvenimą tvirtais krikščioniškais pagrindais. 
Svarbiausia, kad nepasitenkinta tuščiu džiaugsmu, bet ir me
džiaginė pagalba teikta Ateitininkijai. Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacija ateitininkų studentų pašalpai (paskolomis, kurių vis 
tik maža dalis tesugrąžinta) yra išleidusi apie $60,000.00. Gana 
didelės pinigų sumos buvo surinktos ir, Ateitininkų namo Kaune 
statybaL Lietuvos Katalikų Universitetui, kuriam nebuvo leis- ' 
ta įsisteigti, buvo sukelta apie $50,000.00. šie pinigai buvo glo
bojami Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos, kurios vadovybe, ' 
turėdama vilčių, kad Katalikų Universitetas vėliau ar anksčiau 
įsisteigs, ruošė jam profesūrą, teikiant gabiems akademikams 
stipendijas. Ir kitais keliais Lietuvos ateitininkai yra gavę iš I 
Amerikos lietuvių katalikų paramos. Ir jie nesigailėjo, nesigaili ; 
ir nesigailės savo šiokia tokia medžiagine dalimi prisidėję prie i 
Ateitininkų organizacijos išugdymo. Priešingai, jie džiaugėsi jų 
daroma pažanga ir net stebėjosi, kad ir didžiosios lietuvių tau- I 
tos tragedijos metu, žiauriam bolševizmui užplūdus Lietuvą ir 
ją pavergus, ši organizacija išlaikė savo gyvybę, nepalūžo savo 
nusistatyme, neišsižadėjo savo idealų ir, pagaliau, patenkinti ir i 
tuo, kad ateitininkų dalis galėjo persikelti į laisvąją Ameriką, ! 
čia atsikurti, tęsti toliau savo darbus, švęsti auksinį įsikūrimo | 
jubilėjų ir gyventi nepalaužiamu tikėjimu į laisvos ir nepriklau- I 
somos Lietuvos prisikėlimą. 

# * * 

Pirmadienį, rugsėjo 5 d., minime Darbo Dieną. Visiems dar- I 
bininkams, organizuotiems ir neorganizuotiems, duodamos gali- , 
mybes ne tik pasilsėti nuo kasdieninių darbų ir rūpesčių, bet 
ir pasvarstyti, kas dar yra padarytina, kad dar labiau pagerintų ' 
ir palengvintų darbo žmogaus dalią. Po gerų pietų, atsisėdęs 
prie televizijos, ar išvykęs puikiu automobilium pasivažinėti, 
darbininkas tepalygina šiandieninę savo padėtį su ta, kokia bu
vo prieš keliasdešimt metų. Jei bent kiek geriau susikaupsime 
ir pažvelgsime į netolimą praeitį, pamatysime, kad dabartinis 
darbo žmogaus būvis yra lyg koksai sapnas. Kadangi tasai pa
sikeitimas Įvyko ne vien tik dėl įvairių mokslų atsiekimo, išradi
mų, ir valdžios atsižvelgimo į darbo žmogaus socialinius ir eko
nominius dalykus, bet svarbiausia dėl pačių darbininkų organi
zuotumo ir iniciatyvos, pagalvokime, ar nereikia dar tampriau 
susiorganizuoti ir pasidarbuoti, kad neliktų nė vieno darbininko, 
kuris nepriklausytų vienai ar kitai darbo organizacijai. Reikia 
taip pat pagalvoti ir apie tai, kaip apvalyti kai kurias darbo 
unijas nuo suktų vadovų, kurie kenkia taip naudingiems ir rei
kalingiems darbininkų sąjūdžiams. 

Atkreipkime savo dėmesį ir į kitą svarbų reikalą, palygin
dami laisvosios Amerikos darbininkų būvį su komunistų paverg 
tų kraštų padėtim. Rasime: čia darbo žmogus laisvas, visokerio- Į 
pu gerbūviu naudojasi, ten jis yra vergas ir didelį skurdą ken-
čia. 

Komunizmas visais keliais, visomis priemonėmis veržiasi i 
į Ameriką ir į kitus laisvuosius kraštus, kad ir čia užtrauktų 
darbininkams ir visiems žmonėms tokią vergiją, atneštų tokį 
skurdą, koks yra Sovietų Rusijoj, jos satelituose ir visur, kur 
tik komunistams yra pavykę įkelti savo kruviną koją. Reikia 
pagalvoti, kaip sėkmingiau būtų galima kovoti prieš tuos komu
nizmo pavojus. Kovodami prieš komunizmą, tuo pačiu įkar tu 
kovojame už savo laisvę ir visokeriopą gerovę. 

# * # 
Darbo Dieną įvykstąs dienraščio Draugo piknikas duos 

progos jo dalyviams pasidalinti Ateitininkų jubilėjinio kongreso 
ir kitų šio savaitgalio įvykių įspūdžiais. Laukiame svečių iš Eu
ropos, Pietų Amerikos, iš Los Angeles, Cal., ir kitų Amerikos 
miestų. Bus progos ir darbo žmonių klausimus pagvildenti, nes 
tiek Draugo, tiek jo skaitytojų daugumos reikalai yra labai 
artimai susieti su organizuotųjų darbininkų sąjūdžiais. Taigi, 
Darbo Diena yra ir Draug6 diena. • , 

J\imtizb Valandėlei 
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kę, tų žiaurių persekiojimų, ku- iriai, kaip Fridiikas Rarbarosa, 
rie tęsėsi veik 4 šimtmečius, Henrikas VI, Fridrikas H, ti-
nebūtų buvę, jei pirmieji krikš- kėjo, kad jų valdžia eina tie-
čionys būtų imperatorių pripa- sioginiai iš Dievo ir dažnai mė-
žinę dievu, jei jie jam būtų , gino kištis į grynai bažnytinius 
palikę tuos dalykus, kurie vie- reikalus. Pagaiiau Henrikas 
nam Dievui priklauso. Konstan- VIII galutinai atmetė popie-
tinas Didysis paskelbė religijos žiaus autoritetą, konfiskavo 
laisvę, tačiau jis pats simpati- bažnytines nuosavybes, pats sa-
zavo arijonams, kurie skelbė, ve pasiskelbė Anglijos bažny-
kad Kristus nebuvo tikras Die- čios galva. Dar ir šiandie An-
vas. Šis imperatorius mėgino glijos arkivyskupai bei vyskup. 
tokį savo įsitikinimą net savo yra valdžios paskirti. 
pavaldiniams primesti. Kiti im- •*, , : . . . • 
r , *. , Napoleonas persekioja popiežių 
peratonai, kūne sekė po jo, 
šaukė susirinkimus, skyrė vys- Prancūzų parlamentas 1790; 
kupus, sprendė religinius dis- metais paskelbė vadinamą *'Ci- j 
putus. Vienas iš jų mėgino dar vilinę Dvasiškijos Konstituci-1 
pagonizmą atgaivinti, kitas ją"- Pagal tą įstatymą visi ku-1 
įsakė religinius paveikslus su- nigai, vyskupai turėjo duoti iš- [ 
naikinti. Rytų bažnyčia, kuri tikimybės priesaiką naujai kon- j 
šiandie yra žinoma ortodoksų stitucijai, kurioje Šventajam 
vardu, imperatorių spaudimui Sostui nebuvo pramatoma jo-j 
pasidavė. Ten paliko tokia dok- kios efektyvios galios. Čia bu-
trina, kurią imperatorius išpa- vo uždraustas kreipimasis į Ro-i 
žino. Dvasiškija skaitėsi vals-, mą, parapijų kunigai nebe ski-1 
tybės tarnautoja. Bažnyčia bu- riami, o pasauliečių, net ne ka-, 
vo valstybės tarnaitė. Roma,\ talikų, renkami, vyskupai civi- j 
būdama toli nuo naujos sosti-'lmės valdžios skiriami. Popie-1 
nės Konstantinopolio, išlaikė ;žius Pijus VI tuos įstatymus. 
savarankumą. Čia viskas buvo: atmetė. Napoleonas ėmė senu-
grindžiama anuo principu, kad •• kui ir ligotam popiežiui keršy- Į 
valstybė turi būti nuo Bažny-; ti. Šventojo Tėvo širdis nebeiš-
čios atskirta. Tačiau kova ne-1 laikė, jis ištrėmime pasimirė. 
sibaigė, o laikas nuo laiko at-1 Ne geresni imperatoriaus san-
sinaujindavo. tykiai paliko ir su naujuoju po

piežium Pijum VII. šis negalė-
Viduramžių kovos j jo nusilenkti imperatoriaus no- j 

' rui kištis j grynai bažnytinius i 
Viduramžiais kilmingieji vai-1 reikalus. Popiežius Napoleoną j 

dė didžiulius žemės plotus. Jie j ekskomunikavo. Imperatorius 
dažnai savoje teritorijoje, sa-' uždarė visus vienuolynus Pran-
vom lėšom statė naujas baž-'. cūzijoje, neatsiklausęs Švento- į 
nyčias, kaip ir senas gražino, jo Sosto paskyrė daugelį naujų 

Popiežius Jonas XXIII neseniai konsekruotą vyskupą Česlovą 
Sipovič, MIC, priėmė privačioj audiencijoj. Naujasis vyskupas rū
pinsis gudų reikalais. Šv. Tėvas įteikė vyskupui specialų medali-
joną. Tuo pat metu buvo priimtas ir marijonų vienuolijos ekono
mas kun. K. Rėklaitis, MIC. kuris popiežiui, ryšium su Marijonų . . . . 
Kongregacijos atnaujinimo 50 m. jubilėjumi, įteikė Obolum Sancti " , ' , a n k > t u m a s » O Iniciatyva ir 
Petri. Šv. Tėvas suteikė kongregacijai specialų apaštališką palai- į 
minimą. 

Sovietais visuomet išeina toly
gus užglosty:-nui, kurio kaina, 
ir pasiekiamas •'susitarimas". 

Kremliaus diplomatija dai
nai išnaudoja įprastą laisvajam 
pasauliui derybų metodą su 
kompromisų ieškojimu. Savo 
kieta laikysena ji nuvargina 
kontragentą, ir tas pagaliau 
siūlo "kompromisą", o tikru
moje — vienpusišką nusileidi
mą. Kur tokiu nusileidimų nė
ra ir negali būti. kaip sakysi-
me. saugumo ir nusiginklavimo 
reikalais, ten nėra ir susitari
mu su Maskva, arba Kremlius 
juos sudaro vien tik apgaulės 
tikslais, kaip pav. nepuolimo 
paktai su netarpiškais Sovietų 
kaimynais. 

Dėlto reikalauti, kad šio kraš 
to užsienio politika būtų lanks
tesnė Sovietų Sąjungos atžvil
giu yra tas pat, kas ir reika
lauti užglostymo. 

šiam kraštui čia reikalingai 

LANKSTUMAS, AR INICIATYVA IR 
DINAMIZMAS? 

Ko trūksta šio krašto užsienių politikai? 

PRANAS DAILIDĖ 

Jie teturėjo mažos ir antraei
lės įtakos į naujų kunigų šven-

vyskupų, suėmė popiežių, mė
gino net švento Petro sostą 

siška nesąmonė bijoti bet ko
kios popiežiaus įtakos į valsty-

timus, tačiau darė didelius i perkelti į Paryžių, 
spaudimus, kad į tas bažny-j T i e M ^ . ^ a v y z d ž i a i 
cias, kurių jie skaitėsi globė-. r o d o k a d v a l s t y b ė s gaivos ki-
jais, butų skinami klebonais, | ̂ sį j b a i n y t i n i u s r e i k a . 
kurie jiems patinka Panašus Q n e i e ž i u g į d v i l i n g s 
procesas vykdavo su karaliais, 1 ^ f u n k c i j a s T a d ^ 
kūne buvo patronais katedrų.' 
Jie per šių valdytojus vysku-! 
pus mėgdavo savo įtaką išplės-1 ~ £ £ £ £ " 
ti, savo valią primesti. Rys-
kus pavyzdys yra Anglijos ka- j 
ralius Henrikas II, gyvenęs 12 
amžiuje. Tomas Becket anks
čiau buvo šio karaliaus kancle
ris, vėliau tapo Canterbury ar
kivyskupu. Šis valdovas mėgi
no duoti įsakymus Bažnyčiai 
per minėtą arkivyskupą. Tomas 
atsisakė bažnytiniuose reika
luose karaliaus klausyti. Jam 
buvo sudarytos klastingos by
los. Pagaliau, kai arkivyskupas 
stovėjo prieš katedros altorių, 
buvo užpultas keturių vyrų, 
vietoje nužudytas. Ar tai buvo 
padaryta su karaliaus žinia ar 
ne, istorija neištyrė, tačiau 
Henrikas II pakeitė savo mintį 
ir prie arkivyskupo kapo atliko . .. .„ . . . , . , . 

