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Egipto Nasseris privertė nusilenkti 3 didžiuosius
Georgės Izard peržvelgia

komunizmo teoriją ir praktiką
Mūsų specialus korespondentas Paryžiuje

PARYŽIUS. —. Prancūzijos knygų rinkoje neseniai pasirodė 
220 puslapių normalaus formato veikalas „Vieno mauzolėjaus iš
niekinimas arba nustalinimo prasmė ir ateitis“. Autorius, Georgės 
Izard,* žinomas Paryžiaus advokatas, prieš dešimtį metų sėkmingai 
gynęs Kravčenką garsioje byloje, pastarojo iškeltoje prancūzų ko
munistų rašeivoms už jo šmeižimą.

Savo knygoje autorius 13-koje
skyrių peržvelgia komunizmo te
oriją ir praktiką. Negalėdami 
pateikti platesnių citatų, pami« 
nėsime kelis tų skyrių pavadini* 
mus, kurie yra gana iškalbingi: 
„Socializmas, kuris prarado sa
vo sielą“, „Lenino ir demokrati
nio socializmo mirtis“, „Stalini
nis socializmas = sovietų val
džia + teroras“, „Režimas — 
Stalino atsiradimo priežastis“, 
„Modernusis komunizmas yra po 
licininku“ ir 1.1.

Kodėl smerktinas komunizmas?
I t

Georgės Izard knyga susilaukė 
plataus atgarsio spaudoje. Dien
raščio „L’Aurore“ direktorius 
Robert Lazurick jai paskyrė ve 
damąjį, kuriame rašo: „Georgei 
Izard savo knygoje nurodo tas 
priežastis, kurios verčia laisvą 
žmogų pasmerkti komunizmą, ne 
žiūrint to, ar jis būtų universa- 
listinis, kaip Sovietų Sąjungoje, 
ar nacionalistinis. Marksistiniai 
duomenys, sako autorius, gali

schematiškai šitaip pateik-
: darbininkija panaikina priva

čią nuosavybę; ji savo naudai 
konfiskuoja gamybos ir mainų 
priemones. Šios reformos iššau
kia valstybės sunykimą; įsigali 
revoliucija, įgyvendindama be- 
klasinę, atseit, be politinės ga
lios, visuomenę. Tai visiškos lais
vės režimas. Leninas nuoširdžiai 
tikėjo šitokiais dėsniais... Tačiau 
tikrovė, — rašo toliau Robert 
Lazurick, — išblaškė šį sapną... 
Vieton to, kad būtų patenkinti 
nors minimaliausieji gyventojų 
medžiaginiai reikalai, proletaria
to diktatūra žymiai pasunkino 
tas ydas, kurios, jos teigimu, bu
vo būdingos kapitalizmui. Ji pa
statė už įstatymų ribų teisę strei 
kuoti. Ji prirakino proletarą prie 
įmonės. Ji įsteigė darbo stovyk
las. Išdavos buvo ir pasilieka ap- 
viliančiomis. „Aš jaučiu dėkin
gumą Georgės Izardui už tokį 
vertingą patikslinimą“, — paste
bi Lazurick.

Dienraštyje „Prane - Tireur“ 
jo vyr. redaktorius Georgės Alt
man taipgi paskyrė ištisą savo 
kroniką Izardo knygai. Jis rašo: 
„Kai Georgės Izard pavadino sa
vo knygą „Vieno mauzolėjaus iš
niekinimas“, tai jis teisingai pri
minė, kad istorinis Chruščevo
pranešimas (kuriame viskas bai- &ia ištrinti: vengrų darbininkų
giasi nė nepatyrus tai, kas prasi
deda) sprogo virš stalininės stab 
meldybės su šventvagystės jėga; 
tiesa, įsilaužimo būdu, pateko į 
tą kriptą, kur dar nauja Stalino 
mumija savo paraleliniu svoriu 
nustelbia sudžiūvusias ir sune
šiotas Lenino liekanas“.

Nūs t alinimo procesas — 
universalinių debatų pradžia

„Georgės Izardo knyga, — ra
šo toliau Altman, — yra Prancū
zijoje iki šios dienos labiausiai 
teisinga ir labiausiai tviskanti 
studija, kuri, demokratinio ir so
cialistinio humanizmo plotmėje 
geriausiai nusako tai, ką auto
rius vadina „universaliniais de
batais“, atidarytais nustalinimo 
proceso“.

Ir Altman tęsia: „Ne tik Stali
nas, bet ir pati sistema bei dok
trina yra, noromis ar nenoromis, 
Maskvos prisipažinimų pastaty
tos po klausimo ženklu... Su tiks
lia fuga ir lyg žygio žingsniu tuo
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se dviejuose šimtuose puslapių, 
kurie paskaitomi vienu prisėdi
mu, argumentai kuria išvadą 
apie vieno mito mirtį — apie 
bankrotą vieno bandymo, pa
laipsniui nusmukusio bei išsigi
musio į žmogaus pavergimą žmo
gui...“ „Lapidarinėmis formulė
mis ir ryškiais paveikslais Geor->. 
ges Izard parodo, — rašo toliau 
Altman, — kaip stalininis socia
lizmas tapo Stalino laikais lygus 
„sovietų valdžia plius teroras“. 
Nėra nieko bendro tarp žmogaus 
išlaisvinimo ir šios policinės vals 
tybės, kurioje netrukus žuvo pa
tys geriaušieji. „Sunku buvo, — 
pastebi Altman, — po ištisos gau 
sios literatūros apie rusų dramą 
paliesti šią temą nauju požvilgiu. 
Autoriaus talento dėka tatai pa
vyko“.

Vado dievinimas

O štai pavaizdavimui pora iš
traukų iš Izardo knygos: Chruš
čevas atskleidžia, kad Stalinas 
mėgo smilkalus ir juos iššaukda
vo. Iš tikrųjų jis įsiskonėjo jais 
bekvėpuodamas. Komunizmo pri 
gimtyje glūdi vado dievinimas. 
Smilkalai jam rūksta per visas 
poras...“ „Komunizmas yra su
akmenėjęs savo išdidume. Ir 
kaip jis galėtų to išvengti? Jis 
vienas teturi tinkamą pasaulio 
išaiškinimą, jis vienas težygiuo- 
ja istorijos prasme, jo pergalė 
yra pranašaujama „šventose“ 
knygose, jis turi visų problemų 
galutinį sprendimą ir, kaip sako 
Marksas, jis tai žino. Tuo būdu 
vyriausiojo vado neklaidingu
mas yra paprasta militantų sek
recija“.

Ko komunizmas nepajėgia 
ištrinti?

Savo knygos pabaigoje Izard 
rašo: „Mūsų laikų komunizme 
stalinizmas nėra bronchitas, nuo 
kurio gydomasi, bet tai viso or
ganizmo stovis. Galima jį sunai
kinti, apleisti, pakeisti, bet nega
lima išgydyti. Jis yra taip sufa
brikuotas, kad pasipriešintų 
kiekvienam pakeitimui iš vidaus. 
Ir jei nustalinimas pasireiškia 
celėse, jis jį suvirškina ir padaro 
iš to stalinizmą. Ne, iš nustalini
mo telieka tik tai, ko jis nepajė-

i kraujas. Tai yra jo darbas ir net 
vienintelis jo darbas. Viskas už
mirštama, bet tiek kraujo nenu
siplaunama per amžius. Ypač tai 
pabrėžtina šiuo atveju, kai žmog
žudžiu yra šalis, kuri pretenduo
ja būti pasaulinio proletariato 
vadu ir kai auka yra darbininkų 
tauta. Kapitalizmas turėjo savo 
Paryžiaus komuną, o valstybinis 
kapitalizmas susikūrė Budapešto 
komuną. Juodvi nuostabiai pa
našios, nes viena ir antra buvo 
įkvėptos to mišinio, kuriame vie
na po kitos sprogsta žmogaus ir 
tautos išsilaisvinimo valia. Jei 
Marksas būtų gyvas, jis būtų ga
lėjęs iš šios kietos kovos pada
ryti augštai moksliškų išvadų 
apie 40-tie8 metų išdavystės pa
sėkas...“

KALENDORIUS

Balandžio 17 d.: šv. Anicetas 
popiežius; lietuviški: Tranus lr
Vore.

Saulė teka 5:10, leidžiasi 6:33.

Pearson pripažįsta, 
kad Norman kartą

yra buvęs komunistas
OTTAWA, Kanada, bal. 16. — 

Kanados užsienio reikalų minis
teris Lester B. Peareon politinė
je kampanijoje užvakar pasakė, 
kad E. Herbert Norman kaip jau 
nas vyras sekė klaidingą ideolo
giją, bet vėliau pripažino, kad jo 
įsitikinimai buvo klaidingi.

Ottawos stebėtojai tuojau pa
aiškino Pearsono pareiškimą 
kaip pripažanimą, kad Norman, 
kuris balandžio 4 d. nusižudė 
Kairo mieste," kartą yra buvęs 
komunistas. Jungtinių Amerikos 
Valstybių senato saugumo pako
mitetis teigė, kad Norman yra 
turėjęs ryšių su komunistais. 
Dėl to teigimo Pearson buvo su
pykęs.

E. Herbert Norman, prieš nu- 
sižudant, buvo Kanados ambasa
dorius Egiptui.

Japonija praves
geležinkelio tunelį

TOKIO, Japonija, bal. 16. — 
Japonija praves geležinkelio tu
nelį, kuris jungs Tsurugą ir Ima- 
jo vakarinėje pakrantėje. Tune
lis bus daugiau kaip 8 mylių ilgu 
mo ir kainuos daugiau 20 milio
nų dolerių. Statybos darbai bus 
pradėti š. m. rugpjūčio mėn.

Rytų Vokietijos 
komunistai ruošiasi
visokiems įvykiams

BERLYNAS, bal. 16. — Rytų 
Vokietijoje buvo atliktos praty
bos, kuriose komunistai mokė 
darbininkų milicijos dalinius 
kaip užgniaužti Vengrijos sti
liaus revoliuciją.

Rytų Vokietijos laikraščiai 
pranešė, kad savaitgalyje „gat
vės kovos“ buvo matomos ryti
niame Berlyne ir kaikuriose 
miesto apylinkėse dar tebevyks
ta pratybinės „gatvės kovos“.

Tūkstančiai milicijos vyrų žy
giavo kartu su armijos ir polici
jos vienetais parodyti savo pajė
gumą. Komunistai šiais žygiais 
nori susilpninti prieškomunisti- 
nę veiklą Rytų Vokietijoje.

Siūlo nukirsti
800 milionų dolerių

WASHINGTONAS, bal. 16. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prekybos Rūmai siūlo nukirsti 
800 milionų dolerių prezidento 
Eisenhowerio užsieninės pagal
bos programoje.

Eisenhoweris prašo 4 bilionus 
ir 400 milionų dolerių tęsti užsie
ninės pagalbos programą 1958 
fiskaliniais metais.

Influenza siaučia
HONG KONG, bal. 16. — Epi

deminė influenza siaučia Hong 
Konge. Daug žmonių ten serga 
influenza.

Prezidentas palaiko
WASHINGT0NAS, bal. 16. — 

Prezidentas Eisenhovveris pilnai 
palaiko pašto generalinio valdy
tojo Arthur E. Summerfield ko
vą dėl daugiau paštinių fondų, 
pasakė Baltieji Rūmai.

• Rumunijoje ir toliau stovės 
sovietų kariuomenė. Tuo reikalu 
Maskva pasirašė sutartį su Bu
kareštu.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje rytoj — švelni 
oro temperatūra.

Gazos demarkacijos linijoje. Indijos parašiutininkų bataliono vadas 
niaj. Bakebish Singh, tarnaująs Jungtinių Tautų kariniuose daliniuose, 
stovi demarkacijos linijoje — išartame ruože — tarp Egipto ir Izraelio 
Gazos ruože. Jis žiūri į Izraelio kviečius. . (INS)

Nikita Chruščev vėl šypsosi

ir tiesia ranką Vakarams
MASKVA, bal. 16. — Sovietų Sąjungos komunistų partijos 

bosas Nikita Chruščev vakar vėl šypsojosi ir bandė būti draugiš
kas vyriausybės priėmime. Jis kaltino komunistinio pasaulio ne
sutarimą dėl Vengrijos įvykių.

Sovietų vyriausybė suruošė 
banketą Albanijos delegacijai.
Nikita Chruščev pasakė propa
gandinę kalbą, kurioje iškėlė 
mintį: gyvenk ir leisk gyventi.
' Čia patiekiame sovietų komu
nistų boso žodžius:

Vakarams pasakė: „Lenkty- 
niaukim, bendradarbiaukim. Mes 
eisime savo keliu ir jur-eikite sa
vu, bet nesikiškite į mūsų reika
lus“.

