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Sovietu Sąjungos lyderiai bus atiduoti .teismui
Ulbrichtas ir Gomulka

PARYŽIUS. — Dienraštis „Le 
Monde“, komentuodamas Gomul- 
koe vizitą Rytų Vokietijoje ir 
kartu su Ulbrichtu paskelbtąjį 
bendrą pareiškimą, rašo: „Nuo 
savo sugrįžimo prie valdžios Go- 
mulkai ligi šiol nėra pavykę vi
siškai nugalėti savo draugų ne
pasitikėjimo. Atsidūręs tarp sa
vo tautos troškimų ir kitų komu 
nistinių valstybių reikalavimų, 
pirmasis lenkų kompartijos sek
retorius yra tolydžio priverstas 
griebtis pavojingų pratimų ant 
įtemptos virvės...“

Iškaitydamas į panašių „pra
timų“ rūšį ir Gomulkos susiti
kimą su Ulbrichtu, „Le Monde“ 
pažymi: „Jeigu valstybiniai sam 
protavimai stumia į santarvę, tai 
santykiai tarp abiejų partijų yra 
aiškiai blogi. Lenkijoje nesivar
žoma sakyti, kad Ulbrichtas yra 
likęs vienu iš paskutiniųjų išti
kimųjų pilnutiniam stalinizmui. 
Gi vokiečių komunistai smerkia 
savus nukrypėlius prikišdami 
jiems blogo lenkų pavyzdžio se
kimą“.

Mikojanas sako, kad laimėjo 
taikos jėgos

MASKVA, liepos 4 (AP) — Atstovų pirmininkas Anastąz 
Mikojanas pareiškė, kad įvykę pasikeitimai Kremliuje reiškia, kad 
Rusijoje laimėjo tie, kurie stovėjo už taiką.

Prievartos darbai tuojau pat 
turi būti panaikinti

SALOMĖJA N ARKĖLIŪN AITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Kaip čia pranešama iš Genevos, 
tenai birželio 27 d. pasibaigė tris savaites užtrukusi Tarptautinės 
Darbo Organizacijos metinė konferencija, kuri priėmė tris naujas 
konvencijas, jų tarpe ir konvenciją, draudžiančią prievartos dar
bus.
nominei sistemai.

Antrasis punktas draudžia 
prievartos darbus kaip priemonę 
mobilizuoti ir naudoti darbo jė
gą ekonominiams planams. To
liau prievartos darbai draudžia
mi naudoti kaip priemonė darbo 
disciplinai. Ketvirtasis punktas 
kalba apie tai, kad negalima 
žmonių bausti prievartos darbais 
už dalyvavimą streikuose. Penk
tasis, pagaliau, punktas sako, 
jog prievartos darbai negali bū
ti naudoti kaip priemonė rasinei, 
socialinei, tautinei ar religinei 
diskriminacijai.

Antrajam konvencijos straips
ny sakoma, jog šią konvenciją 
ratifikuojančios šalys pasirūpi
na „tuojau pat ir visiškai panai
kinti prievartos darbus“, kaip 
nurodyta pirmajame straipsny
je. i

Trys rezoliucijos
Nors formaliai nebuvo pasta

tyta balsavimui, konferencija 
taip pat priėmė tris rezoliucijas, 
kurias patiekė Tarptautinės Dar 
bo organizacijos prievartos dar
bams tirti komitetas.

Tos rezoliucijos liečia koncen-1 
tracijos stovyklų panaikinimą ir 
tautinių mažumų deportacijų su
stabdymą, atlyginimo už darbą 
mokėjimo metodus ir skolas bei 
vergiją.

Pirmoji rezoliucija atkreipia 
Jungtinių Tautų dėmesį į tai, jog 
reikia susirūpinti, kad kas nors 
efektyvaus būtų nuveikta, sie
kiant panaikinti koncentracines 
stovyklas ir tautinių mažumų de 
portacijas, kas, kaip rezoliucija 
išsireiškia, „sudaro grėsmę žmo
nijai, panašiai, kaip ir prievar
tos darbai ir laužo pagrindines 
žmogaus teises“.

Antroji rezoliucija nurodo, 
kad tam tikrose sąlygose susida
ro į prievartos darbus panaši 
padėtis, kai darbdavys atideda 
atlyginimo mokėjimą iki tam tik 
ros datos arba nesumoka sutar
tu laiku, tuo pačiu atimdamas 
dirbančiajam teisę nutraukti dar 
bą. Todėl rezoliucija atkreipia 
Organizacijos narių dėmesį, kad

tie kraštai, kurie dar nėra rati
fikavę, susirūpintų ratifikuoti 
1949 m. Tarpt. Darbo Organiza
cijos konvenciją, kurioje kalba
ma apie atlyginimų užtikrinimą.

Pagaliau trečioji rezoliucija 
dėl skolų ir vergijos primena, 
kad Papildomoji Vergijos Panai 
kinimo konvencija numato, jog 
vergija turi būti panaikinta vi
sose savo formose. Todėl kvie
čiama, kad valstybės, kurios nė
ra ratifikavusios tos konvenci
jos, tai padarytų artimiausiu lai 
ku.
Ką gero žada prievartos darbų 

konvencija ?
Kiek čia džiaugiamasi, kad pa 

galiau ta prievartos darbų kon
vencija tapo priimta, tiek ir skep 
tiškai žiūrima į jos rezultatus. 
Prisimenant, jog ta konvencija 
išmini beveik visus atvejus, ar 
bent didžiumą jų, kuriais žmo
nės baudžiami Sovietų Sąjungo
je, tai jei viskas būtų vykdoma, 
sovietijoje turėtų užsidaryti vi
sos vergų stovyklos. Bet yra ki
ta medalio pusė ir, būtent, toji, 
kad sovietai rašytis tai rašosi 
daug visokių tarptautinių susi
tarimų, bet gyvenime jų visiškai 
nepaiso.

Aiškiausias pavyzdys tai Ge
nocido konvencija. Sovietų Są
junga tą konvenciją ne tik pasi
rašė, bet ir ratifikavo, o pats jų 
Višinskis prieš savo mirtį tą ra
tifikavimo dokumentą didžiuliuo 
se raudonuose vokuose įteikė 
Jungtinėms Tautoms, bet kas iš 
to. Ligi šiolei Genocido konven
cijos vardas sovietams tebuvo 
reikalingas tik tam, kad jie ga
lėtų kitus pulti, jog tie kiti tos 
konvencijos neratifikuoja. Ir so
vietai pyko ant tų, kurie jiems 
patiems prikiša, jog šie tą kon
venciją ir ratifikavo ir laužo.

Kaip ten bebūtų, čia tarp tų 
pesimistiškų balsų, girdisi ir to
kių, kurie sako, kad galgi nors 
tiek bus naudos, jog tai dar vie
na proga apkaltinti sovietus tarp 
tautinių susitarimų laužymo 
vardu.

Vatikanas mini 

liepos 4-tą
VATIKANAS, liepos 5. — Va

tikano radijas vakar paminėjo 
Amerikos nepriklausomybės die
ną. Pranešime kalbama, kad pa
saulio taika priklauso nuo šios 
didelės tautos.

Rašytojai nuteisti

mirties bausme
VIENA. — Budapešto radijas 

praneša, kad mirties bausme nu
bausti du vengrų rašytojai, Gy- 
ula Obersovszky ir Josef Gali. 
Rašytojai kaltinami rašę kurs
tančius straipsnius ir dalyvavę 
vengrų sukilime. Teismas atsi
žvelgdamas į abiejų rašytojų 
nuopelnus vengrų tautai, rašyto
jui Obersovszky mirties bausmę 
pakeitė kalėjimu ligi gyvos gal
vos, o rašytojui Gali 15 m. sun
kiųjų darbų kalėjimo.

• Maskvos radijas praneša, 
kad moteris Liubova Pujak šven 
čia 154 m. sukaktuves.

Didžiosios Chruščevo kortos 
lemiantis metimas

BONNA, Vakarų Vokietija. — Čia turimomis žiniomis Chruš
čevo įtaka Sovietu Sąjungoje kyla remiant būriui ukrainiečių. 
Nors pats Chruščevas nėra ukrainietis, bet jis Kijeve yra praleidęs

Pirmajame punkte nurodoma, 
kad prievartos darbai neturi bū-1 
ti naudojami kaip priemonė poli
tinės prievartos ar auklėjimo, 
baudžiant už tai, jog asmuo turi 
skirtingas politines ar ideologi
nes pažiūras, priešingas nustaty
tai politinei, socialinei ar eko-,

Kitos dvi konvencijos liečia! 
savaitgalio poilsį komercijos ir j 
raštinės darbininkams ir čiagi- 
mių gyventojų apsaugą nepri
klausomose valstybėse.

Konferencija, kurioje dalyva
vo rekordinis delegatų skaičius, 
savo tarpe turėjo trisdešimt dar 
bo ministrų ir Brazilijos vicepre
zidentą. Iš viso buvo daugiau 900 
atstovų iš 73 valstybių ir 10 te-j 
ritorijų. Buvo atstovaujamos vy
riausybės, darbdaviai ir darbi
ninkai.

Prievartos darbų konvencija
Pirmoji konvencija, kurią kon

ferencija patvirtino ir priėmė, 
buvo prievartos darbus drau
džianti konvencija. 'Pirmasis jos 
straipsnis sako, kad kiekvienas 
Tarptautinės Darbo Organizaci
jos narys, kuris ratifikuos šią 
konvenciją, pasižada sustabdyti 
ir nenaudoti prievartos darbų jo
kia forma. Ir čia pat išminėti net 
penki atvejai, kuriais pasižada

ma prievartos darbų nenaudoti.

pusę savo gyvenimo.
Sakoma, kad Ukrainoje jis 

yra sudaręs tą mašiną, kuri da
bar yra pastatoma visos Sovietų 
Sąjungos priešakyje.

Jokio pasigailėjimo
Užtruko keturi metai iki jis 

šią mašiną galėjo pastatyti į sa
vo vietą. Atsimename, kad jau 
prieš du metus Amerikos spauda 
buvo tikra, kad Chruščevas tai 
padarys, tačiau jis laukė iki šiol. 
Tik dabar jis pasijuto pakanka
mai stiprus pašalinti ir savo 
draugus ir priešus, nepaisyda
mas jausmų. Juk Kaganovičius 
buvo pirmasis Chruščevo spon- 
sorius, kuris jį iškėlė. Dabar jis 
yra prašalintas nepaisant jo pir
menybių ir sugebėjimų. Akmeni
nio veido Molotovas, vienas iš di 
džiųjų politbiuro narių, veltui 
stengėsi prisigerinti Chruščevui. 
Nepagailėjo jis nei paties Stali
no išrinkto savo įpėdinio Malen- 
kovo. Ir trumpalaikis užs. reika
lų ministeris šepilov, kuris buvo 
laikomas Chruščevo draugu, pa
sidarė jo auka.

Patiks ir ne
Didžioji Chruščevo korta, ku

rią jis metė ant stalo jau 1956 m. 
partijos kongrese, buvo nustali-1 
nimas. Atrodo, kad dabar ji lai
mėjo. Jeigu ir vėl grįš staliniz
mas Rusijon, tai jau jis vadinsis 
antistalinizmo vardu.

Kokios šio valymo pasekmės 
bus pas satelitus, dar netikra. At 
rodo, kad šis Chruščevo žygis 
patiks Lenkijos Gomulkai, bet jis 
nepatiks Vokietijos Ulbrichtui, 
kuris yra stalininkas.

• PreZ. Eisenhower paskyrė 
131,560 svarų uranijaus atomo 
reikalams, iš to skaičiaus eina 
235 svarai taikos reikalams.

Sprogimas saulėje
ATĖNAI, Graikija, liepos 5.— 

Atėnų observatorija praneša, 
kad saulėje įvyko didelis sprogi
mas. Sprogimas įvyko 3 vai. 10 
min. Chicagos laiku praeitą penk 
tadienį.

Žuvo Presley draugė
BILLY THE KID, liepos 5. — 

Aktorė Judy Tyler, 24 m. am- [ 
žiaus, mergaitė vaidinusi kartui 
su viso pasaulio merginom su
maišiusiu galvas Elvis Presley, 
filmo j Jailhouse Rock, žuvo au
tomobilių susidūrime, arti savo 
vasarvietės. Toj pačioj automo
bilio katastrofoj žuvo Donai Jo
nės, 23 m. amžiaus ir jo draugas 
L. Reed, 32 m.

Geras milionierius
HOUSTON, Tex., Milionierius 

Roy Cullen, 75 m. amžiaus aly
vos pirklys, mirė vakar. Prieš 
mirtį milionierius paliko apie 60 
milionų dolerių įvairiom įstai
gom. Houston universitetas yra 
gavęs iš velionies apie 30 mil. 
dolerių.

KALENDORIUS

Liepos 6 d. šv. Izaijas prana
šas. Senovės: Kutrimas ir Rito- 
nė. Liepos 7 d. šv. Kirilas ir šv. 
Metodijus. Senovės: Sumgaila.

ORAS

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:29.
Chicagoje ir apylinkėse šilta. 

Temperatūra apie 80 1.

Senatorius Richard B. Russell (de 
mokratas, Georgia st.) kalba žur 
nalistam, kad civilinių teisių reika
lai būtų pravesti specialiam JAV 
komitetui. Reikalas daugiausia lie
čia juodukų santykius su baltai
siais. (INS)

„Mes norime taikos, draugiš
kumo ir sugyvenimo“ jisai pa
reiškė susirinkusiems reporte
riams, kurie dalyvavo Amerikos 
ambasadoje Amerikos nepriklau 
somybės dienos minėjime. Jisai 
dar pakartojo, kad „nėra pasi
keitimo politikoje“.

Vėliausiomis žiniomis išmes
tieji iš politbiuro nariai bus ati
duoti teismui. Jiems bus sudaro
ma byla dėl veiklos prieš komu
nistų partijos lyderius.

Mikojan pirmas atstovas ir 
vienas iš senosios komunistų 
gvardijos, kuris pasiliko prezi
diume, pasakė minėdamas tuos, 
Kremliaus pašalintus vadus, „Jie 
norėjo pakeisti mūsų politiką. O 
mes ne“.

Norėjo ^atnaujinti „karą“
Buvo priimta centro komiteto 

rezoliucija, kurioje nutariama 
pašalinti juos už tai, kad jie no
rėjo atnaujinti „šaltąjį karą“ — 
pasipriešindami kolektyvinės va 
dovybės akcijai už taikingą su
gyvenimą.

Pasikalbėjimuose su reporte
riais Mikojan pakartojo apie 
skirtumus ir susikirtimą su pa
šalintaisiais, kurie norėjo skal
dyti vadovybę ir privesti prie ka
ro.

Mikojan, užsienių reikalų mi
nisteris Andrėj A. Gromyko ir 
Nikolai M. ,Švernik, naujai iš
rinktas į komunistų partijos pre
zidiumą, buvo vieninteliai Krem
liaus atstovai Amerikos nepri
klausomybės šventės minėjime.

Bulganinas ir Chruščevas 
nedalyvavo

Praeitais metais ministeris 
pirmininkas Bulganinas ir ko
munistų partijos sekretorius 
Chruščevas bei keletas kitų pre
zidiumo narių, dalyvavo ambasa
doje. Šiais metais Bulganinas ir 
Chruščevas matyt buvo užimti ki 
tų reikalų, po tokio netikėto su
krėtimo Kremliuje.

Mikojan įnešė aiškumo dėl įvy 
kusios krizės. Jis pasakė, kad 
atstovų pirmininkas Maxim Z. 
Saburov, kuris buvo pašalintas 
iš pirmininko pareigų, vis pasi
lieka komunistų partijos prezi
diumo nariu. Mikojan pasakė, 
kad Saburovui gal bus pavestos 
kitos pareigos. Apie kitą prezi
diumo narį M. G. Pervuchin, ku
ris buvo pašalintas iš prezidiu
mo ir paliktas tik narių kandida
tu, pareiškė, „kad jis buvo per- 
jaunas ir be patyrimo“. Pervu
chin jau yra virš 40 metų.

Dėl Molotovo tyli
Mikojan visai atsisakė paaiš

kinti dėl buvusio užsienių reika
lų ministerio Vičeslov M. Molo
tovo ir Dimitri Šepilovo pašalini

mo iš prezidiumo. Taip pat už
klaustas koks bus tolimesnis jų 
likimas, nieko nepareiškė.

Visi trys: Mikojan, Gromyko 
ir Švernik buvo labai gerame ūpe 
ir pasikeitė tyčiojimais su Ri
chard Davis, Amerikos Charge 
d’Affaires ir kitais diplomatais.

Antikomunistai
Maskvos gatvėse negalima 

nieko būtų pastebėti apie įvykusį 
pasikeitimą komunistų partijos 
vadovybėje. Žmonės susirenka 
būreliais ir skaito valdžios pra
nešimus apie įvykius, bet už
klausti bijo ką nors atsakyti. So
vietų Sąjungos armijos laikraš
tis „Raudonoji žvaigždė“ rašo, 
kad antikomunistinis blokas, Mo 
lotovas (kuris kalbama suim
tas), Kaganovičius, Šepilovas ir 
Malenkovaš buvo antikomunis
tai.

Mažėja duona
KANSAS CITY, liepos 5. — 

Sunkus lietus nusiaubė Kansas 
City. Lietus praeitais metais su
mažino kviečių derlių 50 milionų 
bušelių. Panaši situacija, truputį 
mažesnio maštabo, vyksta ir da
bar.

Aplankė mirusį
PARYŽIUS, liepos 5. — Va

kar dieną Prancūzijos preziden
tas Coty vakar aplankė kapus ir 
JAV nepriklausomybės dienos 
proga uždėjo vainiką ant laisvės 
kovotojo Lafayette kapo.

Greitas amerikietis
GOTEBORGAS, Švedija. — 

Courtney, amerikietis Australi
jos olimpiadoj laimėjęs už bėgi
mą aukso medalį, Švedijoj liepos 
4 d. laimėjo pirmą vietą, prabėg
damas 1,000 metų per 2:19.9 vaL 
Tai yra vienas iš geriausių re
zultatų, kadangi pasaulio rekor
das, turimas norvego Boysen ir 
vengro Roszavolgyi, yra 2.19 
vai.

Lėktuvai Korėjon
SEOUL, Korėja, liepos 5. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
pasiuntė į Pietų Korėją T-33 lėk
tuvus, sustiprinti Pietų Korėjos 
oro pajėgas.

• Filipinuose amerikiečių oro 
pajėgų bazėje dirbą 1,500 filipi
niečių darbininkų, liepos 4 d. su 
iškilmėmis pavadino darbovietės 
miestelį Magsaysay, žuvusio Fi
lipinų prezidento, vardu.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Delsiamoji bomba sprogo Alžirc JAV konsulate. Žmonių 
aukų bei didesnių sunaikinimų nebuvo.

—- Didelė atominė bomba buvo išsprogdinta Nevadoj, kuri, 
kaip kalba mokslininkai buvo pati stipriausia ii bet kada išsprog
dintų Amerikoj.

— Teherane įvykęs žemės drebėjimas buvo didžiausias nuo 
J9lį9 metų. Žuvo apie 1,500 žmonių, sugriauta 100 kaimų ir mies
telių.

— Indijoj nuo influcncos mirė 1/00 žmonių. Apie 900,000 žmo
nių dar serga.

— Daugiau kaip 10,000 porų pašliūžų sudegė Insbruke, Aus
trijoj, kilus gaisrui.

— Viceprezidentas Nixon išvyksta liepos pabaigoj į Kalifor
niją, kur dalyvaus politiniuose pasitarimuose, dėl 1958 m. įvyks
tančių vietos rinkimų.
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BIRŽŲ “SADUTĘ” PRISIMINUS

S. JlIKKYNIKNft, Chicafto, III.

S. m. birželio 30 diena, sutrau- Kažką ir pažiūrėjo į mudvi. Pa
kilsi minias žmonių j mūsų tau- tylėjus kiek, pradėjo pasakoti.
tinių šokių šventę Chicagoje, 
daugeliui mūsų paliko neišdildo
mą įspūdį. Kaip pasakos žais
mas prabėgo pro mūsų akis vaiz 
dai šokėjų būrių, margaspalvių 
drabužių, kaspinų bei juostų. Ta 
čiau visus pradžiugino ir j nau
ją šokių pasaulį nuvedė “Sadu
tė”, kuri savo kilimu yra Biržų 
apskrities ir labai retai mūsų pu
blikai rodoma, gal ne tiek dėl

kad, atėjus pavasariui, per Sek
mines, iš visų kaimų rinkdavosi 
jaunimas į vieną vietą ir šok
davo. Mergaitės, ateidamos ežio 
mis viena paskui kitą, atsineš
davo gailiu ir susitikusios svei-

Naujas daktaras

Ronaldas J. Krushas, sūnus 
Jono ir Marijos Krushų, 4322 
So. Artesian Avė., gavo medi
cinos doktoratą. Doktoratą 
jam suteikė Loyolos universi
teto Kardinolo Stritch vardo 
medicinos mokykla.