. , ., -T_, . . t ris turėjo pasitraukti del įvykių 
vieną atgailą. Vėlesni imperato-, Konge (UPI) 

Jungtinėse Tautose Indijos dip- j 
loanatas Rejeshwar Dayal, 51 m., j 
pakeis buvusi Jungtinių Tautų 
vicepirmininką dr. R. Bunche, ku-' 

dinamizmas 
Reikia tik stebėtis, kaip ma

žai iniciatyvos kovoje su bol
ševizmu yra ligi šiol parodžiu
sios tiek demokratų tiek res
publikonų administracijos. Ga
lima sakyti, kad visa ta kova 
susivedė į sudarymą užtvarų 
bolševizmo plitimui, kai paaiš
kėjo, kad bolševikai yra pasi
nešę pasiglemžti visą pasaulį. 
O juk prieš tas bolševizmo už-

Šio krašto vadovaujančios par beralų iki socialistų. Dauguma mačias turėjo būti padarytos 
tijos — demokratai ir respu- Į jų yra pasisavinę kolektyvizmo pastangos, toms užmačioms to-
blikonai — mažai kuo skiria- j pradmenis, kurie jiems paleng- lygios, t. y. turėjo būti siekta 
si, kas liečia užsienio politikos vina rasti bendrą kalbą ir su bolševizmo panaikinimo ir jo 
tikslus. Ir šių metų rinkimų . kairiuoju visuomenės sparnu, pavergtų kraštų išlaisvinimo, 
platformose tos partijos yra į Dėlto demokratai, bendrai i- O kas dėjosi tikrumoje? Kai 
maždaug vienaip tuos tikslus • mant, yra palinkę į didesnį Chniščevas užsigeidė išstumti 
apibūdinusios. Tai yra sveikas lankstumą ir santykiuose su Vakarų sąjungininkus iš Berly-
reiškinys, nes logiškai galvo- raudonaisiais. no, pradėta galvoti apie viso-
jant, valstybė turi turėti vie-' Reikia manyti, kad tas lanks kius užglostymus, kurie leistų 
ną, o ne dvi užsienio politikas, tumo klausimas užsienio poli-! Berlyne pasilikti. Bet iš Krem-
Ir vis tik tenka girdėti, kad tikoje ir sudarys ginčo objektą liaus nebuvo pareikalauta, kad 
šių metų rinkimų kampanijoje Į šių metų rinkimų kampanijoje, jis atsiimtų savo ginkluotas pa-
užsienių politika vaidins žymų " jėgas ir policiją iš bolševikų 
vaidmenį. O tai dėlto, kad nu-i Tačiau _ ką reiškia lankstumas ^grohtų k r a ž t ų 
matydamos tuos pačius tikslus, j santy*411"** su Sovietais? J d g u š į o k r a š t 0 užsienio p©-
demokratų ir respublikonų par- į Lankstumas užsienio politiko- litika visuomet turėtų prieš a-
tijos ne vienaip yra pasirengu- I je, kai kalbama apie laisvojo pa kis pavergtųjų išlaisvinimą, kaip 
šios tų užsienių politikos tiks- : šaulio kraštus, gali būti ne tik Sovietų Sąjunga nuolat galvo-
lų siekti. J naudingas, bet ir reikalingas, ja apie laisvojo pasaulio užka-

Šis skirtumas abiejų partijų , ypač einant diplomatinėms de- riavimą, ir visokia proga im-
• nusistatymuose pareina ne nuo į ryboms. Cia ' lankstumas gali rusi iniciatyvos ir dinamiškos 
Į asmeninių jų vadų pažiūrų, o i pagelbėti surasti reikiamą kom- veiklos sakyto išlaisvinimo 
nuo politinio credo tų visuome- , promisą ir tuo keliu palengvin- siekti, būkime tikri, kad atkris-
nės grupių, kurias šios partijos į ti susitarimą. Tačiau visiškai tų visa eilė problemų, kurios 

| atstovauja. Respublikonų par- Į skirtingas dalykas yra santy- dabar kamuoja pasaulį. 
! tijoje buriasi konservatyviškes- ' kiai su Sovietų Sąjunga. Bolše-1 
I ni elementai, labiau palinkę į į vikai nepripažįsta kompromisų KOREKTŪROS KLAIDOS 
individualizmą. Dėlto respubli-I su laisvojo pasaulio kraštais. ATITAISYMAS: "Draugo" 203 
konų partija kratosi visokio Derybose su tais kraštais jie Nr. P. Dailidės Str. ketvirto 

i plauko socializmo ir savo už-; "susitaria" tik tuomet, kai yra nuo galo sakinio pradžia turi 
sienių politikoje nėra linkusi priimamas jų nusistatymas. Už būti: "Užtenka tik prisiminti, 
parodyti didesnį lankstumą san- padarytus lankstumo pagrin- kad šiandien raudonasis impe-
tykiuose su bolševikine Sovietų dais nusileidimus bolševikams, rializmas supa savo čiuptuvais 
Sąjunga. Tuo tarpu demokratų j tie kraštai jokio equivalento ne- Vakarų Berlyną, tiesia savo 
partijai priklauso kairesnių pa-; gauna. Dėlto lankstumas užsie-įnagus į Formozą, į pietinės A-
žiūrų piliečiai, nuo dešiniųjų Ii- j nio politikoje santykiuose su | zijos kraštus..." 

•uw-i i rm 
ALĖ RŪTA 

MOTINOS RANKOS 
ROMANAS 

RELIGIJA RINKIMINĖJE KAMPANIJOJE 
ANTANAS JUŠKA 

Abejones 
Kai kurie katalikai, bet daž

niausiai ne katalikai, kurių ne
maža yra katalikų draugai, 
reiškia viešas abejones ar ga
lima balsuoti už kataliką į bet i 
kokią aukštą valstybinę vietą,, 
neišskiriant Jungtinių Amerikos į 
Valstybių prezidento posto?' 
Pagal Amerikos konstituciją 
valstybė yra visiškai atskirta | 
nuo Bažnyčios, tad ar nebūtų 
konflikto, jei katalikas šio kraš
to prezidentas vadovautųsi po
piežiaus nurodymais? 

Pagonybės ir krikščiony JČS 
pirmieji susirėmimai 

Iki Kristaus atėjimo į žemę, 
valstybė nuo Bažnyčios nebu
vo atskirta. Daugumoje atvejų 
religija skaitėsi valstybės tar
naitė. Retais atsitikimais tiky
ba dominavo virš valstybės. 

Ryškiausias pavyzdys yra se
noviškos Romos imperatoriai, 
kurie laikė save ne tik imperi
jos galva, bet ir dievais. Jie 
skyrė dvasininkus, kurie skai
tėsi imperijos tarnautojais, o ' 
šie imperatorių laikydavo die
vu. Kristus padėtį iš esmės pa
keitė šiais žodžiais: "Atiduoki-i 
te, kas Dievo Dievui, kas cie
soriaus ciesoriui". Čia ir bus 
pradžia atsiskyrimo valstybės j 
nuo bažnyčios. Dvi galybės — 
valstybe tesirūpina žemės ger
būviu, kad visi turėtų pasto
gę, būtų sotūs, apsirengę, kad 
jų žodžio, įsitikinimų, spaudos 
laisvė liktų garantuota; Bažny
čia teparuošia savuosius, kad 
šie nepamirštų Dievui atiduoti, 
kas Jam priklauso. 

Naujai religijai, kuri ėjo iš 
rytų, pagoniškoji Romos impe
rija buvo palankiai nusiteiku
si. Jokio konflikto nebūtų įvy-

Tęsinys 
Tie motinos žodžiai dar tą pačią vasarą išsipildė. 

Iš pradžių juokais, paskui tikrai visi namie ėmė Petrą 
vadinti Volungių. Nuo namiškių persiėmė ir kaimynai. 
Tik tėvas sūnų vadino tikruoju vardu. Net barda-
vosi: ^^^* 

— Ką čia išsimanėt vaiką pravardžiuoti! 
Bet pačiam Volungiui patiko. Jis taip pasirašy

davo ir po laiškais draugams, taip šaukiamas atsiliep
davo, tokį vardą pasisakydavo supažindinamas su mer
gaitėmis, su naujais draugais, net ir su vyresniais 
žmonėmis. Tada tik prailgindavo: Volungis Petronis. 

Tai nebuvo tk tą vieną vakarą. Pasivaikščiojimas 
su motina. Jie išėjo ir antrą, trečią, ketvirtą kartą. 
Kartais Volungis užmiršdavo, tai motina patempdavo 
jį už rankovės: 

— Šiltas vakaras. Mėnuo jau patekėjo. Ar nepe-
reisim kiek? 

— Gerai, mamute, — nusišypsodavo Volungis. 
Kartais jie tik eidavo kaimo keliu, jų žingsniams 

lėtai šlepsint vakaro tyloj. Kartais kalbėdavosi. Emi
lija atverdavo kurį savo jaunystės nuotykį, papasako
davo sūnui. Jos balsas tada pasidarydavo švelnesnis ir 
šviesesnis. Ji kalbėdavo trumpesniais sakiniais, kaip 
jauniems įprasta. Jpindavo gražių žodelių, vaizdingų 
palyginimų. Kartą Volungis net sušuko: 

— Ei, mamutė besanti poetė! 
Emilija tik juokės iš tos jo pastabos, juokės iki 

i užspringimo, iki kosulio. Ji kosėdavo dažnai, net va

sarą. Užtat Volungis vis jai primindavo ką šiltesnio 
pasiimti, negrs pats ėjo vienmarškinis. 

Emilija įprato vėl svajoti, kaip svajodavo kadais. 
Kalbėdamasi su Volungių apie augštesnius dalykus, už
miršdavo nuovargį. Net reumatiniai skausmai sumažė
davo. Jų pasivaikščiojimų vakarais metu ji dažnai net 
užmiršdavo besanti Petronienė. Pasivaidendavo, lyg ei
tų greta Jono Varnelės, jo už parankės laikoma, į jį 
atsirėmusi; lyg svajotų ir kalbėtųsi su savo mylimuoju. 
I r tada gyvenimas visiškai nebeatrodydavo sunkus, nei 
skausmingas. 

Ne sau dienų darbai 
ne sau naktų sapnai. 

Praėjo dveji lygūs, be nuotykių, metai. Rūpesčiai 
ir vargai vis buvo tie patys. Emilijos liga ėjo aštryn, 
ir amžius pamažu lenkė pečius, {domesnis dalykas bu
vo Volungio pasikalbėjimas su tėvu dėl studijų. Baigė 
vyrukas gimnaziją, o tėvas nieko neužsimena apie jo 
ateitį. Praėjo pusė vasaros. Petras padavė prašymą, 
gavo atsakymą, kad į universitetą priimtas, o nieko 
dar nežino apie studijoms lėšas. Ir bijo tėvui užsiminti. 
Kai penketukus atestate skaitinėjo, tėvas tarė: 

— Neblogai mokeis. Tai nebus sunku tarnybą 
gauti. Popierį tą tik prie prašymo pridėsi... 

Suprato Petras, kuo tas kvepia. Bet su motina jis 
jau seniai išsikalbėjo ir susitarė, kad studijuos. Dabar, 
jau ir mokslo metai priartėjo, abiturientas nesirįžta 
tėvui savo planų atverti. Bijo konflikto. Nenori, kad 
tėvas užsikirstų ir jį varyte į kokią tarnybėlę išvarytų. 
Stačiai dusino Petrą! Tokia slogi, sunki buvo padėtis 

: namuose. Ir, jeigu ne motina, kažin kaip būtų dalykai 
nuvirtę. 

Vieną rytą motina rodomuoju pamojo Petrui, kie
me prie šulinio besiprausiančiam. Ir, žengiant jam per 
slenkstį, pašnibždėjo: 

—Kalbėjausi su tėvu. Apie tave. Šįryt geroj nuo
taikoj. Eik ir prašyk... 

Volungis įėjo į mažąjį seklyčios kambarėlį. Petro
niai antrą trobos galą jau buvo įsirengę. Sustojo vy
ras pas duris, atsirėmė staktos ir žiūri į tėvą. Širdis 
mėgina šokti iš krūtinės. Galvoje neatsiranda tinkamų 
žodžių. Čia dar sunkiau, negu eilėraštį parašyti. 

— Tai jau atsikėlei? — žvilgteri tėvas į jį, ant 
šono gulėdamas. 

— Jau. 
— Ar dirbai ką ? 
— Malkų sausų prakapojau. Duoną šiandien kepa. 
— Tai gerai. O ką daugiau? 
— Nieko. 
— Ilgai miegi. Matai. O studijuoti tai nori. Pirma 

reikia užsidirbti. 
Petras nulenkė galvą ir tylėjo. 
— Tai kaip? — klausė tėvas. 
— Noriu. 
— O aš maniau, kad jau man nebereikės dirbti. 

Sakau, sūnus namus ant kojų pastatys. 
— Ką tu čia kalbi! — ateidama iš kito kambario, 

kalbėjo Emilija. — Pastatys ant kojų! Susikursi tu iš 
vaikų... Tegu tik jie sau prasiplėšia... 

— Va, dabar ji man pasakė! — net pasirėmė lovoj 
Pilypas. — O kam aš vaikus auginau, kam vargau? Ne, 
senatvėj aš ir piršto su pirštu nesudursiu! Vaikai turi 
tėvams atsilyginti! 

— Eik. eik nekalbėjęs! Daug tu tėvams atsily
ginai? 

— O sakysi — ne ? Aš tėvus senatvėj užlaikiau. 
— Užlaikei... Kaip katinas lašinius. 0 vis niurgz-

davai. kad seniai mažai dirba, kad valgo daug... 
— Taip jau nebuvo, Emilija, neperdėk, — žvilg-

čiodamas į sūnų, sakė Pilypas. 
— Tai sakyk Volungiui, ar jam leisi toliau mo-

' kytis ar kaip čia bus... — kitu balsu pradėjo Emilija. 
— O tai vaikas graužiasi visą vasarą nežinodamas ir 
paklausti nedrįsta. Ir nei šen, ne; ten. Kartą klustelėjo 
lyg, tai nušnekėjai jai kažinkur: kas tave supras. 

.(Bus daugiau) 

\ 
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MIKSTO CENTRO LIGOS 
Dr. Otto L. Bettag, Illinois 

HKU- w««» - saga „^ s s CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS !J*22»=*EEE!!5=. 
sveikatos departamento direk- Restoranui "Neringa" reikalingos 

?HU, «*. kad mi««o « , „ ^ y ^ J ^ - ~ 
daugiau žmonių suserga džio
va ir proto ligomis, negu pa
kraščiuose arba užmiestyje. To
kią mintį j i s yra išreiškęs Vie
noje, Austrijoje, kur vyksta 
tarptautinis krūtinė* gydytojų 
kongresas. 

HELP HA.VTED — VYRAI 

Del mirties šeimoje parduodama 
pajamų nuosavybė: 2 namai po 3 
kamb. ant vieno akro žemės. Vie
nas pečiais apšild. Antras su pil
nu rūsiu, auto. gazu apšild. 2\z 
auto. garažas. Prieinama kaina. 

REAL ESTATE RE A L ESTATE S E A L ESTATE 

Reikalingas vyresnio amžiaus S»v. 8640 S. Normandy Ave., Oak 
prityręs BITCHEB'IS 

Nuo antradienio skambinti po 
8 v. v. HEmlotk 4-8366 

Laun. GA 2-2878. 

DĖMESIO! Namų pirkėjai 

SHUKIS REALTY 
9433 S. Pulasfci St. 

Tel L0dlow 5-5900 
MARQl'ETTE PARKF 

Kampas 72-os ir KJehmond. 5 
kamb. apačioj, S kamb. virSuj. Kuo 

Receptų kainos 
Daktarai prirašo įvairių re

ceptų. Amerikos Gyd y t o j ų 
Draugijos laikraštis AMA skel
bia, kad 6 .4 r

r receptų vaistai 
kainuoja 1 dol. ar mažisu, 
3 1 / , receptų vaistai kainuoja 
nuo 1 ligi 2 dol., 2 3 ' ; receptų 
kainuoja tarp 2—3 dol., 1 4 ' ; 
receptų kainuoja 3—4 dol., 
KKr —kainuoja tarp 4—5 dol.,' 
6 r ; kainuoja tarp 5—6 dol..: Išnuomojamas kambarys moteriai 

IŠNUOMOJAMA - FOB RE\T j^į pardavėjai visada nau-
lmjJ_-m_mm-rm--m.-wmmTm-m.-*m.m»-m-**-»— T * * 

N AMT SAVININKAI 
TARPININKAUTAME 

BITl' Iš.VIOMAVIMff 
PATARNAVIMAS VELTUI 

TIRIME LAIKIANY-M/Jl,' SARASĄ 

BELL-VARP.AS ReaJ Estate 
5455 S. Kedzie — Prospect 8 2233 

Išnuom. 4 kamb. butas (1 mieg.) 
Apšildymas ir karštas vanduo. 
Uždaras porčius. 