Jugoslavijos ambasadoriui pa
sakė: „Aš turiu pripažinti, kad 
mūsų santykiai buvo sugadinti 
su Jugoslayija. Mes kovojom 
prieš vokiečius ir japonus. Mes 
nekovojom prieš jugoslavus ir 
nemanom kovoti prieš juos“.

M ado paktų galą

Norvegijos ambasadoriui tarė: 
„Jis yra geras mūsų draugas, 
nors mes nesutariame su jo kraš 
to politikais Nato klausimais“.

Pastebėdamas, kad Prancūzi
jos ambasadorius pasirodė, bet 
Britanijos ir Izraelio neatvyko, 
Nikita pridėjo: „Mes mėgstam 
juos visus. Bet jie užpuolė Egip
tą. Nepavyko. Turėjo pasitrauk
ti“.

Nikita Chruščev savo kalboje 
pastebėjo, kad, girdi, ateis lai
kas „kai nebus Nato, Seato ir 
Varšuvos pakto, ir kiekvienas gy 
vena pagal savo sąžinę“.

„Mes pamatysime“

Kreipdamasis į Albanijos ko
munistų partijos vadą Enver 
Hoxhą, Chruščev pasakė: „Mūsų 
santykiai su jumis yra blogi“.

Jugoslavijos ambasadorius bu 
vo salės gale. Chruščev sušuko:
„Nėra pagrindo jam slėptis sa
lės gale. Ateik čia. Išgerkime“. J mūsų valstybei ir kitoms vals-1 smerkė sovietų žygius Vengri-

Kalbėdamas dėl geresnių. Rytų tybėms“. joje.
— Vakarų santykių, Chrušččev 
pasakė: „Ateis laikas ir mes pa
matysime kurių sistema yra ge
resnė“.

Sovietų komunistų bosas vėl 
šypsena ir saldžiais žodžiais pra 
dėjo kampaniją pagerinti santy
kius su Vakarais.

Davė Beck vėl
kandidatuos

GALVESTON, Tex., bal. 16.— 
Išvežioto jų (teamsters) unijos 
prezidentas Davė Beck nemano 
pasitraukti iš unijos prezidento 
pareigų. Jis nusistatęs statyti sa 
vo kandidatūrą perrinkimui į uni 
jos prezidento postą.

Davė Beck buvo tardomas se
nato komiteto dėl unijos pinigų 
naudojimą savo reikalams.

Nori pamatyti
WASHINGTONAS, bal. 16. — 

Senatorius William F. Knowland 
pasakė, kad pasaulis nori pama
tyti ateinančioje Jungtinių Tau
tų sesijoje, ar Vengrijos laisvės 
byloje teisingumas yra „apakin
tas ir užčiauptas“.

Praėjusių metų lapkričio mėn. 
pradžioje sovietų tankai paglem
žė Vengriją. Jungtinės Tautos 
prašė sovietų pasitraukti iš Ven
grijos, bet Maskva nė klausyti 
nenori.

• Tunisas turi 3.745,000 gy
ventojų. Žemės plotas 48,319.

Norvegijos vyriausybė nepabūgo 

Maskvos grasinimų
OSLO, Norvegija, bal. 16. —• Norvegija nusistačiusi pasilikti 

Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijoje (Nato), nors Maskva gra
sina ją „nušluoti“ karo atveju.

Sovietų Sąjungos premjeras 
Bulganin grasina Norvegijai su
naikinimu, jei betkokią atominė 
ataka būtų pradėta prieš Rusiją 
iš Norvegijos. Norvegijos prem
jeras Einar Gerharsen vakar pa
sakė, kad jo valstybė niekada ne
dalyvaus jokioje agresijoje. Ir 
jis pastebėjo Bulganinui, kad ne 
Rusijos reikalas nustatyti, kaip 
Norvegija turėtų pati save apsi
gini.

Einar Gerharsen pasakė Rusi-
jai, jog Norvegija tikėjosi po II revoliuciją laiko „tautos sukili-
Pasaulinio karo, kad Jungtinės 
Tautos „išsivystys į organizaci
ją, kuri suteiks saugumą ir taiką

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

—
Maroko sostinėje, protestuojant prieš netekimą trijų dienų atlygi
nimo, kai jie atsisakė dirbti keliuose dėl smarkaus lietaus.

— Vakarų Vokietijos apsaugos ministeris Strauss pasakė, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės duos atominių ginklų šovinius 
Nato sąjungininkams tik po to, kai agresijos veiksmas Irus įvyk
dytas.

— Jordano naujas ministerių kabinetas vakar pažadėjo loja
lumą karaliui' Husseinui. Jordano armija irgi yra lojali karaliui.
Jordanas artėja prie Jungtinių Amerikos Valstybių politikos.

— Maskva bando praplėsti prekybą su Graikija.
— Argentinos admirolas Artūro Rial, pašalintas š. m. kovo 

mėn. iš Argentinos laivyno vicesekretoriaus pareigų, paskirtas 
Rio Santiago laivyno bazės viršininku.

— Gen. Gruenther, Amerikos Raudonojo Kryžiaus prezidentas 
ir buvęs Nato vadas, pasakė: laisvas pasaulis privalo vadovauti Įrūpinęf/ kad Britanijos nutari- 
savo karinei, ekonominei ir psichologinei pajėgai šaltojo karo . maa gražinti savo karines pa-
metu- j jėgas gali būti blogu pavyzdžiu

tūkstančiai darbininkų streikuoja Tetuane, Ispanijos kitoms valstybėms.
Britanija planuoja savo 75,000 

vyrų garnizoną Vokietijoje su-

Suezo kanalo ginčą grąžins
į JT Saugumo tarybą

WASHINGTONAS, bal. 16. — Trys didieji sutiko laikinai 
naudotis Suezo kanalu Egipto sąlygomis, bet pasakys Jungtinėms 
Tautoms, kad Egipto taisyklės dėl Suezo kanalo yra nepatenki
namos.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Britanija ir Prancūzija nu
tarė Suezo kanalo ginčą vėl grą
žinti į Jungtinių Tautų Saugumo 
tarybą po to, kai nepasisekė 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Egipto darybos.

Bandė susitarti

Manoma, kad šis žygis įgalins 
18 Vakarų valstybių pilnai nau
dotis Suezo kanalu. Šios valsty
bės buvo patarusios savo laivų 
bendrovėms atsargiai naudotis 
kanalu, kol nebus susitarta su 
Nasseriu.

Vakar ginčas turėjo būti grą
žintas į Jungtines Tautas, bet 
JAV ambasadorius Hare pasku
tiniu momentu bandė kompromi
siniai sutarti su Egipto preziden
tu Nasseriu.

Informuoti šaltiniai sako: trys 
didieji yra sutarę, kad Jungtinės

Egipto armiJos vyrai užima
J

svarbias civilines pozicijas
t

KAIRAS, Egiptas, balandžio 16. — Pranešama, kad Egipte 
valdžios aparatas darosi kaskart vis labiau kariškas.

Karininkai perima savo žinion
ne tik teismų, bet ir ekonomines 
pozicijas. Sakoma, kad kraštas 
iš to nukenčia, nes, neturėdami 
šiems darbams pasiruošimo, jie 
griauna tvarką.

Šiandien Egipte tėvų tarpe ši
taip kalbama: „Jeigu nori, kad 
tavo sūnus padarytų pažangą, 
tai nesiųsk jo į universitetą, bet

Tačiau, pasakė Gerharsen, kai 
paaiškėjo, „kad pasaulio organi
zacija negali užtikrinti savo na
riams saugumo, Norvegija nuta
rė įsijungti į šiaurės Atlanto Gy
nybos organizaciją (Nato).

Gerhardsen pridėjo, kad Nor
vegija nenori pasitraukti iš Na
to, „kurio tikslas apsaugoti savo 
narius nuo užpuolimo... ir išveng žemės, kurios 
ti karo“.

Norvegijos premjeras priminė 
Maskvai, kad Norvegija vengrų

mu dėl laisvės ir nepriklausomy
bės“.

Jis pasakė, kad norvegai pa-

Vol. XIJ

Amerikos Valstybės praneš JT 
Saugumo tarybai, kad Nasserio 
planas Suezo kanalą tvarkyti nė
ra patenkinamas, bet visdėlto ir 
geriausias planas, koks šiuo me
tu yra galimas matyti.

Manoma, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės prašys JT Sau
gumo tarybą įgalioti JAV amba
sadorių Hare tartis su Nasseriu.

Laikysis Nasserio taisyklių

Washingtone apskritai sutin
kama, kad JAV laivai naudosis 
Suezo kanalu, mokėdami dole
riais ir laikydamiesi Nasserio 
taisyklių. Tačiau Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybė tebe
laikys užšaldytus 40 milionų do
lerių, kurie priklauso Egiptui, 
kol nebus pasirašyta tinkama 
Suezo kanalo sutartis.

į karo mokyklą. Po trijų metų 
jam bus prieinama kiekviena pa
reiga krašte“.

Esant šitokiai būklei, kariuo
menė neatlieka savo tiesioginių 
pareigų. Vienas egiptietis laik
raštininkui pareiškė, kad kai ka
riuomenė eina administruoti 
krašto, nėra kam jų ginti nuo 
žydų užpuolimo.

Nors reikia pasakyti, kad ši 
Egipto vyriausybė yra visuome- 
niškesnė, negu anksčiau buvu
sios, tačiau krašto ekonominė 
netvarka vis dar yra labai dide
lė. Daug kas pranašauja, kad tai 
prives prie ekonominio gyveni
mo sugriuvimo. Ypač, kad Egip
to ištekliai svetimuose bankuose 
yra sumažėję.

Kai 1952 m. buvo nuverstas 
nuo sosto Farukas, tai jo konfis
kuoti turtai pateko į neaiškias 
rankas. Nežinia, kas ima pelną iš 
100 milionų dolerių vertės buv. 
karaliaus ūkio.

Egipto vyriausybė yra ban
džiusi pravesti žemės reformą, 
šalia to nusavino 666,000 akrų 

norima atiduoti
mečetėms, mokykloms, ligoni
nėms ir.kapinėms.

Augšti pareigūnai 
susirūpinę dėl

britų plano .
WASHINGTONAS, bal. 16. — 

JAV administracijos augšti pa
reigūnai susirūpinę, kad Britani
ja nutarė sumažinti savo ginkluo 
tas vyrų pajėjas.

Britanija pranešė,, kad ji 1962 
metų pabaigoje 690,000 vyrų ka
riuomenę sumažins iki 375,000. 
Prieš 1961 m. Britanija panai
kins naujokų šaukimą. Taip pat 
apkarpys savo oro pajėgas ir lai
vyną.

Valstybės departamentas susi

mažinti iki 46,000 vyrų 1958 me
tų pabaigoje. Vakarų Vokietija 
akylai seka Britanijos politikų 
žingsnius.

J I
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Adresas: 4200 So. RockweU Ave., Chicago 32,III. Tel. FR. 6-0253.

Kristaus Prisikėlimo šventėse sveikiname visus skautiškosios 
spaudos skaitytojus, visus brolius ir seses laisvajame pasaulyje, 
pavergtoje tėvynėje ir Sibiro stepėse, tikėdami, kad Velykų varpų 
gaudimas kartą pakeis vergijos grandinių žvangėjimą!

“SKAUTYBĖS KELIAS"

MIELOSIOS SESES, BROLIAI | jauni, žvalūs gimnazistai P. Ja-
SKAUTAI IR MŪSŲ 

BIČIULIAI,

priimkite Kristaus Prisikėlimo 
šventėse mūsų ir Liet. Skaučių 
Seserijos bei Lietuvių Skautų 
Brolijos vadijų nuoširdžius svei
kinimus ir linkėjimus.

Velykų varpai ir linksmas A- 
leliuja tepažadina mus visus į 
vis pilnesnį, skaidresnį ir tobu
lesnį gyvenimą, kad mūsų lie
tuviškai skautiškas darbas bū
tų taip tvirtas, taip gajus ir pa
trauklus, kaip atbundanti gam
tos nuostabioji jėga bei jos ne
aprašomas grožis.

Budėkime!
LSS Vyriausioji Skautininke, 
LSB Vyriausiasis Skautinink.