Nuo š. m. liepos 1 d. pradėjo 
eiti interno pareigas Mercy li-

didelis pavojus gresia mūsų jau- A. L. Mokytojų Sąjungos Cen ’ 
nimui nutautėti. Susirūpinta tro Valdyba pradeda šį darbą, ti 
kurti lietuvybės išlaikymo tvir- kėdamasi visų švietimo darbuo- 
toves — lituanistikos mokyklas, tojų paramos ir nuoširdaus bend 
Šiandien lituanistikos mokyklų radarbiavimo.

kindavosi pasilenkdamos ir ber-1 goninėje. Šias pareigas eis 
davo viena kitai gėles po kojų, vienerius metus 
o po to jau šokdavo. Paklausta,
ar, pabėrusios gėles, šokdavo su 

1 berniukais, atsakė, kad mergai-
sunkumo išmokti, kiek dėl to, tės šokdavo vienos. Tik vėliau, 
kad šiam šokiui reikia gana j kai susirinkdavo daugiau ir at- 
daug mergaičių. Sėdėdama tarp f sirasdavo armonika, pradėdavo 
žiūrovų, nekantriai laukiau “Sa-1 šokti ir su berniukais. Pasitei-
dutės” pasirodymo, nes jos 
“krikštynose” tek0 dalyvauti ir 
man. Tačiau labai nustebau, pa- 
skaičiusi programoje, kad “Sa
dutė — vestuvinis apeigų šokis. 
Mergvakaryje jaunosios arti
miausios draugės susirinkdavo 
jos namuose ir šokdavo atsisvei
kindamos su -ja” (Taut. Šokių 
Šventės Vadovas, psl. 1). Todėl 
šia proga ir norėčiau pateikti 
keletą atsiminimų apie to šokio 
istoriją.

Buvau tik ką baigusi V. D. 
universitetą ir paskirta mokyto
ja į Biržų valstybinę gimnaziją. 
1937 — 1938 mokslo metai ly
dėte žydėjo besimokančio mūsų 
jaunimo nepaprastu veržlumu į 
viską. Daug kam atsivėrė akys 
ir kaikurie pamatė, kad ne tik 
kitų kraštų kultūra galima do
mėtis ir gėrėtis, bet kad ir mū
sų tautoje yra gilūs meno ir

ravus, kokias gėles mergaitės 
nešdavosi, sužinojome, kad tai 
būdavo darželio gėlės, jei kur 
per Sekmines žydėdavo, o taip 
pat prisirinkdavo pakelėse ir lau 
ko gėlių. Tada ji atsistojo iš 
staklių ir, lyg berdama gėles, 
nusilenkė prieš mudvi, apsisuko 
rateliu ir savo drebančiu balsu 
uždainavo: “Saduta-tuta!” Dai
nos žodžių ir paties šokio ji ne
prisiminė. Jos atmintyje išliko 
tik priegiesmis (refrenas), bet 
gana gerai atsiminė melodiją. 
Tad čia mokyt. Šlekienės minty
se ir gimė naujas šokis, kurio 
pačius pirmuosius metmenis sa
vo vaizduotėje ji ten ir sukūrė. 
Palikusi visą mergaičių su gėlė-

DR R. J. KRUSHAS

turime daug ir įvairių laipsnių, 
bet jos neatsirado pačios: daug 
nugalėta kliūčių, įdėta darbo ir 
pasišventimo joms įkurti ir iš
laikyti. Kiekviena jų turi savo 
kelerių metų praeitį ir dabartį.

Metai bėga. Kad laiko dulkės 
neužneštų dar gyvos tremties 
mokyklų kūrimo ir veikimo isto
rijos, kad būtų kas bylotų su
grįžus į tėvynę ir ateinančioms 
kartoms apie tremties laikotar
pio švietimo darbus ir darbuo
tojus, Amerikos Lietuvių Moky
tojų Sąjungos Centro Valdyba 
ryžtasi išleisti metraštį, kuris 
apims visą iki dabar tremties

B. Beleškienė,
A. L. M. S-gos C. V. Sekret.
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Ir KuaiJ4 (Sibiran) Htuntlniua au jvaii'ioinla Kčrybčmiii: unitliAkoin
inedAlagoin, niaiatu, avaline, vaialaia. umuMiium S1NGER, akordeonun 
HOHNER, dviračius, laikrodžius Ir daug kitokių dalykų. Šie daiktai pri
statomi iŠ Anglijos bei Švedijos. VISI mokesčiai yra apibokčti siuntėjo, 
gaunant siutini mokėti nieko NEREIKIA. Pristatymas garantuojamas 
100%, pilnas DRAUDIMAS.

Gimsta ir miršta t
JT statistika skelbia, kad že

mėje yra 2,700,000,000 gyven
tojų. Gyventojų skaičius kas
met didėja po 43 milionus. 
Žmonių mirtingumas mūsų 
laikais yra sumažėjęs. Okupuo
tuose rytų ir vidurio Europos 
kraštuose vaikų mirtingumas 
žymiai didesnis nei laisvuose 
vakaruose — nuo 34 iki 113 
vienam tūkstančiui. Vidutiniš- 

švietimo laikotarpį. Tam tiks-. kai ten miršta 7,7% kūdikių, 
•lui numatyta sudaryti redakcinę I nesulaukusių vienerių metų. 
komisiją iš įvairių šalių atstovų Kituose 13 Europos kraštų vi- 
ir bus renkama medžiaga bei; turkis yra 4,2%, o JAV ir Ka- 
charakteringos nuotraukos iš nadoje 2.2%. Visam pasauliui 
anksčiau klestėjusių mūsų švie-I gimimų vidurkis per metus 34 
timo židinių ir dabar veikiančių vienam tūkstančiui. Mirimų
lituanistikos mokyklų visame skaičiui tokaim pat tūkstančiui 
laisvajame pasaulyje.

Naujasis daktaras yra bai
gęs Brighton Parke Nekalto 
Prasidėjimo mokyklą, St. Bede 
mokyklą Peru, Illinois, ir Lo
yolos universitetą.

Daktaro pagerbimas buvo 
surengtas birželio 16 d. Holly-

mis susiėjimą ir pasisveikinimą. wood Inn. Svečių dalyvavo apie 
taip, kai’p senutė pasakojo, visą Į 200. Pagerbime apsilankė pre- 
likusį šokį iki pabaigos ji sukūrė
pati.

Išvažiuodamos jau atsisveiki
nome su visais namiškiais, kurie

grožio lobiai, kuriuos tik reikia si0]ė mudviem iSgerti putojau-
atrasti, gaivinti ir puoselėti. To
dėl Švietimo Ministerija atkrei
pė dėmesį į mūsų tautinius šo
kius ir net paskelbė jų varžy
bas. Išsiuntinėtais aplinkraš
čiais kūno kultūros mokytojams 
ragino visus jieškoti savo apy
linkėse senų ir jau pamirštų šo
kių, juos atgaivinti ir parodyti 
mūsų visuomenei. Tada Biržų 
gimnazijoje mergaitėms kūno 
kultūrą dėstė mokyt. Elena šle- 
kienė, kuri savo darbštumu ir 
pasiaukojimu buvo pasiekusi 
daug gražių laimėjimų. Gavusi 
aplinkraštį, ji pasikvietė mane 
pavažinėti po Biržų apylinkes ir 
pajieškoti senoviškų šokių. Ir 
šiandien, po daugelio metų, pri
simenu, kaip vieną gražią sau
sio mėn dieną, esant puikiam ro
gių keliui, mudvi įsėdome į sma 
gias rogutes, apdengtas gal iš 
Radvilų likusiais kailiniais ir pa
kinkytas žvangučiais pasipuošu
siu juodbėriu /mat Šlekių turėta 
prie pat Biržų ūkis). Pavažia
vusios keletą mylių, užsukome į 
pirmą didelį ūkį. Čia nieko ne- 
pešėme. Šeimininkai net nenorė-

čiA pabaigtuvių biržietiško alaus. 
Tada sužinojome, kad močiutė 
buvo Ona Cūdarienė.

Važiuodamos namo, visą laiką 
dainavome “Saduta-tuta!”, kad 
nepamirštume melodijos. Net 
juodbėris karpė ausimis, klau
sydamas mudviejų gana keisto
ko dainavimo.

Biržus pasiekėme jau sute
mus. Sustojome tiesiai prie mu
zikos mokytojo J. Linkevičiaus 
namų ir šaukėme, kad skubiai 
užrašytų, nes gerklės užkimo 
nuo dainavimo. Po kelių dienų 
mokyt. Linkevičius jau turėjo 
(dar nevisai baigtą) naujo šo
kio muziką, suinstrumentuotą 
dūdų orkestrui, kurį Biržų gim
nazija tada turėjo.

Kitą dieną mokyt. Šlekienė 
pradėjo darbą, surinkusi visas 
geriausias gimnazijos šokėjas. 
Ji norėjo, kad šokis būtų tikrai 
lietuviškas, kad pasisukimai ir 
visi judesiai nieko bendro netu
rėtų su klasikiniu baletu ar kitų 
tautų charakteringais šokiais 
(žinoma, nekalbant apie tuos ju-

latas D. Mozeris ir kun. Ed. 
Abramavičius. Kalbas pasakė 
kun. Juozapas Kilas ir kun. 
Vincas Kamarauskas. Šeimi
ninkių pareigas ėjo E. Paulie- 
nė, B. Lindžienė, B. Kazimie- 
raitienė, E. Vienžindis. M. 
Stankiūtė su kitomis patarna
vo prie stalų. Daktaras padė
kojo visiems svečiams už atsi
lankymą ir už dovanas.

• x desius, kurie yra bendri kaiku-jo kalbėti su mokytojomis iŠ .___ ’ ,. * T. .... .
miesto, sakėsi nemoką šokti, o 
seni tėvukai jau mirę. Keliavo
me toliau. Neradusios laimės 
vieškelyje, pasukome siauru ke
leliu apie 7 km nuo Biržų Latvi
jos link į gana didelį vienkiemį, 
kuriame šeimyna mašina kūlė 
javus. Matyt buvo sukviesta 
talka, nes daug žmonių darbavo
si prie pačios mašinos, o toliau 
kiti krovė šiaudus. Pririšusios 
žirgą prie apsnigtos darželio 
tvoros, mudvi įėjome tiesiai į 
trobą. Trobos viduje, prie pat 
lango, radome staklėse sėdinčią 
senutę ir beaudžiančią rank
šluosčius. Pradėjus kalbėti, ji 
nusiskundė, kad esanti dar tik 
83 metų amžiaus, bet nematanti 
gerai, nes silpnos akys trukdan
čios austi, tačiau ji dar norinti 
rankšluosčių galus papuošti rau 
donai, nes raudoni siūlai ant bal 
to audeklo jai dar gana gerai 
atsimuša. Priėjus prie šokių, ge 
nutė nustojo austi, prisiminė

augdavo gana daug. Baltomis 
gėlėmis rankose, baltais galvų 
papuošimais, baltomis biržiečių 
priejuostėmis “Sadutės” šokė
jos sudarė tikrai malonų vaizdą. 
Jos buvo sutiktos su džiaugsmu 
ir palydėtos gausiaig plojimais. 
Kiekvienas tame šokyje atrado 
kažką naujo, dar nematyto, mie 
lo ir artimo lietuvio sielai.

Š. m. birželio 30 d. Chicagoje 
matyta “Sadutė” tikrai visus .u 
žavėjo, bet ji daug kuo skiriasi 
nuo anos. Kaikuriose vietose šo
kis nustoja net savo judesio, o 
pavirsta lyg ir piramidžių pa
statymu. Įėjimas iš keturių pu
sių (atseit iš keturių kaimų) y- 
ra labai vykęs. Biržuose buvo 
įeita iš dviejų pusių, nes netu
rėta tiek daug mergaičių su tau
tiniais drabužiais.

Tačiau atrodo, kad dar nerei
kėjo to šokio keisti, nes Chica
goje Biržų “Sadutė” labai mažai 
kam žinoma, o kaikurie ją pa
matė tik pirmą kartą. Ji savo 
lyriniu pobūdžiu tikrai tinka 
mergvakariui, kai susirinkusios 
pamergės dainuoja, pina jauna
jai kasas ir ją puošia rūtomis, 
tačiau “Sadutė” nėra vestuvinių

rioms tautoms). Ji įdėjo visą sa 
vo sielą ir visą mokytojos pa
tyrimą į tą šokį. Kai šokis buvo 
baigtas, mums atrodė, kad yra 
pertrumpae. Tada ji, norėdama 
pagerbti močiutės Onos Čū- 
darienės atminimą, įpynė į tą 
šokį audimo. Užbaigtas šokis 
neturėjo vardo. Buvo siūloma 
pavadinti “Sekminių šokiu”, “Pa 
vasario pasisveikinimu” ir kt.
Tačiau mokyt. Linkevičius ant 
gaidų buvo užrašęs “Saduta-tu- apeigų šokis. Ji priklauso pramo 
ta! Muzika”. Tai buvo paimta giniams šokiams, 
pagrindu, tik numesta “tūta” ir 
galūnė -a pakeista į -ė. Taip 
gimęs naujas šokis dalyvavo su
gražiu laimėjimu 1938 m. pava
sarį Ukmergėje gimnazijų tau
tinių šokių varžybose.

Biržiečiams “‘Sadutė” buvo 
pašokta gimnazijos aikštėje. 
Mergaitės šoko su baltomis, di
delėmis ramunėmis, kurių prisi
rinko Biržų piliakalnyje, o ir 
apie Astravo pilies griuvėsius

DRAUGAS 
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W-7 ORO PASTŲ ...................636.00
50 GM Streptomycln a 1 gili.
1000 tablečių Rlmiton

Roche a 50 ingiu

W-0 ORO PASTŲ ................ 133.50
200 tablečių Butazolldln a 100 mgm 
200 tablečių Scriiasil a 0.25 mgm 
200 tablečių Athophan
250 tabl. Vitamln B-12 a 10 micr.

S-13 .............................. ................ >13.50
20 svarų Cukraus

S-14 . ............................................ >23.50
20 svarų grynų taukų

S-n .............................................. >20.50
10 svarų grynų Taukų 
10 svarų Cukraus

G-16 ............................................. >40.50
3 jardai vilnonės medžiagos rno- 

teriftkam paltui (mėlyna ar pilka 
spalva ir visi reikalingi priedai
(pamušalai, ki&enės, siūlai ir klt.). 

3 jardai vilnonės medžiagos suk
nelei Afgaiaine. visokių spalvų.

G-21 ............................................. >00.50
3 jardai vilnonės vyriškam pal

tui medžiagos — pilka, mėlyna, ru
da. Visi reikalingi priedai (pamuša
las, kišenės ir kiti dalykai).

3% jardų vilnonės medžiagos vy
riškam kostiumui su visais reika
lingais priedais.

Mūsų bendrovė siunčia labai pigiomis kainomis ORO PAŠTU įvai
riausius vaistus. Mes išsiunčiame vaistus pagal Jūsų reseptus gautus iš 
Lietuvos. Užsakant j Sibiru, prie nurodytų kainų pridėkite — Oro Paš
tui $5.50, kitiems $1.50. Rašykite mums lietuviškai, pdašydami visokių 
informacijų. Naudokitės mūsų patarnavimais, nes mes turime daugmetini 
patyrimų. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ.

PRAŠYKITE MOŠŲ KATALOGŲ.

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE
4102 Archer Avė., Chicago 32, III. Tei. FR 6-6390

Skaitykite ir putinkite dienraštį “Draugi’

SKCIAL for Joly... Šovinys ploced by tbe 1 Sth of tbe Month 
wlll tars a foll month's DivMend.

CHICAGO SAVINGS
JULY 6, 13, 20, 27... 1957

Jeigu pati autorė dar tebėra 
gyva, gal reikėtų “Sadutę” išlai
kyti tokią, kokią ji yra sukūrusi.

Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chicago Savings švenčia savo šešių mėnesių 
darbuotę gražiuose naujuose namuose, šešių mėnesių 
laikotarpyje pas mus buvo atidarytos 2,826 naujos 
(sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes išdavėm virš 300 naujų (morgičių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chicago Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų 
taupytojams buvo išmokėti augšti dividendai.

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug jvairių 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitai ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, liepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą... 
Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
ginamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reikalui 
esant paskambinkite.

Lietuvių mokytojų 
metraštis

Vos pradėjus aptilti II Pašau 
linio karo patrankoms, Vakarų 
Europoje buvo kuriamos lietu
vių tremtinių mokyklos. Mate
rialinės sąlygos dalgely vietų 
buvo nepaprastai sunkios, bet 
ryžtas ir idealizmas viską nu
galėjo : mokyklos klestėje ir įne
šė neaptfkaičiuojamą įnašą į mū
sų jaunimo švietimą.

Prasidėjus 1949 m. masinei 
emigracijai, dauguma tų mo
kyklų buvo uždaryta. Tas gra
žiai klestėjęs tremties švietimo 
laikotarpis liko praeityje ir jo 
istorija nėra užrašyta.

Persikėlus į Vakarų pusrutu
lį ir Australiją, pajusta, koks
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Šeštadienis, 1957 liepos 6

IR VĖL VILIOJA
Birželio mėnesį Vilniuje pasirodė laikraštukas, skirtas lais

vose šalyse gyvenantiems lietuviams raginti grįžti į tėvynę. Laik
raštukas išleistas anksčiau tuo pačiu pavadinimu leisto periodinio 
leidinio ir turėjusio lygiai tuos pačius tikslus. Skirtumas tik tas, 
kad šiemet pasirodžiusį “Tėvynės Balsą leidžia “Grįžimo į tė
vynę” Rytų Berlyne veikiančio komiteto tariamoji Lietuvos ini
ciatyvinė grupė, kai tuo tarpu ankstesniais metais “Tėvynės 
Balsą” leido “Tiesos” leidykla.

“KVIETĖJŲ” GRETOSE OŠKINIS, VOSYLIŪTE IR MOLIS

Naujai pasirodžiusiame “Tėvynės Balse” rašo laikraštinin
kas Vincas Oškinis, Vosyliūtė - Dauguvietienė ir Albinas Molis, 
praėjusių metų paskutinėmis dienomis grįžęs ii Anglijos.

Plačiai aiškinama apie sovietų amnestijas, sudarančias są
lygas įsijungti į tarybinį gyvenimą net ir buvusiems antisovieti- 
nėse organizacijose, “jeigu savo kaltę išpirko paskesne patriotine 
veikla”... Apie kokią būtent “patriotinę veiklą” kalbama, aiš
kėja iš Michailovo vaudovaujamo Rytų Berlyne komiteto siun
tinėjamų laiškų — proklamacijų. Tas komitetas siuntinėjamuose 
“kvietimuose” taip pat rašo apie sovietines amnestijas, atkreip
damas dėmesį, būtent kuriuo būdu Vakaruose gyvenąs trem
tinys gali išpirkti savo nusikaltimus.

MICHA1LOVA8 VERBUOJA AGENTUS
“Amnestija gali pasinaudoti kiekvienas patriotas”, rašo

ma Michailovo komiteto “kvietimuose”, “bet jis turi parodyti 
gerus norus — ir svetur esant tarnauti tėvynei. Kokiu būdu? 
Būtent, smulkiai stebint savo tautiečius atitinkamame krašte ir 
jų veiklą. Visa pranešti mums, nurodant, ar jie veikia priešsovie- 
tinėje dvasioje; surinkti žinias apie įtartinus asmenis ir šią 
medžiagą trumpiausiu keliu nusiųsti artimiausiam sovietų at
stovui. Mus domina viskas, net smulkmenos. Mes norime žinoti 
Sovietų Sąjungos priešų pavardes. Mes norime būti informuoti 
apie jų veiklą. Mums įdomu žinoti, kokiuose laikraščiuose jie 
rašo ir kokiuose visuomenės sluogsniuose jie dalyvauja”.

Michailovo komiteto laiškas — kvietimas baigiamas nuro
dymu jog šie pasitamavimai sudarys sąlygas pasinaudoti pir
menybe grįžtant į tėvynę.

Būdinga, jog apie “kaltės išpirkimus” rašoma ir Vilniuje 
išleistame “Tėvynės” Balse”. Tad atrodo, jog ir tas laikraštukas 
patriotine veikla supranta “talkinimą” sovietinėms pasiuntiny
bėms, renkant ir teikiant medžiagą apie Vakaruose gyvenančių 
pabėgėlių veiklą, kad šituo būdu “išpirktų” savo nusikaltimus....