GBovehilI 6-2279. 

6—10 dol. ir 1.5'; kainuoja Pr ie m a ž o s šf™s- 9 a l i ™ a n ^ . d ° -, _ _ , , , tis virtuve. 11041 So. Spauldmg 

dojasi mūsų sąžiningu pa
tarnavimu. 

TALMAN REALTY 
CORPORATION 
2625 W. 7!st Street 

Chicago 29, 111 - RE 7-9400 

CICERO ir WEST SIDE 
Tel. CR 7-6441 

virš 10 dol. Vidutiniškai vienas 
receptas kainuoja apie 3 dol. 

Ave.. Tel. Hl 5-9448. 

Išnuom. kambarys. Valgis ga
minamas. Atskira vonia. Arti su
sisiekimo. BEverly 8-7798. 

Jieškoma dirbanti vedusių pora 
gyventi kartu su našle. 

BEverlv 8-7798 

PROGOS — OPPORTUMTIES 

Parduodama delikatesų krautuvė 
su butu. Seniai įkurtas, geras biz
nis, be kreditorių, aprūpintas pre
kėmis. Puiki vieta, netoli bažny-; išnuom. 1 kamb. butas. Gazu ap-
čios, mokyklų ir susisiekimo. Ilga,' šildomas. 3936 So. Rockivell Str.. 
sutartis (lease). Prieinama nuo- Tel. Vlrgjnia 7-5124. 

REAL E S T A T E 
Paskolos. N e j . Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. • ALONIS. 
N a m ų PRospect 8-2071 

MAKyiETTE PAUKO CKNTRK 
l'uiku> .~klji>a-> biznio gutvCj, .Mitr

iu- tu- parke. Geras ir PIKUS. SO.aito. 
l'rie itnrk.it » melų '.i Outų mūri

nis, u\i#ui<<i apsaugo, nuo potvynio, , 
uu guiu šildymai. Visi gružus butui, 
didelės pajamos. $4:;.u »i). 

2 butu niūru* 2 ĮHt *i, arti lietu- • 
VIŠKOS inokvKlos. i.šivlt: rūsio vamz
džiai, platus sklypu.-,, mūro g-ara-
ža-s. J34.400. 

Mii.'im- 2 butai, dvi šildymo sis
temos. <_iura/«as. . Arti mokyklos. 

I>ideii> "t kamb. niūras, šildymas 
guzą. i auto garažas. *i7.oou. 

Rūmo uiūrtnis, :i ^'.įžūs lutai ir 
biznis - auto garažas. s44.uu0. 

i>ulelė u»\<ruu ir gražus butas, 
mūrinis namas biznio gatvėj, gara
žas. J24.5O0. 

Naujas modernus mūrinis. :: mieg., 
išskelti vamzdžiai. Puiki konstrukci
ja. $i!».&oe. 

\|>.irlm< ntiiiK mūru.- IM butg, 
puikiai sutvarkyti butai, švarus tvir
tas namas. Gera vieta, dide.žs pa
jamos. 

4 butų mūrinis, alyva šildymas. -
auto garažas, virš $.">.'»00 nuomos, j 
arti mūsų ofiso. $34,M»0. 

:f butu gružus mūra-, naujas gazu ; 

šildymas. apsauga nuo potvynio, j 
alum. Langai. Geros pajamos. 
$:J1.4u0. 

8 kamb. mūras šalia tuščias skly- | 
pas. j rytus nuo parko, naujas gazu 
šildymas. $15,900. 

7 kamb. namas ;i:-t< 
centrinis šildymas, garažas. *14.4ov. , Metinių pajamų $12.»vu.OO. Tnrime nuoaavjrblu vkwr, taip pat 

4 metų 4 niH-s. mūras, 2 vonios, Ga#e Parke 10 butu apartmenti- j turime ir kliento, kuri* nori pirkti 
garažas irr-užus namas ir sklypas nis namas. Namas kaip naujas. 2 po i Kreipkitės 1 mft«U rastine, knr 
$^«.4(;o $12.:iH(i.0(i. Išlakios: Taksai *S.<»59.00 gausite 

Ta\<rna ir 6 kamb modernus bu- 5. 2 po 4. 6 po 3- Metinių paja-mų 
Ui-s. 11 metų mūrinis, šalia aptvertas i Oi), Prižiūrėtojas $1.200.00, ApsilUy-
sklvpa-s. $22.200. - mas $650.00, .Elektra ir vanduo 

Brighton parke arti mokyklos $164.00. 
švaru- i t.'iru mūrinis, du butai po >larquetle l*arke 6 metų 2 po 4V_> 

1 mūras. Nauja* 2 mašinų 

Parduodama gerai įrengta ta
verna, 4 kamb. butas. 1714 West 
46th S t VIrginia 7-9382. 

-Marųmite Parke j>rie 71 ir Camp
bell 6 kamb. 3 mi-'g. Kražus bunga-
lovv. l>vigubi langai ir daug kita 
prSedų. Plytelių sienos virtuvėj ir 
tual'-te. 2 auto. garažas. Pilna kai
na $2o.4«io.oo. 

Mar<itiett<- Parko centre krautu
vė ir o kambarių buias su 3 mie
gam. Butas labai moderniškai įreng
tas. Alyva—karštu vandeniu apšil
domas. Pilna kaina $25.700.00. 

>lar<iu«'ite Parko centre krautu
ve ir 5 kambarių butas. Butas turi j sienos iki s. kilimai salione Ir vai
ri iiii-Katn. Kabinetinė virtuve, ply- j gom. kamb. Air-condition vienetas. 
t«4iu sienos virtuvėj ir tualete. Pi- • Daug priedų. Gražiai apsodintas. Bu-
delS krautuvg tinkama rūbų ar mais- j vęs daktaro namas, 
to pro-kybai. Pilna kaina $^4.9oo.oo. Į BHIGMTO.V PARKK 

M*rųuette Parke 1 M aukšto 7 Arti 45-<y> ir Mozart. Mūr. narnas 
metu mūras. Namas seram stovyje, j su bungalovy stogu. Pilnas rūsys. 2 j 
Alyva apšildomas. Pilna kaina — butai po 4 kamb. Abu butai karštu : 
$24,S00.00. vand. apšiM. Xauji elektr. laidai. ', 

.Mar« .̂̂ ette Parko c<ntre ant pla- tTŽ*»rJ porčiai. Turi parduot:, sav. ; 
tau-s sklypo 4 butu mūras. Visi bu- pirko kitą namą j 
tai po 4 kambarius. Vienas butas DIDK1.KI sKIMAI 
skiepe 2% kambario. Kainas ir bu- 6 kamb. med. apkultas namas, i 
tai > ra pirmos klasei stovyje. Me- : 3 mjeg. kamb. Naujas karstfi vand. ' 
tiniai taksai $700.00. 4 auto. mūri- a^sud. Ant Garfield Blvd. arti 
nis garažas. Pilna kaina $y2,»ou»oo. | \w*j t e P n Ave. 2 auto garažas. Tuo- . 

I'aios I'arke ant % akro sklypo jau galima užimti, (mokėti $2.900. 
apsodinto gražiom eglėm ir vaisme- ; ARTI «5-OS <S PI'LAKKI . . 
džiais H> metų 'ranch" stiliaus mū- j Mūr. 2-ju butu. 6 m. senumo. 2 { 

• ras. Namas turi du miegamuosius. ! po 4 kamb. Karstu vand. apšild. abu j 
i Nuo sienos iki si<>nx>s kilimai. Alyva Į butai, [rengtas rūsys, su vonia. Ap- i 
i apšildomas. M<-tiniai taksai $340.00. j sauga nuo potvynio, {ėjimas is prie- ; 
! Pilna kaina $25.300.00 ' kio ir užpakalio. 2 auto garažas. 

Marquette Parke 11 butu apart- i Parduoti, pirkti ar Unuuayti na- j 
1 mentinis namas. Įvairaus dydžio bu- j mu* galite Čikagoj* ar Jo* prifiml— 

mokyklos, ' »ai. Namas labai geram stovyje, i aiuoae. 

NORI PIRKTI 

SKUBIAM PIRKIMUI 
Reikalingas 4 butų namas Mar-

quette Parko ar Gage Parko ra
jonuose. Siūlyti telef. CLearwater 
7-7388, po 6 valandos vakaro. 

BUHJDING & REMODELTNG 

Parduosiu arba mainysiu biznio 

ma. Geriausias pasiūlymas. 
Telef. Vlrginla 7-3870 

•JH— H^MH a i I I — II 1 ^ r „• Į, Į— u 1—1 , Į m n 

D Ė M E S I O ! 

RLVOS & VANDENS 
NETEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & Downspo«ts) 

DEDAME VARIO — "COPPER 
ALLOT" MKTALO RINA8 Ir VAND 
NCTEKAMIOSIUS VAMZDŽIUS už 
tokią pat kaina, kaip ir "galvanl-
zed". Jų niekad nereikia dažyti ir 
Jie ištveria neribotą laiką. 

f JMDlLlll 8 STOGC8 talaome ir 
atremontuojame. Garantuojami 6 
metams. 

Dl'MTRALKlfS IR "SMOKE-
8TACKS" Uvalome, atremontuoja
me Ir atitekame "tuckpolntlng". 

NAMŲ RINAS IŠVALOME Ir pa
taisome, tssmallname iš vldaoj Ir 
nudažome. Bua kaip naujos 

MOsu firma yra didžiausia Sloj 
•rlty, atliekame darbą kuo genau-

Išnuomojamas butas 3 kamb. 
2 aukšte iš kiemo. Suaugusiems. 
6816 JS. Roekuell St. 

6 kamb. $24,700. 
lt n-Ii ton parke morinis, 3 mo

dernūs butai, mūro garažas. $28.000. 
Koomim; House. y ras namas, 

narna. Yra seniai įsteigtas siuvėjo gražūs i>aidai. mod- mus šildymas, 
biznis ir 4 kambariai apačioje: 7 ! platus /k lypa* rani vieta, p a -

žios pajamois. »J4,»oo. 
Kitur 1 buUii ir dvi biznio patal-

kambariai viršuj. Gazu apšildoma 
Garažas. Sav. eina pensijon. 36(H 
S. Halsted St. LAfayette 3-4934 
Garažas. Sav. eina pensijon. 3606 pos 2 augštų mūras. $25,000 
j U..U.—A c+ I l fo ,» t to 4.A«*i <•!<*«> -ntžioj Ratvej liuksus di-

Išnuomojamas 4 kamb. 
2216 Hest 24th St. 

BIshop 7-6043 

butas. 

SAULĖTOJE FLORIDOJE 
išnuom. 2 kambariai. Jei kas no- išsikėlęs; 

2 NAMAI GAGE PARKE 
7 didelių kambarių moderniai I 

įrengta rezidencija ir 2-jų butų j ražas.^geras pirkinys, 
apšild. namas. Apsauga nuo po
tvynio, kilimai ir kiti priedai. Sav. 

raktai ofise. Norkus 

l*-lis 3 butų niūras, naujas Šildymas. 
i apsaugotas įrengtas rūsys, alum. lan-
j gai. brangūs karpetai, *34.80O. 

Ri/.nio mūrinis namas. . 2 butai ir 
maisto krautuvė, platus sklypas, ga-

iarguette Rd 
ir Western $3o,900 

mūrinis. 
Karužas. 

Briehum Parke. Puiki taverna su 
sale, 7 kamb. butas ir salia 60 p6-
dų sklypas.. Geras biznis — parduos 
rimtam pirkėjui labai prieinamon. 
sąlygom. 

A. J . GRIGAS 
REAL ESTATE — IXS«RA>'CE — 

NOTARY FCBiaO 
2&01 Weat 6»tb St- CUhaajn, UU 

Vtei telefonai rmmiorfc 6-S600 

K. VALDIS REAL ESTATE 
2655 West 69th Street 

R E 7-7200 arba R E 7-8534 
retų čia praleisti žiemą rašykite 2405 W. 51st St. WAIbrook 5-5031 j 
šiuo adresu: ~ " 

P . D U D O PROGA norinčiam jsigj'ti gerą i 
Rte. 1, Box 51 C, Oklaw:tha, Fla. grosernės biznj su mūr. namu. — BKIGRTON P A U K I . 

Marąuette Parko centre. Butas ! C k b. ir i kb. rūsyje 
„ " T T T . savininkui. Tel. WAlbrook 5-.J030. ^ V £ b'Jt*s' 
MISCELLANEOUS 

HEATING SERVICES 
Nemokamas apskaičiavimą* 

Geriausių žinomų firmų l.ENNOX. 
TIMKKM. WKIL-MclAln, REPl'B-
UC, K.EWANEK peklai, oro v««in-
tuval (air conditlonlng) visokių dy
džių. Instoliuojame karsto vanc> na. 

pakeičiame visas į gazą arba alyvą 
Jabartiniuose JOsų namuose ir į sta

rtai už žemiausias kalnas visame j garo ir šilto oro sistema*. Taip pat 
mieste. Visas mūsų darbas garan
tuojamas. Esame pilnai apsidraudė. 
Kreiptis galima dieną ar naktf ir I tomus naujus, 
sekmadieniais. Telefonai — y ^ r lk! i lM , k a r d 0 8 darbmi. 

LAsmdaJe 1-0047 arba DAItKAK GARANTUOTAS 
BOckweU s-8778 Saukite 24 vak 

Mle,.l jume p a t a r n a u k . ^ ^ „ „ ^ 7 . ^ 7 5 

NUPIGINTAS SKUBIAM PAR
DAVIMUI. Mūrinis. 2-jų butų na
mas apylinkėje Millard ir 26th St. 
4 ir 5 kamb. Karštu vand. gazu 
apšild. Pilnas rūsys. 50 pėdų skly
pas. 2 auto. garažas. Mokesčiai 
tik S140. $11.900; įmokėti S2.500. • butai 
SVOBODA. 3739 West 26th St. »*»•• 
LAvvndale 1-7038. 