MINĖSIME GLOBĖJO 
ŠVENTŲ

Viso pasaulio skautų globėjo 
šv. Jurgio šventė balandžio 23 d. 
yra iškilmingai švenčiama visos 
didžiosios skautų šeimos visose 
tautose.

Lietuviai skautai šios globėjo 
dienos prasmę sujungė su pa
minėjimu visų skautų kankinių, 
kurie kovojo iki pergalės, kaip 
šv. Jurgis, dėl skautybės didžių
jų idealų su dažnai galingesniu 
priešu, o ypač kurie dėl šių idė
jų ir* šiandien dar žengia pasku
tinį kankinio žingsnį Sibiro tai
gose ir komunistinio kalėjimo 
kamerose.

LSS Tarybos Pirmija šią šv. 
Jurgio šventę paskelbė ir Kan
kinių Skautų diena ir Brolijos 
užsienio skyriaus aplinkraščiu 
kviečia visus skautų ir skaučių 
vienetus gražiai paminėti šią dvi 
gubos vertės šventę, atiduodant 
pagarbą žuvusiems dėl skauty
bės principų išsaugojimo ir jų 
įgyvendinimo, šventės minėji
mo pamaldų metu skautų viene-

IŠPLAUKIA BALANDŽIO 22 D.

Mayflower II yra pasirengęs išplaukti balandžio 22 d. iš Plymouth, 
Anglijos, į Plymouth, Masu. Tokio pat vardo laivas į Ameriką atplau
kė 1620 m. su pirmaisiais anglų emigrantais. Tai sukakčiai paminėti 
ir plaukia'šis specialiai jiadarytas laivas. (INS)

Tokiu šūkiu kreipiasi iį savo 
skaitytojus "Mūsų Vytis” Nr. 2. 
Ačiū mūsų visuomenininkams 
už nuolatinius skatinimus spau
doje remti Jambo rėš Fondą ir 
tuo pačiu įgalinti mūsų skautus 
reprezentuoti Lietuvą tarptauti-| 
niuose skautų sąskrydžiuose bei1 
stovyklose. Daugely vietų gra
žiai darbuojasi fondo įgalioti-

(Nukelta į 5 psl.)

JOHN T. ZURIS
LAWYER AND COUNSELLOR

11 80. LA SALLE MTKEET 
Room 1415

Phone: RAndolph 6-4425 
Home pitone: LAfayette 3-0477

Telefonas ORovehiU 6-1698

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIT'H
“titane » i. lr 1—t » »

• '♦••įtini, išekyrue trečla-Ilenl’
W Mer,,,.eite K.—1

TeL REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

l.rETtrVia GYDYTOJAU)
8925 Wmt 59th Street 

v* 4 D plet. 4:10—8:S* »ah
"-„At. 4 pntral anbirt*

ruševičius ir J. Dainauskas. Nei 
jie, nei aš pats, būdamas laivo 
vadu, nieko neišmanėme apie 
jūrininkystę. Visi algimantie- 
čiai buvo nuoširdūs, darbštūs ir 
drausmingi skautai. Svajodami 
apie tautinį laivyną, susiorga
nizavome į jūros skautų vienetą 
1922 m. kovo 12 d., t. y. tuo me- vijoje atsirado net jūros skau- Į Aide”. O tos idėjos kaltininkui
tu, kada nepriklausomoji Lietu
va buvo ką tik atgavusi Palan
gą su siauru pajūrio ruožu ir 
dar neturėjo nei Klaipėdos kraš
to, nei vieno uosto, nei vieno sa
vo laivo. Iš lietuvių tarpo pir
mieji į savo organizacinį ženk
lą įkėlėme inkarą. Bet pirmiau
sia stengėmės išsiugdyti gerais 
skautais.

Tokiomis sąlygomis pradėjo
me naują, bet sunkų darbą. Lie
tuvos Jachtklubo pirm. inž. 
P. Skardinskas buvo pirmasis 
ir entuziastingas mūsų darbo rė 
mėjas: leido rfiums naudotis 
Jachtklubo prieplauka, valtimis 
ir kitu turtu. Mes, trys vadovai, 
dar nepatyrę laivininkystėje, kū 
rėme jūros skauto patyrimo 
laipsnių programas, reikalingus 
mūsų darbui lietuviškus termi
nus ir kt. Visi pradėjome la
vintis vandens sporte, irklavi
me, ir buriavime. Taip pradėtas 
įdomus ir gyvas darbas, pilnas 
neaiškumų, visokių trūkumų, 
sunkumų ir nuotykių. Bet algi- 
mantiečių idealizmas ir pasiryži
mas nugalėjo tuos visus sunku
mus ir kliūtis. Jų pradėtas są
jūdis paplito po visą Lietuvos 
kraštą.

Man ypatingai džiugu, kad mū 
sų jūros skautai vėliau laisvoje 
tėvynėje buvo ir net dabar iš
eivijoje yra puikiai susiorgani
zavę, turi gabių ir energingų 
jūros skautininkų ir yra daug 
nusipelnę Lietuvai ir jos sujūri-

čių. Šis faktas mane labai ma-' mes visi reiškiame brolišką pa-
loniai nustebina, nes atsimenu, 
kad Lietuvoje buvo nemaža to
kių vyriškių, kurie bijojo ne tik 
jūros bangų, bet ir upėje pasi
maudyti. Jūrinės lietuvių skau-

dėką už anuomet parodytą ini
ciatyvą bei ryžtą. Mūsų jūrų 
skautų 35 metų.' kelią iš tėvynės 
vidaus vandenų per Baltijos pla
tybes į audringus vandenynus

tijos 35 metų sukaktis šiandien apra§0 daugelis autorių “Sk. Ai- 
patvirtina, jog algimantiečiai a-,do„ 3 nu SKS
nuomet dirbo ir vargo neveltui.

Gero vėjo, mieli jūros skau
tai ir skautės!”

Vargu ar bereikalingi komen
tarai šiam mūsų jūrinės skauti- 
jos pradininko vedamajam “Sk.

JAMB0REE FONDO ŽODIS

“Kai daug duoda vienas, pasi
daro mažai. Kai mažai duoda 
visi, yra daug. Jamborės Fon
dui aukokime visi!!’

iMiiiiiiiiniinimimiminiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”*

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Del artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6-1882

i/2% padidina'

DIVIDENDĄ !

tai kviečiami melstis kankinių ( ramui. Tiek Lietuvoje, tiek išei- 
skautų intencija. Minėjimų me-| 
tu pravesti atitinkamo pobūdžio! 
programas rimtoje atmosferoje,
nedarant linksmosios dalies su 
dainomis ar šokiais. Skatinama 
šią dieną paminėti su radijo va
landėlėmis ir atitinkamos prog
ramos pagalba plačiau supažin
dinti visuomenę su lietuvių skau 
tų įanšu, ginant Lietuvos žemę 
nuo okupantų.

Reikia manyti, kad neliks nė 
vienos vietovės, nė vieno skau
tiško vieneto, kur nebūtų pami
nėta šv. Jurgio ir Skautų Kan
kinių diena.

JURŲ SKAUTŲ PRADŽIA
Lietuvos jūrų skautų įkūrėjas 

psktn. med. gyd. Julius P. Jur- 
gėla “Sk. Aide’’ rašo:

“Niekad neužmiršiu entuziaz
mo, kurį parodė pirmieji Lietu
vos jūros skautai, įsijungę į I 
kunigaikščio Algimanto laivą 
Kaune. Sudarėme dvi valtis — 
tuomet skiltis. Joms vadovavo

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė 
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra* 
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveik&aL Kaina 
<2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 

Administraci jeje 
4545 VVest 63 Street, Oilciųjo 24, Tll.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iž tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

<7

VIKTORO KO 2I C O S 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalya
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 8. WESTBRN AVE. PR 8-9533

Tel. ofliMi lr buto OLymplo 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Ave., Cicero
Kaadlen 1-3 vai. lr Q-ft vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais T 2 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave.
VAE. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v. 

Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthop<xlart - I’roU-ristas

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supporte) ir t. t. 
Vai.: 8-4 lr 6-8. šeštadieniais 8-1. 
OKTHOPKDIJOH TECHNIKOS LAli.
2850 W. 63 rd SE. Chicago 29, III. 

Tel. Pltospeet 0-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St
Ofiso U-l. REIIance 5-4410 

Rezid. telef. GilovehlU .4-0017
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. ir šešfttd. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffalde 4-2896 
Rezidencijos: EAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK IS TOIJAU.,

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
2313 W. 91 st St., Chicago, III. 

Tel. PRreNcctt 9-2781

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Street
Priima ligonis pagal susi ta rimą. 

05) valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1786 uuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasd lan išskyrus trečiad. lr 
šeštad.

Rea tel. GRovehill 4-5603

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7154 South Western Avenne 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1148
lies. tel. WAlbrook 5-3765

Tel. ofiso PKospect 6-2240
PKospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHI KURGI JOS LIGOS 
5700 So. VVood Street 

Priėmimo vai. noro 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt.
Trečiad. ir sek uždaryta.

CRANESAVINGS
2555 VVEST 47th STREET LAfayettc 3-1083

B. B. Pietkieuicz, prez.; E. R. Pletldetricz, sekr. lr advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai

Pradėkite taupyti atidarydami sųskaltų šiandien. Apdrausta iki >10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; į 
antr. ir penk. 9 iki 6; treč. uždaryta, o Sešt. nuo 9 iki vidurdienio

Tel. ofiso HE 4-46U9; rez. PR 4-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
Vai. nuo 1-4 ir 6-9. 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
Išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-z vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso Vlefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 5-5676

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenne
(Kampas 47-tos lr D&man Ave.) 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 
šeštad. 2—4 vai. vak. 

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti. 
Telef. ofiso IAfayette 3-6048 

Res.: WAlbrook 6-3048

I

Atliekame didelius lr rrsžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobiliu dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

Pradekit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
Sežtad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
.Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
V1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi

dendų našumo atžvilgiu, nėra sangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius paa mus gausite na tiktai saugumų — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos rihų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informaeijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Ave. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 Ild 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 Hd 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o ieštadiem| nno 9 ild 2 valandos po pietų.

-----------------  ■ ■ P

"" ll. ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71»t Street
Vai. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir Pešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenne 
Chicago 29, III 

•enjvjna jeS-ed vnraArBinTtmd 
telefonas REpublie 7-4900 

Rezldencia: GRovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:20 v. 
vak- šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oflao tel. Vlrginia 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 VVest 16 U, Str., Cicero
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnhall 3-0959
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

llnjd. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Ave. 
Tel. PTlospect 3-1223 arba VVF, 6-5577

i Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Į Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
I 2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Gib. 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 VVest 71st Street 
(71st lr Campbell Ave.)
Kasdien nuo 2—4 ir 7-—9 v. v.VA!

šeštadieniais nuo 2-4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso HE 4-1818, arba HE 7-9700 
Rez. PR 4-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGfi 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Bato 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v.‘ jk.1 9 v. vi+ 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v., 

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — I’I'llman 5-4744 
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-9400
Rezid. PRoepect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčtūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p, p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus.

Ofiso HRmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Resid. 2487 
W. S2nd St., Ul. RepubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir Sl-moa gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
lr nno 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HR.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va. 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6669 

Rezid. 6600 S. Arteslan Ave. 
VAI. 11 v. v. iki 8 p.p.; 6—9 v.v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tol. Y Ardu 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtnvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre- 
čtad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p.

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weat 71st Street 
(71-os ir Gampbell Ave. kampan) 
Vai.: kaadlen 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. Y Arda 7—1166 
Rezidencijos — KTiw»rt 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest SOth Street
(kampas Halsted lr 86-ta gatvS) 

VAL. 1—4 lr 6:80—2:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublie 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečtad. ul
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 3 v. p.p. 

uždarytas

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame nž 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. žino adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, Hl

Tel. WAIbrook 6-3670
Res. Hllltop 6-1560

Or. Aleiander I. Javois
(JOVAIŠAH)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Cente* 
6132 South Kedzie Avenne

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. Ofiso PR 6-3838, rez. RK 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest OSrd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. 1r 7:86) 
Iki • vai. Trečlad. lr Mt. uldaryta

DRAUGAS 
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 63rd St., Chicago 29, Dllnoln, Tel. LUdlow 5-9500
Entered aa Recond-Claas Matter March 81, 1916, at Chicago. Illinois 

Under the Act of March 8, 1879.