“Tėvynės Balse” taip pat duodama informacijų apie grįžu
siųjų gyvenimą, išskiriant informacijas apie asmenis, kurie, grį
žę į Lietuvą, atsidūrė priverčiamųjų darbų stovyklose.

Kas laimėjo?
Jungtinių Tautų nusiginklavimo pakomitečio konferencijoje 

Londone padarytas žingsnis pirmyn. JAV atstovas Stassenas 
pasiūlė sustabdyti atominių ginklų bandymus 10 mėnesių.

Per tuos 10 mėnesių turi būti ruošiamasi sustabdyti ir ato
minių ginklų gamybą; ji turi būti sustabdyta ne vėliau kaip 
1959 m. Turi eiti taip pat derybos dėl kitų karinių jėgų su
mažinimo.

Vakarų atstovai pareiškė, kad laikinis atominių bandymų 
sustabdymas buvo galimas, kai sovietai sutiko priimti sutarčių 
vykdymo kontrolę.

Manoma, kad nuolaidų buvo padaryta iš abiejų pusių. So
vietai sutiko su kontrole. Vakarai sutiko bandymus sustabdyti 
laikinai be jokių sąlygų, tų sąlygų svarstymą atidedami vėles
niam laikui. Iš to laimėjo Sovietų Sąjunga, nes ji gavo 10 mė
nesių laiko atominiams ginklams gaminti, kad pasivytų Jungti
nes Amerikos Valstybes.

JT nusiginklavimo pakomitetį sudaro Jungtinės Amerikos 
Valstybės, Britanija, Prancūzija, Kanada ir Sovietų Sąjunga.
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Bendruomenės organizacijai 
atbigti ateinančiais metais 
New Yorke šaukiamas Pasaulio 1 
Lietuvių Bendruomenės Seimas 
Kadangi tai yra jubilejiniai me
tai, seimas tampa proga tą su
kaktį atžymėti ne tik viso lais
vo pasaulio kampuose išblašky
tus lietuvių atstovų reikšmin-

itį Bendruomenės organiza
cijos viršūnėje. Jis bus centri
nis viso pasaulio lietuvių or
ganas didžiojoje mūsų kovoje 
išlikti lietuviais ir toliau puo
selėti liet. kultūrą bei ją per
duoti ateinančioms kartoms. 
Neabejojame, kad tikrasis lie
tuvybės palaikymo ir lietuviš-

gu suvažiavimu, bet ir kuo pla kųjų kultūrinių vertybių kūri- 
čiausia lietuviškųjų pajėgų de- mo bei popularinimo darbas 
monstracija. Pernykštė Dainų vy^s visada nepriklausomai nuo 
šventė ir Kultūros kongresas, Pačios Bendruomenės organiza- 
o šiemet Jaunimo kongreso ii ; CUOS> tačiau ji turės tarnauti, 
Tautinių šokių šventės sėkmin- ka*P didžiojo lietuvybės išlai- 
gumas įrodo, kad, esant svei- kymo darbo akstinas, koordi- 
kos iniciatyvos, ir be ypatin- nuotojas, laidininkas ir tęstinu-

mo užtikrinimas. Ji turės savo 
budrią akį nukreipti ten, kur 
lietuvybei grės apsnūdimo, sus
tingimo ar išnykimo pavojus.

Bendruomenės organizacijos 
visuotinumas ir nešališkumas 
turėtų laiduoti jos pastangų sėk 
mingumą. Seimas turės ypatin
gai išryškinti bendruomenės vi
suotinumo idėją. Šia prasme 
tikime, kad atstovų parinkimas, 
kuris yra patikėtinas kraštų 
taryboms, bus atliktas nepa
žeidžiant visuotinumo principo. 
Trapi Bendruomenės idėja bū
tų skaudžiai pažeista, jei seimo 
atstovų parinkimu būtų suda
ryta proga kam nors įžiūrėti 
vienų protegavimą ar kitų ig
noravimą.

Svarbiau, negu organizacinis 
seimo pabūdis, yra jo kultūrinė - 
psichologinė reikšmė. Jis turės 
sujudinti iš pagrindų visą lietu
viškąją išeiviją, o. ne tik New 
Yorko koloniją, kuri bus jo at
sakingu šeimininku. Šis seimas 
mums turėtų būti tuo, kuo seno- 

ra kam jas steigti ir vesti. Ta- vės graikams buvo olimpiada, 
čiau mokyklos autonomijos žo-1 taigi visos tautos švente, jos vie-

gų progų pajėgiama gan plačiu 
mastu sujudinti lietuviškąjį kul 
tūrinį gyvenimą.

Seimo, visapusišku mūsų kul
tūrinių pajėgų reprezentavimu, 
surengimas New Yorke šios ne 
mažos kolonijos lietuviams bus 
nelengvas organizacinių suge
bėjimų egzaminas. Darbo pra
džia nėra be sunkumų ir nesk
landumų. Reikia tikėtis, jog po 
vasaros karščių bus imtasi dar
bų su tokia energija, kad sei- 
mopasisekimas bus užtikrintas, 
mo pasisekimas bus užtikrintas.

Neminint seimo ir jo metu 
rengiamų kultūrinių pasirody
mų smulkmenų, reikia atkrep- 
ti dėmesį į šio neeilinio įvykio 
pobūdį ir reikšmę. Pats seimas, 
kaip visų kraštų bendruomenių 
atstovų susirinkimas, turės at
baigti P.L.B. organizavimosi 
stadiją, sudarydamas sekreto
riatą, nuolatinį organą stovin-

dis gali būti dvejopai suprastas. 
Kai mokyklos autonomijos var
du suprantama noras apsaugoti 
mokyklą nuo valdžios politinio 
kišimosi į ją, tai tokiai mokyk
los autonomijos idėjai reikia pri 
tarti. Tačiau būtų klaida siekti 
tokios autonomijos, kad mokyk
loje niekas neturėtų teisės tik
rinti mokslo ir auklėjimo, išsky
rus mokytojus ar mokytojų su

nybės, laimėjimų ir pasiryžimų 
demonstracija. Gausūs kultūri
niai parengimai (koncertai, pa
rodos, sporto žaidynės) su
trauks į New Yorką mases lie
tuvių. Gal reikėtų pagalvoti ir 
apie didingos eisenos surengi
mą, žinant, kaip tokios eise
nos šiame krašte popularios ir 
plačiai spaudoje komentuo-

Mokyklos vaidmuo 
t VYSK. V. RRIZGYS

kurtą kokią nors instituciją. Pri- i 3amos- Tuo būtų žymiai pasi- 
’vati iniciatyva, nors ji išeitų iš 
kilniausių širdžių ir intencijų, 
nors tai būtų ir iš patikimiausių 
bei kompetentingiausių asmenų 
iniciatyvos, vistiek negali kėsin
tis pakeisti natūralią ir Dievo 
paliktą tvarką. Šeimos, Bažny
čios ir valstybės kompetencija 

i savaime yra augštesnė už viso- 
I kią privačią iniciatyvą. Viso- 
| kia pašalinė iniciatyva visada 
yra tik talkininkė, o ne savaran
kiška mokymo ir auklėjimo vyk
dytoja.

Visokia mokykla turi veikti 
sandermėje su vaikų šeimomis, 
su Bažnyčia ir valstybe.

tarnauta bendrajam lietuviš
kam reikalui. Antra vertus, jei 
ta proga bus atžymėti geriau
si lietuviai sportininkai, tai ne 
reiktų pamiršti ir didesnių 
.mūsų kultūrininių laimėjimų, 
su seimu surišant konkursų 
ia r kitokių kultūrinių varžybų 
laimėtojų pagerbimą.

Lietuvybės išlaikymo ir liet. 
kultūros kultivavimo sėkmin
gumas visiškai priklauso nuo 
sugebėjimo užtikrinti liet. vi
suomenės, o ypač jos kultūri
nių vertybių kūrėjų prieauglį 

! iš svetimoje aplinkoje augan

ŠEŠI ŽMONES ŽUVO TRAUKINIO NELAIMĖJ

Keleiviniam ir važtos traukiniams susidūrus ties Guthrie, Ky., žuvo 6 asmenys

čio jaunimo. Sis P.L.B. seimas 
gaili būti paskutinis, jei jame 
aktyviai nepasireikš jaunimas, 
ypač studentija. Jaunimo da
lyvavimą suprantu, kaip paren 
giamųjų darbų vykdymą, ats
tovavimą bei aktyvų reiškimą
si seimo darbuose ir jo kultū
rinėse programose.

P.L.B seimą reikia vertinti, Į 
kaip liet. gyvųjų pajėgų — or
ganizacinių ir kultūrinių — de
monstraciją , atsinaujinimą, o 
kartu ir pastangą atkreipti sve 
čimųjų dėmesį į mūsų kultūri
nius laimėjimus ir tautines as
piracijas. Todėl seimo ruoša tu
rėtų vykti nepaprastu visų 
liet. pajėgų sutelkimu ir nuo
širdžiu bendradarbiavimu.
Tarp kitų kult. seimo progra
mos dalykų yra numatoma pa
statyti misterija. Jai parašyti 
konkursą yra paskelbęs Kultū
ros fondas. Atmetus lietuviš
kos simfoninės muzikos kon
certo rengimo mintį dar nesa
mos .misterijos naudai, kyla 
baimė, kad viskas teks daryti 
paskubomis, ir dėl to gali nu
kentėti šio pagrindinio seimo 
proga reingiamo kultūrinio pa
sirodymo meninis lygis. ’

Sprendžiant prieš kurį lai
ką simfoninio koncerto ar mis
terijos problemą, spaudoje tuo 
klausimu pasisakymų veik ne
buvo. Pageidautina, kad atei
tyje šeiminiais klausimais mū 
sų spaudoje būtų visapusiškai 
pasisakoma, nes tik tuo būdu 
Seimo Rengimo komitetas ga
lės savo darbą geriausiai atlik 
ti. Lauktina ir naujų idėjų, ku
rios šį didįjį įvykį padėtų pa
daryti visapusiškai sėkmingą.

Šis plataus masto Bendruo
menės žygis pareikalaus žy
mių lėšų, pirmoje eilėje seimo 
atstovų kelionių išlaidoms ir 
ta proga rengiamiems kult. pa,-

sirodymams finansuoti. Nese
niai spaudoje tilpo tuo reikalu 
Seimo Rengimo komiteto atsi
šaukimas į visuomenę. Kiekvie
nas šiam didžiam reikalui pa
aukotas centas bus vertingas- 
įnaŠJs jo sėkmingumui užtik
rinti.

I I

Nepakęsdami karščio gyviai 
vasarą užmiega

Gamtoje daugelis gyvių sun 
kiai pergyvena vasaros karš
čius bei sausras. Yra pasauly to 
kių kraštų, kur vasarą iš
džiūsta visos upės bei upeliai. 
Nudžiūsta be vandens ir me
džiai, ir krūmai, ir žolės. Tada 
ten esantiems gyviams būna blo 
gai. Kaikurie eina į tuos kraš
tus, kur yra maisto ir vandens, 
kaikurie beeidami ir galą gau
na. Tačiau yra ir tokių, kurie 
nuo karščio lyg ir apmiršta ir 
taip guli kur nuošaliai kampe
lyje, kol juos atgaivina lietus. 
Madagaskaro saloje (prie pieti
nės Afrikos krantų) gyvena 
mažas ežys, visiškai panašus į 
Lietuvos ežį Tas ežys visai nepa 
kelia* karščio. Per sausras jis 
bėga į savo urvą ir užmiega va
saros miegu panašiai, kai Lie-' 
tuvoje ežiai užmiega žiemos 
miegu. (m.) į

Nebegrįžo jugoslavai 
ekskursantai

Vakarų Vokietijos pabėgėlių 
reikalams įstaiga paskelbė, kad 
56 jugoslavai, kurie buvo atvy
kę iš Jugoslavijos Vokietijon į 
Hannoverio parodą, atsisakė 
grįžti į Jugoslaviją ir paprašė 
Vokietijos vyriausybės politinio 
pabėgėlio globos.,Šie pabėgėliai 
jau ne eiliniai žmonės, bet pro
fesionalai, valdžios tarnautojai. 
Yra net turėjusių atsakingas pa 
reigas komunistų partijoje.

Miegūstieji krokodiliai
Karštuose Afrikos ir Ameri

kos kraštuose yra baisių, dide
lių driežų, vadinamų krokodi
lais. Vasarai arėjus, jie lenda į 
upės dumblą ir ten užmiega. 
Žmonės vaikščiodami nė nepas
tebi, kokių baidyklių esama po 
jų kojomis Yra buvę atsitiki
mų,, kad krokodilai staiga pra- 
snūdę iškišdavo iš dumblo savo 
rūsčias žiotis su baisiais danti
mis prie pat kojų nustebusio ir 
išsigandusio žmogaus. Miega jie 
po du, o kartais ir tris mėne
sius. Bet atsitinka ir taip, kad 
jie pabuda tik tada, kada jiems 
dar nėra pakankamai maisto. 
Tuomet krokodilai persikelia 
kitur. Jie keliasi ypatingu bū
du: guli sau lyg rąstas, nejudė 
damas vandeny, o upės srovė jį 
neša pirmyn. (m.)

Milwaukės vengrai 
raginami grįžti

30 vengrų Milwaukėje gavo 
laiškų iš savo šeimų bei artimų
jų, likusių Vengrijoje, su ragi
nimais grįžti “atgal į Vengriją 
ir dirbti tėvynės atstatymo nau
dingą darbą”. Laiškuose tvirti
nama, kad dabar Vengrijos da
lykai esą visai pasikeitę, viskas 
grįžę į normalų gyvenimo kelią, 
žmonės esą patenkinti ir links
mi.

Tačiau vienas tik prieš savai
tę gavo iš savo tėvo kitą. laišką, 
kuriame liepia jam nekreipti dė
mesio į jų laiškus ir raginimus 
grįžti, bet pasilikti ten, kur da
bar yra — Amerikoj.

Šis pastarasis laiškas patvir
tino vengrų pabėgėlių nuomonę, 
kad jų namiškiai yra komunis
tų verčiami rašyti išbėgusiems 
po sukilimo jų šeimų nariams 
ir raginti grįžti namo. Iš 300 šį 
pavasarį Milvvaukėje įkurdintų 
vengrų pabėgėlių nė vienas apie 
grįžimą nenori nė girdėti.

Mes galime didžiuotis gyveną 
mokyklų gadynę. Kokios ir kiek 
jų buvo dar netolimoje praeity
je?! Sunku atspėti, kaip mokyk 
la atrodys po 50 metų. Iš vie
nos pusės mokytojų stoka, iš 
kitos pusės bandymai mokymui 
panaudoti televiziją jau dabar 
bando keisti mokyklos sistemą.

Niekas neabejoja šiandieninės 
mokyklos reikšme. Tačiau rei
kia būti realistais ir konstatuo
ti, kad auklėjimo uždavinio vien 
tik mokykla negali atlikti. Leng 
va apskaičiuoti, kad net mokyk
linio amžiaus metais vaikas mo
kykloje praleidžia mažiau kaip 
penktadalį laiko. Daugiau kaip 
keturis penktadalius jis pralei
džia už mokyklos. Tomis dieno
mis ir tomis valandomis mokyk
la jau beveik niekur vaiko ne
kontroliuoja. Nors praeityje kai 
kur buvo ir kitaip.

Mokykla nėra nei prigimties, 
nei tiesiog Dievo įsteigta. Jas 
kuria tie, kuriems priklauso jau
nimo auklėjimo pareiga. Mūsų 
laikais kaikur šeimos tą rūpestį 
atidavė į valstybės valdžios ran
kas. Kaikur valdžia iš šeimų tai 
prievarta atėmė. Lietuvoje bu
vo ir dabar daug kur yra mo
kyklų, kuriamų ir vedamų pri
vačių organizacijų. Yra mokyk-

lų, priklausančių net privatiems 
asmenims.

Mokykla nėra nepriklausoma 
institucija. Ji priklauso tų, kie
no yra jaunimo auklėjimo, mo
kymo ir priežiūros pareiga, bū
tent — šeimos, Bažnyčios ir 
valstybės. Tokių mokyklų, į ku
rias šios trys institucijos netu
rėtų teisių, visai negali būti, ka
dangi negali būti tokio *jauni- 
ttno, kuriuo domėtis neturėtų pa
reigos šeimos, Bažnyčia ir vals
tybė. Bažnyčia sutinka, kad I 
mokslo programos aptikrinimo| 
teisę valstybė turi visose mokyk 
lose, nepaisant, kas jas įsteigė 
ir kas jas veda. Auklėjimo ir 
bendrai mokyklos dvasios kont
rolė priklauso vaikų tėvams ir 
Bažnyčiai. Ir šioje srityje vals
tybė teisės turi tiek, kiek to rei
kalauja visuomenės gerovė.

Mūsų laikais kaikur pradėta 
kalbėti apie mokyklos autono
mijų. šis klausimas savaime ky
la, kai valstybės valdžia prade
da kištis j mokinių ir mokytojų 
gyvenimą su politinėmis, ypa
tingai partinėmis tendencijomis. 
Mūsų laikais daugelyje kraštų 
pakartotos šios rūšies klaidos 

tik patvirtina, kad mokyklų stei 
girnas ir jų tvarkymas -nėra vals 
tybės valdžios reikalas, jeigu y-

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

j
144 tęsinys

— Tiek tenorėjai man pasakyti ?
— Nežinau, gal ir tiek. Ką aš galiu daugiau pri

dėti? Tu būk tvirta, verskis, mokėk gyventi.
— Viktorai, ne! — dusdama įsikimba į švarką, 

glaustosi. Tu negalvok, tu užmiršk, ką sakiau, tu tik 
užmiršk! Tai buvo tik juokai. Mes būsim laimingi. 
Ar mano širdis nenujaučia, kad aš tau nesvetima?

— Nieko tu nematai! Vaidybos išmokau iš tavęs. 
Daug graužiausi, galvojau. Tu buvai padariusi įspūdį, 
bet seniai sugriovei. Ir vakar aš tau tyčia vaidinau, 
tyčia melavau, bandydamas tave. Viskas vaidyba!

Bet Lina nesiklauso ir dar labiau dega.
— Aš tau padarysiu, ko tik trokšti.
— Padarysi? — jis šypteli liūdnai. — Tai ko čia 

sėdi, kelkis į miestą. Verskis, įsitaisyk siuvyklą, bū
tinai keliauk su Juliumi, nes, man rodos, jums bus gera 
drauge. — Jis įkiša kišenėn, kažką sušnarina. — Per
galvojau naktį, aš turiu tau palikti už tai, kad mane 
vadavai iš policijos. Atleisk, — jis pasitraukia į šalį 
ir žengia prie lango. — Nauja ir graži mašina, tik maža 
ja siuvi. Bus tau sarmata, kad nieko neuždirbai. — 
Jis padeda suvyniotą pluoštelį ant stalo. — To niekas 
nežino ir nežinos, ir tu nesakyk. Tegu tai būna 
pradžiai.

— Pasiimk, aš nieko nenoriu! Pasiimk! —pribė

gus nori numesti ryšelį, bet meistras viena ranka ap
kabina taip stipriai, kad ji net aikteli. Staiga jis pa
bučiuoja ir paleidęs skuba.

— Viktorai!
— Sudie, Lina! Tegu tau sekasi! — Durys triukš

mingai užsidaro.

Sekmadienis miestelio languose. Pavasaris soduo
se. Linksma ir šviesu visiems. Kelias minkštas, smėlis 
purus. O jo mintys tokios kietos ir sunkios. Paskutinį 
kartą eina per tiltą. Aklinai uždarė sielos kampą, ir 
jos daugiau neįleis. Viskas baigta!

Miestelis naujų kalbų išjudintas. Kai grįžo vyrai 
iš sparų šventės, tą pačią naktį sukėlė namiškius. To
kia naujiena! Ir pasakojo, burnelę išgėrę, dailino, gra
žino. Prie 18.000 pridėjo dar vieną nulį ir patys išsi
gando: jau milijonas čia pat! Po velnių, tai ko jis čia 
nori mūsų Smilgaičiuose? Iš dvaro kilęs, o tik meis
tras ! Kur protas, ko nesėdi Kaune ?