4816 S. Keating Ave. 5 kamb. 
mūr. (3 m i e g j , 3J/2 m. senumo. 
Reikia greit parduoti. Pasižiūrė
kite apylinkę ir paskambinkite su
sitarimui. 

I 1 2 aukšto mūrinis. 4 ir 2V2 
kamb. 15 m. senumo. 40 pėdų 
sklypas. Nauja gazu šilima. Ga-

M»r. 2 po « k b. Arti mokyklos ražas Arti 87-tos ir Mozart. 
$ 2M6r% po 5 kb. ir Z kb. bt. rūsy. §20,500: įmokėti $2,500. 

Med. 2 po 4 kb. iii.ooo. 2-jų aukštų mur. 5 ir 6 kamb. 
GAGK PARKE: Med. 5 bt. s po i ir grožio salionas rūsy. Alyva šil-

5 kb. ir 2 po 4 kb. Pajamų $35." 

Mūr.. 6— 
$125 pj. ir 

NEPAPRASTA PROGA 
Savininkas "išsikelia j kitą valsty

bę, todėl skubiai parduoda 2 aukš- I 
tų mūr. namą su 2 bu t po 6 kamb. | 
ir biznio patalpa, šildymas karštu i 
vandeniu — alyva. 2 auto garažas, j 
Viskas fferam stovyje. $33.500. 

v IRTA SLSIDOMfm 
G_» " Ir i kmb. tned- na-

etimai Ąa tusti skly-
. r ai. *atybai. Viskas tik 

V 
fiVAK? »CR — 2x5 H 

Ir •'-• *" dtj sklypas, tinkamas 
uli^.- / statybai, Gage Pk. 
Apž; — geras! 

'x4 — MfRDjns 
Ga- Šilima. 37 p*dų aklypaa. { 

Br'grhroii Pk. $22,500. 
Sl2.«oe METIMV PAJAM V 

11 apartrnentų netoli 63-Ctos ir | 
California Ave. Narna* labai gerai i 
sutvarkvtas. Savininkas duos mor- į 
gtčių. $160,d00. 

DCOKJTE VASltVXMĄl 
Gage Pk. 2x6, mOr. Alyvos šiluma, i 

Platus sklypas. 2 auto garažas. • 
$29,000. 

PILNAI MODERXIftKA8 
S metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 

bungalotv $21.500. 
T I K $ i«wa 

2x6 ir 3 kamb. m»,-d. prie Mar
ąuette Pk. 2 auto garažas. $200 i 
mėn. pajamų. 

KERELIS BROS. 
C0NSTRUCTI0N C0. 

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
M E D I C I N O S R P R E K Y B O S 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ 

REPUBUC 7 - 8 9 4 9 
GSSO S. ALBANY AVE. CHICAGO 

STANKUS 
C0NSTRUCTI0N C0. 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virs 300 įvairių standar
tinių projektų. 

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 4-2013 

7403 S. WESTERN AVE. 
Chicago 36, Illinois 

17] 

„VIKO0"He3tingCo, 
Jreagia naujus Ir perstato se
nus VISŲ rūšių namo apšildy-

• mus. pečius (furnaces), gas ir 
alyvos "converslon burners", 

' vandens "boilers", vandens nu-
. tekėjimo rinas (gutters) ir at

lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu. 
4444 S. WESTERX AVE, Chi
cago. m. VI 7-3447 — D. Zo~ 
kauska*. Cicero tel. OI. 2-2017 
— V. Štuopys. 

Mūr. 2 po 5 kb. 5o -,. skl J19.S00. 
Mūr. hune. 9 kb. JIS.SOo. 
MARQIETTE PARKK: Mūr. * 

bt. 5-4-3-3 kb. Pajamų $2'jh ir sav. 

6 kb. $17.600. 
Kitur: 1 Vi a. 4«4 ir 4 kb. ir po

ilsio kb. rūsyje. $36.500. 

<ir 

\ 

VADOVĖLIAI LITUANISTINĖMS 
MOKYKLOMS! 

Jau septinti metai kai lietuviškosios mokyklos niudoja žinomo 
mokytojo A. RINKf'NO vadovėlius. Tai 
KKM.ŽIH Tf: I dalis, elementorius ir pirmieji skaitymai. 

I—II skyriui. Antroji laida. Kaina $2.00 
KRKOžlit'Tf: II dalis, skaitymai ir tėvynes pažinimo prad

menys. III ir IV skyriui. Trečioji laida. 
Kiti na . $3. o o' 

KRKCižDI'Tft III dalis, skaitymui ir tėvynes pažinime, v ii-
VI skyriui, antroji laida (ką. tik naujai at-
spHU.-srjinf't. Kaina $3.25 

Iliustracijos dali. T. Valiaus. 
Be to. galima gauti dienynų ir trimestrinių lm baigimo pa-

žymSjfmg. 

Gaunama Spaudos B-všj ŽIBURIAI, 
914 Dundas St. W„ Toronto 3, Ont., Canada 
Taip pat gaunama ir IKI- visus lk>tii\Kk<>s spaudos |>latint<»jns. 

^ 

5322 S. CHRISTIANA 
5 kamb. bungalow. Ąžuolo me

džio papuošimai. Autom, alyva 
apšild. Mažas įmokejimas. Telef. 
CLearbrook 9-0807 arba CEntral 
6-0963^ 

Parduodami sklypai prie ežero. 
100x200 pėdų. S1.600: įmokėti — j 
$500. Lake Como. Wisconsin. TH. 
I^ke Geneva — CHestnnt 8-3564. 
Sam Ouaranta. 

Prie 67-os ir California 
Pirksite sklypą arba pastatysime 
rezidenciją labai geroms sąlygoms. 
Skambinkite dėl šios retos progos. 

RKpublic 7 9401 

NAUJAS MODERNUS 
9 APARTMENTŲ NAMAS 

Priešais Marąuette Parko. 
Tik pirkėjai šaukite — 

HEralock 4-2323 

Simaitis Realty 
2737 W. 43 St. 

CL 4-2390 

MAROT/ETTE IR RRIC.HTO> PK. 
! Mūr. 2\6 kamb... -.Id. gar. $2.~>.*00. 
. Mūr. 2x5 kamb. šild. gar. S20.500. 

Mūr. 2x4 ir 2 kamb. gar. $21.500. 
Med. 2 apt.. puikus . . . . S16.9O0. 
Med. 6 kb. ir kr.. tuSč. lot. *9.fN)0. 
Mūr. 12 apt. $13.000 nMt. pąj. įnerti 

i $15.000. Sav. duo-. paskola tš 5Vi 
Prie* pirkdami namus būtinai pa-

: tikrinkite mus. 

BUDRECKAS 

dymas. Garažas. Brigbton Parke. 
Pamatę įsitikinsite. Tik $26,900. 

2-jų aukštų mūr. — 6 ir 6 kmb. 
Plytelių vonios. Garažas. Tuoj pat 
galima užimti. Arti 62-ros ir Mo
zart St. Pasiūlymai priimami. ^ ^ ^ 

2-jų ankštų medinis sn atskira ! po^ 2**po> 6""k»mb. 
sklypu. Rūsys. Plytelių vonios, Tik$26,600 

P. LEONAS 
BEAL ESTATE 

2735 Wott 7lsf Strtft 
TeL WAlbrooli 5^015 

Polkas marinis ant plataus akly 
t mas. garažas, s 

gfdustrijos bei ofisų pastatai. S 
§Taip pat įvairūs pastatų re- s 
smontai. 

modern. virtuvės. Tuoj pat gali 
ma užimti. Arti 64-os ir Homan 
Tik S19.900. 

2-jų aukštų mūrinis — 6 ir 5l/z 
kamb. ir 3 kamb. 37 vedų sklypas. 
Vandens apsėenimo kontrolė. Ga
zu karštu vand. šildymas. Gara
žas. $165. mėn. pajamų ir sav. 
butas. Arti 60-os ir Campbell Ave. 
Duokite pasiūlymą. 

2-jų aukštų mūr. 5 ir 5 kamb. 
Alyva šild. Mūr. garažas. Plyte
lių vonios. Alumin. langai. $115 

t08i ARCHEV AmYIV3384:^ j a n g 0
i ^ a v - butas- G a g e Par-

Brlghton Parke: .Mh>. * po S S 
kamb. Centr. 511d., 2 mas. (ar. Arti S 
susisiek, ir mokyk. $26,000. •Stsse TO <•«*«. c*, r-t.- ui -

t batai. <—S—I kamb. j S 2456 W. 69th St., Chicago, III. ~ 

L STAŠAITIS 
Statybos kontraktorius 

*-,. .-iS^Cfe... ̂ ^ i 

Mūrinis I Vi a. (5 ir 3 viršuj). 

/S SKELBKITfiS ORAUtiB 

Jr % 

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio! 
VISIEMS LIETUVIAMS PROGA ĮSIGYTI VASARNAMJ 

NAUJOJE LIETUVIŲ KOLONIJOJ. 
ĮSIVAIZDUOKITE TYfty MIČIGANO EŽERĄ, PUŠEUM APAUGUSIAS RALT/iS 
SMĖLIO KOPAS, LIETUVIŠKA ATMOSFERĄ IR TIK PUSANTROS VALANDOS 
RU0 6IKAG0S! 

Vist littuviai yra kviečiami pasinaudoti Šia tikrai rota proga įsigyti nuosavą 
sklype su vasarnamiu ant pat MicJtigano ežero kranto. Dauguma namu turi po 
2 butus, kiekvienas kutas po 2 miegamuosius. Visi butai skoningai įrengti 
gerais baldais, [mokėt reikia tik $1000. 

Pilna kaina tarp $5400 ir $8000 
Dar yra liko 16 vasarnamiu. Pirmi 5 pirkėjai bus apdovanoti naujais sodo 
baldais. 

Del tolimesnes informaciojs skambinkite — 

ALGIMANTUI GRIGUI HEmlock 6̂ 2500 

614 kamb. mūrinis. Naujai at-
garaža*. art . „os. ?19.5oo. remontuotas. Nauja gazu šiluma. 

.Mūrinis 
garažas, ar 

.Medinis I »4 a. (.", ir 4 viršuj), ga
ražas. Mar'iucttc p. $10.000. 

Mūrini* 12 ap;irt.. virš $13.000 pa
jam u. Geros pirkimo sąlygom. 

MūrinU nauias z mieg. $18.000. 
Mūrinis n«ujas 3 mk-g. $19.500. 
Mūrinis naujas 3 mieg. $-'0.500. 
Mūrinis 3 mice M. p. $lS.0oo. 
I»ta- 2.*>\I25. Brighton p. $2.500. 
1/Otu.s 2.->xl2r>. Grig" p. $4.500. 
I»tas .">0\12.*>. Cage p. $9.500. 
Mūrinis 6 kamb. Gage p. $17.500. 
Mūrinis ' kamb. M. p. $U,800 
Mūrinis .•?*."> Brighton p. $29.500. 
Mūrinis 6 metu Gago P. $17,500. 
Medinis 5 kamb. M p. $12.800. 
Medinis 5 V:..."u. : - ekstra 26 p. 

lotas. G. P'.rke. $!3,<<oo. 

Geros pajamo* »16.000^ g Tel. Ofiso ~ WA 5-9730 5 
Marąuette Parke: Hwr. 6 kamb. S V««IM vtf «_«<J-7« S 

(3 mieg.) bungalow. Platus sklypas, !S «amų rti H-li.MS -
erdvus kamb. $18.500. ailllllllllllllHIIHIIIIHmill'llimillllllllH. 

Netoli ChicagOB 24 H akro žem»s "^ 
su troMeiala. $7,800 

M. $ I M K U S 
BEAIi ESTTATE — OTSCBAHCEB 

4259 So. Maplovrood Avo. CL 4-7450; TA 7.2046 

PASKUTINE PROGAI 
Netoli Marqo«tt» Parko parduo

dami M-ją mieganm mur. namai. 
- kamb. (5 • 2 viršuj), j r.aražas. Alumin. langai. Arti 62-j Q*» šitam*, aįtmmpt nuo jpotvy-

: os ir So. Campbell. $19,500. nkt, piytelic vonio* ir vfrtoveo. 
»* * *^ D 4 Be to dar apylinkėje tarime ke-
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Drandhno Reikalais 
J. BACEVIČIUS 

Š I L D Y M A S 
A. Stančiauskas instuliuoja vi

sti geriausių Amerikos firmų gazi 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces), visrj dydžių oro vėsintuvus 
bei Air Conditioners ir atlieka vi
sos skardos darbus 

7304 So. Rockvrell Street 
Tol. GRovehill 6-7875 

Ietą Žemės sklypo ir priimame 
užsakymas. 

MOPEL HOMB 
D ET i 1 l / A D D A C 77th * WHIPPLE ST. 
D C L L V H K r A O ! Atdam apfifirfjknoi sekmad. oao 

REAL ESTATE i Ud 0 v. v. 
General Insurance. Notary Public F. PETRAUSKAS 00. , Boildera 

6495 SO. KEDZIE AVENUE Į „ ^ ^ ^ J Į į C į H ^ Į . . „ i r , 
Tel. PRospect 8-22SS ~ ^ ''"•r" " ' " ' '••'' ~ •'"• 

LYONS. 2-jų butų pajamų na- : FEriMNGAl_rjnrESTPOWTg 
PajamŲ mūrinis bnng. — $100. j mas. 5 kamb.. 3 mieg.; 2-me aokš- . „„«<„„.„,,„„,, ^ l l S ^ I - * . ^ , ^ —-, 

Plus *av. butaS. , „ . 0 0 t ; t e 4 k a m b . P a j a m u
S

$ 9 0 per mėn. Se'^Znto^Unkasr^uS 
M A R O U E T T I L A N D Modern vonios, sr ;nteles virtuve- apaugus; sklypą *r dldesnj *«m«s 
m m • • ^ w m. i • m. m m n wr _ - . . . , , * » , . , . - . . plota. Kai kurie 19 IV Trasa tvenki-

I JUOZAS ŽEMAITIS 
1B VICTOB SKADF 

HEATING OONTRACTORS 
{statome šiltu oru pučiamus 

, pečius, vandens boilerius, oro 
vėsintuvus, ir skardos darbai 
(sheet metai work) 
CICERO HEATING ANb 

SHEET METAL y 
2451 So. Kedzie Avenoe 

Chicago 23, III. 
LA 8-6622, Bes. OL 6-0412 

2517 T**. 69 St. P R 6-0956 je. 50 pėdų sklypas. Mokesčiai 
S130. 2 auto. garažas. Pilnas rū-

i sys. §21.500: įmokėti $5,000. SVO-
: BODA, 6013 Cermak Rd. BIshop 
i ^.-2162. 

i 0 P E N M O O S E 
1 Šj sekmadienį nuo 1 iki 4 vai. po-
i piet 2452 VV. 45th St., prie gero 
| susisiekimo, krautuvių, bažnyčios 

ir mokyklų, naujas 5'Ą kambarių 
bungalow, 3 mieg., salionas, vir-

! tuvė ir mažas valgomasis. Apsau-
Savminkai parduoda vasaniete g a n u o p o t v v n i o , plvtelių sienos 

N'ida. Sand Dunes. Beverly Shores, virtuvėje ir tualete. Pilna kaina — 
Ind.. prie Michigan ežero, kunoje S19.40O. Dėl informacijų skaimbin-
yra kambariai, valgykla ir vei- k i t e HKmlock 6-2500. 
kiantis baras. Biznis plačiai žino- • •—— 
mas ir gerai išdirbtas. Kreiptis j BRIGHTON PARKE 
savininką P. Kalvaitį, Nida, Be- Netoli 45-tos ir Washtenaw 
verly Shores, Ind. Tel. Michigan Ave 

REU ESTATE-INSURANCE 
NORKUS & ASSOCIATES 

2405 W. 51st Street 
WAlbrook 6-50SO 
Vak PR S-SA7A 

Trečiadieniais uždaryta 

Parduodama lietuviška 
vasarviete 

plotą. Kai kurie 19 jų yra su tvenki
niais. Teirautis/ — 

CLesrtratar ?-Ttt« 

Mes turime namų priemiesčiuose 
ir Chicagoje nuo $16,000.00 iki 
20,000.00 Nereikalinga įmokėjimo 
(down payment). Mokate kaip 
nuomą. 