Meihber of the Cathollo Preso Aas’n 
Pubhahsd daily, ezept flundays, 

by the
Lithuanian Catholic Pi 
P8BNVMKRATA:
CMcago 1 ir Clcerol 
Kl»ur JAV Ir Kanadoj 
Ušaienyjs

BUB8CRIPTION RATES 
88.60 per year outside of Chloago 
89.00 per year tn Chloago A Cioer*

Boclety 88.00 per year ln Canada
Foreign 811.00 per year

Metams % metų 8 m8n. 1 m6n
19.00 6 00 22.76 $1.38
28.00 84 80 $8.80 $1.94

111.00 |6 60 88.98 $1.81

Redakcija straipsnius taiso savo nooMttra Neoru naudotų straipsnių ns- 
■augo. Ju»r gražina tik Iš anksto susitarus Redakcija ui «k«IWmnPašaly r. Jfe r> t fe* rev •« *r4kleaz\« rt ■**•+* V rą^*** 9TD/M 899 ••• «»»•

t
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PAVOJINGAS KELIAS
Praėjusį šeštadienį negavome per paštą nei laiškų, nei laik

raščių, nei kitokios rūšies siuntinių. Generalinis pašto viršinin
kas įsakė visiems skyriams sulaikyti jų išnešiojimą į namus. Ži
noma tai palietė ir mūsų dienraštį. Skaitytojai šeštadienio laidą 
gavo pavėluotai. Bendradarbių raštai ir laiškai, kurie turėjo mus 
pasiekti šeštadienį, pasiekė tik pirmadienį, o kaikurie ir vėliau. To
ji padėtis į mūsų ir kitas įstaigas įnešė savotišką netvarką.

Lankantis sostinėje, teko kalbėtis su kaikuriais vadovau
jančiais JAV Kongreso atstovais ir ta pačia proga užsiminti apie 
pašto reikalus. Patirta, kad jie buvo įpykę ant generalinio pašto 
viršininko Surftmerfield. Jie mano, kad šis kabineto narys, su
laikęs pašto patarnavimus šeštadieniais, pasielgė diktatoriškai, 
pastatydamas ultimatumą — arba, arba. Vadinas, arba Kongre
sas paskirs daugiau pinigų, arba jis sulaikys pašto išnešiojimą 
šeštadieniais.

Pasirodo, kad pašto departamentas biudžete numatytą su
mą metams išleido per devynis mėnesius ir pareikalavo, kad me
tams baigti Kongresas paskiretų 47,000,000 dolerių, nes kitaip 
pašto veikla bus suparaližiuota.

Kai kongresmano Cannon vadovaujama “apropriacljų” ko
misija atsisakė tą sumą patvirtinti, Summerfield padarė žygius 
visuomenės sąskaiton, atsakydamas jai patarnavimus kartą sa
vaitėje, ismušdamas pašto veiklą iš normalių vėžių.

Tokia pašto viršininko elgsena yra nepateisinama ir pa
vojinga. Būtų gera, kad toki dalykai Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybėje daugiau nebepasikartotų.

Iš kitos pusės tektų padaryti priekaištą ir Kongreso “apro- 
priacijų” komisijai, kuri, galima sakyti, pasielgė nelogiškai. Po 
to, kai ji griežtai pasisakė nepatvirtinsianti daugiau kaip 17,000,- 
000 dolerių pašto reikalams, staiga pakeitė savo nusistatymą ir 
patvirtino tą pinigų sumą, kokios Summerfield prašė, būtent — 
47 milionus dolerių.

Dabar daug kas galvoja, kodėl toji komisija šitaip pasielgė? 
Jei ji manė, kad pašto vadovybė turi gauti 47 milionus dolerių, 
kodėl iš karto jų nepaskyrė? Būtų išvengta ginčų ir nesmagu
mų ir didelės painiavos pašto įstaigoje ir jos skyriuose. Pagaliau, 
jei nemanė, kad tiek pinigų buvo reikalinga, kodėl šitaip lengvai 
pasidavė Summerfieldui?

Nėra abejonės, kad dabar jau abieji Kongreso rūmai nutars 
patenkinti pašto viršininko reikalavimus. Kongresas bus pra
kišęs, o Summerfieldas laimėjęs. Jis bus padaręs naują prece
dentą, kad įstatymai jo neliečia. Jei jis manys, kad jo neliečia, 
panašiai turės manyti ir kiti vyriausybės nariai. Vyriausybės ar
ba ir jos paskiriems nariams nesiskaityti su Kongresu nėra demo
kratiška, net pavojinga. Tačiau ir pačiam Kongresui reikia dau
giau takto, daugiau logikos daromuose žygiuose ir santykiuose 
su vyriausybės kabinetu.

Kaip ten bebūtų, vis tik bus gera, jei greičiau bus atstatyta 
normali pašto veikla.

NATAS IR KANADA

Šiaurės Atlanto pakto organizacijos pareigūnas vizituoja Kanadą 
apžiūrinėdamas naujus ginklus, ypač prieštankinius. (INS)

ties, bet ir be aiškesnių politi- pačios šio sąjūdžio, idėjos, orga-1 mą bei kaikuriuos kitus. Bet 
nių koncepcijų; ji bus linkusi ei- nizavo visuomeninę veiklą, ypač! svarbiausias j° dėmesys buvo

ti tik kultūrinės veiklos krypti
mi ir be didesnio politiniam dar
bui užsidegimo. Todėl jis tuoj 
metė mintį, jog reikia jieškoti 
kelio, kaip šį dalyką pasukti tin
kamesne kryptimi. Krikščioniš
koji demokratija turinti rasti 
būdą ir formuoti naujus savo 
veikėjų būrius, ir veikti plačio
sios visuomenės mintį.

Pirmasis dalykas, kurį jis siū 
lė, tai nemažą dalį jaunosios 
katalikų inteligentijos jėgų iš 
grynai kultūrinės veiklos per
mesti į politinę sritį. Jis įtikinė
jo, jog tautininkai tik ir teno
ri, kad katalikų inteligentija nu 
kreiptų visą dėmesį į kultūrinę 
sritį ir nebedarytų jiems spau
dimo politinėje srityje. Aišku, 

, jog nebuvo nė prasmės bandyti 
reikštis kokios nors politinės 
organizacijos forma. Pagal jo 
mintį ši akcija turinti pasireikš 
ti tam tikro sąjūdžio forma — 
telkiantis į neformalius politi
nių diskusijų klubus, savo idė
jas iškeliant įvairiuose kituose 
sambūriuose, spaudoj svarstant 
tam tikras problemas bei dėl jų 
sukeliant diskusijas ir t. t.

Šiais klausimais jis gana pla
čiai diskutavo su įvairiais as
menimis ir jų grupėmis, ypač u 
Vytauto klubo nariais, kurių 
tarpe buvo gana gyvos politinės 
nuotaikos ir kurie buvo arti
muose ryšiuose su Krikščionių 
Demokratų partija.

Šios dr. Pf. Dielininkaičio 
sugestijos turėjo įtakos, ir iš

darbininkijos tarpe, kurią lai
mėti krikščioniškajai socialinei 
minčiai jis laikė pirmaeilės svar
bos uždaviniu, bet ypač reiškėsi 
spaudoje.

Savo straipsniuose jis lietė 
ir doktrinos klausimus, tačiau 
kokių nors esminių doktrinos 
pakeitimų nenumatė. Todėl 
lietė tik paskirus jos dalykus, 
plačiau išvystydamas ir siek
damas supopularinti juos visuo

nukreiptas į demokratinės san
tvarkos struktūrinius klausi
mus. Jis buvo įsitikinęs, jog de
mokratinė santvarka neviename* 
krašte pralaimėjo ne dėl savo 
idėjų klaidingumo, bet dėl veiki
mo organizacijos silpnumo.

Šiuos klausimus svarstyda
mas, dr. Pr. Dielininkaitis yra 
iškėlęs minčių, kurios ir šian
dien nėra nustojusios aktualu
mo. Čia galima prisiminti, sa
kykime, “XX Amžiuje” straips-menėje, kaip pvz. organinę vals- .. ,,T. . , .

tybės idėją (kuriai krikSfioniš-' , ser1)’ „Ra' *ur‘“. “uį°"
. . ..•..ji*- - a. i (tendencijos demokratijoje , ku-koj socialinėj doktrinoj tenka J _ J
žymi vieta), tuo laiku aktualiau ; r’uose svarstė parlamento 
iškilusį korporatyvizmo klausi- NUKELTA I 5 PSL.

NARIAI. IltrrilVII IMI' IK MUMiNIMO

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvhmo Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

GAILA, KAD JO NEBfiRA MŪSŲ TARPE
Dr. Praną Dielininkaitį prisimenant

A. GRAŽIŪNAS, Brooklyn, N. Y.

1942 m. balandžio 8 d. Šiau
lių kapuose šalia prof. St. Šal
kauskio amžinam poilsiui buvo 
paguldytas ir kitas žymus lietu
vių katalikų visuomenės vyras 
— dr. Pr. Dielininkaitis. Mir
tis Pr. Dielininkaitį pakirto dar 
tik pačiame jėgų išsiskleidime

jo visuomeninio darbo barų bu 
vo ateitininkų tarpe. Dar Nau
miestyje ir Marijampolėje besi
mokydamas jau buvo pasireiš
kęs savo veiklumu ir iškilęs iš ki 
tų tarpo. Studijuodamas Kau
ne, nors tuo pat metu ir moky
tojavo Kaune “Pavasario” gim-

— buvo gimęs 1902 m. gegu- nazijoj, o paskui net Tauragėje, 
žės 5 d. — tačiau jis buvo ne dvejus metus vadovavo V. D. 
tik dar daug žadanti jėga, betl universiteto Stud. Ateitininkų 

sąjungai. Gi 1933-1935 m. vado
vavo ir visai Stud. Ateitininkų 
sąjungai. Tuo pat laiku jis daug 
rūpinosi ir moksleivių ateitinin
kų reikalais, ateitininkų spauda 
ir gyvai reiškėsi visame kita
me ateitininkų darbe. Tenka pas 
tebėti, jog ir kitose katalikų or
ganizacijose savo veikla jis ne
maža prisidėdavo. Ypač jam ar
tima buvo katalikų kaimo jau
nimo “Pavasario” sąjunga.

ir spėjęs plačiu mastu pasireikš 
ti.

Keletas biografinių duomenų

Velionis buvo gimęs Juškų 
kaime, Žaliosios valse., Vilka
viškio apskr. Mokslą pradėjo 
Kudirkos Naumiesčio vidurinė
je mokykloje. Tačiau tuo laiku 
labai trūkstant mokytojų, vos 
šešiolikos metų būdamas išėjo 
mokytojauti — kurį laiką dir
bo Skirkiškės ir Višakio Rū
dos mokyklose. Vėliau vėl tę
sia mokslą Marijampolės moky
tojų seminarijoj, Vyt. Didžiojo 
universitete ir pagaliau Pran
cūzijoj Sorbonos univereitete, 
kur 1933 m. už disertaciją “Vals 
tybė ir auklėjimas” (L’Etat et 
l’Education) gauna doktoratą. 
Grįžęs V. D. universiteto Teo
logijos-Filosofijos fakultete dės
to sociologiją. Sovietams kupa-

rūpimais bei juos liečiančiais, tinkamai atsakyti, darė įtaką,
klausimais. | ir ne vienas buvo pradedąs į

Politiniame bare ( demokratiją žiūrėti skeptiškai.
_ .. . , ... , .. . . ,, 1 Tai dr. Pr. Dielininkaitis vertė,
Tautininkų diktatūrinis valdy, . .. ., . ...

- j t-. v • i (daryti išvadą, jog Lietuvos gy-),., mas atome dr. Pr. D>el,mnkai- venfma8 ojj tikro im lmkme buvo pradėta
me. Jei ta linkme jio ir toliau Dėl t™”P° la,k° ,r vlenas 

riedės, tai, ir susidarius sąly-
.... . ... ... goms grįžti prie demokratinės 

ir joje Jis reiskesi, kiek tik ano . , , ... ,” J ’ i santvarkos, bus didelių sunku-Jmeto sąlygose buvo įmanoma. Imų sIuogsnillose’

Į šią sritj jis pasuko tuoj grį- demokratinė mintls bus prigesu

čiui progą dalyvauti praktinia
me valstybiniame darbe. Tačiau 
politinė sritis jam labai rūpėjo 
ir joje jis reiškėsi, kiek tik an 
meto sąlygose buvo įmanoma.