Vėl grįžo iš pradžios, vėl augo naujos sumos, augo 
naujos kalbos ir supynė tokias legendas apie meistrą, 
kad sunku buvo ir tikėti. Su rytmečiu žinios sklido 
visur. Pasiekė ir Julių, kai radijas grojo Kauno mu
ziką. Jei visame mieste atsirado didelė pagarba meis
trui, tai bankelyje jis virto šiukšle. Vos tik jis pasi
rodo duryse, kaip Julius trumpai atsiskaito:

— Išeik, išsikeik iš čia, nenoriu matyti!
— Juliau, juk kalbėjom, vyriškai tarėmės. Pats 

sutikai.
— Nenorėk, kad dabar vyriškai pasielgčiau!
Meistrą grūste išgrūda pro duris, širdis taip pla

ka, vezuvijais išsiverstų, pykčiu išsilietų, bet nėra kur. 
Jis vienas kambariuos.

Viskas žuvę. Tai matė seniai, o gyveno kažkokia 
viltim, stiklo šukelėm džiaugėsi.

Šmėkščioja baisios mintys, liejasi kaip rašalas per 
buhalterijos knygas, per jo dienas. Ką daryti, kai "pra
laimėta? Et, ne vienas pralaimėjo, juk ir Napoleonas 
prakišo ne vieną mūšį, bet vėl pakilo. Ko tau, Juliau, 
nusiminti? Dar jaunas, dar gali susitelkti ir pakilti. 
Ko čia graužtis dėl kažkokios mergaitės? Kas ji — 
pupų pėdas! Argi merginų trūksta žemėje? Jų pilna! 
Žemė kaip fabrikas — prigamina merginų perteklių ir 
meta į rinką, tik nesnausk ir pasirink. Nė viena nėra 
paskutinioji. Su kiekvienu atsisveikinimu prasiveria 
naujos neribotos galimybės.

Bet ji buvo Samanė, tokia keistu vardu ir pati to
kia keista. Jos nebučiavo, neglamonėjo. Jei būtų Lina, 
po velnių, tai būtų lengva nueiti ir nusispjauti. O šita 
mažytė nutvėrė taip giliai, laužte perlaužė ambiciją.

Vėl jo krūtinė kaista, vėl Julius neramus!
Išeina sodelin. Žydi obelys, kriaušės, net tvoros 

žydi, aplipusios šakom. Rodos, gyvenk ir norėk, o Ju
lius dūsta. Sučiulba paukštelis ir suskambina naują 
mintį. Gal ji ir beliko, kai viskas išbandyta. Grįžta 
raštinėn, pasiima pinigų ir skuba per tiltuką į Linos 
namus, kur prie vartų švilpia varnėnai. Juliui primena 
kažkodėl kunigų sutanas.

— Ir tie klerikalai linksminasi! — paniuręs įeina 
pas Liną. Ji sėdi prie lango ir staiga paslepia ryšulėlį 
nuo siuvamosios mašinos.

. — Ką tu pasakysi ? — klausia rami.
Julius uždeda rankas, paglosto. Rodos, su kiek

vienu braukimu lengvėja mintys. Bučiuoja į skruostą.
— Tu žinai, Lina, matai, tu man patinki, aš tave 

myliu, savotiškai...
v — Kas iš to?

(Bus daugiau)

(
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Catholic Day at the C h i cag oland F a i r

Best wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

T. M. BLAKE

Be šute to attend the special events scheduled 
to be held July 7th a t the Hali of Fame auditorium, 
extre>me east end of Navy Pier. This page sponsored 
by the.public spirited business men and civic 
leaders, and manufacturers of Chicago land.

*7' 1 ?

Best wi8hes for Chicagoland Fair Catholic Day

NORTHFIELD HOME SERVICE
MK. CH.VS. JOHNSON, Owner 

We Specialize In
Re-wiring and Electricnl Service of Ali Types 

Residential - Commercial - Industrial 
PHONE HILLCREST 6-5115

201 HAPP ROAD NORTHFIELD, 1LL.

Best VVishes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

KWICK WAY 
RESTAURANT
For The Finest of Food

DI 8-8703 
3457 N. Southport

Best wishes for
Chicagoland Fair Catholic Day

B E R NIC E ’S 
BEAUTY SHOP

1354 W. 5Įsi St. LA 3-9698

Best Wishes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

B. and J. 
Construction Co.

FI 4-5233 — LI 4-6115

200 South 8th
MAYVVOOD, IH.

Best wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

SOMMERU D
PAIMT t WALLPAPER CO.

Phone NEwcastle 1-5990 7706 West Touhy Avė.
(Just East of Park Ridge)

Jr

Best wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

National Electrical Construction Co.
MR. EDW. FARMER, Owner 

Phone REpublic 7-8132 
Residential — Commercial — Industrial 

We Specialize In
Wiring and Electrical Work of Ali Kinds 

2747 YVest 79th Street Chicago, Illinois

Best wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

A. C. S K O N
ELECTRIC COMPANY

Phone CHesapeake 3-5858 670 N. Carpentei
CHICAGO, ILLINOIS

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

THE ALOHA GRILL
Specializing In Italian Sausage 

Pure Beefburgers

4807 Cermak Road 

TO 3-9367
CICERO, ILL.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

NICK & SON’S 
P I ZZE RI A

Chicago Most Famous Pizza 
Free Deliviery — Carry Out Orders

NA 6 7674
5951 YVEST CHICAGO AVĖ.

Best wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

PRESBITERO
DECORATING SERVICE

MR. A. PRESBITERO, Ovvner
Expert Painting and Decorating Service 

FOR ESTIMATES
Phone POrtsmouth 7-3660 4012 YVest 79th Street

CHICAGO, ILLINOIS
J

Best wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

PA SQ UALE
CONSTRUCTION CO., INC.

V
Phone Hllltop 5-2622 11205 So. Maplewood

Best wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

MAHONEY GREASE SERVICE
MR. JAS. MAHONEY, Owner

HUnter 5-7760
4001 Arthur Avenue

PHONES

and

f

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

E U L I E N 
Barber College 

HAROLD EULIEN, Owner
352 «/j EAST 35th St.

DA 6-3038

Best VVishes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

FRANCIS C. 
DAVIS

LICENSED CGNTRACTOR
Free Estimates On Rewiring 
7244 S. Oc’ttage Griovė Avė. 

HUD90N 8-1514

Best Wishes for 

Chicagoland Fair Catfioiic Day

A D M I R A L 
H E ATI N G, Ine.

4159 BUTTERFIELD RD. 

Llnden 4-3100
HILLSIDE, ILL.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

r A N C H O R 
Electric Company

Residential - Commercial

JAMES ROGERS, Owner
8407 W. MONTROSE 

CO 7-7733

Best wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

RALPH E. ERICKSON
MASON CONTRACTOR
Phone TAlcott 3-2019

Murphy Lake and Algonquin Road
PARK RIDGE, ILL.

Best wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

J and J. ELECTRIC CO.

Contractors - Engineers - Industrial Commercial

3438 N. Hamilton Dlversey 8-3059

Jr
J*

Best VVishes for

Chicagoland Fair Cotholic Day

LITHO METAL 
Manufacturing Company

Phone TiAylor 9-5050
1414 South Aberdeen Street

CHICAGO, ILL.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

REPUBLIC 
Acordion Shool
& SCHOOL OF MUSIC 

ANNE ROMAN - Direetor 
Phone PRospect 8-1488

5340 So, Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

Manchinelli Jewelers
ĖST. — 1896

Diamonds — Watches — Jewelry 
Expert Watch and Clock Repair 

Phone Pioneer 9-2064
7185 YVEST CERMAK ROAD 

IN CERMAK PLAZA

Harlem Avė. Side 
BERWYN, ILL.

Best wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

SUPERIOR MILLVVORK CO.

Phone Nlles 7-8080 7310 Milwauke Avenue

NILES, ILLINOIS

HUnter 50938
Brookfleld, IUiqois

j*

Best wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

THIEL ELECTRIC CONSTRUCTION
VVIRING A SPECLALTY

COMMERCIAL — RESIDENTIAL — INDUSTRIAL

Phone REpublic 7-4228 2851 West 63rd St.
CHICAGO, ILLINOIS

Best VVishes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

VENT-A-HOOD
HOME COOKING

VENTILATION 

HELEN KRAFT, Distributor

7451 Irving Park Road
NA 2-1720

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

TOM BARRETS 
EUCLID MOTORS

USED C ARS 

BUY SELL TRADE 

654 Lake St. EU 3-4905
OAK PARK, ILL.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

THE ARC
STEAK HOUSE & 

COCKTAIL LOUNGE
1813 Waukegan Rd.

GLENVIEVV, ILL.

Best Wishes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

JAY-BEE AWNING
AND WIND0W CO.
PENSACOLA 6-7643

3458 N. Cicero Avė.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

CLAUSEN 
HARDWARE CO.

PiAINTERS and 
BUILDERS SUPPLIES

520S VV. Chicago 
AU 7-3525

Best Wishe8 for
Chicagoland Fair Catholic Day

DONELSON
ELECTRIC SERVICE CO.

24 Hour City - VVide Service 
Industrial - Commercial 

Residential
HY 3-0909

6626 S. Kimbark

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

GENERAL 
GLASS CO.

MR. FRANK MUDAEO, Owner 
A Complete Glass Service 

For Every Purpose 
Mirrors - Fumiture Tops - Auto 

PHONE TUXED0 9-4212 
6007 YVEST GRAND AVĖ. 

CHICAGO 39, ILL,

Best Wi8hes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

Fire Extinguishing 
Service

JAMES DENNIS, Owner
3228Va So. Indiana Avė.

CA 5-9226

Js

lest wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

BOB MUHLKE’S
NEW CLOVER CLUB
McCormick Blvd & Dempster Street 

SKOKIE, ILLINOIS ORchard 3-9777

............ - . ...............P

OTTO SERVICE STATION
SINCLAIR PRODUCTS
G. D BENNETT, Owner

Motor Tune Up — Road Service — Pick Up and Delivery

7601 Lake Street FOrest 9-9692
RIVER FOREST, ILL.

.............#

Best wisheg for Chicagoland Fair Catholic Day

COMBINED INSURANCE COMPANY 
OF AMERICA

CLEMENT STONE, Pres..
5316 SHERIDAN ROAD

Best VVishes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

JACK
CUNNINGHAM’S

TEKACO SERVICE 
STATION

7558 So. Ashland Avė.

Best Wishes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

U N I T Y
Manufacturing Co.
PHONE CALUMET 5-4077

2909 Indiana Avtnue

Best Wishes for
Chicagoland Fair Catholic Day

COLUMBIAN ROOFING C0
Not Ine.

In Business Over 40 years 
P KLUJKA, Manager 

3319 S. Morgam St YA 7-0706

Best Wishes for 

Chicagoland Fair Chatolic Day

TEX GLADDEN
SINCLAIR SERVICE 

STATION
SINCLAIR PRODUCTS

Road Service, Motor Tune Up 
4701 So. Westem VI 7-3741

Best Wi8hes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

REGAN 
ELECTRIC CO.

Lioensed - Bonded - Insured 
Electriciana

PHONES EUCLID 6-0689 and 
COLUMBUS 1-0689

1001 MADISON STREET 
OAK PARK, ILL.

Best VVishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

H & K
STANDARD 

SERVICE 
Tires — Batteries

7140 Roosevelt EU 6-9590
OAK PARK, ILL.

Best Wishes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

CECH & FAVELL 
HOME BUILDERS 

5109 Washington
DOVVNERS GROVE, ILL.

Best Wi8hes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

JACK’S OIL STOVE
SERVICE

Repair On Ali Makes
1038 YY 51st Street 

BO 8-1333

Best Wishes tor 
Chicagoland Fair Catholic Day

MILLER BROTHERS
L0MBER CO., INC.
4918 W. Lawrence Avė.

Best wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

Suburban and City Building Maintenance
MR. VVm. SOPICKI, Owner

We Specialize in Tuck Pointing — Chimney Repair and 
Complete Cleaning Service

Phone LAfayette 3-3025 5009 South Talman
CHICAGO. ILLINOIS

R--lt wishes for Chicagoland Fair Catholic Day

LARSON ELECTRIC CO.
DAVID E. LARSON, Owner

Putine CEdarcHSt 3-3835 1001 South Wentem Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

............ ........... 1*
Best Wiahes for 

Chicagoland ’ Fair Cotholic Day

A. B. C.
MEAT MARKET

4760 W. Belmont Avė.

Best VVishes for

(Chicagoland Fair Catholic Day

JERABEK SALES & SERVICE
STUDERAKER DEALER 

4500 S. PulaHki Rd. LA 3-5842

Best VVishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

IL FORNO 
PIZZERIA
RESTAURANT

LOUIS BONELLI 

(Fomaus Foods)
2842 D. I>eyon AM 2-2842

(Continuation on page 5)
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Best Wishes for

Chicagoland Fair Catholic Day

NUZZO
CONSTRUCTION

COMPANY
4401 Ruby GL 5-9097

SHILLER PARK, ILL.

Best Wishes for
Chicagoland Fair Catholic Day

MEDINA STUDIO
3606 So. Archer Avė.

BLACK - LITE MURALS AND 
DECORATIVE PANELS 

Phone CLiffside 4-7181
3606 So ARCHER AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

M AR TE LL 
ELECTRIC CO.
Specializing in Re-wiring 
Conunercial - Tndustrial

Residential
PHONE PALISADE 5-2350 

3717 North LOckwood .
CHICAGO, ILL.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

Z. B.
ELECTRIC CO.

Licensed - Insured and Bonded 
Union Electricians 

4951 West Diversey Pkwy. 
Phone NAtionaI 2-2488

CHICAGO, ILL.

Best Wishes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

NEW CITY 
MATERIAL CO.

PHONE LAFEYETTE 3-3613 

' 2100 West 47th Street
CHICAGO, ILL.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

TI M’ S
SHELL SERVICE 

STATON
JAMES B. RAPTIS, Owner 

701 N. Harlem EU 6-9837
OAK PARK, ILL.

Best Wishe8 for 

Chicagoland Fair Catholic Day

FRANKLIN PARK 
CAR W ASH
RON WERT, Ovvner 

9820 Belmont Avė. GL 5-4633 

FRANKLIN PARK, ILL.

Best Wishes for 
Chicegoland Fair Catholic Day

EDDIE 8i STAN’S
* TEXAOO SERVICE

Road Service - Light Mechanical 
Work

STAN SWANK
EDDIE MALINOWSKI

; Owners
405 Madison Street EU 6-9642

OAK PARK, ILL.

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

REMBLAKE - ROCHKES
PHARMACY

2421 W. 63rd St. HE 4-1500

Chicagolaind Fair Catholic Day

PECORARO GROCERY
»

1451 N. Mohawk WH 4-8493

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

THOMAS J. BARTON
REAL ESTATE

Ali Types Insurance
2039 W. 63rd WA 5-0602

Best wishes for
Chicagoland Fair Catholic Day

SUNSHINE LIQUORS
3508-10 W. 26th St.

Best Wi8hes for

Chicagoland Fair Catholic Day

MAGIC TILE
COMPANY

Mr. Steve Kowynia, 0wner
Complete Line of

WALL AND FLOOR TILE 
* Phone PRospect 6-3757

1645 WEST 51 st STREET
CHICAGO, ILL.

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

HOUSE 0F SOLAR, INC
FINE FURNITURE

3215 W. 26th St. BI 7-6690

' Best Wishe8 for 
Chicagoland Fair Catholic Day

J 0 N N N 1 E’ S
DO-NUT SHOP, Ine.

1947 Fullerton Avinus

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

PAVEZA’S TAVERN
2859 S. K—lvale ' BI 7-9789

-------------------------------------------------------- -
Best Wi8hes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

JOE FREUD G C0.
Auto Parts — Accessories 

7118 Stony Island Avė.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Cotholic Dąy

Mc’Ginley’s Tailor Shop
PHONE PROSPECT 6 7277

1655 West 63rd Street

Best wishes for
Chicagoland Fair Catholic Day

lOSEPH VRANEK, JR.
MEAT MARKET

4015 West 3lst St. CL 4-1171

Best Wishes for
Chicagoland Fair Catholic Day

IKE’SB AR B-QU E
Carry Oout and Delivery Service 
6617 S. State WE 6-2261

Best Wishes for 
Chioagoland Fair Catholic Day

W ALSH 
STATIONERY CO. 
PRINTING - ENGRAVING

PHONE CENTRAL 6-3242

173 W*st Madison Street
CHICAGO 2, ILL.

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

ENTERPRISE PRINTING
GENERAL PRINTING 

WEDDING INVITATIONS 
4624 S. Westem ‘ LA 2-9H2

Best wishes for
Chicagoland Fair Catholic Day

CORNELL HEATING C0.
Sales, Service and Parts 

1904 West 51st St. HE 4-2541

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

LEONS CLEANING
JOE VLADUSICH, Own©r 

PR 6-9004 2557-59 West 51st St

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

TOPPER CLEANERS
Free Pickup & Delivery 

1410 W. 51 st St./ BI 7-0515

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

MAHONEY’S STANDARD
SERVICE STATION

Tire Repair — Greasing

5200 S. Halsted LI 8-9397

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day
ARR0W GLASS MIRROR

COMPANY
Glass - Mirrors - Ali Occasions

5200 S. Ashland PR 6-9444

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

BENES HOBBY & YARIETY 
STORE

HOBBY KITS
1908 W. 47th St. LA 3-4291

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

TASTY BAKERY
1745 West 51st Street 

HELOCK 4-5713

Best wishes for
Chicagoland Fair Catholic Day

ALBANY PET SHOP
3046 W. Cermak Road 

CL 4-0829

Best wishes for
Chicagoland Fair Catholic Day

J. & M MARKET
1734 West 47th Street 

YARDS 7-6058

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day
LAFLIN SUPER SERVICE

STATION
Washing — Greasing 

1502 W. 47th St. VI 7-8204

Best wishes for
Chicagoland Fair Catholic Day

DEAN’S PRINTING
. GEORGE SMETANA, Ovvner 
2728 S. Ashland PR 6-6849

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

DOUBLE VALUE CUT RATE
LIQUORS 

3434 W. 16th St CR 7-3600

Best WiHhes for 
Chicagoland Kai r Catholic Day

ORIGINAL BAKERY
Cakes For Ali Occasions 

1741 51 st St. PR 6-8414

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

COMMERCIAL PRINTERS
D. R. SCHUEHMAN 

2103 Washingtan SL MA 3-0643 
WAUKEGAN, ILL,

Best Wi8hes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

FRANKUI DRESS C0.
325 W. Jackson Blvd 

HA 7-8550

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

Courtesy Service Station
Motor Tune Ups

G. HYSLER and F. WALSH 
8001 Lake St. FO 9-9659

RIVER FOREST, ILL.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

ELSTON METAL & SALYAGF
2320 N. EJston BR 8-7060

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

H t L BEDDIRG C0.
2713 W. Roosevelt Road 

RO 2-0668

Best Wishes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

REGAN’S CONOCO SUPER
SERVICE STATION

10356 S. Kedzie CE 3-9465

Best Wishes for
Chicagoland Fair Catholic Day

CHICK’S - Shoe Repair and
SHOE STORE I

Expert Shoe Repair 
9227 rGand Avė. GL 5-5758 

Franklin Park, Illinois

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

COLLIN’S FURNITURE
3845 Cottage Grc«ve Avė.

Best Wishes for
Chicagolahd Fair Catholic Day

J. & S SINCLAIR SERVICE
STATION

5659 Cottage Grove Avė.

Best Wishes for
Chicagoland Fair Catholic Day

ENGLEWOOD
MEAT MARKET 

5542 S. Racine Avė.
Best Wishes for

Chicagoland Fair Catholic Day

LAŠT L A P
5700 Cermak Rd.

Best_Wishes for
I Chicagoland Fair Catholic Day

ARTHUR G. FORTIER
Real Estate and Insurance 

5120 S. Halsted 1 BO 8-3223

Best Wishes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

HELEN’S BEAUTY SNOP
4246 Fullerton Avė. CA 7-0150

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE

— Kazys Bražinskas, dirbąs 
pranciškonų spaustuvėje, bir
želio 28 d. išplaukė atostogas 
praleisti Europoje. Ten išbus 
iki rugpjūčio 4 d. Apsilankys 
Italijoje, Prancūzijoje, Šveica
rijoje.

— St. Lūšys, Balfo reikalų 
vedėjas, yra išvykęs atostogų.
Į senąsias pareigas jau nebe- 
grjš. Savo pareigas yra perda
vęs naujam Balfo reikalų vedė
jui Jonui Kruzei.

— Aktoriaus Vitalio Žukaus
ko tėvas, kaip pranešama, mi
rė Lietuvoje.

— Kard. James Mclntyre

atsiuntė laišką fotografui Le
onui Briedžiui, dėkodamas už 
albumą, jo padarytą iš “Mary 
Hour” apeigų Los Angeleso 
kolizėjuje, kurias stebėjo 100,- 
000 žmonių.