SOUTH StftVRBAN 
RKAf/TV ft IUTM>ERS. INO. 

GBSmttAMj rONTBACTOKS, 
7942 So. WESTEBN Ave. 

Tel. PRospect 8-7788-89 
CHICAGO 20, ILL. 

Citv Triansle 2-2711. 

BERWYN. Roominghouse, 5V2 
kamb., 3 pavieniai kamb. ir 4 

parduodama 2-jų butų po j ftamb. butas savininkui. Pajamų 

A R T I S T I C 
S T O N E 

BUILDERS 
Higieniškų, nedegama, ne-

senstamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
br jų vykdymas. 

000 West 80th Street 
Chicago, Illinois 

Tol .—ST 3-2150 

Pirkite Apsaugos Bonu* 
5 kamb. labai gerai prižiūrėtas na
mas. Mažas įmokejimas. Kaina že
miau S15.000. REpublic 7-9566. 

JEI TIK GERO NAMO REIK, 
TU PAS ŠIMKŲ TIK U2EIK. 
JEI U2EITI PER TOLI. TAI PASKAMBINTI GALI; 
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS. NEMOKAMAI APSKAIČIUOS. 
JEI REIK, PLANĄ PADARYS — GERAI. PIGIAI PASTATYS. 

tf 
V. Š I M K U S 

2613 W. 7lst Street. Tel. PR 8-4208 ir TE 9-5531 

$220, plius butas. Apylinkėje 22nd 
ir Ridgeland Ave. $21.500. SVO
BODA. 6013 Cermak Rd. BIshop 
2J162. 

MARQUETTE PARKE — Ge
ras pirkinys. 3608 W. 67th Plaee. 
4 kamb. bungak>w, 2 mieg. Auto. 
alyva apšild. Alumin. žiem. lan
gai ir sieteliai. Potvynio apsauga. 
Plytelių vonia ir virtuvė. 32 pėd. 
sklypas. 2 auto. garažas. Arti par
ko, mokyk., krautuvių ir susisie- ! 
kinio. Agentai prašomi nesikreipti, i 
Savininkas. 

http://itnrk.it


* 

Šeštadienis, 1960 m. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
NAUJA JftGA ALTORIAUS 

TARNYBOJE 

Rugpiūčio 28 d. 12:15 vai., 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je kun. Simonas Jūreivis Raz-
mus atnašavo savo pirmąsias 
mišias. Bažnyčia buvo sausa-' 
kimša žmonėmis, daugiausia 
buvo matyti naujųjų ateivių, 
ypač tokių, kurie Vokietijos 
Blombergo lageryje išgyveno 
su naujojo kunigo šeima trem
ties metus. Rašančiai teko 
Blombergo tremtinių lageryje 
gyventi po tuo pačiu namo ?to-
gu su Marcele Razmiono ir jos 
dviem vaikais I rute ir Simuku 
(Dabartiniu naujuoju kunigu). 
Razmienė paliko našle su trem
timi iš Lietuvos, tačiau savo 
sunkią vaikų auklėjimo pareigą 
atliko pavyzdžiu daugeliui šei
mų, kurių vaikus turi laimės. 
auginti ir auklėti abudu tėvai. į 
Ne kartą teko girdėti jos nuo-, 
stabius pamokinimus r asikal- j 
bėjimo forma su vaikais, kur ji I 
diegdavo sveikas pažiūras j gy- j 
venimą, nustatydama bręstan
čių vaikučių kelią, katalikės j 
motinos principų gauėmis. ! 

Kaip vėliau paaiškėjo, tuomet i 
nis Blombergo lietuvių stovyk
los kapelionas kun. K. Juršė
nas, savo kilnia kunigo asme
nybe, padaręs jaunam mišių I 
patarnautojui Simonui lemia
mos įtakos, pašaukimo proble
moje. Emigracijos banga Raz
mų šeimą perkelia j Ameriką, 
Eas t Chicagą. Pirmiems dole
riams duonai ir mama ir Simo
nas pateko į fabriką. Nesutik
damas jokio priekaišto, bet tik 
padrąsinimą iš motinos ir se
sutės, po metų sunkaus fabri
ko darbo, Simas įstojo j Quig-
ley paruošiamąją kani^ų semi
nariją, kurios ponkių metų 
kursą Simonas baigė per du 
metus. Po to trejus metus stu
dijavo Mundelein kunigų semi
narijoje ir ketverius metus Ita
lijoje, Romos Gregorijano uni
versitete — teologijos mokslus. 
Gavęs kunigo šventimus 1959 
m. gruodžio 19 d., sekančią 
dieną atlaikė savo pirmąsias 
mišias, kuriose dalyvauti nuvy
ko į Romą ir jo motina Marce
lė Razmienė. Pažymėtina, kad 
Romoje jaunasis klierikas Si
monas Razmus visa širdimi bu
vo įsijungęs į ateitininkų veik
lą. 

Sėkmingai užbaigęs kunigys
tės studijas kun. S. Razmus 
pereitą savaitę — grįžo Chica-
gon pas motiną ir sesę bei svai 
nį — Mitkus. Minėtą sekma
dienį dalyvaujant miniai dva
siškių, giminių, draugų, pažįs
tamų ir smalsuolių jaunasis 

HOME ARTS for '60! 

kunigas Simonas buvo iškil
mingai atlydėtas prie Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios altoriaus 
ir asistuojant vietos klebonui 
prel. D. Mozeriui, kun. P. Kelp
šai, kun. V. Memėnui, atlaikė 
savo pirmąsias mišias Chica-
goje. Svečias iš Montrealio 
kun. J. Borevičius pasakė mo
mentui pritaikintą įspūdingą 
bei reikšmingą nepamirštamą 
pamokslą. Vargonininkas J-
Kudirka buvo specialiai paruo
šęs chorą giedoti sudėtingas, 
melodingas mišių giesmes, ku
rios skambėjo pakiliai maldin
gai. Giedojimą paįvairino Lie
tuvos operos sol. Izabelė Mo-
tekaitionė, išpildydama Ave 
Maria ir Panis Angelicus. Pa
sibaigus mišioms jaunasis ku
nigas asmeniškai palaimino 
kiekvieną pamaldų dalyvį. Po 
pamaldų apie pustrečio šimto 
kviestinių svečių susirinko vai
šėms, parapijos svetainėje. Vai
šes paruošė gabi kulinarė Nor
vilienė. Oficialią dalį sklandžiai 
pravedė kun. P. Kelpša. Jau
nąjį kun. Simoną sveikino eilė 
garbingų kunigų, svečių, drau
gų, džiaugdamiesi jo turtingu 
pasiruošimu kunigystei, linkė
dami geriausios atpities. Sve
čių tarpe buvo matyti vyresnių 
kunigų net iš tolimesnių Chi-
cagos apylinkių, kaip kun. dr. 
Celiešius iš East Chicagos, 
kun. dr. Urbonas iš Gary, kun. 
J. Borevičius iš Montrealio, ke
letas jaunų amerikiečių kunigų, 
studijavusių kartu su Simonu 
Mundelein seminarijoje i r kt. ; 
Iš eilės sveikintojų ir kalbėto
jų reikšmingiausias kalbas pa
sakė vietos klebonas kun. prel. 
D. Mozeris, optimistiškai pasi
džiaugdamas, kad jo parapija 

; turėjo laimės išklausyti pirmo 
jauno "DP" kunigo mišias iš 
jaunimo tarpo, ir širdingai j am 

' palinkėjo šviesios ateities. Kun. 
K. Juršėnas iškalbingai paste
bėjo apie kunigystės luomo rim-

j tį bei žmonių statomus perne-
i lig didelius reikalavimus kuni

gui. Tuo patim ragino jauną 
, idealistą nepabijoti sunkių pa-
! reigų ir visuomet ištesėti. Mo-
I tinų Klubo pirm. mok. E. Abel-
I. kienė įteikė kunigo motinai Raz 

mienei puokštę gėlių ir iškal-
i bingai pasidžiaugė taurios mo-
! tinos žemaitės tvirtybe, — pa

aukoti vienintelį sūnų .altoriaus1 

ta rnybai . Į visus sveikinimus 
ir linkėjimus a tsakė pats pri
miciantas kun. Simonas Raz-

j mus , apgalvotu, pasvertu žo
džiu, — pirmoje vietoje padė
kodamas Aukščiausio valiai ir 
Motinų Motinai Marijai už pa- ' 
šaukimą ir priėmimą i savo 
dangaus nužemintų tarnų eiles. ' 
Šiltais žodžiais, kaip geras sū-
nus, padėkojo ir savo motinai, ; 

seseriai ir svainiui, už visą jų ] 
gerumą, pasiaukojimą ir meilę I 
įvairiausiose gyvenimo valando
se. \ 

Šiltas ir jaukus pobūvis už-
si tęsė keletą valandų. Sugiedo-

Į t a solenizantui Ilgiausių metų. 
: ir daug gražių liaudies dainų. 

Svečių ūpas buvo pakilesnis ir j 
džiaugsmingesnis nei per links-
miausias vestuves. 

J . M.: 

— Sovietų diktatorius Nikita 
Chruščevas vakar išvažiavo trau 
kinius iš Maskvos į Helsinkį, 
Suomijoje. Suomių pareigūnai 
šios savaitės pradžioje buvo nu 
stebinti, kai Chruščevas prane
š i , jog jis a tvyksta į Helsinkį 
dalyvauti suomių prezidento 
Urho Kekkoneno 60 metų su
kakties iškilmėse, kurios bus 
šiandien. 

KAZYS ČESNAUSKAS 
6801 So. Talman Ave. 

CHICAGO 29, ILL. 
HE 6-2812 ir GI 8-4938 

• Generalinis kontmtortua 
nauju namų statybi.1, Jvai-
ri-ma rvinoniau.d Ir narni) per
tvarkymam* • Turime dideli 
patyrimą namų statyboje. • 
F a t y s atliekame cemento ir 
ocd2io darbus • Apakalclavi-
uiai nemoKamai. 

VERTIMAI IR BENDRŲJŲ 
PATARNAVIMŲ BIURAS i 
Moksliškieji ir techniškieji 

ver t imai ; vertimai teismuose bei 
susirašinėjimai su įvairiomis įs
taigomis. Notarijaliniai patvir
t inimai, privati korespondenci
j a . Egzaminams J.A.V. pilie
tybei įgyti paruošimas. 

Lietuvoje gyvenantiems gi
minėms į J.A.V. iškviesti val
diškai patvirtintųjų "pakvieti
mų" paruošimas anglų ir rusų 
kalbomis ir taip p a t "afidavi-
tų" sudarymas . 

J.A.V. užsienio pasui bei įvai
r ioms vizoms gaut i formalu
m o atlikimas. 

Prašome kreiptis tel. GR. 7-
2717 į Voldemarą Getlingą bet 
kur iuo laiku. 

Klijento patogumui, darbas 
ta ip pa t galės būti paimtas iš 

; namų. (Sk.) 

i PAJIESKOJIMA3 
i 

I Ona Dambrauskaite-Jasienė, duk
tė Julijono, gim. Drapstų km., 

; Rietavo rajone, jieško savo brolių 
i KAZIMIERO ir JONO DAM-
| BRAUSKŲ, išvykusių iš Lietuvos 
' į JAV 1910 m., gyv. Chicagoje. 
I Jie patys arba apie juos žinantieji 
i prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
Ona Jasienė, Stumbrių kaimas, 
Girėnų paštas, Rietavo rajonas, 
Lithuania. 

Shirt In Duplicate 

1448-8 
14"-16" Neck 

Jieškomas STASYS ŠLIMAS, 
sūnus Antano, gimęs 1906. Apje 
jį neturima žinių nuo 1944 m. Sta
sį Šlimą, arba turinčius žinių apie 
jį prašo atsiliepti: Jonas Spac- \ 
kauskas, 911 West 33rd St.. Chi-
cago 8, 111. 

Kazimieras Mauragas ieško gi
minių Bostone: pusseseres VERO
NIKOS GRIGIENĖS ir pusbrolių 
PETRO MATILIONIO ir JONO 
VAITKAUS. Rašyt antrašu: Šiau
liai, Gegužės Pirmoji g-ve Nr. 41, 
bu t. 18, Lietuva. 

Jieškomas TEOFILIUS BANIO
NIS (ar Banevičius) sūnus Mo
tiejaus, kilęs iš Margių km., Varė- . 
nos rajono. Į Ameriką atvykęs 
prieš karą. Jieško jo brolis Pra
nas Banionis ir sesuo Eva Bane
vičiūtė, gyv. Margių km., Varė
nos II rajonas, Rud. paštas, 
Lithuania. Atsiliepti šiuo adresu: 
K. čriočys, 1015 Branch Avenue, 
Providenee, R. h 

Home Art for *B<» - knyro.ie ra
site vertinau pamokymu (aneln kal
ba) apie siuvimą bei rankdarbius ir 
pasirinkimą gražių pavyzdžiu. 