žęs iš užsienio. Keletą metų pra 
leidęs svetur, jis gal ryškiau 
pastebėjo per tą laiką pasireiš
kusius skirtumus ir kuria link-

į tai pažvelgti kiek iš perspek
tyvos. Ir jo diagnozė buvo ne
džiuginanti. Uždaryta Krikščio
nių Demokratų partija buvo pri 
versta laikytis pogrindyje. Ji 
tebekovojo su diktatūriniu rėži
mu, tačiau tose sąlygose ji nega 
Įėjo pakankamu mastu nei ug
dyti naują demokratinių politi
kų kartą, nei kelti visuomenės 
demokratinį politinį susiprati
mą. Naujoji inteligentijos kar
ta, neturėdama progos reikštis 
politiniame gyvenime, buvo pa
sukusi į kultūrinius barus ir pa
siekusi nemažų laimėjimų. Ta
čiau šiame vienašališkume glū
dėjo < ir pavojus. Kiti jau buvo 
pradėję su tuo net apsiprasti 
ir užmiršti, kad tokioj pozicijoj 
atsidūrė tik priverstinai. Tau
tininkų varomas demokratijos 
puolimas, nesant galimybių jiem

Soefatfrt sritis

Išeidamas platesniu mastu į 
viešąjį gyvenimą, dr. Pr. Dieli- 
ninkaitis ypač kreipė dėmesį į 
socialinį klausimą. Tais klausi

mais jis nemaža rašė. Jo sočia-1 
linių pažiūrų šaltinis buvo gar
siosios Leono XIII ir Pijaus 
XI socialinės enciklikos bei ki
tų didžiųjų katalikų sociologų 
žodis tais klausimais. Specialios

vus Lietuvą, kaip vienas žymių. sociologijos stadijos tik sutvir-
jų Lietuvos visuomeninkų tuo
jau buvo suimtas, už akių nuteis 
tas kaip kontrevoliucinierius aš-

tino jo įsitikinimą, jog vienin
telis tikras kelias iš pasaulį ap
nikusių socialinių blogybių —

si,^o inteligentija liks ne tik be 
praktinės politinio darbo patir

po kito sekusių stambių Lietu
vos gyvenimo sukrėtimų tasai 
sąjūdis nespėjo pilnai išsivys
tyti tačiau dalyką buvo žymiai 
pajudinęs. Čia žymų vaidmenį 
vaidino dr. Pr. Dielininkaitis. 
Jis dalyvavo ir šiauresniuose ra
teliuose, kur buvo brandinamos

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir regnUnojami (tune ap) 
motorai, stabdžiai, transmisijoj fa* tfc Alyva, baterijos Ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamas duslintuvus įdedu vaitai

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-5S ........................ $8.25Mareery 49-51 ............... 98.95
Chev. All 1937-53 ......... 8i25OMs, < cyt 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95Plymooth 42-58 ............... 9.05
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.9Į Pontiae S7-54 ................... 8.95
Dodge 6, 42-50 ............... 9.95 Bateli 37-52

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams.
. 12.00
Išmeti

mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu bu duslintuvu.
Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary

ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

P AJU LIŪS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

80 tęsinys

— Ar tai galima, Lina?—daužo kumštim į minkš
tasuolio atramą, baisiausiai pasipiktinusi.

— Aš tik juokauju. Bet matau, Julius tau pati
ko. Visą laiką stebėjau, kaip tu raudai. Tu neik, tu 
per švari! Julius manęs nenori tokios, kokia esu, jis 
pasirinks tave padoresnę, skaistesnę, ir tokia aš da
bar darausi. Vakar buvau pas jį, jūsų laukdama. Jis

tuonerius metus kalėti; iškalė- tai socialinių santykių pogrindi- ■ pra(jžioje norėjo lyg grįžti prie senovės, bučiuotis, bet
jo vienuolika mėnesių — ligi pra 
aidėjo karas ir, bolševikams bė
gant, su kitais kaliniais išėjo

mas ir organizavimas krikščio
niškosios socialinės doktrinos 
dėsniais. Todėl Ir stengėsi tą

n»«

į laisvę. Mirė visai nelauktai ^(doktriną popularinti, rašydamas 
nuvykęs Velykų atostogas pra- tokius išsamius straipsnius, kaip 

“Socialinio gyvenimo gairės, kai 
kurie Pijaus XI doktrinos prad
mens. (“XX Amžius”, 1939 m.) 
ir kitus panašius.

Tuo pat laiku jis įsijungė ir 
į veiklą darbininkijos tarpe, ei
lę metų būdamas vietoj tautinin 
kų vyriausybės uždarytos Liet. 
Darbo Federacijos įkurtos Lie
tuvos Krikščionių Darbininkų są 
jungos vicepirmininku, lankyda 
mas jos skyrius, skaitydamas 
paskaitas, rūpindamasis spau
da ir rašydamas darbininkams

leisti su šeima Šiauliuose. Prie 
nusišaldymo kelionėje prisidė
jo dėmėtoji šiltinė ir nutraukė 
dr. Pr. Dielininkaičio gyvybės 
siūlą.

Ateitininkų veikėjas

Dr. Pr. Dielininkaitig tvirtai 
siekė mokslo ir, jo pasiekęs, bu
vo pasirinkęs akademinį darbą. 
Tačiau kartu jis buvo ir entu
ziastingas visuomenės veikėjas.

Vienas pirmųjų ir žymiųjų

aš priverčiau mandagiai ir draugiškai sėdėti anapus 
stalo. Tu man padėk, Samane, gal ir aš tau būsiu 
reikalinga.

— Ne, ne! — Samanė karščiuojasi. — Aš neno
riu ten nė kojos kelti!

— Dėl manęs negali pasiaukoti ?
— Pirmiausia būk dora! Tave draugiškai prašau.
— Jei man nepadėsi, galiu viską padaryti, — Li

na šypteli ironiškai. — Matei, ten visur langinės įtai
sytos. Nė šuo nesulos.

— Tu negali, negali! >— kalte kala Samanė. — 
Juk kiek mus mokė.

— Pasakos tai buvo... — ji susimąsto. — Jei 
nori, kad pasidaryčiau geresnė, tai padėk ir tylėk, 
niekam nė žodelio, kitaip Julius smėliu tave užbers. 
Man nebaisu, aš pratus, moku apsiginti ir jį už ra
gų nutverti, bet man gaila tavęs. Eime tuč tuojau 
jMji.
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Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo II Iki 4:30.

Ji ūmai pakyla, iš spintos išsiima rudeninį ap
siaustą, susiriša kaklo raudoną skarelę ir pakeičia 
batus. Samanė sėdi, negirdėdama draugės skubių 
žingsnių.

— Greičiau vilkis! Nepradėk verkti. Toks visas 
gyvenimas: jei nekovosi, ašarosi, tave sumins į 
purvą! . x V

Samanė apsirengia. Reikia paimti paštą. Abi 
išeina pėsčios. Čia medinis tiltas. Žarstė netelpa va
goje, kunkuliuoja, verčias iš krantų. Ir Samanę 
griauna niūrios mintys... Julius Liną papirko, ėjo 
prieš kunigėlį, tyčia ardė vaidinimus. Kokie baisūs, 
pasileidę, bučiuojasi... Ir kaip ji nematė, kaip ga
lėjo patikėti tokiu?

Bankelio gonkos čia pat. Kokios baisios, gremėz
diškos, o Samanė džiaugėsi, linksmom pėdelėm min
džiojo šaligatvius, klegesio pripildė tuos kambarius.

Durys prasiveria. Popierių, vaškytos drobės kva
pas. Anksčiau to nejautė, bet dabar — šlykštu. Ju
lius, kaip visada, laukia jų tvarkingai apsirengęs, su 
geru kostumu, toks žvalus, paslaugus. Jei Samanė pa
rodys savo rūpestį, liūdną veidą, jis pastebės. Bus 
jai pačiai gėda, kad su tokiu draugavo.

Į buhalterio triukšmingą sutikimą atsako šyps
niu. Tuoj velkasi apsiaustą, Julius jį pagauna ir pa
kabina. Visa tai išmokta mintinai. Repeticijų nerei
kia, be suflerio slysta tekstas. Juk yra ko pasakoti: 
buvo Telšiuose, Algis dėkoja už dovanėlę, siunčia 
linkėjimus. Kalba ji greit, kad tik Julius neklaustų. 
Buhalteris juokiasi, svarstosi kėdėje. Lengvu juoku 
pritaria Lina ir kartas nuo karto šauna aštrų žvilgs
nį Samanei. Si stabteli, truputį sutrinka ir vėl greit 
išsilygina. “Jis dar nieko nesupranta, kad aš viską 
žinau“ — bėga jos mintys. — “Ir nežinos!” Pagau
na kažkoks džiaugsmas: ar ji ne scenoje, ar nerei
kia vaidinti? Net atsistoja kaip anksčiau išdykauda
ma ir stabteri, pamačiusi langines.

£

Julius jau seniai norėjo įsiterpti. Nūnai vikriai 
pašoka ir glosto lentas.

— Puikios langinės, Viktoras padarė, bankui 
saugiau.

— Žiūrėk, ten pinigai stovi! — Lina rodo į sei
fą. — Užrakintas septyniais raktais, o vistiek lan
ginių reikia. — Ji nusikvatoja ir, pribėgus prie seifo, 
čiumpa rankeną. Atidaro. — Pažiūrėk, Samane, kiek 
pinigėlio!

— Palauk, paukštyte, aš užrakinsiu, ir kaip ta
da įeisi? — buhalteris juokiasi, klega ir ištraukia iš 
kišenės raktus. Samanė stovi ir žiūri nejudėdama. 
Pamišėliai! Iš visko tyčiojasi!

— Prieik, Samanėle, — jis žvangina raktus ir 
kviečia mandagiai.

Ar ne komedija, ar nereikia vaidinti? — Mąsto 
Samanė ir prieina.

Julius atidaro kitą seifo skyrių, traukia stalčius, 
kur sugrūsti vekseliai, vertybių popieriai, kur pluoš
tai pinigų rausta, žaliuoja. Paskui staiga uždainuoja.

— Dabar prašau įeiti, jei tokios gudrios, — jis 
kikendamas paduoda raktus.

Lina griebia ir tuoj mėgina, bet seifas neprasi- 
veria. Buhalteris patenkintas susikiša rankas į kel
nių kišenes, vaikščioja aplinkui, juokiasi.

— Nemokate ir nežinote! Ne tuo raktu, didžiuo
ju pirma, o paskui šitaip, — jis nebeišlaiko ir sukiša 
raktą po rakto. Lina tik pasuka, ir durys atsidaro.

— Pasaulyje daug pinigų, gali jais net paaikreik- 
ti, bet jie ne mums! — užtrenkia seifą ir klegėdama 
šoka į kambario vidurį. — Parodyk daugiau, ką turi. 
Visur langinės, kaip kalėjime. Ką tu veiki tokioj tam
soj? Va, ir miegamajame langinės!

Ji praveria duris ir ten. Julius skubina uždegti 
elektros. Jis nori, kad ir Samanė pažiūrėtų į šį kam
barį. čia jis daugiausia dirba laisvu laiku, čia knygų 
spintos, radijas. Bet ji nusisuka nuo Linos ir buhal
terio juoko, atsisėda prie stalo ir skaito laikraščius, 

tBai daugiau)
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Motina su 500 dukterų
Ramygaliete, 47 mūsų mokyklų įkvėpėja 

JUOZAS PKIJNSKIS

— Kaip kibirkštėlė atėjai ir 
iš tos kibirkštėlės uždegei dide
lj, šviesų žiburį, ir švietei juo 
kitiems per visą gyvenimą ir 
šildei kitur; užmiršusi save, bu
vai kitų gyvenimo šviesa ir pa
guoda, — šiais žodžiais viena 
Šv. Kazimiero vienuolyno seselė 
pradėjo rašinėlį, skirtą' pagerb
ti jų vienuolijos įkūrėjos, pirmo 
sios motinėlės Marijos Kaupai
tės mirtiete sukaktį.

Ta tauri ir ryžtinga lietuvai
tė mirė 1940 m. balandžio 17 d., 
jau prieš 17 metų. Ją ypač prisi 
mename dabar, kada yra šven
čiamas jos įsteigtos kongrega
cijos auksinis jubilėjus.