— M. Balutienė. Lietuvos at- 
B. Balučio,stovo Anglijoje d. : chester, N. Y., atvyko atosto-

žmona, lankosi JAV. Šiuo laiku , . Atlantic City N j
čia dar vyks į Camden, N. J.,ji apsistojusi Los Angeleso 

mieste pas savo dukterį ir jos aplankyti savo bičiulių.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

DEL CAMPO 
PIZZERI A 

LA 3-35G5
3028 Cermak Rd.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

LAWNDALE MEAT 
PRODUCTS,CO.

3617 W. 27th St BI 7-7975

Best WIshes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

ACCURATE WIREQRAFT C0.
947-49 W. Harrfcon St.

Best Wishes fpr 
Chicagoland Fair Catholic Day

FASHION FORUM 
GORDBERGS

4658 S. Ashland - 6409 S. Halsted

Best Wishes for
i Chicagoland Fair Catholic Day

WARREN’S BIKE SHOP
Prompt Repair On Ali Makes 

9717 Franklin GL 5-4630
Franklin Park, UI.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day 

COMPLIMENTS OF

A
F R I E N D

Blėst Wishes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

H. F. N. CO.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

BERG BROTHERS
TOOL WORKS

1546 N. Mason Avė. ME 7-0948
Best Wishes for 

i Chicagoland Fair Catholic Day

SMITH GROCERIES
AT 5-6437

5040 Washington Park Ct. 

Best Wishes for
i Chicagoland Fair Catholic Day

YOUR BEAUTY SALON
MISS ZELMA NYDEN, Prop.' 

5209 W. Division St. CO 1-4612 

Best Wishes for

i Chicagoland Fair Catholic Day

BOSTON PIZZERIA
1660 West 47th St

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

JAN MOTORS
USED CARS

2035 W. 63rd PR 6-6151

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

J. C. REIF CARTAGE C0.
IX) 1 7625 5953 Magnolia Avė.

CHICAGO. ILL.

vyrą, kurie čia neseniai persi
kėlė iš Kanados.

— Baltijos draugija globos 

2-ąjį metinį Baltic concert se- 
ries, pradedant šiuo rudeniu.

1- oji serija įvyks Bostone 
Jordan Hali — 1957 m. spalio
4 d., kur dalyvaus žymus pia
nistas lietuvis Andrius Kupre
vičius.

2- oji serija įvyks 1957 m. 
lapkričio 29 d.; čia dalyvaus 
estų smuikininkė Evi Liįvak.

3- oji serija įvyks 1958 m. 
vasario 7 d. Dalyvaus latvių 
baritonas Teodora Brilts.

Visų trijų serijų biletai —
5 ir 3,dol. (su taksais). Pavie
niai — brangiau. Geresnių vie
tų biletus galima įsigyti iš 
anksto pas draugijos narius. 
Taip pat galima kreiptis pas 
Mrs. Jane Budreikis ir Feliciją 
Grendalytę, Lietuvos konsula
to sekretorę, South Bostone, 
395 W. Broadvvay.

—Pranas Moeejunas su žmo- 
I na ir sūnumi Pranuku iš Ro-

Best Wishes for 

Chicagoland Fair Catholic Day

WESTERN 
WRECKING CO.
MR. R. COLEMAN, Owner 

PHONE GROVEHILL 6-5656 

7436 South Westem Avenue
CHICAGO, ILL,

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

EDDIES INN & PIZZERIA
2551 W. 59th St.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

LENO’S PIZZERIA &
RESTAURANT 

JAMES C. BIEL, Prop. 
Delivery Service

1813 W. 47 th VT7-9749

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day 

COMPLIMENTS OF A

FRIEND

Best wiahes for

Chicagoland Fair .Oatholic Day

HOME BUILDERS 

154 West 18th St.

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

ZITELLA & GIRARD
Builders and Remodelers

PRospect 6-7374 
3522 W. Bltl St.

_________ CHICAGO, ILL.

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

DANIEL M. 
ZOBI AK 

BErkshire 7-8125 
5229 West Montana

General Carpentry and Builders
CHICAGO, ILL.

Chicagoland Fair Oatholic Dav

Best wishes for

CLAUDE

DANGERFIELD

CARPENTER
EN 4-9201 6615 S. Yale

Bcsf VVishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

E. M.BRADY C0.
General Electric Appliances
3064 East Cheltenham Pltue

SOUTH SHORE 8- 6303
Best Wishes for

Chicagoland Fair Oatholic Day

CHICAGO LAYYN
ELECTRIC CO. 

STANLEY RUTZEN, Owner
6203 S. Whlppk>_______ RE 7-5767

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

MELE PLUMBING & 
NEATING SERVICE

Licensed — Bonded — Insured 
3347 W. Harrison St. NE 8-0908

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

TOMON’S BAKERY
Cakes for Ali Occasions

2758 S. Christiana BI 7-1148

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

J & M RESTAURANT
JAMES MALEVITIS, Prop. 

4728 Cermak Rd. Cicero, III.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

ADRIAN 0E HORN & SON
WHOLESALE PRODUCE 

7036 So. State St.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

FORGETTE’S
BEAUTY SHOP

6619 So. Ashland Avė.

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

LA M AR
EXCLUSiIVE MILLINERY 

The Latest of Fashions 
Handbags & Accessories

3622 W. 26th St. LA 1-3735

Best wishes for
Chicagoland Fair Catholic Day

JAUK MARVIN
CLOTHIERS

4646 Cermak Rd. OL 2-1678
__________ CICERO, ILL.___________

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

NUMA LACOUR 
BARBER SHOP

4632 Cermak Rd. OL 6-1176 
CICERO, ILL

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

MILT’S SANDWICH SHOP
3856 S. Ashland BI 7-2566

Best Wishes,for 
Chicagoland Fair Oatholic Day

Best Wishes for *
Chicagoland Fair <otholic Deny

MIKE GARDI — PLUMBING
738 S. Kedzie NE 8-9139

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

WEST T0WN
Refrigeration and 

Washing Maciūne Service 
3755 W, 16th__________ LA2-9521

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

LAWYER’S
STANDARD SERVICE STATION

General Repairs
62 Chicago Avė. EU 6-9604

Oak Park, DL

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day
'ALPINO RESTAURANT
DINO & VIC YOUR UOSTS

539 So. Wahash Wz\ 2-1928

Best Wishea for 
Chicagoland Fair Catholic Day

CAREK’S AUTO BODY
REPAIR SERVICE 

3613 W. Ogden CR 7-0605

Best Wishes for 
Chicegoland Fair Catholic Day

CALIFORNIA LIQUORS
X 2758 West Madison St.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

F. J. FURNITURE
RFXJPHOLSTERING 

2240 So. Ijaramie OL 2-0236 
CICERO 50, ILL.

Best Wishes for 
Chicagoland Fair Catholic Day

I G L0W JEWELERS
41 yeers on Ashland Avė.

4652 S. Ashland Avė. LA 3-4667 5607 S. Racine

Besi vvislies for

Chicagoland Fair Catholic Day

26th STREET 

Real Estate

3800 W. 26ttl SI.
CR 7-3700

Best wishes for

Chicagoland Fair Catholic Day

ROMAN & CO.

2126 So. Spaulding

R0 2-0734

Best vvishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day

FOG ARTY’S
CATERING SERVICE

OUR SPECIALTY 
WEDDING RECEPTIONS

7401 S. Green St.
VI 6-8365 RA 3-9074

Best wishes for

Chicagoland Fair Catholic Day

LEE’S COMMUNITY 
MIDWEST GROCERY 

MARKET
Fresh Fruits & Vegetables Daily 

LEE J. PANEK, Ovvner 

5526 S. Ashland RE 7-3838

Best wishes for

Chicagoland Fair Catholic Day

MR. GEORGE 
HAIR STYLIST 

4750 N. Rockwell 
L0 1-7287

Best wishes for

Chicagoland Fair Catholic Day

NU-STYLE 
SHADE CO. 

Phone CAlumet 5-1055

436 West 3lst St.
CHICAGO, ILL.

Best wishes for

Chicagoland Fair Catholic Day

RYANOILCO.
DEALERS

Gasoline and Fuel Oil 

PHONE HILLTOP 5-6632 

10126 South Falrfield Avenue

Best wishes for

Chicagoland Fair Catholic Day

IMPERIAL LODGE
WALLY EGGERS, Owner

8155 Ogden Avenue
Lyons, 3-7551

LYONS, ILL.

Best wishes for

Chicagoland Fair Catholic Day

K A F K A’ S
ROOFING CO.

5330 W.’ Cermak Rd. 
0L 2-9320

CICERO, ILL.

Best wishes for
Chicagoland Fair Oatholic Day
GEORGE’S GROCERLAND

Frea Fruits & Vegetables
Free Delivery Service 

GEORGE SHIZAS, Owner
EN 4-3655
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Kada daugiausia vaidų?
Kuriuo dienos pietų įvyksta 

daugiausia vaidų?
Vienas psichologijos profeso

rius tvirtina, kad vaidam tinka
miausia atmosfera esanti apie 
5-6 vai. vakaro. Tada žmogaus 
dvasia labiausiai išvarginta, 
įtempta ir reikia tik kibirkštė
lės. Tuo metu ir judėjimo nelai
mių daugiausia įvyksta.

Afrika, pietinė Azija, Okeanija. 1 
Europoje mažiausias prieauglis 
— nuo 0,6'< iki l'<. JAV iri 
Sovietuose auga maždaug vie- j 
uodai — po 1,7'r.

BEAL ESTATE

BRIGHTON PARK
REAL ESTATE (’LASSIFIEI) AND HELI' WANTEO AUS

Puiki pajamų nuosavybė. 2 po 5 
kamb., mūrinis namas. Pilnas rū- 

Daugiausia žmonių gyvena sys ir pastogė, uždari porčiai. Abu 
Azijoje. butai apšildomi. 2 blokai iki mo

kyklos ir bažnyčios. įvertinimui tu 
rite pamatyti. Pilna kaina $23,500.

GAGE PARKE KLAJ. ESTATE BEAL ESTATE HELP WANTED — MEN'

Mirė 101 metus sulaukęs
Jeremie J. Aubert, kuris mi

rė savo namuose Bedford, N. 
H., sulaukęs savo 101 gimtadie
nio, buvo kilęs iš šeimos, turė
jusios 18 vaikų, iš kurių 5 mer
gaitės buvo vienuolės. Senukas 
buvo geras katalikas ir užlaikė 
griežtus pasninkus, nors ir sun
kiai visą amžių dirbo.

Ilgiausiai išgyvena Olandijo
je — vyram 71 metai vidurkis, 
moterim 73 metai. Indija pri
klauso prie kraštų, kuriuose 
žmonės trumpiausiai gyvena — 
po 32 metus vyram ir moterim.

Gyventojų prieauglis didžiau
sias pietų Amerikoje—po 2.6% 
per metus. Antroje eilėje eina

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas iš Įdomiau 
slų kūrinių — romaus

VALENTINA
vėl gaunamas, nes yra Išėjus) antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas "Sakalo" leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kuitū 
ra, rūpestingu menišku apipavidall 
nimii. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių Ir verstinių vei
kalų ir Sis romanas yra vienas iš io 
stipriausių kūrybos, nupasakojąs vie
nos mergaitės meilę. Jos vidaus ko
vas, jos audringą pabėgimą už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina *2.

DRAUGAS
4545 West 63rtl Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba ItEp. 
7-9700. Namų — Uit 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak. i
■ "

CH>CKXXXX><XXXXX><><XXXXXXXXXX> I 
Nauja mostis ir tabletės atnaujina

vilti kenčiantiems nuo 
ARTHRITIS—RHEl MATISM

ši nauja kombinacija, AMERPOL, 
skubiai palengvina sąnarių uždegi
mo sukeltą skausmą, paraudimą ir 
sumažina skaudančių raumenų suti
nimą, kurj sukelia arthriua ir rheu- 
matismas. Mostis: Skubiam paleng
vinimui reikia Įtrinti ryte ir vakare. 
Tabletės: Ilgesniam palengvinimui
imti 2 tabletes 3 kart j dieną po 
valgio.

Mostis, 98c; Tabletės, $3.50 pas 
jūsų vaistininką arba šiuose vaisti
nėse:

Shimkus, 3301 S. Halsted
Dargia, 2452 Marųuettc Blvd.
Pullman’s, 1 1254 S. Michigan
Ka,-tanas, 2458 W. 69th
Olidew»U’s, 3557 W. 63rd
Biestek, 3000 So. 52nd, Cicero
Sikytas, 2635 W. 51st
Eewicki’s, 5558 S. Pulaski
Kopec, 5109 W. Fullerton
Rakus, 3201 8. Halsted
Arba rašykite tiesiog j 

AMERPOL, #57 X'. Ashland Avė.,
Chicago 22, III.

d<XKX>000000<K>0<XK>00<K>000<>C

PAJIEŠKOJIMA1
Jieškomi: GALECKA — JONAS, 
JUOZAS, KLEMENTAS ir AN
TANAS. Jieškomi giminių iš Lie
tuvos. Kreiptis Pr. TamuliPnis 7206 
S. Mozart St., Chicago 29, EI. ar-1 
ba žinantieji antrašus malonėki- 
te pranešti.

IŠNUOMUOJAMA — FOB~BENT 1

___NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5910 So. tt'e«tem PRospeet 8-22JM

MARQUETTE PARKE išnuomo

jami daktarų ofisai.

Tel. PRospeet tt-2191

Išnuomojami Marąuette Parke 2 
apšild. kambariai vienam ar dviem 
asmenim; dušas, šaldytuvas.

\VAlbrook 5-6095

Išnuomuojamas miegamasis kam 
barys dirbančiai moteriai. Gali nau 
dotis virtuve. Erie vienos moters. 
Tel. HEmlock 4-6305. 6933 South 
Talman Avė. I augšt.)_______

Išnuomuojamas apšildomas 
5 kambarių butas

6146 So. Talman Avė.

TAVERNA — UŽKANDINĖ 
NAMASI

į 1 augšto “face brick” mūro na
mas su 1—5 kamb. butu. Pilnas 
rūsys. 3 mieg. kamb. Modern. vo
nia. 50 pėdų sklypas. Autom, karš
tu vandeniu apšildymas. Pelnin
gas biznis. Pajamų iš tavernos a- 
pi-e $25,000 per metus.

Savininkas parduoda dėl nesvei- 
tos.

MURYEL G. BARON 
REALTOR

5840 So. Kedzie Avė.
GRovehill 6-7297

CICERO. “Shingled” medinėė re
zidencija, 8 kamb. Apylinkėje 22nd 
ir 52nd Avė. Garu apšild., alyva. 
Garažas. 50 pėdų sklypas. $18,700; 
įmokėti $5,000. SVOBODA. 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

CICERO. 2-jų butų “shingle” na
mas. 16th ir 50th Avė. 5 ir 6 kamb. 
Pilna pastogė ir rūsys. Modemus 
plumbingas. $15,500. SVOBODA, 
6013 Certmak Rd. BIshop 2-2162.

CICERO SPĖČIAU % DUPLEX. 
Mūrinis, 5 kambariai. Autom, aly
va apšild. $14,700; įmokėti $3,500. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI
shop 2-2162.

LISLE ILLINOIS
St. Joan of Are Parish. 3 bedroom 
frame Cape Cod. Basement. Living- 
dining room combination. Wooded 
lot 75x325. Near everything. Mušt 
be setn to be appreciated. By Own- 
ner — Ąsking $18,000. WOodland 
9-2401.

Mūrinis — 2 po 6 kauti). su gra- 
i žiai Įrengtu.rūsiu. Garažas. Numažin- 
i ta kaina.

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
Ir 2-jų k. liūtas rūsyje, lt idijatoriuis 

i gazu apšild. Galimybė padalyti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su
114%. Pilna kaina $20.500.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 14 augšto medinį namą — 5 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $12.200.

1 14 augšto mūr. pajamų nuosavy 
bė. 5 k. apačioj Ir 11/, k. viršuj su 
atskiru Įėjimu ir vonia. Garažas. Kai
na $20,700.

BRIGHTON PARKE
114 augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 

apačioje, 4 k', butas viršuj. 90 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24.500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estais
Insurance Aiotary Public 

MM H So. Weste r n Avė.
Pltosp. 8-2234 arba HEm. 4-7OS5

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 a. po 5 k.. 3 mieg. aluini- 

num langai, šild. guzu, naujas 2 inaš. 
garažas. $2 4,000.

Mūr. 2 a. po 5 k., 2 mieg.; rūsy 2 
k. ir dušas. Aluminum langai, šild. 
gazu. $2j},000.

GAGE PARKE
Mūr. 2 a. po ii k.. 3 mieg. centr. 

šild.. mūr. garažas, gružus namas. 
$29.000.

MARQUETTE PARKE:
•Mūr. 2 a. po 4 k., 2 mieg. cenpr. 

šild., labai gražioj vietoj. $25,500.
Nutarę pirkti ar parduoti nekilno

jamąjį turtą kreipkitės į šią įstaigą 
ir gausite teisingą ir puikiausi pa
tarnavimą.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; Res. 

YArds 7-2046

Išnuomuojamas 4 kamb. butas, vo 
nia, karšt, vanduo.
Įėjimas iš šono, antrame augšte.

4508 SO HONORE ST.

3630 W. 82 St. Atdaras kasdien 
nuo 2 iki 8 v. |>o pietų. Savininkas 
IMirduoda. $18,500.

Naujas 3 mieg. mūr. namas. Tile 
virtuvė ir vonia, dinette. Didelis gy
venam. kamb. Ąžuolo papuošimai. 
Overhead sewer. šildym. F. A. aly
va. Pastatas yra 53 pėdų ilgio.

Tel. REpublic 7-6250

Olympia Gardens — By Owner 
2312 W. 209 st. (near Park Ik Tęst)

$17,500 Bargain. 5 room ranch 
attached Garage on aere of land- 
scaped land. Screens, storms, pa- 
tio, oil heat. Spacious Rooms. Fire- 
place. Mušt see to appreciate.

Phone Skyline 4-1802

Mūr. 3 butų, biznis, garažas. $20,900. 
Mūr. 4 būtų, ccntr. šild., gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4. greit, pardav. $15,200. 
Mūr. 2 po 6, centr. šild., gar., pigiai. 
Mūr. naujas 6 k., did. lot, bargenas. 
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $20,600.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė.. LAfayette 3-3384

Naujas 2-jų butų po 3 mieg. Pa
ruoštas užėmimui. Platus sklypas. 
Arti mokyklų ir krautuvių. 5215 So. 
Artesian. Parduoda savininkas. Tel. 
GRovcbill 6-5U35. Atdaras sekma
dienį nuo 1 iki 4 v.

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

Brighton Panke, kampinis namas 
ant 30 pėdų sklypo; 2 butai po 6 kb.

I ištisas rūsys Ir pastogė (attlc). 3 
autom, garažas. Centr. karštu vand. 
šildymas I-nie aukšte. Allttminijaus 
sieteliai ir žieminiai langai 2-me 
aukšte. Namas labai gerame stovyje
ir parduodamas nebrangiai.

2-jų butų: 41/, ir 5 kamb. Prie
gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
pėdų sklypas. 3 automob. garažas, 

i Sieteliai, žieminiai langai ir "vene- 
tian blinds". Tilt $17,000. Nepraleis-

1 kitę šios progos, Tikras bargenas.

Taip pat turime daugiau uuoaavy- 
i bių duodančių geras pajamas ir pre- 
j kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę Ir mes mietai patarnau 
Sime parduodami Jūsų namas.

SHUKIS REALTY
6433 Sfl. Putoki $1.

Tolei. LUdlow 5-6900

BILLING CLERKS
FULL OR PART TIME 
DECATUR CARTAGE

1934 S. Wentworth Avė.
VI 2-6000 ____

auto mechanIčsT
AND

Rody and Fender Men 
Good Pay — Steady work

Apply
2421 South Parkway

HELP WANTED — FEMALE

REAL ESTATE

ATDARA SEKMADIENI nuo 1 
iki 5 v. v. 7 kmb. mūr. rezidencija. 
5920 So. Maple’.vood. 4 dideli mie- 

- gamieji. Centr. alyva šildymas. Mo- 
’ derni vonia. Uždaros gonkos. Gara
žas. Galima perdirbti j 2 butus. Kai-

I na $17,800. Įmokėti apie $5,500. 
IVAlbrook 5-5030

j niiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiinuiiiiuiiiiuiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiit  

i Šioje nekilnojamo turto pardavimo
Įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas. '

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

' 2600 W. 501 h St. Tel. PRospeet 8-5454
<lliiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiniiiwiu:::::^!imiujiiiiiiiuiiiuiiiuiiiiiiiiitiiiiiHuiiii'iuiiiiuuiiiiii

7143 So. Winehester, 51/, kmb., 3 
miegam., mūrinis. Savininkai par
duoda. 2 metų senumo. 50 pėdų ap
sodintas sklypas (landseaped). 2 
automob. garažas. Tiled rūsys. Puši
nių lentų IKnotty Pine) baras. Už
dara veranda. Pečius, šaldytuvas. 
Langams užuolaidos. Daug kitų prie
dų. Įkainuotas greitam pardavimui. 
Turite pamatyti, kad įvertintumėte. 
Atdaras apžiūrėjimui visą savaitę.