Kaina 50c. 
DRAIKAS PATTIRV DI--.PT. 

4545 \V.M K:5rd Stre«t 
Chiraico 2». Illinois 

Greitesniam pristatymui pririškite 
dar po 10c a i IctektK-na iškarpą per-

Marškiniai ir bliuze. >'o. 1448 su 
PHOTO-GI IDK instrukcijom (anplų 
kalba) bliuzf-s popierinę iškarpą jja-
lite Kauti šių dydžiu — ai7.cn 10, 12. 
14. 16. IX. 20. IVr krūtine 31 iki 
40. Si/C<- 12, p"r krūtinį 32. r'ikia 
2 T/S jardo K—coliu medžiagos; % 
jardo kontrastines spalvos. 

No. IIIHItsu ['HOTO-Girorc in
strukcijom (an^'lų kalba) marškinių 
iškarpą jralitc Rauti šiu kaUo dy
džių nuo 14" iki 1C". Siz« 1 4 *į 
(kaikol dydžiui) reikia 3 5/x jardo 
tiv-d/.iajros -i.) o i i u pločio; v4 jardo 
kontrastines spalvos. 

Kiekviena iškarpa kainuoja po 35c. 
Siųskite 35c kartu su užsakymu. 

Pažy'i le.kito kokio dydžio. 

T KAI ;..*-<* PATTKRV DFPT. 
».->4.> « i » l «?rd Street 

CbiCaco 2». Illinois 

Grei t ' -;ni;;tll 
dar loc petį 

pristatymui pridėkite 
įtuuiu — first cluss. ' ^ 

Mykolas Daunoras 
Gyveno 1621 S. Ruble St. 
Mir€ rutfp. 30 d., 1960. 5 v. 

vak.. sulaukęs 69 m. amžiaus. 
Gim§ I,ietuvoje. Kilo iš Kau

no apskričio. 
Amerikoje išgyveno 35 m. 
Pasiliko didel'ame nulifidi-

me sūnus Kdtvard ir kiti gi
minės bei draugai ir pažįsta
mi. » 

Kūnas bus pašarvotas 1<i 
vai. ryte s^kmad. rujrs. 4 d. 
Petro Gurskio koplyčioje. 718 
W. ISth St. 

I^ajdotuveis jvyks antrad. 
rugsėjo 6 d., iš koplyčios S:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Ine-
vo. Apvaizdos parapijos bažny
čią kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veltontes sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 
Sv. Kazimiero kapines. 

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

Niillfule- sčinu-. 
laidotuvių direktorius Pet

ras (Jurskis. Tel. SKeley 3-">7 1 1 

Del staigios ir netikėtos 
A. t A. FRANK C. ORESKOS 

mirties, reiškiame nuoširdžię užuojauta 
PONIAI JULIJAI ORESKIENEI 

ir jos sūneliui Juliukui-Pranui ir kartu su jais 
liūdime. 

Petronėle ir Juozas Kinderiai 

Netekus brangaus tėvelio 
A. + A. 

DR. A. DAMIJONAIČIO, 
liūdesio valandoj sūnus: Algimante su šeima 
ir Vitalj nuoširdžiai užjaučia 

Janina ir Ramojus 
Mozoliauskai 

A.-(-A. 
WILLARD CTHOMMEN 
Gyveno 7232 S. Millard Ave. Tel. LU 2-8087 

Mirė rūgs. 1 d., 160. 4:15 vai. p. p., suluakęs 32 m. a.mž. 
Gimė Chicago, Iii. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary (Meškauskaitė), 
tėvai John ir G<*rtrude Thommen. brolis Howard. broliene 
Elizabeth. jų vaikai: Trudy ir Kenny, uošvė Mary Meškauskas, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home kop
lyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks antrad., rūgs. 6 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėtas j kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, tėvai, brolis ir kiti gimines 
Laidotuvi direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345 

Dvejų metu mirties sukaktis 
A. f A. 

ANTANAS J. PREIBIS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą. kurio netekome 1958 m. 
rugsėjo 4 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gn ilestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios rugsėjo mėn. 4 d. 11:45 
vai. ryto švenč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje: ir 
4-rios Šv. Mišios rugsėjo 5, 6, 7 ir 8 dienomis Tėvų Marijonų 
Vienuolyne, Chicagoje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Antano P. Preibio sielą. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, marti ir anūkai 

A. + A. 
MARCIJONA ANTIKAUSKAS 

(RAUGALAITĖ) 
Gyveno 3427 South Lowe Avenuue 

Mirė rugp. 2 d., 1960. 1:25 vai. ryto. Gimė Lietuvoje. 
Kilo iš Šiaulių apsk.. Pakapės parap., Nuajamiesčio kaimo. 
Amerikoje išgyveno 60 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Frances VVer-
telka, žentas Kazimieras ir Ona, sūnus Juozapas: marti Bar
bora Antikauskas (mirusio sūnaus a. a. Kazimiero našlė), 5 
anūkai: Seselė M. Dolorosa. kazimierietė. Raymond Wertelka. 
jo žmona Teresė. Theresa Shirkey. jos vyras Carl. Helen Ford. 
jos vyras Pat riek. Donaid Antikauskas. jo žmona Evelyn. 7 
proanūkai, kiti giminės, druagai ir pažįstami. 

Priklausė Tretininkų, Maldos. Gyvojo ir Amžinojo Rožan
čiaus Draugijoms. Buvo amžina narė Šv. Kazimiero Seserų 
Rėmėjų Draug. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. Phillips kopi.. 3307 S. Li'uanica 
Ave. Laidotuvės įvyks antrad.. rūgs. 6 d., iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus nulydėta j Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, žentas, sūnus, marti, anūkai ir prnanūkai 
I,aid. H i r- kt Ant. Al Phillips. Tel. YArds 7-3401. 

A. f A. 
DR. ANTANUI DAMIJONAIČIUI 

mirus, klases draugui, jo sūnui Algimantui 
su šeima ir artimiesiems reiškia nuoširdžia 
užuojauta ir drauge liūdi su jais 

Kun. Vytautas Memenąs 

I 

A. T A. 

MED. DR. A N T . DAMIJONAIČIUI 
mirus, didžiausio skausmo prislėgta velionies 
našle ponia Jadvyga, sūnus: Algį su šeima, 
Vitali, Vingauda, Donatą ir dukra Dalie šir
dingai užjausdami liūdi 

B. V. G. A. Maciuikai 

P A D Ė K A 
A + A 

MORTA ANUŽIENĖ 
STULPINAJTĖ (STANKIKNft) 

Mūsų mylima motina mirė 1960 m. rugp. mėn. 4 d. ir buvo 
palaido! a rugp. mėn. 8 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Visų pirmiausiai dėkojame didž. gerb. prel. D. Mozeriui. gerb. 
kunigams: J. Stankevičiui. Pr. Kelpšui. P. Juknevičiui ir J. Gil
bertui už aplankymus ir patarnavimus ligoje. 

Dėkojame gerb. kun. J. Stankevičiui, kun. B. Vaišnorai. 
MIC, kun. P. Kelpšui, Tėvams Servitaims: M. Dennehy. J. Mul-
roy ir A. Gaydos už atsilankymą šermenyse ir už atkalbėjimą 
šv. rožančiaus ir Šv. Mišių aukas. 

Dėkojame gerb. kunigams: P. Kelpšui, P. Juknevičiui, A. 
Karobliui, V. Mikolaičiui ir Pr. Jokūbaičiui už atlaikytas Šv. Mi
šias ir pamaldas bažnyčioje. Dėkojame kun. A. Miciūnui, MIC. 
Tėvams Dominikonams: T. M. Sparks ir G. O'Connell už daly
vavimą laidotuvėse. 

Dėkojame gerb. kun. Pr. Kelpšui už paskutinį patarnavimą 
ir pamokslą kapinėse. 

Dėkojame gerb. Motinai Adoratai ir visoms seselėms kazi-
mierietėms už šventų Mišių aukas, maldas, atsilankymą šerme
nyse ir dalyvavimą laidotuvėse. 

Dėkojame grabnešiams. vargonininkui J. Kudirkai, laidotuvių 
direkt. A. Bieliūnui už paskutinį patarnavimą. 

Dėkojame giminėms, draugams, pažįstamiems, visų draugijų 
nariams už Šventų Mišių aukas, už maldas, už gėlių aukas, už 
atsilankymą šermenyse ir už dalyvavimą laidotuvėse. 

Širdingai dėkojame visiems, kurie kokiu nors būdu išreiškė 
užuojautą mum; ir kokiu nors būdu kad ir mums nežinant pri
sidėjo prie paskutinio patarnavimo mūsų didžiai mylimai moti
nai a. a. Mortai Anužienei. 

Nuliūdę —Dukterys Mary Stankus ir Seselė M. Theresia 
bei kiti giminės 

P A D Ė K A 
Žydinčios vasaros viduryje, negailestinga mirtis išplėšė iš 

manęs brangią ir vienintelę dukrelę 
A. + A. 

JANINĄ PAŠKONYTC 
Ji mirė rugp. 13 d. ir buvo palaidota rugp. 17 d. šv. Kazi

miero kapinėse. 
Didelio ir netikėto skausmo valandoje susilaukiau daug pa

guodos, užuojautos ir paslaugos iš mano artimųjų ir prietelių. 
Negalėdama asmeniškai visiems padėkoti noriu nors šiacne laik
raštyje tarti nuoširdų ačiū. 

Pirmiausia dėkoju gerb. Prel. Paskui už atlaikytas gedulin
gas mišias ir atkalbėjimą rožančiaus koplyčioje. 

Dėkoju gerb. Kan. Zakarauskui už atkalbėjimą rožančiaus 
koplyčioje, už įspūdingą pamokslą mišių metu ir palydėjimą į 
kapines. 

Dėkoju gerb. Kun. Makarui už asistavimą Šv. Mišių metu. 
Dėkoju mano seseriai Bronei ir švogeriui Jonui Veselkams. 

broliui Kaziui ir brolienei Metai Linkevičiams, mano skausmo 
valandoje padėjusiems man kartu pergyventi tą didįjį sielvartą 
ir padėjusiems sutvarkyti visas laidotuves. 

Ypatinga padėka mano brolio dukrai Nerijai Linkevičiūtei, 
įspuding?i giedojusiai gedulingų mišių metu. 

Dėkoju' "Kernavės" Skaučių Tuntui už gėles, budėjimą prie 
karsto ir palydėjimą į kapines. 

Didelę padėką reiškiu Aldonai ir Albertui Tamošiūnams ir 
jų dukrelėms už parodytą ypatingą nuoširdumą man. 

Dėkoju Kazimierui Mikšiui, atvykusiam iš Hamiltono. Ca-
nados, ir Birutei ir Viktorui Veselkams. atvykusiems iš Detroito. 

Didi padėka Gim. šv. Marijos parapijos mokyklos 8-to sky
riaus mokiniams — grabnešiams: Jim Petkus, James Paukštis. 
Joseph Soparas, Leonard Drop. Algis Normantas ir Raymond 
Simokaitis. 

Dėkoju Gim. Šv. Marijos parapijos mokyklos seselėms ir 
mokinėms lankiusioms velionę koplyčioje ir stovėjusioms gar
bės sargyboje bažnyčioje. 

Dėkoju Šv. Mišių ir gėlių bei vainikų aukotojams. 
Didelis ačiū visiems, kurie atsilankė į koplyčią ir palydėjo 

velionę į amžino poilsio vietą — Šv. Kazimiero kapinėse. 
Širdinga mano padėka laidotuvių direktoriui Steponui C. 

Lackawicz už jo gražų ir nuoširdų patarnavimą. 
Dėkinga visiems. 

STEFA LINKEVICTCT£-PAŠKONLEN£ 

A. f A. 
ELENA ZAURA 

Gyvino 5202 S. Ohristiana Ave. 
Mirf ruu^.in 1 d.. 1S<>0. 3:2" vai. ryto. sulaukus 58 m. amžiaus. 
Gim§ Li'-tuvoje. Ktlo i* Telkiu apskr. 
Amerikoje išgyveno * s m. 
Pasiliko dideliame nuliūdim- vyras Charles. dukt# TVirofhy 

Omah-n. žent*» Alfr'd. 2 anūkai; Karry ir Rol»ert. 2 sese.ry»-' Soptii'p 
KHIa. švosreris !>r. Jo-i-nh Kelia ir Pearl Pranrkūnas. >.vofreris 
Anton. kiti {riminės, draucai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas I«trkawioz koplyčioje. 2314 W. 23 Plaoe. 
I,aidotu\€s jvyks antrad. rujrseja 6 d., iš koplyčios 8:3rt vai. 

ryto bus atlydyta ) Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioie jvyks 
sr«-dulin4rosi pamaldos u* v.lio-n*s sielą. Po pamldij bua nulydėta } 
sv. K.-zimiero kapines. 

X u ošini/.Lai kviečiame visus: Rimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti *iose laidotuves* 

\iil-.j<». Vyras, duktė, /.-tua- ir anūkai. 
lAldotuviu direktorius {^tevonas I^arkavvicz. Tel. VT .7-6G72. 

http://ai7.cn
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JI DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHIGAGO, I E E I N O I S šeštadienis, 1960 m. rūgs. 

i mus 
X Vaikams Draugo išvažia

vime bus įvairių pramogų. Ga
lės pasijodinėti ir pavažinėti 
traukiniu. Didieji gi turės pro
gos pašokti prie geros muzikos 
kavinėj, kurioj bus galima gau
ti geriausių valgių. Svečiams 
yra paskirta keli šimtai gana 
vertingu dovanų, kurių dalį su
aukojo Draugo bičiuliai. Tos 
dovanos bus paskirstytos bur
tų keliu. Bus ir įvažiavimo do
vana. Atvykite pirmadienį į Slo 
vak daržą, prie 119 st . ir Ar
cher ave. Atkreipkite dėmesį į 
Drauge dedamus skelbimus ir 
keliarodį. j 

X Ateitininkų kongreso kon
certas prasidės šeštadienį pun
ktualiai 8 v. v. ir pavėlavusie
ji į salę bus įleisti tik per per-
traukas, todėl prašoma nesi- i 
vėluoti. Biletai M šeštadienio , 
3 vai. p. p. gauna-ni Maręiniuo 
se, 2511 W. 65 st. tel. PR 8-4585, | 
Dainos krautuvėj, 3321 S. Hals- j 
ted st . Tel. CI 4-5665, taip pat 
ateitininkų raštinėj Jaunimo i 
Centre. 5620 S. Claremont ave., j 
tel. H E 6-5133. Marijos Aukšt. , 
mok. salėje biletai bus gauna-1 
mi nuo 6 v. v. 