Knygnešio duktė

Yra užsilikę tos įdomios lietu 
vaitės užrašai. Iš jų patiriame, 
kad ji buvo kilusi iš Gudelių kai 
mo, Ramygalos parapijos. Jos 
tėvai — Anufras Kaupas ir An 
tanina Glebauskaitė — susilau
kė vienuolikos kūdikių. Marijai 
(tai jos vienuoliškas vardas: tė 
vų šeimoje ji vadinosi Kazimi- 
ra) buvo penktas kūdikis. Tė
vai buvo šviesūs. Kasmet tėvas 
10 pūrų bulvių skirdavo kny
goms pirkti. Visas knygas ir 
laikraščius, ką tik knygnešiai 
pernešdavo, Kaupai gaudavo. 
Pats tėvas buvo knygnešių ben
drininkas. Vyresnis sūnus Anta 
nas ėjo į kunigus ir Amerikoje 
buvo įšventintas; vėliau garsė
jo kaip laikraštininkas ir puikus 
organizatorius.

Išmokusi iš savo vyresnės se 
sers rašto, Kaziuke (vėliau .mo
tina Marija) sutelkdavo būrelį 
kaimo mergaičių kur sode ar 
prie klėties ir joms skaitydavo 
pasakas ar šventųjų gyvenimus. 
Dievotas tėvas pavakariais susi 
šaukęs vaikus jiems pasakoda
vo Kristaus gyvenimą. Kaziuke 
mėgdavo atsisėsti prie verpian
čios ar siuvančios mamytės ir 
daug daug jos viską klausinėti.

Septyniolikmetės kelionė į 
Amerikon

Kun. Antanas ėmė kviesti 15 
metų sulaukusią sesutę jam šei
mininkauti Amerikoje. Tėvai 
pirma nuvedė ją į Ramygalos 
kleboniją pramokti virimo. Čia 
ji drauge pramoko ir rašyti, ir 
rankdarbių. Paskiau dar buvo 
nuvežta į Panevėžį, į privačią 
Kaminskaitės mokyklėlę, kur 
pagilino namų ruošos žinias. Tė 
vėlių ilgesys čia ne vieną ašarė
lę jai išspausdavo.

Septyniolikos metų mergaitė, 
dėl jaunumo negaudama paso, 
slapta buvo išleista į Ameriką. 
Gerą kelio galą teko važiuoti žy 
dų būdoje ant maišų. Slapta ve 
dama per sieną, net kaliošus pa 
metusi, visgi pasiekė Tilžę, kur 
apžiūrėjo kaip spausdina slap
tus lietuviškus raštus. Pasieku
si Hamburgą 16 dienų laive plii 
duriavo kol išlipo New Yorke. 
Pasiekė ir Scrantoną, kur klebo 
navo jos brolis. Daug ašarų iš
liejo naujoje aplinkoje. Brolis 
ją aprūpino ir dailesniais drabu 
žiais,' ir į teatrą išleisdavo, o ji 
vėl pradėjo veržtis Lietuvon. 

Dar jaunaty ti Lietuvą!

Tačiau Amerikoje ją pradėjo 
traukti nauja žmonių rūšis: vie 
nuolės, kurias ji matė vaikus ri 
kiuojaučias prie mokyklų ir baž 
nyčių. Ji pati ėmė gilintis į Sv. 
Pranciškaus Saleziečio Filotėją 
ir ten išskaitytus patarimus sa
vo gyvenime taikyti. Viena jos 
pažįstama stojo į nazarietes. 
Kazimiera ją palydėjo. Pirmą 
kartą peržengė vienuolyno slenk 
fetį. Ji pati užsidegė noru ten pa 
silikti, bet dar troško kartą sa
vo gyvenime Lietuvą pamatyti.

tuvą, pagaliau išleido. Virbalio 
muitinėje su savo drauge kietai 
nusistatė kitaip su pareigūnais 
nekalbėti, kaip tik lietuviškai. 
Maskoliai patys nesusišnekėda
mi atsiuntė lietuvį tarnautoją 
kuris jas praleido daiktų veik 
nežiūrėjęs. Savo atsiminimuose 
apie apsilankymą tėviškėje ji ra 
šo (trečiame asmeny, bet apie 
save):

— Kiek laimės ji jautė susi
tikdama su mamyte, kuri ašaro 
dama iš džiaugsmo į ją žiūrėjo, 
ir ji Kazei atrodė tokia suvar
gus, sumenkus, net mažesnė... 
Kaunietė iškeliauja į Šveicariją

Pusmetį paviešėjusi galutinai 
nusprendė, kad jos vienintelis 
kelias — vienuolynas: būti vie
nuole mokytoja. Bet — kur ir 
kaip? Apie tai parašė laišką sa
vo pažįstamam kun. A. Milukui, 
studijuojančiam Šveicarijoje, 
dėstydama, kad mano vykti į 
Chicagą ir stoti pas nazarietes. 
Milukas greit atrašė, pritarda
mas jos pasirinktam pašauki
mui, tačiau drauge dėstydamas, 
jog lietuviai kunigai tariasi apie 
reikalą steigti lietuvaičių atski
rą vienuolyną. Mylėdamas spau 
dą, jis net skatino lietuvaitėms 
susipažinti su Šv. Pauliaus sese 
lių vienuolynu Šveicarijoje, kur 
jos turi spaustuvę ir dirba prie 
spaudos.

Kazė labai susidomėjo minti
mi lietuviško vienuolyno. Jos 
motina verkdama ištarė: “Tegu 
Dievas tau padeda’’. Iš Ameri
kos brolis kunigas atsiuntė laiš 
ką tardamas:

— Tavo sumanymui vienuole 
būti ir vykti Šveicarijon aš pri
tariu. Tegu Dievas tau padeda. 
Važiuok. Mokslą ir užlaikymą 
aš apmokėsiu.

/
Meditacijų savaitė Vilniuje

Dabar, atsisveikindama su Lie 
tuva, Kaupaitė nuvyko į Vilnių, 
susikaupusi glūdėjo Aušros 
Vartuose, apėjo Kalvarijas. Il
gas valandas išklūpojo prie Šv. 
Kazimiero karsto, melsdama jo 
globos. Praėjo ištisa meditacijų 
savaitė Gedimino mieste.

Metus paviešėjus su saviš
kiais, graudu buvo skirtis, jau
čiant, kad gal niekada daugiau 
jų nebematys. Išvažiavimą iš 
Panevėžio stoties ji taip apibū
dina:

— Ištraukė ją traukinys, it 
plėšte atplėšdamas nuo savųjų. 
Buvo naktis. Nė gamtos vaizdų 
nematė, todėl pilnai prieš akis 
galėjo jai stoti jos apleistų na
miškių ir viso krašto vaizdas. 
Pervėrė jos širdį gilus skaus
mas ir surakino krūtinę, o per 
skruostus paplūdo iki šiol su
laikytos ašaros... Toje sielvarto 
valandoje atėjo jai mintis, kad 
ji tą viską, juk, dėl Dievo da
ro... Dėl Dievo niekas negali bū
ti perdaug.

Ir ji dabar tvirtai traukinyje 
pasižadėjo:

— Dievui nieko nepagailėsiu 
ir liksmai viską paaukosiu!

Motina Marija

Jai buvo palanki Roma, davusi 
specialų leidimą taip kitame vie 
nuolyne atlikti noviciatą.

Pirmas lietuvaičių vienuolynas 
ir mokykla

Atsirado dar dvi draugės: 
Judita Dvaranauskaitė (dabar 
— m-otina Immaculata) ir An
tanina Unguraitytė (motina 
Concepta). Jos ir sudarė besi
kuriančio lietuvaičių vienuolyno 
branduolį, kurį globojo kun. A. 
Staniukynas.

Iš Šveicarijos jos atvyko į 
JAV, į Scranton, Pa. apsigyven 
damos Mt. St. Mary seminarijo 
je ir vienuolyne, kur 1907 m. 
rugpjūčio 30 d. padarė vienuo
liškus įžadus, priimdamos abi
tus. Nuo tos datos mes ir šven
čiame šiemet auksinį Šv. Kazi
miero seserų jubilėjų.

Tų pat metų spalio mėn. 12 d. 
lietuvaitės seselės nuvyko į M t. 
Carmel, Pa., pradėdamos pirmą 
jį Šv. Kazimiero seserų namą, 
įsikūrusios nuomuojamose pa
talpose 127 W. 6th str. Lapkri
čio 14 d. jau jos pradėjo darbą 
naujai įkurtoje lietuviškoje Mt. 
Carmel mokykloje.

1909 metais buvo įgytas skly

DCMES1O
Bridgeporte vienintelė PLAUKŲ 

KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie
tuvį su praktika — kerpa lietuviš
ką, latvišką, vokišką, rusišką ir 
prancūzišką kirpimą. Darbas są
žiningas, hygieniškas. Ilgai laukt 
nereikia.

752 W. 33rd St

Studentė, užsidariusi į 
vienuolyną

Ir tolimoje Šveicarijoje būda
ma, ji buvo taip arti lietuviškų 
dalykų. Studentaudama ji vienu 
metu rašė:

— Gimtoji kalba, gimtasis žo 
di, koks tu gražus, koks tu ža
vintis!... Pirmąjį žodį išgirdome 
iš brangios motinėlės lūpų, ir ji 
savo gilia meile įskiepijo į mū
sų širdis savo kalbos meilę. O 
saldusis pirmasis žodi kas ga
lėtų tave užmiršti! Ne, tu vi
suomet skambėsi mumyse.

Šveicarijoje Kaupaitė viene
rius metus ėjo prirengiamąjį 
kursą, dvejus metus — mokyto

Žinia apie sunkiai vėžiu sergan-i jų seminarijos Theresianum mo 
tį tėvą dar labiau ją ragino į ky kloję, Ingenbohly, ten fiensio
Lietuvą. Jo taip ir nebematė... 

Brolis kunigas, matydamas,
nate ir gyvendama. Nuo 1903 
m. ji jau buvo priimta į tą įstai

kaip sesuo pakartotinai pakuo-j gą vedusių Šv. Kryžiaus seserų 
jasi į savo lagaminą daiktelius, noviciatą, kad galėtų pasiruošti 
pasiryžusi būtinai vykti į Lie-steigti lietuvaičių vienuolyną.

pas seselėms kurtis Chicagoje. < 42 parapinėms su 12,000 moks- 
Gruodžio 5 d. turėjo būti pa-1 leivių. Jos darbuojasi 23 — vai-

riausybės vardu skirtą Gedimi- kad tos ryžtingos ramygalietės 
no prdiną, tik Chicagos mieste atminimas bus gyvas busimojo

šventinimas kertinio akmens' kų darželiuose su 1,026 mažai- didžiausia lietuvių laisvame pa-j se kartose, o jos besąlyginį pa- 
pradedamam statyt vienuolynui1 siais ir dešimtis tūkstančių ligo šaulyje Marijos vardo aukštos- sišventimą tęs iki 500 išaugu

sios jos įsteigto vienuolyno se
serys.

ties 67 gatve ir Rockwell, ta-1 nių per metus gydo, slaugo jų nio ji mokykla ir kitos 46 jos se 
čiau dėl lietaus ir sniego į tas' vedamose trijose ligoninėse. Mo|kUu v€damos mokykk)8 liudys,
<4nz>l l/no’’ nnhnvn erulimo i<»or».arl i I f irto XI o t-i -i o Jur turais, nmernapelkes’’ nebuvo galima įžengti.1 tina Marija dar turėjo progos ir
Vyskupas tik kitą dieną įsten- vėl Lietuvą aplankyti, pradėti 
gė tą vietą pasiekti ir pašven- j naują seselių šaką Pažaislyje.
tinti- j Paskutinis atsisveikinimas

Taip vienuoliško nuošalumo 
susikaupime, apaštališko uolu
mo kietame darbe ji išgyveno

Rūpestingoje Kaupaitės, vie
nuolyne priėmusios Marijos var 
dą, vadovybėje seselių bendruo
menė augo ir plėtėsi. Taurus jos; 60 metų (gimusi 1880 m. sausio
būdas buvo įkvėpimu ir kitoms 
seselėms.

lytiškuose Muselėms

Jos laiškuose seselėms skai
tome:

— Argi gali būti kasnors ir 
mums persunku dėl jo (Kris
taus) pakentėti, perdaug dėl Jo 
savęs atsižadėti, kuomet Jėzus 
nuo valandos savo šv. Įsikūniji
mo iki mirties kryžių kentėjo ir 
iš mūsų meilės ant jo mirė.

— Laimė mums, kad mes 
tame aukos gyvenime Kristų ar 
ti sekame ir kaip jis, vis su mei 
le, ramiai, linksmai, be nusiskun 
dimų einame kryžiaus keliu ir 
tik tetrokštame dėl Jėzaus ant 
kryžiaus numirti.

— Iš dėkingumo Jėzui už vi
są atpirkimo darbą, pakelkime 
linksmai nors tą, ko jis nuo mū
sų pareikalauja. Jo gi pareikala 
vimai labai menki, nes Jis ži
no, kad esame menkos ir silp
nos.