PIETVAKARIŲ PRIEMIESTIS — 
MONEE. 4 kmb. Cottage. Savinin
kas parduoda. Special $7600. 11/, ak
rai mišking. 2 met. senumo. Didelė 
virtuvė. Didelis gyvenamas kamba
rys. židinys. Septic tank. Elektra. 
Geras šulinys. Kaina sumažinta sku
biam pardavimui.

TeL FUlton 5-1861

MARQUETTE PARKE 5 k. mūri
nis namas. Centrinis šildymas gazu. 
Tile vonia. $12,400.

BRIGHTON PARKE Arti lietuviš
kos mokyklos pigiai parduodami: 2- 
jų butų mūrinis su rūsiu ir pastoge, 
centr. šildymas alyva, $23,500.

Medinis — 2 po 4 k. ir dar ekstra 
sklypas. $10,000. Pajamų medinis—3 
erdvūs butai aluminum langai. Nupi
ginta kaina.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VASAROJIMUI nuo liepos 1 d. Be- 
verly Shores iš nuo m. visa nauja vila 
arba atskiri kambariai.
vyl29 h vvrleyver rrfaffflfafaf bigafw

VENTA
4409 SO. FAIKFiELD A VE. 

LAlteyetto «-SMl

D. MONSTAVIČIUS
BEAL ESTATE - 1658 VV. 103 st 

Tel. BEVEItLY 8-3646
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda 
vi mus Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tai a<-oountant

JUMS KAINUOS TIK $8,000
Med. 5 kmb. namas Gage Parke. 

Gazo šilima. Reikia pirkti su 2 5 pė
dų sklypu šalia. A. Sirutis.

GERIAUSIAS PAS1CLYMAS
4 metų 5 kamb. mūr. bungalovv. 

Vienas blokas nuo Marąuette Parko. 
Viršuje galima įrengti dar 1 kam
barys. šildymas alyva. 2 karų gara
žas. A. Katilius.
5 AKRAI ŽEMĖM NETOLI ČIKAGOS

2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių 
Remonto rajone. $17,000. Įmokėti tik 
$4,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai; WAIbrook 6:6015

DIDELĖ STAIGMENA VISIEMS, KURIE SIUNČIA 
SIUNTINIUS į LIETUVA, AR KITUS KRAŠTUS

Z
Pranešame maloniam tautiečių dėmesiui, kad mūsų pastangų 

dėka, Jūs galite padėti savo artimiesiems, taupant pinigus ir laiką. 
Per mus Jūs galite pasiusti ORO PASTŲ tris aukštos kokybės 
anglišas vilnonės medžiagas už $50.00 įskaitant, visas išlaidas. Šis 
siuntinys bus sudarytas pagal Jūsų pageidavimą, tai reiškia Jūs 
galite užsisakyti vieną medžiagą. 3,5 jardo vyriškam kostiumui, 
vieną medžiagą 3 jardai moteriškam kostiumui tr vieną medžiagą 
3,5 jardai vyriškam arba moteriškam paltui. Viso 10 (dešimti) 
jardų. Bet jei Jūs norite siųsti visas tris medžiagas vyriškiems, ar
ba moteriškiems kostumams, arba paltams, tai tas kainos nekeičia.

Medžiagų kokybė ir pristatymas yra pilnai garantuotas. Tuo 
atveju, jeigu gavėjas būtų nepatenkintas — Jūsų pinigai bus su
grąžinti.

Naudokitės šia reta proga ir rašykite tuojaus dėl smulkesnių 
informacijų. Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuviš
ką atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO 
22 Chapin Place

Hartford 14, Conn. Telef. CHapel 6-4773.
ANTANAS USTJANAUSKAS, 

Direktorius

REAL ESTATE
Paskolos Nej. Turtų Valdymas 
VISU RŪŠTŲ APDRAUDIMAI 

K. M ADONIS 
Namų PRospeet 8-2071

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

6407 S. Kedzie Avė. YVAlbrook 5-3216
Klauskite ALEX KANAVERSKIO

BUILDING & REMODEIJNG

PAGALIAU!
DŽIAGIAMES GALĖDAMI 

PRANEŠTI APIE
Mūsų puošnius 3 butų “oustom de luxe” 
namus. 2 po ū'/a (3 mieg.) & 1 4Mt angliš
kas rūsys, 53 pėdų ilgio. Penkiolika šių 
gražių 3-jų butų namų statytomų Kamins- 
ki Builders (kiekvienas skirtingesnio sti
liaus ) užpildys visą bloką prie 57 St. & So. 
St. Lotus Avenue. Kiekvienas butas turės 
ąžuolines spinteles bei ąžuolinius papuo
šimus, “tiled vanity” vonias, “built in” or
kaites ir krosnis (ultra modern. virtuvės), 
karštu vandeniu “radiant” apšildymą. 
Jūs patys, su mūsų pardavėjų pagalba, ga
lite pasirinkti koklių pavyzdžius bei da
žų splavas. Prašome sulyginti su kitais pa 
jamų pastatais, o kaip jūs pamatysite šiuos 
3-jų butų namus su .tokios geros kokybės 
konstrukcija bei stilių, jūs kitur nebežiū
rėsite. Atvykite su mumis pasimatyti, ar
ba patelefonuokite j mūsų raštinę pilnes
nėm informacijom apie šias ypatingas ver
tybes.

4 didelių kamb. mūr. bungalow,
2 mieg. k. plius 1 mieg. k. viršuj 
Gazu apšild. 2 autom. mūr. garažas. 
Daug priedų. $23,500* 7134 S. Cali- 
fornia Avė. Pllospeet 6-8175, po 6 
v. v., sekmad. ir pirmad. ‘visą dieną.

PARDAVIMUI

Parduodamas pigiai mažai var
totas Seeley springsinis pilno dy- 
dži matracas. Kaip naujas.

Tel. HEMLOCK 4-3497

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiitmiiHiiiiiinniiiiiiiiiii

Jei turite parduoti ar išnuomo 

d. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

ūtynuje Skelbiau, galite perduot 
eietonu Vlrguuii 7-6640.
•UI llllllll II llllllllllin 1II4I1IIIHIHHIH1UII »

SKELBKITfiS “DRAUGE”

4307 West 
MARQUETTE ROAD

4>/2 kambarių mūrinis namas, 
daug priedų. Priešais parko, arti 
mokyklų bei bažnyčių. Aapžiūrėti 
galima, šeštadieni ir sekmadienį 
nuo 1 iki 5 v. v.

Prieš pirkdami ar pardundami 
uamus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL ESTĄIE-1NSURANGĖ 

NOTAKY PUBUO 
2405 West oi St.
WAlbrook 5-6030

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.)

$6,000 įmokėti už 3-jų butų mū
rinį Brighton arke. 2 po 5 ir 1
2- jų kamb. butas. Naujas centrinis j 
šildymas gazu. Aluminijaus langai. 
Extra sklypas. Geros pajamos. Tel. 
WAlbrook 5-5031.--------------------------------------------- i

39 Str., netoli Californijos Avė.,
3- jų butų namas ir garažas. Rūsys, 
pastogė, gazu apšildomas. 212 dol. | 
pajamų į men. Skambinti YAnds 
7-6248.

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

• •f’7 s. Campbell Av., Chicago 32. III. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-7450

BRIGHTON PARKE

$2,000 įmokėti, med. 2 po 4, šva
rūs butai, geras sklypas.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, skie
pas, garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu įmokėjhnu.

Mūr. 6 ir 3 kamb.- su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vieta tinka ir 
bizniui. Mažas įmokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.; rūbų valykla ir 5 kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas abiem 

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. 6 kamb. centr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, 68 
ir 3700 į vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

(Hardware> krautuvė, puikūs įren
gimai, gražūs butai, labai gera vie
ta.

Puikus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro-
ga.

Mūr. taverna ir 5 kb. Gage parke.
Mūr. 3 butai ir ta v. patalpa su 

visais įrengimais. 35 gt. netoli Ash
land.

SIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd SL CL 4-2390

COOK for RECTORY
OTHER HELP

6 day week — Every 3rd Sunday 
off. Stay — Own Room. Good Pay. 
5 prieets — South Side. HE 4-9600.

SEVER4L TYPISTS
M0 4-3070

Varied and initeresting work. 
Good Salarv, Paid Vacation 

Air Conditioned Office 
Apply in person or call

MR. CROMBIE 
430 West Ohio 

General Housework
Prefer experienced woman under 
35 for Dočtor’s Home. North Side. 
Adults only. No heavy laundry or 
windows. Stay. Own room and 
bath. Wages $45.00 per week to 
start. Current references. Mušt 
be able to understand and Speak 
soma Englisb.

DR B. SHAPIRO 
Gomelis 7-5151

MISCELLANEOUS

lietuvių statybos
BENDROVE

MŪR A S
vBulldcrs Gcn. Uontractors 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Narnų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu;

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

PRospeet 8-2013
6H0O SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. I1L

Namų statyba, (vairūs pataisymai
ir paniavima*,. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
SuHitartl šaukite TKrminal 9-6681 

ouo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 616 
Nnltnn. Wtllnw Mnrlnaa III

KAMINSKI & KREJCI
KAK REALTY CORP - REALTOR

4302 WEST 55th STREET

LUdlow 2-1700

SPECIALIZING IN SELLING NEW & USED IiOMES

ŠILDYMAS
A. St&nčiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikon firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air eonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai 

ryte Hd 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro; 

OLymple 2-6752

LIET. APDRAUDD8 AliKNTTRA
Visų rūšių apdraudos. Automob! 

Ilų finansavimas. Notariatas. Valsty 
bės patvlrtinos kainos

Prieš darydami apdraudė* kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 6-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
AIDS H. Asbland Ave„ Chicago $6. III

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO’

P LU M B I N G
IJcensed bonded plumbera

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai, 

Tel. — BEpuMie 7-0844 ar 
VVAIbrook 5-3451

oo<xxxxx><XK>ooooo<xx>ooooooa

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Nnmų tel. Blnhop 7-3840 
2737 West 4Srd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.1

Statomo naujus namus ir garažus. 
Atliekamo visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo t vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLympic 2-5181 nuo 6 vai.

inkam Iki 11 vai. vakaro

Slatame
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILOFIS
General Contractlng Co.

(Ha.v V. Nodelka Ir J. Hkombakna) 
l«nn a 4«TH CT.. CICERO $0, ILL. 
Tel. ofjymplc 6-7381 j TO 6-4666

Ir atliekama visus statybos ir par 
tvarkymo (retnodeilng) darbus

PARDUODAMAS MEDINIS NA-. 
MAS WILLOW SRINGS, ILL.

17 kambarių. Labai grafioje vie
toje. Sklypas 100x150 pMų. Mai
nysiu j mažesni narna Chicagoje. 
Tel. HEmlock 4-9965, nuo 4:80 iki 
9:30 vai.1 vak.

ST. ANN’S PAJUSK 
HAZKLCREST 
Asldng 919,500

3 bedroom brick, 1 floor plan, 57 
ft. lot, knotity pine recreation 
room, screened — in porch with 
barbecue pit.. Near scthools & chur 
ches, In Hazelcrest, near 168th, 
West of Western. Gali Miss Ham- 
mill.

WM. H. THOMPSON & CO. 
9109 S. AsMaad PRescott 9-5000

2-jų butų mūrinis: 5 ir 6 kamb. 
Apšild. garu-alyva. 2 autom. mūr. 
garaž. SAVININKAS PlARDUO- 
DA, 7025 SO GREEN.

Crawford Special. Netoli 26 ir 
Keeler. 5 km. “cotage”. 3 miegam. 
Nauja virtuv. cab. sink. Naujas ap 
šild. vienetas už $1,500. Bargenas. 
Tiktai už $9,900. — $2,000 įmokė
ti. SVOBODA, 3739 W. 2fith St. 
LAvvndale 1-7038.

2-jų bt. bargenas. 5-6 kmb. Karš
tu vand. apšild. Garažas. Uždaros 
verandos. Naujas stogas. Taksai 
tiktai $86. — $13,900. — $3,500 į- 
mokėti. SVOBIODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

ABCOUNTS PAYABLE 
GLER K

HA VE IMMEDLATE OPENING 
FOR EXPERIENCED GIRL 

Age no barrier

CLERK TYPISTS
Immediate Openings for Typists 

40-55 Words Per Minute Reąuirec 
5 Day Week — Good Hours 

and Salary
Many Company Benefits 

Modern, Air Conditioned Offices

D. D. TRUCKING G0. 
3400 S. Iron Sfreet
TeL LAfayette 3-7440

Reikalinga vyresnio amžiaus mo
teris prie 2-jų metų vaiko. Skani 
binti po 6 vai. vak.: HUnter 5-2438

INDUSTRIAL

GUARDS
MEN 25 TO 55

Mušt have good 
Background

Steady
Employment

APPLY IN PERSON
9 a.m. to 4 p.m.

330 SO. WELLS ST
ROOM 511

PROGOS — OPPORTUNITIES

PROGOS — OPPORTUNITIES

NEPRALEISKITE PROGOS. 
Dėl rimtų priežasčių parduodama 
maisto krautuvė su geru bizniu ir 
geroje vietoje. 4551 So. Hermitage 
Avė. YArds 7-4301.

MOTERIŠKŲ IR VAIKŲ 
RŪBŲ KRAUTUVĖ

Moderni krautuvė, geroj vietoje 
įsigyvenęs biznis, geros pajamos. 
Parduoda dėl kitų interesų. Kreip
tis tiesiog i savininką. Tel. —

PRoipect 8-2856
BATŲ TAISYMO DIRBTUVE. Savi
ninkas Išeina į pensiją. Geras bisnis. 
"LANDI8” firmos įrengimai. Ne- 
augšta nuoma.

7111 So. Weatern Avė.

MesiNf! - MAISTO Produktų 
Krautuvė pardavimui Brighton 
Parke. Pelningas biznis. Kampinė 
krautuvė. BIshop 7-9628, po 7 v.

vakaro — FRontier 6-0666.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

TAVERNA ir NAMAS parda
vimui. Kambariai ir butas duoda 
$140 I mėnesi pajamų. 2-jų augŠtų 
mūrinis namas. Garu apšildomas. 
Prie autobuso sustojimo vietos; 
priešais <Stock Yarda. {mokėti 
$6.000. 4163 S. Halsted St.

GROSERIŲ & DELIKATESŲ 
KRAUTUVE PARDAVIMUI arba 
I8NUOMUOS. Arti Šv. P. M. Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios. Pil
na prekių. Šaldytas maistas. Geri 
įrengimai. Pastogė, pilnas rūsys. 2 
autom, garažas. Karštu vand. ap- 
šijdomas. LAfayette 3-2177._____

Parduodama MAISTO ir MĖSOS 
KRAUTUVE. “Semi-Self-Service". 
Gerai einantis biznis. Dėl nesveika
tos. 2558 W. 69th St. Tel. REpub
lic 7-1996.

MODERNI TAVERNA PARDA
VIMUI. Sklypas: 150 pėdų pločio 
prie kelio Rt. 12 ir 200 pėdų gi
lumo iki Pfatakee ežero kranto. 
Laiveliams prieplaukos. Virtuvė su 
visais įrengimais. Talpina 53 as
menų. Daug vietos pasilinksmini
mams (parties). Kaina $65,000.00.

LAOOON RERORT 
44 So. Rt. 12 
Fox Lake, III

SAVININKAS parduoda Brigh
ton Parke MĖSOS ir MAISTO Pro 
dūktų Krautuvę. 5 kamb. butas už 
krautuvės. Tel. GRovehill 6 4416.
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Dariaus ir Girėno skridimo 
minėjimas

Laikas bėga šuoliais ir palie
ka praeities nuotykius žmonijai 
tik prisiminti. Rodos, jog visai 
neseniai mūsų lakūnai Darius ir 
Girėnas lėktuvu “Lituanica” 
skraidė po Amerikos lietuvių vie 
toves, vingiuodami erdvėse avia
cijos tobulumą. Tai buvo tik 
Sparnuotųjų lietuvių mėginimai, 
kurie reiškė, kad bus ir drąses
niu žygių.

Priartėjo 1933 m. liepos 15 d., 
ir mūsų aviatoriai pasiryžo įvyk 
dyti savo pažadą. Tos dienos ry
tą iš lėktuvų lauko Floyd Ben- 
net, New Yorke “Litaunica” pa
kilo tragiškon kelionėn per pla
tųjį Atlantą link Lietuvos.

Nuo to reikšmingojo įvykio šie 
met sukanka jau 24 metai, ir 
kiekvieno lietuvio pareiga yra 
paminėti tą svarbų momentą.

Taigi tokį minėjimą ir ruošia 
Dariaus ir Girėno paminklui sta 
tyti komitetas Brooklyne. Mi
nėjime kalbas pasakys “Vieny
bės” redaktorius Juozas Tyslia- 
va ir “Tėvynės”* redakcijos at
stovas J. Petrėnas. Meninę da

lį atliks solistė Irena Stankūnai
tė ir pianinu skambins muzikas 
J. Stankūnas — abudu iš Lin- 
den, N. J. Paminklo komiteto 
vardu žodį tars adv. S. Bredes, 
Jr., P. J. Montvila, B. Spudienė 
ir kitį.

Minėjimas įvyks liepo 19 d. 8 
vai. vak. Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje, 280 Union Avė., Brook 
lyne. Įėjimas — nemokamas. 
Visus nuoširdžiai kviečiame at
silankyti. Komitetas

Standard Federal 
praneša

Standard Federal praneša, 
kad dividendas pasiekė naują 
augščiausią sumą — $765,000.

Justinas Mackevičius, Stan
dard Federal Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovės pirmininkas, 
praneša, kad išmokėjo daugiau 
kaip $765,000 dividendų už tau
pymo sąskaitas per paskutinius 
6 mėnesius iki birželio 30 d. Di
videndas buvo mokamas augš- 
tesnis, negu kada nors buvo mo 
karna ir išmokėta didžiausia su
ma per pusmetį, kada kokia nors 
buvo išmokėta per 48 bendrovės 
gyvavimo metus.

Justinas Mackevičius

Didžiausia dalis taupytojų pi
nigų yra investuota į valdžios 
vertybinius popierius ir karo ve
teranams paskolas, kurios yra 
valdžios garantuotos. Justinas 
Mackevičius pareiškė, kad pini
gų investavimas į valdžios ga
rantuotus vertybinius popierius 
suteikia didžiausią galimą sau
gumą taupytojams. Visos tau
pymo sąskai otsStandard Fe
deral b-vėje yra apdraustos iki 
$10,000 per Federal Savings & 
Loan Insurance Corporation.

Standard Federal bendrovės 
turtas dabar siekia daugiau 50 
milionų dolerių ir atsargos bei 
pertekliaus kapitalas sudaro 
5% miliono dolerių.

Didelis darbymetis liet. klube

Šiemet klubo lietuviškas dar
bas ir savitarpinė šalpos veikla 
pasiekė auksinį jubilėjų. Klubas 
savo 50 metų veikols kelyje tu
rėjo daug ir įvairių organizaci
nių bėdų ir džiaugsmų. Prieš pu 
sę šimto metų būrelis lietuvių 
ateivių pamatė, kad savi lietu
viški papročiai, lietuvio garbė 
ir medžiaginė būklė yra pasto
vesnė, geresnė ir sėkmingesnė j 
savoje lietuviškoje organizacijo-' 
je. Jie žinojo, kad vienybėje yra 
galybė. 1907 m. rugpjūčio 25 d. 
įsteigė Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubą Brooklyne. Organi
zacija nebuvo pati sau, bet vi
sai New Yorko lietuviškai vi
suomenei. Naujagimio pradžia 
buvo sunki. Vargo nuomojamo
se patalpose, vėliau pirko savas, 
kol pagaliau pasistatė savo dide
lius namus. Tai lietuviškumo pi
lis, kuri net permaža šiandien 
darosi, kai dauguma patriotinių 

' organizacijų naudojasi jos pa
stoge. Čia lietuvių rinkimosi vie
ta, čia lietuviško poilsio ir atsi
kvėpimo vieta, čia darbo ir or
ganizacinės veiklos namai. Gar
bė jums, kurie ją kūrėte ir sta- 

! tėte!
Prieš kurį laiką ši organiza- 

i cija buvo apsirgusi bjauria, ta
čiau pagydoma, liga. Dabar ši 
bėda praėjo. Organizacija vėl 
stipri, gyva ir dideliu pasiryži
mu įžengė į antrąjį pusšimtį me
tų.