X Draugo Bendradarbiu klu- ; 
bo valdyba — P . Gaučys. kun. | 
dr. A. Juška, P. Maldeikis. A. 
Šimaitienė ir A. šantaras — de
da visas pastangas, kad Drau
go piknikas būtų sėkmingas. 
Motinų klubo surinktos dova
nos, kurios bus galima laimėti, į 
yra vertingos, pvz. C. Karecko 
Comunnity Pharmacy, Cicero, j 
BĮ., filmų aparatas . 

X Ateitininkų himnas ir Fe
deracijos vado kalba per Sophia 
Barčus radijo valandą antrą 
kartą buvo perduota penktadie
nį rugsėjo 2 d., 9:30 v. r. Tai 
vienintelė Chicagos Jietiarvių r a - ; 

dio programa, kuri taip malo
niai pasitarnavo Ateitininkų 
kongresui. 

X Tėvų Marijoną R^mėję 8 
sk. rengia arbatėlę Helen Ged
vilienės namuose rujsejo 4 d. 
3 vai. p . p., 4639 So. Hermita-
ge Ave. Kviečiame gausiai at
silankyti. Sk. pirm. Petronėlė 
Turskiene ir Helen Gedvilienė 
darbuojasi, kad gerai pavyktų. 
Visas pelnas bus seimo pasvei
kinimui. 

X Ateitininkų Kongreso ei
senoje sekmadienį, rugsėjo 4 
d., 11:30 vai., į iškilmingas pa
maldas, kurios bus švč. P. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje. Mar-
quette Parke, prie vėliavos mer
gaitės dėvi tautiniais rūbais. 
Pageidaujama, kad visi moks
leiviai, studentai ir korporaci
jų nariai būtų uniformuoti. 

X Žalgirio mūšio ir Dariaus-
Girėno minėjimo komitetas 
džiaugiasi gerai pasisekusiu 
minėjimu, tačiau komitetas dar 
turi ir neapmokėtų sąskaitų, 
kurias yra reikalinga padengti, 
todėl nuoširdžiai prašo visus 
asmenis ir organizacijas tuojau 
grąžinti pilnus ar tuščius aukų 
lapus, kurie yra reikalingi pil
nam atsiskaitymui. 

X Kun. Juliui Griniui pa-
gerbtuvių bankete, kuris įvyko 
praėjusį sekmadienį, vakaro 
vedėju buvo Rapolas Perry, 
kuris keletą metų buvo Šv. 
Vardo D-jos pirmininkas ir 
daug veikęs Šv. Vardo D-jos 
labui. Taipgi yra stambus ge
rų darbų rėmėjas. Jo sūnūs ir 
uošvis Benediktas Novickas vi
si yra Šv. Vardo D-jos nariai. 

X Liudvika . Machenskienė. 
Marąuette Pa rk veikėja ir il
gametė Draugo skaitytoja, at
sigulė Billings ligoninėje. 950 
E. 59 st., sveikatos patikrini
mui. 

X Alfonsas Lauraitis ir Jo
nas Spurgis bus baro šeimi
ninkai Draugo piknike. Baro 
darbininkų pamainas tvarkys 
Jonas žadeikis ir Kostas Rep
šys. Prie baro yra parižadėję 
dirbti eilė vyrų iš įvairių kolo-
nijų. Visi pasižadėjusieji dirbti 
bare turėtų palaikyti ryšį su 
jais. Didžiąją virtuvę tvarkys 
Dubinskienė ir Kili°nė su visu 
būriu savo pagelbininkių. Šaltų 
užkandžių, gėrimų ir mažesnių 
gaminių parduotuves tvarkys 
Skrebutienė, širvinskienė, Turs 
kienė ir kt. Adolfo Ramonio 
orkestras linksmins visu?. Veiks 
kavinė ir šokiai. K. Rožaas-
kas platins knygas, pas jį bus 
galima užsisakyti arba atnau
jinti Draugo prenumeratą. Au
tomobilių sustatymui padės J . 
Kerulis ir kt. 

X Petras ir Karolina Masi
liūnai iš Marąuette parko mi
nės 40 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Sukaktuvinės mi
šios bus Gimimo parapijos baž
nyčioj rugsėjo 4 d. 9 vai. ry
tą. Jie išaugino ir gražiai iš
auklėjo tris sūnus ir dvi duk
ter is : Petrą, Carol Sudeikis, 
Joną, Raimondą ir Ireną. Ma
siliūnai, yra seni dienraščio 
Draugo skaitytojai ir rėmėjai. 
Jie priklauso Marąuette parko 
lietuvių parapijai. Sveikinimai 
ir linkėjimai! 

X Lietuviai gydytojai yra 
pakviesti Illinois Vokiečių Gy- j 
dytojų D-jos pirm. dr. Luede- / 
bech į Vokiečių Gydytojų Drau 
gijos susirinkimą, Kuris įvyks 
rugsėjo 12 d. 8 v. v. Bi?marck 
viešbutyje. Paska ' tą skaitys 
Erlangeno, Vokietijoj, univer
siteto prof. Von Seuden tema: 
"Biofizika medicino.i". Besido
mi tuo reikalu gali dalyvauti. 
Oficialiu Lietuvių Gydytojų 
D-jos atstovu paskirtas dr J. 
Valaitis. 

Sol. St. Baras atliks programą 
Ateitininkų Ju'-.ilėjinia'm koncerte 
Marijos Aukšt. mok. salėje šį šeš
tadienį 8 v. v. 

X Antanas Pakelti-, rugsėjo 
4 d. švenčia 75 savo gimtadie
nį, bet Antanas dar stiprus ir 
sveikai atrodo. Kilimo y ra iš 
Krukų parapijos, Amerikoje 
jau 50 metų. Ilgesnį laika dir
bo Chicago Tribūne. Abu su 
žmona Marcele gyvena nuosa
vame name. 4417 S. Artesian 
Ave. Pakeičiat yra nuoširdūs 
ir vaišingi žmonės, plačiai ži
nomi ypač katalikiškoje visuo
menėje. J ie geri parapiečiai 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švč . parapijoj, visų Amerikoje 
esančių lietuvių vienuolijų gar
bės nariai — rėmėjai, geri dar
bininkai organizacijose, daug 
šelpę savo tautiečius tremtyje, 
keliolika jų atsikvietę į šią. ša
lį. Gelbsti savo artimuosius tė-

X P. Z. Grunskiai iš Hamil
tono, Ont., Kanadoj keletą sa
vo atostoginių dienų praleido 
Chicagoje buvo sustoję pas 
maisto produktų parduotuvės 
savininkus V. D. Jakovickus, 
Brighton Parke, 4064 So. Arte-1 
sian Ave., buvusius hami' tonie-
čius. Z. Grunskiene yra kr ikšto 
mama vieno iš V. D. Jakovickų 
vaikų. P. Z. Grunskiai Chica- j 
goję aplanke Mok «lo ir P ramo
nės muzėjų, o vieną vakarą s te 
bėjo havvajiečių išpildomą pro
gramą Polynesian Village E d -
gewater Beach viešbutyje. 
Taip pat aplankė garsėjančią 
J. T. Sakalauskų Blue Spruce 
vasarvietę Como, Wisc., pr ie 
Lake Geneva ir kt. 

X Irena Kaušaitė, neseniai 
iš Lietuvos atvykusi sportinin- ' 
kė, paskaitys žaidynių dalyvių j 
priesaiką, 10-jų Š. Amerikos i 
liet. sporto žaidynių a t idarymo 
metu rugsėjo 3 d. (šeštadienį) 
2 vai. Hanson Parko stadijone 
(prie Fullerton ir Central g a t 
vių). Ten taip pat kalbės min. į 
J. Kajackas iš Washingtono, i 
konsulas dr. P. Daužvardis i r • 
kt. Po at idarymo įvvkstančiuo- j 
se lengv. atletikos varžybose 
dalyvaus kiti 2 neseniai iš Lie- ] 
tuvos atvažiavę sportininkai 
Tomas Leonas ir Rimas Vaičai- , 
tis. šios žaidynes tęsis dvi die
nas. Vakarais įvyks jaunimo 
šokiai Liet. Auditorijoje. 

X Kristijono Donelaičio š e š 
tadieninė Lituanistinė mokyk
la šiais metais atidaroma Mar-

^ OLOSE: 

vynėje. žodžiu, kur tik gražus I ąuette Pa rk Fieldhouse patal -

John McCoog Philadelphia, Pa., 
Pennsylvania geležinkelio stotyje 
uždare savo biletų pardavimo ka
są, nes prasidėjo geležinkelio dar-

' bininkų streikas, kurio nebuvo 
114 m. geležinkelio istorijoj. 

j 
X Juodvalkis Povilas ir Ele-

; na Dovydaityte Aušros Vartų 
bažnyčioje, kun. F . Kireilio lai
minami, priėmė rugpiūčio 26 d. 
moterys tės sakramentą. Po šv. 
mišių kunigas jaunuosius nuo
širdžiai pasveikino. 

Jungtuvių vaišės .vyko ištai
g ingam restorane Beverly 
Woods, 11532 S. Western Ave. 

Pie tų metu iškilmių tvarky
to j a s akt . B. Račkauskas pasa
kė prasmingą kalbą. Dėdė Jo
nas Juodvalkis tėvų ir Juodval
kiu giminės ivardu iinkejo gra
žaus sugyvenimo. 

Šioje šeimos sutar t ies šven
tė je dalyvavo Juodvalkiu: Edu
a r d o ir Stepo šeimos, rašytojas 

X LB Bridgeporro apylinkės 
valdyba sukvietė posėdžiui rug
piūčio 26 d. Lietuvių Auditori
joje. Dalyvavo pirm. Ign. Pet
rauskas, P. šilas ir M. Šnarie-
nė, o Tautinio Moksleivių an
samblį atstovavo Regina Ston-
čienė, lituanistinę Bridgeporto 
mokyklą — Elena Vaičeliūnie-
nė ir spaudą — A. Gintneris. 
Buvo išklausyta pranešimas 
apie ekskursijos surengimą, 
kuriai visi pritarė. Išvyka nu
matoma padaryti rugsėjo 25 d. 
laivu i Michigan Sta te Parką, 
šimtas mylių nuo Chicagos. 
Kviečiami visi lietuviai daly
vauti. Specialus laivas gali pa
imti tiktai 120 asmenų. Kelio
nė užtrukus 12 vai. Tuojau už
sirašė apie 20 asmenų. Norin
tieji vykti registruojasi iki rug
sėjo 11 d., tel. Ign. Petrauskas 

YA 7-5516 arba E. Vaičeliū-
niene LA 3-9048. Kainuoja apie 
5—6 doleriai asmeniui. 

— religinis ar patriotinis dar-: pose, Marąuette Road ir Kedzie į Anatol . Kairys (Kairio ir Juod-
bas ten ir Pakelčiai yra su sa-1 
vo darbu ir auka. Šeimyninis j 
gyvenimas pavyzdingiausias, i 
ką vienas sumano, antrasis pri 
taria ir abu vykdo. 

X Buv. Braunšveigo—Wa-
tenstedto Maironio vardo lietu- j 
vių gimnazijos mokinių ir mo
kytojų suvar ; avimo iškilmin
gam aktui, kuris įvyks rugsėjo . 
4 d. 4 v. p. p. Dariaus ir Girė
no legionierių pcsto salėje. 
4116 S. VVestem Ave, Chica
goje, vadovaus buv. gimnazijos 
dir. inž. Alfonsas Kimas. Pa
grindinę kalbą nasakys buv. 
gimn. dir. Petras Stankevičius. 
Pobūviui vadovaus mokyt. Čes
lovas Sinkevičius. 

X Ralph Perry su šeima bu
vo išvykę poros savaičių atos
togų į Alabamą, o dabar atos
togoms išvyko pas gimines į'! 
Iowa. R. Perry yra stambūs 
Šv. Kryžiaus parap. rėmėjai ir 
draugijų veikėjai. Rapolas yra 
veiklus šv. Vardo draugijos 
narys. 

X Juozas Kojelis, Los An
geles mieste gyvenąs Draugo 
bendradarbis ,atvyko su dukre
le Daina į Chicagą, dalvvauti 
At-kų Jubilėjiniame kongrese. 
Ta proga svainio Giniočio lydi
mas, lankėsi ir Drauge. 

X Stanislovas Kloris. senas 
Marąuette Parko gyventojas, 
sunkiai serga ir jau kelinta sa
vai tė guli šv. Bernardo ligoni
nėje, 6337 So. Harvard, dr. 
Vaitkaus priežiūroje. S. Kloris 

* y ra ilgametis Draugo skaity
tojas ir rėmėjas. Visi linki jam 
sveikatos. 

X Kostas Bružas, Balfo uo
lus darbuotojas, su būriu vyrų 
tvarkys barą antroje aikštėje. 
Šiemet Draugo piknikas užims 
dvi aikštes, kad būtų visiems 
patogu ir galėtų visi laisvai pa
sišnekučiuoti ir pailsėti. Drau
go piknikas bus Slovac Grove, 

• Archer ave ir- 119 st., įugsėjo 
15 d. 

X Fred Victor Paukšta, 
: 6757 So. Claremont, išvyko pas 

Augustinus tėvus, Tulsa, Okla-
homa, mokytis. Fred yra sūnus 
žinomų visuomenės veikėjų ir 
visų kilnių darbų rėmėjų Jo-

i no ir Onos Paukštų. 

kampas. Mokslas pradedamas 
rugsėjo 10 d. 10 vai. r. Taip j 
pat tuo laiku bus registruoja-
mi nauji mokinis ' . Po registrą- r 
cijos įvyks tėvų susirinkimas, j 
naujam t&vų komitetui rinkti. į 
Dėl smulkesnių informacijų p r a | 
soma skambinti mok. J . Širkai, ' 
tel. PR 8-3875 arba A. Kašu-
bienei PR 8-0137. 

Jubilejinio Ateitininkų 
kongreso programa 

Rugsėjo 3 d., šeštadienį — šv. 
Mišios Old St. Mary's bažnyčioje, 
911 So. Wabash Ave., 9 vai. ryto. 

Pirmasis bendras posėdis Con-
gress viešbutyje 10:30 vai. 

Pietų pertrauka 
Antrasis bendras posėdis Con

gress viešbutyje 3 vai. p. p. 
Koncertas Marijos Augštesnio-

joj mokykloj, 6727 So. California 
Ave., 8 vai. vak. 