— Ir mūsų gyvenimas be kry 
žiu neapsieina. Atsiminkime, 
kad apkabindamos su meile kry 
žiu, kartu apkabiname if ant jo 
kybantį Kristų.

Kokia ji buvo už vienuolyno 
sienų

Aukos gyevnimas vienuolyne 
tik praturtino Marijos Kaupai
tės asmenybę. Kaip ilgametė 
Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
vadovė A. Nausėdienė rašo:

— Užsidarymas už vienuoly
no sienų, neatėmė nuo motinos 
Marijos nei žmoniškos šilumos, 
nei nekalto humoro, nei priete- 
lingumo. Tokią ją pažinau, to
kią mylėjau ir gerbiau visą jos 
gyvenimą. —

Jos ryžtą Dangus laimino. Il
gainiui seselių skaičius paaugo 
iki 500 — tiek ta vienuolyno 
motina savo dukterų susilaukė. 
Seselės ėmė vadovauti penkioms 
augštesniosioms mokykloms ir

LINKSMŲ VELYKŲ IR
PAVASARINIŲ ŠVENČIŲ

Budrikas, Ine., ir visas Budriko štabas siunčia Juans 
širdingus linkėjimus. Prie progos nepamirškite apsi
lankyti pas mus dėl pavasarinių prekių: namams bal
dų, televizijos, jewelry, laikrodėlių.

GERAS MANDAGUS PATARNAVIMAS.

Mes turime 100x125 pėdų, 3 augštų pastatą 
pripildytą naujais augštos kokybės baldais:

Kroehler, Diamond, SimmoniH. Pullman, Douglas, Lloyd*, Hoover,
(fanerai Electric, Frigidaire, Philco, Admiral, Zenith, RCA, 

Bulovą, Ben rus, Columbia Diamonds, Bassett, United, Joerns,
Sealy, Storkllne, Bigelow, Armstrong.

Dėl televizijos sutaisymo teleionuokit CA 5-7237. 
Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 

atstumu. Jūs sutaupysite pas

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atadara pirmadienio ir ketvirtadienio vak. iki 9:30: sekm. 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kilocycles.

Iš stoties WAAF 930 kil. 11:45 iš ryto, 15 min. anglų kalba 
kas dieną, išskiriant sekm.

6d.). Tačiau ją užgulė sunki li 
ga. Operacija skaudžią ligą ap- 
stabdžiusi, visai nepašalino. Jos 
jėgos seko. Gydytojai pasakė— 
vilties nebėra. Nuėjusi paskuti
nį kartą su ja atsisveikinti A. 
Nausėdienė taip nupasakoja sa
vo pergyvenimus:

— Mačiau ją baltą, it angelą, 
augštai ant lovos pakeltą ir ne 
šios žemės gražumu jos veidas 
ir didelės, gražios akys spindė- Į 
jo. Nežiūrint didelių kančių ir j 

i silpnumo, motinėlės pirmas 
klausimas buvo: “Kaip man ei
nasi?”. Tai charakteringa: mo
tinėlė vis kitais rūpinosi, bet ne 
savimi, rodos daug ką norėjau 
motinėlei pasakyti, jos paklau
sti, bet vos sugebėjau suklupti 
prie jos lovos ir prašyti, kad pa
laimintų mane. Pajutau jos švel
nią, silpną ranką, dedančią žen 
klą ant mano galvos, ir taip švel 
niu ir maloniu balsu tariančią i 
žodžius :‘“Laiminu tave ir visą1 
tavo šeimynėlę”. Tuo momentu 
jaučiau tokį širdies skausmą, 
kad rodos nebepergyvensiu jo 
— pabučiavau jos ranką pasku
tinį sykį, atsitolinau nuo jos lo
vos sū taip dideliu susijaudini
mu, lyg apleisčiau Karalienės 
sostą.” —

Paskutiniai jos žodžiai
Ligonė silpnėjo. Seserys ėjo 

su ja atsisveikinti, ir iš jos silp 
stančios krūtinės girdėjo pasku 
tinius patarimus:

— Aukokitės geriems dar
bams, aukokitės; panaudokite 
kentėjimus, būkite klusnios, nes 
klusnybe visa pergalėsite. —

Jei kada, mielas skaitytojau, 
būsi Šv. Kazimiero kapinėse 
Chicagoje, užsuki prie seselių 
kapų. Ten rasi akmenį, su iškal 
tais žodžiais, kad ji, motina Ma
rija, mirė 1940 m. balandžio 17 
d. Nebus ten nei ženklo, kad už 
vargšų ir ligonių lankymą Ligo 
ninių sąjunga ją buvo apdovano 
jusi pasižymėjimo kryžiumi; ne 
bus žymės, kad už meilę Lietu
vai ji buvo gavusi Lietuvos vy-

L i. M «'lit niiit 9iiMn

195^ BUICK AS
Tik

£2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-|\fllLDA BUICK, !««• 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and I^>an Assoeiation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

4*
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J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

KAS
“K ALBA VILNIUS’

Kasdien -I vai. 30 mili. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. * Tel. FRontier 6-1998
ATIDARA IR HKKM nuo 11 vai. ligi 3 vai.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčių ilgy patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Ave.,Telef Virginia 7-7097

J. ANDRULIS, MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ ATSTOVAI CHICAGOJE YRA:

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ, 
KURIE YRA VISŲ MĖGSTAMI NETIK GAVĖNIOS METU, BET IR ŠVENČIŲ LAIKOTARPIU.

STANLEY

METRICK

1804 West

Telef VArds 

CHICAGO

JOHN

SHURNA

Albany Avc.

GRovehill 6-7783 

CHICAGO 29, ILL.

J. Andrulis, Michigan Farm Cheese Fountain, Michigan
vs

k
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JAV Rytų pakraščio skautų vadų suvažiavimas Gaila, kad jo nebėra
praėjusiais metais, buvo viena vi
sam rajonui. Paruošiamieji dar-' (Atkelta ii 3 dusI.1
bai jau pradėti. Stovykla jvyks Į įr vykdomosios valdžios santy

kį, valstybinės administracijos

Balandžio 6 d. Hartforde įvy
ko LSB JAV 1 rajono skautų va
dų suvažiavimas. Suvažiavimui 
pirmininkauti pakviesti VVorces- 
terio skautų vietininkas ps. V. 
Bliumfeldas ir Bostono skautų 
tuntininkas vyr. si. Č. Kiliulis. 
Abu vodovai šiomis dienomis iš
vyks atlikti karinės prievolės, gi 
jų vietose jau paskirti kiti — 
Bostono tuntininku A. Treinys, 
o Worcesterio — vyr. si. P. Mo
lis. Suvažiavimo sekretoriai — 
ps. V. Pileika ir sk. v. Stp. Za
bulis. Garbės prezidiumo vietas 
užėmė rajono vadas v. s. A. Ma
tonis, Brolijos užsienio skyriaus 
vedėjas ps. A. Banevičius ir s. 
V. Nenortas.

Vietovių vadovai pateikė pra
nešimus apie savo vienetų veik
lą: Hartfordo — vyr. si. Pr. Ber 
notas. VVorcesterio — si. A. Glo- 
das, Waterburio — ps. R. Pa
kalnis, New Yorko — ps. R. Ke 
zys, Bostono — vyr. si. Č. Ki
liulis. Rajono vadeiva v. s. A. 
Matonis davė bendrą rajono veik 
los vaizdą. Jis pareiškė, kad 
Philadelphijos skautų vienetas 
išformuotas ir buvę vadovai at
leisti iš pareigų. Tačiau New 
Haveno — Bridgeporto — An
sonia trikampyje kuriamas nau
jas, pajėgus skautų vienetas. 
Šiuo metu visame rajone yra a- 
pie 400 skautų. Iki šiol rajono 
ribose Jamborės Fondui surink
ta 470 dol. Rajono kasoje šiuo 
metu yra 370 dol.

liepos mėn. viduryje.

Birželio 22 — 23 d. d. Wor- 
cesteryje įvyks jau tradicinė 
skautų sporto šventė. Bus run
giamas! lengvosios atletikos, 
krepšinio ir tinklinio šakose. 

Šalia sporto žaidynių yra pra- 
matomas didelis Joninių laužas, 
o taip pat ir sportininkų para
das. Žaidynėse galės dalyvauti 
tik skautų vienetams priklau
są sportininkai.

Diskusijose buvo paliesta vi
sa eilė klausimų, liečiančių at
skirų vietovių veiklą. Čia akty
viai reiškėsi v. s. A. Matonis, 
vyr. si. J. Ulėnas, ps. J. Bene- 
šiūnas, ps. A. Banevičius, ps. R. 
Kezys, ps. A. Treinys. vyr. si. 
P. Molis, ps. V. Pileika, ps. V. 
Bliumfeldas, v. s. V. Nenortas, 
ps. R. Pakalnis, vyr. si. Č. Ki
liulis, vyr. si. Pr. Bernotas, ps. 
J. Raškys, si. V. Kirkyla, psl. A. 
-Šetikas, A. ir D. Glodai.

Sekantis rajono vadovų suva
žiavimas įvyks šį rudnį Bostone, 
kur ta proga bus surengtos ati
tinkamos iškilmės ir skautiška 

1 šventė.
Šis suvažiavimas praėjo tylio

je, darbingoje nuotaikoje. Vado
vu grįžo į savo vietoves, sustip
rinę savo ryžtą dirbti Dievo, tė
vynės ir arsimo naudai.

R. Kezys

Vadeiva nusiskundė, kad vie
netų vadovai permažai dėmesio 
kreipia į tautinio ir valstybinio 

t| ženklo įsigijimą. Jis pareiškė, 
kad skautų uniformos keitimo 
komisija, kuriai vadovavo ps. 
V. Pileika, savo da rbą atliko la

ibai gerai. Gi patyrimo laipsnių 
keitimo komisija, kurią sudaro 
v. s. A. Saulaitis (pirm.), sktn. 
dr. H. Lukaševičius ir sktn. R. 
Šilbajoris, dar tęsia savo darbą, 
kurio vaisiai turės daug reikš
mės ateities lietuvių skautų veik- 

I loję.
Sueigos metu buvo nubalsuota 

paskirti 25 dol. iš rajono iždo 
reprezentacinei skilčiai, kuri at
stovaus lietuvius skautus ameri
kiečių skautų jamborėje ir 25 
dol. Jamborės Fondui.

» Brolijos užsienio skyriaus ve
dėjas ps. A. Banevičius perdavė 
džiugią žinią, kad šiais metais 
įvyksiančioj pasaulinėj skautų 

. jamborėje, Anglijoje, viena ar 
dvi mūsų skautų skiltys iš Vokie 
tijos ir Anglijos dalyvaus su sa- 

• vo tautinėmis uniformomis ir vė 
kavomis. Tuo pačiu metu 'įvyk
siančioje tarptautinėje skautų 
konferencijoje, kurioje bus at
stovaujama apie 60 tautų, daly
vaus ir lietuvių delegatas. Lie
pos 12 d. Walley Forge, Pa., bus 
pradėta Amerikos skautų jambo 
rė, kurioje dalyvaus apie 50,000 
skautų. Šioje jamborėje lietu
vius skautus atstovaus repre
zentacinė skiltis, sudaryta iš 
Bostono ir Worcesterio skautų. 
Šiai skilčiai vadovaus sktn. Ma- 
nomaitis.

Rajono vadų skyriaus lavini
mo vedėjas sktn. R. Šilbajoris 
raštu pranešė, kad jis drauge su 
rajono vadeiva yra sudaręs pla- 

■nus pravesti skautų vadų kursus 
augštesnio rango vadovams.

ii

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psi.'»

niai bei skautų vadovai. Gal vie 
no kito palankaus lietuvio jie 
dar nesuskubo pasiekti. Nors 
ir su maža auka — prisidėkime 
visi. Fondo iždininkas Alf. Po
cius. 43 Paddington Avė., Lon- 
don, Ont., Canada. Kiekviename 
“Skautų Aido” nr. skelbiami fon 
do pranešimai. Kovo mėn. nr. 
pranešama, kad fondui reikia su 
telkti būtinai reikalingus $3,000. 
Fondo vadovybė viltingai žiūri į 
vos kelis mėnesius, likusius šiai 
talkai užbaigti. Iki vasario 8 d. 
buvo surinkta $2,013.67.