Dirbama sklandžiai. Nėra jo
kių skirtumų tarp senųjų ir 
naujųjų narių. Visų vienas ir 
tas pats tikslas — išlaikyti Ame 
rikos lietuviams namus, gražiai 
reprezentuoti lietuviškumą ir jį 
ginti Amerikos ir Lietuvos gar
bei.

Plačiai yra atvertos organiza
cijos durys visiems lietuviams 
tapti klubo nariais. Klube yra 
dvejopi nariai — pašalpgaviai 
ir socialiniai. Socialinis narys 
moka tik 25 c. nario mokesčio 
kas mėnesį. Klubas laukia ak
tyvaus visų įsijungimo į bendrą 
klubo darbą.

Š. m. liepos 21 d. prie gražaus 
ežero Ronkonkoma, Lon Island, 
Gaigalų vietovėje NES-COMM 
House įvyks klubo išvažiavi
mas — gegužinė. Visi ten susi
tikime, pabendraukime, pabūki
me gražioje gamtoje ir atnau
jinkime senas pažintis. Išva
žiavimo komitetas, kuriam va
dovauja F. Bručas, ruošia sve
čiams ne tik gerą nuotaiką, bet 
ir programinių staigmenų. Au
tobusai nuo klubo namų išva
žiuos 9 ir 10 vai. ryto. Kelionė 
ir įėjimas — tik $3. Važiuojan
tiems automobiliais — pasista
tymas nemokamas, įėjimas — 
90 c. Biletai gaunami klube, pas 
Ginkų, Atltų Klube ir pas klu
bo narius.

Rudeniop, spalio 20 — 26 die
nomis įvyks auksinio jubil’ėjaus 
iškilmingas minėjimas. Minėji
mas bus pradėtas Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčioje pa 
maldomis prisiminti mirusiuo
sius klubo narius. Spalio 26 d. 
išpuoštose klubo patalpose vyks 
iškilmingas sukakties minėjimo

AUDRAI PRAŪŽUS

Didžiajai audrai pralėkus, išlikusi žalmargutė jaučiasi 
taip, tartum nieko nebuvę. (INS)

posėdis, meninė programa ir vai 
šės. Iškilmių komitetas, kuriam 
vadovauja S. Karvelis, jau da
bar turi pilnas rankas gausaus 
darbo ir rūpesčių.

Leidžiamas jubilėjinis klubo 
veiklai atžymėti leidinys. Čia F. 
Vaitukaitis su A. Šetiku laužo 
galvas ir verčiasi senuose klubo 
archyvuose, rinkdami leidiniui 
medžiagą. Būtų gera, kad senie
ji šio klubo steigėjai parašytų 
savo atsiminimų iš anos “senos 
gadynės”, kai klubą steigė ir jį 
organizavo.

Klubo namo ir biznio komite
tas, vadovaujamas J. Masaičio, 
turi pilnas galvas rūpesčių, kad 
jubilėjiniais metais išvykoje ir 
bankete visi svečiai būtų gerai 
vaišinami ir mylimi. Klubo rei
kalų vedėjas V. Mikalauskas ap
krautas ne tik kasdieniniais biz
nio reikalais, bet ir biletais, skel
bimais, kvietimų lapeliais ir 1.1.

Dauguma klubo narių yra įsi
traukę į aktyvų veiklos darbą. 
Beveik nėra dienos, kad klubo 
vyriausioji vykdomoji valdyba, 
jos pirmininkui S. 'J. Gudui va
dovaujant, neposėdžiautų, besi
rūpindama visų komitetų ir pa
skirų asmenų bei bendra klubo 
veikla.

Paskutiniame klubo susirinki
me, be svarbių įstatyminių nu
tarimų, buvo išrinkti du direk
toriai — V. Abromaitis ir A. Bal 
ton, o į A. Grunskio vietą, kuris 
pasitraukė iš klubo namo komi
teto, buvo išrinktas F. Vaitu
kaitis. Minijos Alkis

Chicagojc

Cicero, III.

i.

savo profesiniam darbui. Gi Lai 
ma Stepaitienė - Smalenskaitė, 
kaip pirmiau, taip ir dabar ma
no tęsti dainavimo bei muzikos 
studijas. Tai gražus pavyzdys, 
kaip jaunos įietuvių šeimos dar
niai tvarko savo gyvenimą. Rei
kia tikėti, kad šitoks šeimos ži
dinys bus labai reikalingas jų 
gimtajam kraštui — tėvynė jų 
laukia.

Jei (etika kentėti nuo ii/.kielėjnsiii

KORNŲ (nuospaudų)
Ir nnotrynų, lai vartokite naujų 
Ir s k n Ii u skausmų naikintojo 
X - IT. Itonkiito kainuoja tik 
*1.00 Jūsų apy linkės driigštnryjc.

Džiugūs laimėjimai

Algirdas Stepaitis ir Gražina 
Stepaitytė (jo sesutė) š. m. bir
želio 15 d. gavo Illinois univer
siteto (Urbanoj) mokslų baigi
mo diplomus: pirmasis — inž. 
architekto, pastaroji — kalbų 
(anglų, ispanų, prancūzų ir ru
sų). Stepaitytė, kaip baigusi ge
riausiais pažymiais, gavo to pa
ties universiteto stipendiją to
liau gilinti kalbų mokslą ir se
kančiais metais jinai ten bus 
profesoriaus asistente. Algirdas 
taip pat baigė su pagyrimu. Dar 
bestudijuodamas, pagal vieno 
profesoriaus rekomendaciją, ga
vo praktiškai atlikti architekto 
inžinieriaus darbus netoli Urba- 
nos esančiame aerodrome, ku
ris yra administruojamas Illi
nois universiteto.

A. Stepaitis su savo žmona 
Laima, kuri dirbo to paties uni
versiteto raštinėje (vieno sky
riaus vedėja — tvarkytoja), per 
sikėlė į Chicagą ir tuojau gavo 
vienos kompanijos pakvietimą

Marcelė Tiškevičius 
Tverijonas gavo liūdną 

žinią iš Lietuvos
Mirė mano brangi .motinėlė 

Ieva Venskaitienė, pagal tėvus 
Pupkiūtė. Ji buvo gimusi Saus- 
balių kaime ir visą laiką gyve
no prie Pilviškių. Paskutiniu 
metu gyveno Užpilvių kaime, 
pas sūnų Feliksą. Ten ir mirė.

Ji palaidota labai iškilmin
gai, su bažnytinėm apeigom, 
Pilviškių kapinėse, šalia duk
ros Elenos, kuri jau. seniai mi
rė. Prie josios kapo stovi pui
kus kryžius, kurį mamytė ir 
sūnus Feliksas pastatė. Dabar 
ir Mamytė ten ilsisi amžinai.

Liko giliai nuliūdę du sūnūs: 
Feliksas Venskaitis ir marti 
Onutė; Stasys Venskaitis ir 
marti Viktorija; duktė Marce
lė, pagal pirmą vyrą Tverijo
nas, žentas Stasys Tiškevičius; 
anūkės: Eleonor Marš ir jos 
šeima; Elena Stankūnienė ir 
jos šeima; sesers dukros: Raš
kauskų Juzė ir Ona su šeima; 
brolio vaikai-: Pupkių Bronius 
su šeima; Albina Širvinskienė 
ir dukra; Juozas, Stasys ir 
Mariutė; Pupkių Juozas, Jadzė 
ir Elė; vyro sesuo Marijona 
Venskaičiūtė; Kriščiūnų fami- 
lija; Balsių Mariutė ir daug 
draugų bei pažįstamų.

Mus užgulė ir antras liūdnu
mas. Vieną mėnesį mirė ir ma
no vyro Motinėlė Ona Tiškevi
čienė. Liko dideliame liūdesy 
dvi dukros: Ona ir Petrė. Ant
rą mėnesį mirė brangi mano 
Motinėlė Ieva Venskaitienė. Be 
galo liūdna ir gaila. Liūdim ne
tekę savo brangių motinėlių, 
kurias vis dar manėm pamaty
ti ir aplankyti, bet jų netekom. 
Mūsų širdyse ligi mirties pasi
liko skaudi ir nepagydoma žaiz
da. '

Stasys Ir Marcelė Tiškevičius, 
6433 So. Talman Avė.
Tel. HE^lock 4-0804.

Atostogų ĮM-riotlas
Dauguma dirbtuvių uždaro

mos porai savaičių. Dirbantieji 
turi progą pasitraukti užmiestin 
poilsiui, tad ir bėga kas kur iš
manydamas. Štai Alf. Gailius, S. 
Ivanauskas su dukra pasirinko 
atostogavimui vietą Wisconsin 
valstybėje — C. Urbos kaimy
nystėje. A. Gailius yra žuvų mė 
gėjas ir visuomet jam tai sekasi. 
V. Marčilionis su šeima taip pat 
porą savaičių žvalgysis po pla
čiąją Wisconsin valstybę; ta pro 
ga aplankys giminės, kurių ne
matė ilgą laiką.

Kareivių išvažiavimas

Lietuvos Kareivių Draugystės 
narių išvažiavimas bus liepos 7 
d. A. Bruzgulienės sode, Willow 
Springs, III. Numatoma, kad o- 
ras bus tikrai palankus. Visi 
žino ir kalba, kas bus tame išva
žiavime; visi domisi, kas laimės 
pirmą premiją; gi premijų yra 
net trylika. Bet tai neviskas — 
atsiras staigmena; Lituanicos 
klubo savininkas Ted Kazimie
raitis išvažiavimui pristatys gy
vą keturkojį, skirtą laimėjimui. 
Kas jį laimės, tas tikrai džiaug
sis. Tad tikrai būkite tame išva
žiavime ir kitiems apie tai pa
sakykite. D.

Mirė dviejų kunigų tėvas

Diena dienon nyksta senoji 
karta. Štai neseniai palaidojo
me Joną Yuknį, kuris čia buvo 
gerai žinomas muzikantas. Gi 
šiomis dienomis amžinai atsisky
rė ilgametis vietos gyventojas 
S. Pečiulis. Buvo gražiai išauk- 
lėjęs šeimą. Liko liūdinti žmona, 
dukra, keturi sūnūs (du kuni
gai), kiti giminės, daug pažįs
tamų ir draugų. Velionis buvo 
veiklus politikoje.

Baigė remontą
A. B. Petkus ir sūnus Donald 

puikiai užbaigia remontą savo 
koplyčios, esančios 1410 S. 50th 
Avė. Tai patogi vieta laidotu
vėms; galės būti iš karto pagul
dyti trys mirusieji. Nors būtų 
ir karščiausia lauke, bet viduje
vešu ir gera.

Racine, Wis.

O.

Pirkit Apsaugii'i Bonus

THANK YOU CHICAGO! - Especially For Wonderful 
LITHUANIAN'S For Buying So Many BUICKS From Us

Van Malė Sold More BUICKS In JUNEThan Any Chicago Dealer
• FOR THIS WE OFFER A GREAT JULY BONUS SALE •

• FRANK KTSSFT atvan malė buick co.SEE rnZAl>I\ MMLL n ST » WESTERH AVENUE

(

Didžiulis Išpardavimas!

•V

Joninių laužas

Wisconsino Šaulių Klubas š. 
m. birželio 22 d. suruošė Joninių 
laužą. Laužas įvyko Minkowskio 
ąžuolyne, gražioje ir patogioje 
vietoje.

Apie 8 vai. vak. po visą apy
linkę jau skambėjo iš ąžuolyno 
sklindanti graži lietuvišką dai
na. Gražaus jaunimo buvo iš 
Chicagos, Kenoshos ir kitur. Vi
sai laužo programai gana vyku
siai vadovavo klubo valdybos na 
rys V. Kažemėkaitis.

Laužo programa buvo įvairi 
ir įdomi. Chicagos šaulių vai
dintojų būrelis suvaidino V. Iš
ganančio parašytą ir jo paties 
režisuotą pritaikytą veikalėlį 
“Senovės Lietuva prie laužo”.

Pats autorius V. Išganaitis kri 
vio rolę suvaidino gana gerai; ki 
ti vaidintojai — J. Ulevičius vai 
dilos rolę ir N. Šapalaitė, K. Ro- 
žėnienė, L. Zabukaitė ir M. Jo- 
cytė vaidilučių roles taip pat pa
lyginamai visai vykusiai atliko.

Buvo gana gyvai pavaizduoti 
senovės lietuvių papročiai prie 
laužo.

Tautinius šokius atliko Chica
gos šaulių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama K. Ulevičiaus, ir 
Kenoshos tautinių šokių grupė. 
Pažymėtina, kad Kenshos šokė
jų grupė suorganizuota tą pa
čią dieną, kai reikėjo dalyvauti 
programoje.

Lauže dalyvavo ir gražias svei 
kinimo kalbas pasakė L. Šaulių 
Sąjungos Centro Valdybos mo
terų skyriaus viršininkė Man- 
tautienė - Putvytė, dr. Sruogie
nė, šaulių centro vald. narys Vai 
devutis Mantautas ir kiti.

Visi labai apgailestavo, kad 
darbštus ir rūpestingas klubo 
pirm. Jonas Giedrikas sunkiai 
serga ir negali dalyvauti. Jam 
sugiedota “Ilgiausių metų” ir 
linkėta greito pasveikimo.

Visa publika laužo programa 
buvo labai patenkinta, net užmir 
šusi, kad yra toli nuo tėvynės, 
po svetimais ąžuolais...

Apie 12 vai. nakties, kai lau
žo dalyviai pradėjo skirstytis na 
mo visais keliais, skambėjo lie
tuviškos dainos. A. P.

Z r:

H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

• Pr°K* ."“taupyti nuo 20% IKI 33% perkant dabar,
Seigan dėr persikėlimo į kitas patalpas nupigino kainas 

kostiumams, švarkams, kelnėms, maršikiniams ir kitiems da
lykams'yru apsirengimui 20%, o paltams ir žieminiams rū
bams 33%.

Pasinaudokite šia proga ir būtinai aplankykite jų krautu
vę. Rasite kas reikalinga jums ar jūsų jaunuoliams.

Laike škJ didžiulio išpardavimo krautuvė atdara pirmad. 
Ir ketvirtad. iki vėlumos, kitomis dieniomis iki 6 vai. vak., o 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

sss?!

A

H. SEIGAN
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

ARTHKIT1S * KHEVMATISM 
Skaudantiems muskulams bei

sąnariams
Nauji vaistai skaudantiems raume

nims. sustyrusiems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
sių bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų, kojų pirštų arba sprando raume
nų ir sąnarių skaudėjimą. Vartokite 
naujus AMERPOL vaistus. 100 tab
lečių tik $3.50. Mostis 98c tube. Ga
lima gauti šiose vaistinėse:

Union Drugs, 3 459 S. Halsted
Prėskus. 11012 S. Michigan
43rd St. Store. 2735 W. 43rd
J & J. 2557 W. 69th
Charles, 5460 S. Kedzie
Nieks, 6558 S. Kedzie
Archer Big Store, 4193 S. Archer
Cragin, 5100 Grand Avė.
Roman's, 3000 W. 59th
Maranda's, 2659 W. 63rd 

arba rašykite į —
Amerpol, Ghicagn 22, III.

UHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiinii
KNYGA. KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 
Tai Juoso Švaisto

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

A* ‘A* *Af ‘A* *A* ‘A* ‘A* W *A* 'A* *A* W W W W 'A* ‘A* ‘A* ‘A* *A* ‘A* *A* *A* ‘AP W *a ^R ^R ^R ^R ^R 3R ^R ^R ^R ^R ^R ̂ R ^R ^R ^R ^R ^R ^R ^R ^R

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 

J. A. V. PILIETYBE

Šioje Knygoje gražio® ratilų amonių 
pasakos, »n paveikslais. Jas mielai 
•kalto Ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoma. I* 
•Įso 7S pasakos. Kaina $2.50 Pla 
tintojams didelė nuolaida.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

‘ ‘ 0 R A U G A S ’ ’
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
IIIUIUIUIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII'

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
gėjas Alfonse F. YVeils.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigtis su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS,

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at- į 
spausdinta JAV-bių Socialinio Oran- !

i dimo (Sodai SecurKy) įstatymas su 
' naujaiialais 1956 metų papildymais, Į 
' būtent: 1) Oflcialės pensijų ir pašal

pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspauedin- 
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(Wonkmen’s Oompcnsatkm), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
siželdimus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik MO centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
••DRAUGAS”

4545 Weot 68rd Street 
CMcsgo 29, Illinois i

oooooooooooooooooooooooooc

Skelbtis “DRAUGE” spslmoits 
nes lis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis o skelbtini 
t&taa yra {uleinarna vtelema 
pooooooooooooooooooooooooo

A. A,

SIMONAS IKI VIDAS
Gyveno 932 W. 34 st.

Mirė liepos 4 d., 1957, 7 vai 
vakare, sulaukęs 59 iii. amž 
Gimė Lietuvoje.

Amerikoj-' išgyveno 5u m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 4 podukros: Vera Umkiis. 
žentas Juozapas, Magdalena 
Minchiik, žentas Petras, He- 
len Yni ga i) is. žentas Stanislo
vas ir i 'onstanee Gutauskas, 
žentas Mykolas. 19 anūkų ir 
daug kibų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 33<»7 So. 
Lituanica Avė.

laiidotnvės įvyks pirmadienį, 
liepos 8 d., iš koplyčios 8:311 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų ims nulydėtas J šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: podukros, anūkai
ir kiti giminės.

Laidntuviū direktorius An
tanus M. Phillips, ’l'el, YArds 
7-3401.
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X “Draugo’7 šventės proga 
Antanas Tijūnaitis dienraščio 
reikalams pąaukojo 11 dolerių. 
“Draugas” už auką nuoširdžiai 
dėkoja. “In reply to your letter of

June 25, medicine can be sent
to the U. S. S. R. in air mail
letter packages at the postage
rate of 15 cents per half ounce
provided the customs duty is
prepaid and that a prescrip-
tion from a physician in U. S.
S. R. can be presented by the
addressee for the .medicine at

T the time of delivery. The pre-jam Labdarių senelių namo e * f .J A x , „„i payment of the customs duty

X Prel. I. Albavičius, ke
lioms dienoms išvykęs pailsėti 
prie Wooster ežero, III., papras
čiausia meškere sugavo 3 sva
rų žuvį, vadinamą bass.

X J. E. Vyskupas Vincentas 
Brizgys palaimino žemę ir iš
kasė pirmą kastuvą žemės nau-

priestatui, kuriame bus 56i
kambariai ir nauja koplyčia. tain commercia, firms who 
Naujas pastotas bus ligonine ,jcensed b Į|)e goviet 
«.rgant,ems seneliams Kun. vernmenl You can obWn (he 
S. Adominas, prieglaudos ve- names such firms from the 
dejas, tarė įžanginę kalbą ir Comm„rc, Department Pield 
Stasys Pieza vedė kalbų pro-office at 226 West Jackson 
gramą. Gražiai apibūdino lab- Boulevard Room 1302 Chica-'
darybės reikalus Bolis Palut- 
sis, kun. A. Linkus, B. Kaz
lauskas, prelatas D. Mozeris, 
Morris B. Sachs ir vysk. V. 
Brizgys prieš pradedant apei
gas. Buvo daug pasižadėjusiu 
aukoti naujam pastatui. Ter. 
pat pasižadėjo po tūkstantine 
Bolis Palutsis ir Morris B. 
Sachs. Vėliau bus platinamas 
pranešimas apie naujojo lab
darių namo statybą.

X Don Varnas “American 
Legion” postas išsirinko naują 
valdybą, į kurią pateko šie as
menys: Joseph Stanaitis, Ste- 
phen Samoška, Marie Mostei- 
ka, Nestor Ginvain, Vytautas 
Paškauskas, Juozas Karki ys, 
John Shulmistras, John Evans, 
Konnie Savickus, Frank Žogas, 
kun. Anthony Švedas, Edvvard 
Miller, Jack Jatis, Edvardas 
Šulaitis, Peter Butkus, Bruno
Mikėnas, Edvvard Stank, Vy-!gi pamokslą pasakys vyskupas
tautas Bandžiulis, dr. John Si-1 V. Brizgys.
monaitis, dr. Vincent Grebliu- Tuoj po pašventinimo 12 v
nas, dr. Walter Eisin.