Rugsėjo 4 d., sekmadienį — 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
posėdis Jaunimo Centre 9 vai. ry
to. 

Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos posėdis Marijos Augšt. mo
kykloje 9:30 vai. ryto. 

Moksleivių Ateitininkų Sąjun-
_. . . . . . -, -,. gos posėdis Jaunimo Centre 10 v. 
P o pietų jaunavedžius islyde- r ^ . Q 

valkytės sūnus) , Miss. VVuayta 
Smith , Gennet C , inž. Karazija 
ir ki t i . 

X Prof. dr. Just inas Pikū-
, nas, atstovaująs Detroito uni-
| versitetą Amerikos Psichologų 

Draugijos suvažiavime, rugsėjo 
1 d. skaitė paskaitą "Vystymo
si tarpsniai vaikų piešinių tu-į X At-kų JuM. Komiteto F i 
rinyje" ir kar tu su Hug Car- nausų komisija nuoširdžiai dė-
berry demonstravo šį psicholo- koja visiems vienminčiams i r 
gijos tyrimą. Ta pačią dieną po : kitiems katalikams, kurie ir ne-
pietų paskaitą tur i jo ir kar tu , būdami at-kai, labai jautriai a t 
su Belgijos Louvaino unjv. prof. : siliepė į išsiuntinėtą aplinkraš-
ponia Josee Moens demonstra- tį gausiai siųsdami paramą kon 
vo savo tyr imus prof. dr. Vyt . , greso išlaidoms padengti. O t ie, 
J. Bieliauskas. Jo tema buvo | kurie nespėjo prisidėti, dar ga-
"Tyrinėjimas H-T-P tinkamu- • lės tai padaryti, registruojan-
mo, kaip inteligencijos testo 
vaikams". 

tis Jaunimo Centre ir Congress 
viešbutyje, kur tam reikalui 
bus atskiras staliukas. 

X Marijona Sudeikienė, kuri 
X Pranas M«istinink, 4029 

So. Maplewood Ave., išdirbo 
eilę metų vienoj dirbtuvėj, bet I ilgus metus darbavosi Labdarių 
šiuo metu tą dirbtuvę iškėlė ! viloje, jau kelinta satvaitė ser-
kitur, taigi P. Meistinink da- ga ir guli Labdarių viloj esan-
bar jau nedirba, bet dėlto ne-i čioj ligoninėje. Taip pa t serga 
sirūpina, nes sako laikas t u r ė t : ir Kotryna Maneikienė, kuriai 
ir poilsio, o beto ir nenuobo-! buvo padaryta sunki operacija, 
džiaus, nes be savo gražfei pri-; bet grižo iš ligoninės ir sveiks-
žiūrimo namo dar tu r i vasar - j t a . Visi linki joms sveiKatos. 

jo jaunojo nuosavon grazion 
sodybon 7026 W. 95 PI. Oak 
Lawn m . 

Povilo tėviškė Kulundiškio 
vnkm. Vajasiškio parap. , Žara-

f sų apskr . Elena gimusi Chica- i 
goję. Jos dėdės P r . Dovydaitis,! 
VDU prof., Lietuvos neprikl. i 
ak to s ignataras ir Pijus, pulk. I 
ltn., Sibiro tremtiniai . . 

X Dr. A. Valis-Labokas grį
žo iš atostogų ir vėl pradeda 
priiminėti pacientus. Dr. Aldo
na i r dr. A. Labokai atostogas 
praleido Havajuose, taip pa t 
ap lankė eilę pažįstamų Los An
geles, Calif., ku r buvo apsisto
ję p a s dr. Jurgilą. 

Benediktas ir Kmilija Na-

Iškilmingos pamaldos ŠVČ. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje — 
Marąuette Park, 69 St. ir Wash-
tenaw Ave. — 12:15 vai. p. p. 

Pietų pertrauka 
Tretysis posėdis Marijos Augš-

tesniojoje mokykloje 3 vai. p. p. 
Banketas Congress viešbutyje 

7:30 vai. vak. šokiai ten pat 10 
vai. vak. 

namį Beverly Shores, Ind. Ten 
su žmona Ona galėdavo tik sa
vaitgaliais pabūti, o dabar ir 
savaitės bėgy galės pabuvoti. 
Abu yra nuoširdūs parapijos 
bei draugijų rėmėjai ir ilgame
čiai Draugo skaitytojai. 

X Nepaprastas įvairumas 
gražiausia skarelių, šilkinių ir 
vilnonių, bus Draugo išvažiavi
me Darbo Dienoje, ngsėjo 5 
d., Slovakų darže, Archer Ave 
ir 119 St. Atskiras paviljonas 

X Vysk. V. Brizgys pakvies 
tas pasakyti sveikinimo kalbą 
Jubilejinio Ateitininkų Kongre-

I so iškilmingame posėdyje Ma
rijos Aukštosios mokyklos au-

i ditorijoje sekmadienį, rugsėjo 
4 d., 3 vai. popiet. 

X Anele Kupetk-nė grįžo iš 
ligoninės ir vis da r serga na
muose. Ją galima aplankyti. 
Kupetienė y ra Moterų S-gos 2 1 

i kp. ir kitų organizacijų narė. 

X 
vickiai, plačiai žinomi visuo
menės veikėjai ir s tambūs ge
rų darbų rėmėjai, buvo išvykę 
a tos togų keletai savaičių į duk
relės ir žento Jesulaičių vasar
namį VVisconsin valstybėj. 

X Dr. JT- ir J . Bakšiai gyv. 
Marąuete Parke , rugpiūčio 31 

JŪS GALITE PASITIKĖTI 
DAKTARO PARAŠYTO RE-
CEPT0 TIKSLIU IŠPILDY
MU, KAI KREIPIATĖS I MŪ
SŲ VAISTINĘ. 

Kasdien išpildydami di
deli kieki receptų, vartoja
me šviežius vaistus, kurie d. savųjų ta rpe kukliai atšven- . . , 

tė savo sidabrinę moterystes! sėkmingai veikia. Turime 
sukaktį. vaistų dideli Išsirinkimą 

X J o m s Jokubauskas , senas « P f ? i u nailj<msių, V e l i a u -
spor to veikėjas savo atostogų ; s i a į , i s r į s " ? ' 
m e t u lankėsi visoj eilėj mies- [ K v i e č i a m e ir J u s d u o t i 
tų ryt inėse valstybėse, šiuo me-1 m u m s i šp i ldy t i J u m s d a k -
tu siunčia savo sveikinimus iš taro prirašyta receptą ir įsi

tikinsite, kad mūsų vaistai 
švieži ir kainos labai priei
namos. 

10-jų Š. A. Lietuvių 
sportinių žaidynių 

pranešimas 
Atvykusių sportininkų registra

cija, informacija, nakvynių skirs
tymas ir t. t. vyks JAUNIMO 
CENTRE. 5620 S. Claremont Ave. 
(pirmoji gatve nuo Western j ry
tus), telef. PR 8-7227, kambarys 
116. 

Jaunimo Centre žaidynių parei
gūnai budės nuo 5 v. v. penkta
dienį iki 11 v. r. šeštadienį. Klu
bų vadovai prašomi pasistengti 
atlikti savo klubo dalyvių regist
raciją iki šeštadienio 11 vai. ryto 
Jaunimo Centre. Vėliau visais re
gistracijos ir informacijos reika
lais prašome kreiptis aikštėse j 
paskirų sporto šakų vadovus. In
formacija bus teikiama ir LTTHS 
CLUB patalpose, 2622 W. 69th 
St., telef. GR 6-9638. 

Viešbučių adresai: Greenvlew 
Hotel, 6234 So. Green Str., telf. 
EN 4-3440; Hollywood Hotel, 740 
W. .Engelwood Str., telf. HU -
7-2033; Engelwood Arms Hotel, 
824 W. 62nd Str. telf. HU 7-2055. 
Šie viešbučiai randasi netoli 
Halsted ir 63rd gatvių kryžkelės. 
Nuo čia visai netoli Marąuette 
parkas ir Lietuvių Auuditorija. 

Nepertoli nuo Hanson parko, 
; kur vyks lengvosios atletikos ir 
; lauko teniso varžybos, yra Central 
; Pla Hotel, 321 N. Centraf, telf. 
| MA 6-2300. 

Žaidynių iškilmingas atidarymas 
ir sportininkų paradas 2:00 PM 
įvyks Hanson Park stadione, 
Central ir Fullerton gatvių kam-

j pas (2400 į šiaure ir 5600 į va-
i karus). Po parado 2:30 v. p.p. 
! Hanson parke prasideda lengvo
sios atletikos varžybos .Sekmadie-

j nį lengvosios atletikos varžybos 
\ tesis nuo 2 v. p.p. Lauko teniso 
: varžybos prasidės 11 vai. šešta
dienį ir 10 vai. sekmadienį. Lau
ko teniso varžybos vyks Hanson 

I Park aikštėse. Įėjimas į aikštes iš 
Fullerton Avenue. Persirengimo 
patalpos yra parko administraci-

1 niame pastate, kuris randasi prie 
pat aikščių. 

Futbolo varžybos vyks Mar-
quette Park didžiojoje aikštėje, 
California Ave. prie 69th Str. Fut
bolininkams persirengimo patal
pos bus LITHS CLUB, 2622 — 
69th Str. 

Pirmos rungtynės įvyks šešta
dienį 2 v. p.p. antrosios 4 v. p.p. 
Sekmadienį 2 v. p.p. bus žaidžiama 
dėl 3—4 vietų ir 4 vai. įvyks baig
minės rungtynės, 
- Plaukymo varžybos vyks netoli 
Hanson Park. Blackhawk Park 
plaukymo baseine 2318 Laverg-
ne Ave. Baseinas randasi sekan
čiame bloke nuo Fullerton ir La-
vergne Ave. kampo. Plaukymo 
pradžia yra sekmadienį nuo 10 r. 
— 12:30 p.p. 

Susitarus su Lengvosios Atleti
kos Komitetu į lengvosios atletikos 
varžvbų programą įtrauktas 3000 
m. ėjimas. 

Susipažinimo vakaras ir žaidy
nių užbaigtuvės bus Lietuvįų 
Auditorijoje, 3137 South Halsted 
Street. Vakaro pradžia 8 vai. v. 

Organizacinis ir Varžybmis 
Komitetai 

KAS KĄ IR KUR 
— Motera Sąjungos 21 kp. po-

atostoginis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 4 4 , 1 vai. 

| p. p. šv. Kryžiaus parapijos sve-
I tainėje. Visos narės malonėkite 
i gausiai atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti — Valdyba 

— šv. Kazimiero Akad. rėmėjų 
1 sk. iš Town of Lake svarbus su
sirinkimas įvyks rugsėjo 4 d. 2 v. 
Sv. Kryžiaus parap. svetainėje. Vi
sos narės malonėkite atsilankyti 
ir naujų narių atsivesti. — Vald. 

bus įrengtas skarelėmis, kurių [ V i s i I i n k i S** P " * * * 
bus apie dvidešimt atskirų rū-! 
šių. O už tokias skareles, pasą-' 
koja atvažiavusios iš Lietuvos, 
galima gauti po 75 rublius. Pa- ; 
viljone maloniai sutiko pasidar
buoti : Stasė Semen?enė, Danu
tė Lipoiūte-Augienė, Uršulė i 
LipCienė, Faus ta Maneliene ir 
'Aldona Šimaitienė. 

X Tėvu Marijonu Rendradar 
Wu 35 sk. iš Brighton Park po 
dviejų mėnesių atostogų šau-; 
kia susirinkimą rugsėjo 4 d. j 
1:30 v. p. p. parapijos mokyk- i 
los salėje. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti. 

X Ateitininko kongreso ras- Viceprez. Nixon sergant. Leo-
tinė y ra Jaunimo Centre, 5620. n a r d Hali, Nixono patarėjas rin-
S. Claremont ave., telf. H E - k į m i n i e m s reikalams naudojasi 
R . ^ ^ proga ir ISixono žmoną palydi j 
o-Oloo. | respublikonų pietus Washingtone. 

Cleveland. 

X G. h* t . Jonaičiai iš To
ronto , Kanados, jau savaite 
a tostogauja Chicagoj. Apsisto- j 
je p a s E . ir K. Račiūnus, Cice
ro, UI. 

X Ateitininku banketo bile-
ta is rūpinasi inž. Tumosa. 9837 
S. Homan ave., tel. GA 3-6386. 

Ateinantį sekmadienį ir 
kiekvieną sekmadienį Senelių 
prieglaudos (Holy Family Vil
ią) darže įvyks piknikas. 

Visiems, suaugusiems ir vai
kams , žaidimai. Skaniausi lie
tuviški valgiai: rūgš tus pienas, 
kugelis, pyragai , namie gamin
tos dešros, kopūstai. 

Atsilankiusieji ne t ik patys 
tu rė s malonumą, bet atneš 
daug džiaugsmo ir šv . šeimos 
vilos gyventojams, kurie susi
t inka savo pažįstamus. 

DARGIS VAISTINE 
CHARLES DARGIS. 
Reg. Phannacistag 

2425 W. Marąuette 
Road 

Chicago 29. m. 
Tel. HEmlock 4-8050 

"TAUTOS PRAEITIS" 
Istorijos ir gretimąja sričių 

neperiodinis žurnalas 
Pirmojo tomo pirmoji ir antroji 

knyga yra gražiai išleistos, dide
lio formato, 164 ir 168 psl. Kiek
viename po 20 psl. vaizdų. Moks
linės istorikų studijos padeda pa
žinti geriau mūsų tautos garbingą 
praeitį. Žurnalas vertas paramos. 

Pirmojo tomo kaina $10. Jį su
darys keturios knygos. 

Pirmosios knygos kaina $3. Ant 
rosios knygos kaina $3. TAUTOS 
PRAEITI galima užsisakyti Šiuo 
adresu: 

" D R A U G Ą S" 
4545 W. 63rd St.. Chicago 29, m. 

r ^ = 

Visi prašomi atsilankyti. 
(Pr.) 

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, 
VISKĄ PERKA PAS LIEPOM)! 

Moderniškiausia lietuvio baldo kraatnvg Chicagoje 
Prekes be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, iisimoke-

jimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų 
baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams įrengti. 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC. 

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. Vlctory 2-4226 
Krautuvg atidaryta pirmad. ir ketvirtad. 9 T. ryto iki 9 v. vak. 

Kitom dienom nuo 9-6 vai. 

• J? K 
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