X Į liet. Saleziečių sodybą 
prie Cedar Lake, Ind., kas sek
madienis atvyksta gausus skai
čius Chicagos ir apylinkių lie
tuvių. čia jie 12 vai. atvirame 
ore išklauso mišias ir popietę 
linksmai praleidžia bepikni- 
kaudami tarp krykštaujančių 
stovyklaujančiųjų berniukų, šią 
vasarą pas saleziečius kas sek
madienis galima gauti įvairių 
užkandžių, gėrimų ir pan.

X Severinai ir Nardžiui Juš- 
kams Marąuette Parke birže
lio 29 d. giminės ir artimieji 
draugai Stefos ir Jono Smul- 
kevičiaus namuose buvo suren
gę “surprise party” jų 5 metų 
vedybinei sukakčiai paminėti.
Tame pokylyje dalyvavo apie 
40 asmenų.

X J. Skoni bskas, C. Grin- 
oevičiu8 ir Vai. Sodeika sudaro 
komisiją ir atstovauja Lietuvių
Bendruomenę Cicero miesto' atvažiavusi iš Baltimorės į Chi-
100 sukakčiai paminėti jubilė-, Soki>» Svent«' Apsistojo ,inija turf komunisti„,
jiniame komitete. Bendruome- dr- Mllakni° šeimoje. Dr. Ste
nės atstovai daro viską, kad 8y3 Ankudavičius, negalėda-
lietuviams skirta diena būtų 
tinkamai paminėta ir jai tin
kamai pasiruošta.

X Antanas Stumbrys, Pakš
to orkestro nario Jono Stumbrio 
tėvas, neseniai gautomis žinio
mis, mirė Lietuvoje prieš šeše- 
ris metus. Sūnus už tėvo sielą 
užprašė ketverias šv. mišias švč. 
P. Marijos gimimo bažnyčioje.

X Vid. Vakarų sporto apy
garda yra nurrtačiusi suruošti 
20 metų nuo Lietuvos krepši
ninkų laimėjimo Europos krep
šinio pirmenybėse sukakties 
paminėjimą. Jis yra planuoja
mas spalio mėn. Chicagoje.

X Bronislovas ir Ona Kava
liauskai, gyv. 1231 So. 50th 
Avė., Ciceroje, gavo šio kraš
to pilietybę. Taip pat JAV pi
lietybė buvo suteikta ir Joseph
Barkui, gyv. 1611 So. 48 Ct. — CA 6-8525.

X Vaistų siuntimas į Lietu-,
tą. Kaikas bandė siųsti vaistus' 
į Lietuvą neapmokėjus muito., 
Vieniems paštas nepriėmė, o. 
kitiems priėmė, bet vėliau grą
žino. Mūsų bendradarbis krei
pėsi raštu j Washingtoną, iš 
kur Paštų skyrius davė tuo rei
kalu sekančių informacijų ku
rios, atrodo, yra naudingos ir 
“Draugo” skaitytojams. Rašto 
turinys yra sekantis:

can be arranged through cer-
are

go 6.

port Dutics Paid — License 
No. —’. The wraper mušt al3O 
bear the green customs label 
Form 2976 vvhich vvill be fur- 
nished you wit.hout charge at 
the post office.”

X Iškilmingas jaunimo sto
vyklavietės pašventinimas j- 
vyks šių metų liepos 14 d. 
(sekmadieni) pas liet. salezie
čius prie Cedar Lake, Ind. — 
Šiluvoj. Be to, bus pašventinta 
taip pat šv. Jono Bosco mar
murinė lauke stovinti statula- 
paminklas ir lietuviškasis kry
žius. Šventinimo apeigas (11 
vai. A. M.) atliks ir angliškai 
žodį tars naujasis Gary, Ind., 
vyskupas Grutka, lietuviškąjį

“When the customs duty kinimus. 
has been prepaid, the vvrapper Jūsų nauji puošnūs pastatai 
mušt be marked ‘Soviet Im- Chicagoje yra dar vienas didelis

atvirame ore bus laikomos .mi
šios, kurių metu giedos “Dai
navos” ansamblis iš Chicagos. 
Laukiama gausių svečių ir pik- 
nikautojų.

X Dr. Jonas Justomis su šei
ma buvo atvykęs iš St. Louis, 
Mo., į šokių šventę Chicagoje. 
Dabar jis turi atostogas ir ža
da pailsėti savo pasistatytame 
vasarnamyje netoli St. Louis, 
o vėliau grįžti prie savo tie
sioginių pareigų vienoje St. 
Louis ligoninėje, kur jis yra 
labai gerai įsitaisęs.

X Dr. Reiniai džiaugiasi su
laukę dukters. Pakrikštyta 
Grasildos vardu. Krikšto tė
vais buvo Garšva ir dr. Aldo
na Stulginskaitė - Juozevičienė. 
Krikštynos atšvęstos jaukioje 
bičiulių draugystėje gražioje 
Reinių rezidencijoje.

X Marija Ankudavičleinė su 
dukrele studente Milda buvo

mas apleisti savo pacientų, ne
galėjo kartu su šeima atvykti.

X Vytautas Aušrotas,
“Draugo” atstovas Toronte, 
buvo atvykęs į Chicagą: daly
vavo mūsų jaunimo šventėje, 
vienose vestuvėse, o taip pat 
apsilankė ir “Draugo” redak
cijoje.

X J. Andrius, gyvenąs Ka
lifornijoje, įsigijo nuosavą pa
stogę. Jo naujasis adresas bus 
toks: J. Andrius, 14356 Ibex 
Avė., Norfalk, Calif.

X Elzbieta Samienė, didžioji 
t. marijonų bendradarbė ir ži
noma visuomenės veikėja, šiuo 
metu serga. Guli namuose gy
dytojo priežiūroje.

X Liet. Miškininkų sąjungos
pirmininko V. Žemaičio telef.

Snieginis leopardas Tanaya, kurį neperseniai įsigijo Lincolno parkas. Lin- 
kolno parkas puiki poilsio vieta. Žvėrynas atdaras kasdien nuo 9 v. ryto 
iki 17 valandai.

BE “DRAUGO” BŪTŲ TUŠTUMA
Tėvų Marijonų ir “Draugo”, va yra svetimųjų okupuota, tai 

naujUJU namų įkurtuvių proga “Draugui” tenka pareiga sto- 
Amerikos Lietuvių Romos Ka- vėti lietuviškų reikalų gynimo rė George A. Schmidt, River- 
talikų Federacijos vardu siun- sargyboje. Šiandien “Draugas” view parko bendrovės prezi- 
čiu jums ko širdingiausius svei- yra ne tik Chicagos lietuvių dien dentas. Jis mirė Palm Springs,

žingsnis pirmyn Tėvų Marijonų 
Kongregacijos garbingoje isto
rijoje.

Kunigų marijonų organizaci
jos pradininkai ir veikėjai yra 
nusipelnę visų lietuvių katalikų 
didžiausią pagarbą. Mums, Ame 
rikos lietuviams katalikams, y- 
pač brangus yra Tėvų Marijonų 
Kongregacijos pastangomis lei
džiamas “Draugas”. Kas būtų, 
jei šiandien mes Amerikoje ne
turėtume “Draugo”? Visame lie 
tuviškame gyvenime pajustume 
tuštumą. Nėra Amerikoje nė 
vienos lietuviškos parapijos, nė 
vienos organizacijos, kuri vienu 
ar kitu atveju nepasinaudotų 
“Draugo” puslapiais savo dar
bams ar veiklai nušviesti. Kiek
vienas didesnis lietuviškas dar
bas visuomet susilaukia “Drau
go” paramos. Dabar, kai Lietu-

CHICAGOS ŽINIOS
Kaip Pruseika atsakinėjo Imos pataisos, atsisakydamas

tardyme?
Šio krašto valstybinė spaus-

tuvė išleido atspausdinusi pro- kė neatsakysiąs į jokį kitą
tokolus apklausinėjimų, ku
riuos Chicagoje šiemet prave
dė Atstovų Rūmų komitetas, 
tiriąs priešamerikinę veiklą.
To leidinio septintoje dalyje 
pusi. 522—527 duodamos ste
nogramos apklausinėjimo Le • 
ono Pruseikos. Minėtas komi
tetas buvo apsirūpinęs reikia
ma medžiaga ir jau apklausi
nė jant kitą “Vilnies” žmogų 
— J. Pauliuką — pacitavo iš 
Vilnies 1931 m. gegužės mėn.
8 d. editorialą, kuriame buvo 
rašoma, kad prieš metus laiko- 
1930 m. gegužės mėn. 11 d 
“Vilnies” šėrininkai deklaravo 
ir priėmė rezoliuciją, kad “Vil
nis” yra komunistinis laikraš- švenčiant Amerikos šventę, 
tis ir dėl to “Vilnies” politinė Chicagoje ir apylinkėse fejer-

Apklausinėjant L. Pruseiką, 
buvo nustatyta, kad jisai turi 
70 m. amžiaus, kad jisai gyve
na 3627 Parnell avė., Chicago
je, kad jis dirba “Vilnies” re
dakcijoje nuo 1904 m. Paklaus
tas, ar jisai yra redaktoriaus 
padėjėjas, Prūseika tuojau 
griebėsi JAV konstitucijos pir-

laikinas vasaros adresas bus 
toks: S. Tomaras, Curry Camp, 
Yosemite National Park, Cali- 
fornia. Senasis adresas yra šis: 
S. Tomaras, 5126 S. Aberdeen, 
Chicago 9, III.

X “Girios Aidas” (miškinin
kystės žurnalas) 15 nr., apie 
100 pusi., veik užbaigtas pa-
ruošti ir šio mėnesio pabaigoje, laiką buvo nemažas susikimši- 
pasirodys viešumoje. j mas, ypač ten, kur daugelis

X A Budrecko Real Estatei buvo atvykę autobusais. Dide- 
įstaiga dėl švenčių bus uždary-' lis susigrūdimas buvo Ryan 
ta nuo liepos 4 d. iki liepos 8 d. i Wood srityje.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIH šeštadienis, 1957 liepos G

raštis, bet ir viso pasaulio lais
vųjų lietuvių balsas. Mūsų ko
voje už Lietuvos išlaisvinimą 
“Draugui” priklauso viena pir
mųjų vietų.

Naujuose namuose įsikūrę Tė
vai Marijonai ir j erdvias. patai- , ’ Ikj ,aiko
pas perkeltas Draugas žada Į
dar efektingiau tarnauti pasi
rinktam obalsiui “Amžinybei ir ni^ PasinaudoJ° tuo parku, 
tėvų žemei”. Gi mūsų visų, kaip Schmidtas nutarė tokį parką 
paskirų lietuvių katalikų, taip Pasižiūrėjęs į panašius
ir katalikiškų organizacijų pa- Par^us Europoje.
reiga gausiai paremti šiuos di 
džiuosius Tėvų Marijonų dar
bus. Juk jie dirba ne sau, bet 
Dievo garbei ir mūsų brangiai 
tėvynei.

Siųsdamas šiuos sveikinimus, , .
kartu jungiu $100 čekį, kaip mū1 kraStų* Jie bus aPgyvendmti 
sų auką “Draugo” Statybos1 šiaurinių ir vakariniU Prie’ 
Fondui iš kuklių Federacijos lė-! miesčiU šeimose ir, lydimi jų j 
šų. ' amžiaus / amerikiečių įmokslei-j

vių, per keletą dienų žiūrės 
Su tikra pagarba Chicagos įdomybes. Jie atvyks-

A. J. Rudis, pirmininkas įa dėka amerikiečių suorgani-

duoti kokį savo atsakymą į tą 
klausimą. Ir toliau jisai pareis-

klausimą; šaukdamasis kon
stitucijos penktos pataisos jis 
nebeatsakinėjo į klausimus, sa
kydamas, kad nebūsiąs liudi
ninku pats prieš save. Net ir 
paklaustas, ar jis moka skai
tyti lietuviškai, Prūseika atsi
sakė duoti betkokį atsakymą į 
tą klausimą, remdamasis kon
stitucijos penkta pataisa. Pasi
sakė dar, kad Chicagoje gyve
nąs 20 m., anksčiau gyvenęs 
New Yorke; pasisakė, kad ser
gąs širdies liga ir cukrine.

Fejerverkai sužeidė 
vienuolika

verkai sužeidė vienuolika žmo
nių. Aštuoni asmens buvo su
žeisti kai užsidegė fejerverkų 
atsargos Amerikos Legiono iš
kilmėse Fox Lake. šiems su
žeistiesiems buvo suteikta pir
moji pagalba. Chicagoje buvo 
apdeginta skėrių metų mer
gaitė kibirkščiuojančio fejer 
verko, kokie yra leistini parda
vinėti. Du kiti asmenys buvo

X Raaytojoa S. Tomarienės -P"*“*"*"!
kų, kurie yra uždrausti parda
vinėti.

Perkūnija
Liepos 4 d. daugelis chica- 

giečių išvyko į parkus ir arti
miausius miškelius. Apie ket
virtą valandą užėjo smarkokas 
lietus ir perkūnija. Dauguma 
puolėsi į mašinas ir kaikurį

Mirė Riverview parko 
prezidentas

Sulaukęs 72 m. amžiaus mi-

vietovėje, Californijos valsty
bėje. Riverview parke dabarti
nės pramogos buvo Schmidto 
šeimos pradėtos 1904 m. Iki to 
laiko tą parką naudojo vokie
čiai ir kiti, besipraktikuoją

daugiau kaip 80,000,000 žmo-

60 užsieniečių moksleivių
Į Chicagą trečiadienį atvyks

ta 60 užsieniečių moksleivių iš 
Anglijos, Vokietijos, Prancū
zijos, Italijos ir Skandinavijos

zuoto pasikeitimo moksleiviais.

Numetė daugiau svorio
Martha Schaefer, nuo pra

eitų metų pradžios nutarusi nu
mesti svorį, jau numetė 165 
svarus. Dar ji planuoja numes
ti 19 svarų ir tada laikyti svo
rį 146 svarus. Ji turi 42 m. 
amžiaus. Pusryčių ji valgo 
vaisių, kiaušinį, tosto, pusę 
plytelės sviesto ir kavos. Pie
tų — Saločių, vaisių ir nugrieb
to pieno, o vakare — liesos 
mėsos, daržovių ir vaisių. Kas
dien ji 15 minučių mankštinasi.

Domisi paroda
Chicagos miesto paroda susi

laukė gražaus susidomėjimo. 
Liepos 4 d. ją aplankė 36,100. 
Nemažai žmonių sutraukė lai- 
vas-naikintuvas, kurį buvo ga
lima apžiūrėti. Kiti klausėsi 
kariuomenės orkestro muzikos.

Ketvirtadienio vakare, be-' Pagodoje išstatytos kaikurios 
dalys dirbtino mėnulio, kuris 
bus iššautas suktis aplink že
mę. Daugelis domėjosi ir lėk
tuvų akrobatika.

Policija gembliavimo vietoj
Liepos 4 d. vakare 25 polici

ninkai apsupę gembliavimo vie
tą 4810 Cermak, Ciceroje, kur 
buvo susirinkę apie 300 žmo
nių ir mėtė azartinių žaidimų 
kauliukus, lošė kortomis bei 
ėjo lažybų ryšium su arklių 
lenktynėmis. Policija išleido 
svečius, tačiau areštavo penkic 
tų azartinių lošimų organizato
rius.

Plečia meno ir 
gamtamokslio skyrių

Lojolos universitetas nuo se
kančių mokslo metų turės dvie- 
mis namais daugiau ir juose 
bus išplėsti meno ir gamta
mokslio skyriai. Universitetas 
tuos namus gauna Lojolos 
akademijai išsikėlus į kitas pa
talpas.

Mergaitė — pirmoji auka
Šventadienio laisvalaikis Chi

cagoje iš pradžių buvo laimin
gas: praėjo 29 valandos ir 
Chicagoje nebuvo nei vienos 
mirtinos ssisiekimo nelaimės. 
Tačiau ketvirtadienio naktj bu
vo užmušta 18 metų mergaitė 
Patricia O’Toole, kai mašina, 
kurią vairavo Thomas J. Kai
liams, 24 m. amžiaus, trenkė 1 
pervažos stulpą ties 75 gatve 
ir Raeine. Vairuotojas buvo 
lengvai sužeistas. Mirtinos ne
laimės dar įvyko po vieną — 
Waukegane, Napervillėje ir 
Crystal Lake.

Ruošiasi jūrų uostui
Martin W. Oettershagen, 

vadovaujantis asmuo Šv. Lau
ryno upės ir Didžiųjų ežerų 
paruošime jūros laivų plaukio
jimui, išgyrė Chicagą, kad mū
sų miestas rodo daug gražios 
iniciatyvos, pralenkdamas net 
kitus miestus, beruošiant uos
tą jūrų laivams, kurie at
plauks atitinkamai sutvarkius 
Šv. Lauryno upę ir laivų plau
kymą per Didžiuosius ežerus. 
Numatoma, kad tada Chicagos 
miestas ir apskritai valstybės 
prie Didžiųjų ežerų labai pa
augs gyventojų skaičiumi.

Kalėjimas už žmonos 
neišlaikymą

Harry Katz, 36 m. amžiaus, 
žymus pramonininkas, nuteis
tas pusei metų kalėjimo už ne
mokėjimą alimentų žmonai, su 
kuria jis turi perskyrų bylą.

Daugiau laivų
Į Chicagą šį sezoną (nuo ba

landžio 15 d.) atplaukė dau
giau laivų — net 190 laivų iš 
užsienio. Chicagos muitinė iš 
jų gavo $19,112,137, taigi net 
7.4 % daugiau negu pernai me
tais.

Daug mokysis vasarą
Numatoma, kad vasaros mo

kyklose, kurios jau prasidėjo 
pirmadienį, iš viso bus įsire
gistravę 23,000 moksleivių.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENBS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III.
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Ar jau perskaitei P. Kesiūno
romaną

rarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinu mvo rec«nsljojr 

apie šj romaną taip raAo: P. Keaifl- 
no romanaa "Tarp žalsvų palapinių’ 
gražiai Iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą, kur) beviltiškoje kovoje dSl tau 
tos laisvas parodą Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo degą mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dąi savo 
žemas, tuoa didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums relkSJo pakelti dviejų 
okupacijų repiąse. Tod«l ŠĮ romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su- 
sldomąjlmu. Ypač romane minim) 
tykiai tuviu Jaunimą. Ir k»ls Jo ‘Iva 
slą. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
berolškai tragiškus epizodus, yri 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

898 ptuL Kaina $8.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

t • i aDRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

KAS TIK TURI GERA SKON|, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI _

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So. Halsted St VIetory 2-4226

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.

Areštuota 13 girtų
Liepos mėn. 4 d. Chicagoje 

areštuota 13 girtų asmenų, ku
rie važiavo automobiliais. Pa
prastai iš sulaikytų trijų girtų 
vairuotojų, du būna teismo 
randami kalti.

Pavojus statybai dėl streiko
Cemento darbininkų streikas 

jaučiamas ir Chicagoje — pra
deda trūkti cemento ir, jeigu 
streikas ilgokai užsitęs, susida
rys pavojus statyboms.

Mokesčiai nuo prekių
Gegužės mėnesį Cook ap

skrityje surinkta valstybinių 
mokesčių nuo parduodamų pre
kių $14,594,641.

1S ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJ

— Ateitininkų suvažiavimas.
Vokietijoje, Memmingeno mies
te, įvyko Lietuvių sąskrydžio 
metu (birželio 9—10 dienomis) 
Ateitininkų sendraugių suva
žiavimas. Posėdžiai vyko ry
tais, laisvu nuo sąskrydžio pro
gramos laiku. Posėdžiuose su
važiavimo dalyviai apsvarstė 
savojo fondo reikalus, Europos 
ateitininkų apsijungimo gali
mybes, išklausė ateitininkų- 
moksleivių, studentų ir sen
draugių pranešimus, priėmė 
eilę rezoliucijų ir išsirinko nau
ją ateitininkų sendraugių val
dybą. Antrąją Sekminių dieną 
St. Hildegard bažnyčioje su
ruošė religinę valandėlę, o są
skrydžio išvakarėse dalyvavo 
žuvusiųjų pagerbime Memmin
geno kapinėse, kur uždėjo ir 
savo vainiką.

Remkite dien. Draugą!

Į Naujasis Testamentas-

Šventas Raštas
Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina. $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29. ILL.

MALDAKNYGE

"J AIMOU į! MALDOS”
Kurią psruoiš 

Kun. P. Kirvelaitls

Kaina $1, $1.75 ir $2.50
Ulsakyiniis »dr<vw)tlt»

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mfteų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite. 

-DRAUGAS” 

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.
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