MIN fili OME JUBILfiJINIUS 
METUS

“Skautiškasis kampelis” gra
žiai aprašo puikiai pavykusią 
Worcesterio skautų ir skaučių 
Kazimierinių sueigą, kurioje taip 
pat atžymėta auksinė pasaulio 
skautybės sukaktis ir lordo Ba- 
den - Powellio šimtasis gimta
dienis.

J skiltininkės laipsnį tapo pa
keltos pskltn. E. Vizbaraitė ir 
pskltn. D. Pajaujytė. paskiltinin 
kėmis tapo F. Prapuolenytė ir 
D. Marcinkevičiūtė.

Skaučių Neringos vietininki- 
jos rašinėlio “Kodėl aš esu skau
tė” varžybų laimėtojoms įteik
tos dovanos. Skaučių šakoje I 
vietą laimėjo pskltn. Danutė 
Marcinkevičiūtė, o II pasidali
no pskltn. Fclda Prapuolenytė 
ir Rasa Dabrilaitė. Jaunesnių
jų skaučių šakoje pirmoji buvo 
Audronė Abramavičiūtė ir ant
roji — Jūratė Garsytė.

Skautų įžodį davė R. Dėdinas, 
Š. Garnys ir A. Štaras. Skaučių 

Kursai savo programa prilygs, įžodį davė M. Šlimaitė, Aid. Ra- 
o kaikuriose srityse ir pralenks, jeckaitė, E. McMorrow, D. Pri- 
Gilwell kursų programą, kuri y- dotkaitė, C. Palavičiūtė, N. Viz- 
,ra augščiausia skautiškojo ug- baraitė ir D. Andriuškevičiūtė. 
dymo mokykla. Kursai, kuriuos 'Sueigoje perskaitytas LSB vy 
galės lankyti ne daugiau kaip i riausiojo skautininko žodis skau

u

25 šio rajono vadovai, tęsis iki 
,1958 metų galo.

tybės jubilėjui. o pašnekesį apie 
šv. Kazimierą skaitė psktn. 
kun. Steponaitis. Sueiga užbaig
ta Marijos giesme ir Tautos 
himnu.

Kiek anksčiau įvykusiame me

Skautų vyčių skyriaus vedė
jas ps. J. Riakys pranešė, kad 
birželio 1 — 2 d. d. Worcestery- 
je įvyks skautų vyčių suvažiavi
mas drauge su vyr. skaučių su- tiniame skautų,-čių tėvų susi
važiavimu. Liepos 3 — 7 d. d. rinkime pranešimus skaitė tėvų 
pramatoma surengti skautų vy- k-to pirm. St. Prapuolenis, ižd. 
čių stovyklą. 1 B. Bliumfeldienė ir abu vietinin-

Vilkiukų skyriaus vedėjas ps.
J. Benešiūnas pabrėžė, kad vil
kiukų draugovėms turi vado-Į puolenis, vicepirm. Pipiras, ižd 

jvauti pajėgiausi vietovių vado- Matulevičienė, meno vadovas Ja

organizavimo pagrindus, visuo
meninį piuralizmą ir įvąirių vi
suomeninių junginių organišką 
įjungimą į valstybės struktūrą, 
partijų tarpusavio santykių ir 
jų skaičiaus klausimą, bei eilę 
kitų panašios rūšies dalykų. 
Pvz. dabar mūsų tarpe taip dis
kutuojamu partijų skaičiaus 
klausimu jis rašė: “Šiandien y- 
pač pasisakoma už nedidelį par
tijų skaičių. Geriau, kad toje 
pačioje partijoje reikštųsi ke
lios tendencijos, negu kad kiek
vienas jog niuansas virstų at
skira partija. Partijų gausumas 
dažniausiai yra perdėto indivi
dualizmo ar politinio nesusipra
timo apraiška”.

Siūlydamas savo politinę ide
ologiją skleisti sąjūdžio forma, 
dr. Pr. Dielininkaitis toli gražu 
nemanė, jog turime ar galime 
susitaikyti su politinės veiklos 
uždraudimu. Jis buvo nuomo
nės, jog diktatūrinis režimas 
turi būti spaudžiamas, kad grą
žintų politinių partijų veiklos 
laisvę. Tačiau diktatūrai tai bu 
vo pats kiečiausias reikalavi
mas, kuriam ji atkakliai spyrė
si. Net kai į vyriausybę buvo 
įėję krikščionių demokratų ir 
liaudininkų žmonės, tuo klausi
mu nebuvo noro nusileisti. Tuo
met dr. Pr. Dielininkaitis buvo 
vienas iš tų. kurie tvirtai atsto
vavo minčiai, jog, kai negalima 
palenkti, kartais reikia laužti. 
Buvo pasiryžta šaukti viešą 
krikščionių demokratų konferen 
ciją, visai neprašant leidimo. 
Kiek čia rašąs prisimena, dr. 
Pr4. Dielininkaitis buvo vienas 
iš tų, kurie nuvyko pas tuome
tinį vidaus reikalų ministerį K. 
Skučą ir jam pareiškė, jog krik 
ščionys demokratai šaukia savo 
partijos konferenciją ir prašo 
ministerį painformuoti policiją, 
kad ji nesikištų ir netrukdytų 
konferencijos darbo. Šitaip klau 
simą pastačius, ministeris jau 
nebesispyrė. Jis tik paprašė po 
konferencijos jį painformuoti a- 
pie konferencijos nutarimus. 
Kadangi šiuos žodžius rašančiam 
teko konferencijoj sekretoriau
ti, tai paskui teko parašyti ir tą 
informaciją, kurią dr. Pr. Die
lininkaitis vidaus reikalų minis
teriui ir įteikė.

Po netrumpos pertraukos įvy 
kusi pirmoji vieša krikščionių 
demokratų konferencija, kuriai 
pirmininkavo buvęs respublikos 
prezidentas A. Stulginskis, buvo 
gausi ir darbinga. Ji parodė, jog 
diktatūrinis reežimas neįstengė 
jos palaužti, kad ji yra papildy
ta gausiomis naujomis jėgomis 
ir pilnai pajėgi darbui. Deja. 
tuojau užgriuvusi audra ne tik 
Krikščionių Demokratų partijai 
atėmė galimybę tęsti Lietuvoje 
savo darbą, bet užgniaužė ir pa
čią Lietuvos nepriklausomybę, 
o daugelį jos narių nuvedė iš
trėmimo, kančių ir mirties ke
liu, kaip pvz. konferencijai pir
mininkavusį A. Stulginskį, mi
nisterio pirmininko pavaduoto
ją K. Bizauską ir pagaliau vieną 
svarbiausių šios konferencijos 
ruošėjų — dr. Pr. Dielininkaitį.

Būtinai dar tenka priminti ve 
lionio būdą. Visi jį prisimena 
kaip didelės kultūros, idealisti
nę ir labai nuosaikią asmenybę. 
Ir taip jį vertina ne tik jo idė
jiniai draugai, bet ir kitų gru
pių žmonės. Kai reikėdavo kur 
nors su kitų grupių atstovais 
kalbėtis, krikščionių demokra
tų vardu dažnai į tuos pasikal
bėjimus vykdavo prof. K. Pakš
tas ir dr. Pr. Dielininkaitis. Ir 
su šiais krikščionių demokratų 
atstovais pasikalbėjimai kitų

FILMĄ BEŽIŪRINT

Trys banko plėšikui, Tliomua, 24 nu, ir dvi aštuoniolikmetės mergaitės 
suimti kine Clevclunde. Jie išplėšė, taupymo ir skolinimo įstaigų, iš
nešdami 2,400 dol. (INS)

Kanadoje

IV LIET. MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Š. m. kovo 30 d. jau ketvirtą 

kartą Kanados lietuviai mokyto
jai bei jų atstovai susirinko į 
Torontą aptarti savo darbo ei
gos, programų bei yietodų pri-Į 
taikymo šeštadieninėse lituanis
tinėse mokyklose.

Kultūros Fondo švietim< sky
riaus pirm. P. J. Širka pradėjo 
šį suvažiavimą, o kun. dr. J. Gu
tauskas tylos minutėje sukalbė
jo maldą už žuvusius lietuvių 
tautos mokytojus ir mokinius.

Ministeris Vyt. Gylys sveiki
no visus Kanados lietuvius mo
kytojus, primindamas, kad di
džiosios tautos nekovoja už ma
žųjų tautų teises. Lietuvių tau
tai laisvę iškovojo tik lietuvė 
motina prie ratelio. Jos padė
jėja buvo lietuviška mokykla. 
Jis ragino mokytojus paruošti 
tautą naujai laisvės kovai.

Kanados Lietuvių Bendruome
nės pirm. Meilus pastebėjo, kad 
mokytojų darbas tremtyje yra 
ypatingai sunkus. Tą darbą dar 
labiau sunkini politinių veiks
nių nesutarimai, tačiau jauteres 
nė ir giliau galvojanti Bendruo
menės dalis tą darbą labai ver
tina ir dėkoja. JAV LB Chica
gos apygardos vicepirm. tėvas 
J. Borevičius, SJ, linkėjo dar 
daugiau ryžto apsaugoti lietuviš
kosios bendruomenės jaunimą 
apsaugoti nuo svetimos aplinkos 
pavergimo. Vyr. skautininkas 
Stp. Kairys pastebėjo, kad dau
gelyje lietuviškų šeimų vykdo
mas nutautinimo nusikaltimas. 
Kvietė mokytojus ir organizaci
jas artimiau bendradarbiauti, pa 
gelbėti šeimoms išvengti šio nu
sikaltimo.

Kanados Kultūros Fondo pir
mininkė Iz. Matusevičiūtė už
akcentavo, kad be mokyklos nė
ra galimybės likti lietuviais sve
timame krašte. Lietuva parengė 
daug inteligentų, kaip gražius 
pavasario žiedus, bet daug jų 
nedavė vaisiaus, nes juos pa
kando šalnos (pavergėjai bei sve 
timų kraštų turtai). Kristus 
džiaugėsi, kai iš dešimties pa
gydytųjų vienas sugrįžo padė
koti. Taip ir mūsų tauta džiau
giasi kiekvienu inteligentu, su
grįžtančiu į mokyklą ar organi
zaciją dirbti savo tautai.

Prof. I. Malėnas sveikino JAV 
Lietuvių Mokytojų S-gos vardu 
ir išreiškė nusištebėjimą, kai pa 
matė apie 40 atstovų iš rytinės 
Kanados (Hamiltono. Toronto 
ir Montrealio). Tolimesnių apy-

linkių atstovai į šį suvažiavimą 
neatvyko.

Paskaitos
Dr. A. Šidlauskaitė paskaitoje 

“Vaiko brendimas svetimoje ap
linkoje” labai gražiai ir vaiz
džiai išnagrinėjo vaiko brendi
mą svetimoje aplinkoje nuo pat 
lopšio. Palietė šeimos ir sve
timos aplinkos įtaką vaiko gy
venime. Atsižvelgiant į tai, dr. 
A. Šidlauskaitė siūlė būti griež
tesniems patiems sau, o tada ir 
savo vaikams rodyti gerą pa
vyzdį. Tėvai turėtų surasti mo
kytojus teoretiniams dalykams 
paruošti šeimoje, o mokykla tu
rėtų sudaryti tik lietuviško ben
druomeninio gyvenimo aplinką. 
Ši paskaita sukėlė labai įdomias 
ir gyvas diskusijas. Kaikurie 
atstovai juto nykų svetimos į- 
takos žalingumą ir nepakanka
mą atsparumą lietuvių šeimose.

Po skanių pietų tėvų pranciš-

RADIO PROGRAMA
L lev Radio Programa U etotler 

«VBMS. 10V0 kll. sekmadieniais lt—
2 K" vai per pietus liet rnuslka 

luinos. tr MaudutSs Pasaka Blank 
relkalalr kreiptis I Steponų Minką 
Baltic Florlsts. GSUų tr Dovanų Kra» 
tuvų. *02 K. Broadway 80. Bostoi 
27 Mass Tel. So 8-0489. Ten pai
gaunama laik. .Draunas“ 

NUO U2SISENEJUSTŲ
SKAUDANČIU 2AIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai efidStl lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisenSJuslos Zaiždoa 
niežSjimą lr skau-’SJImą. senų atvi
ru ir skaudžių Žalždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudSJl- 
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležSJimą ligos vadinamos P8ORIA- 
H1S. Taipgi pašalina perMJlmų Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšimų 
tarppirščių. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskilslos odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et.. 81.26, lr $3.60.
Pirkite valstlnSeeChi- 
eagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc., Ga- 
-v.Ind. lr Petrolt, Mi
chigan jtrba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

kai. Naujai kadencijai sk. tėvų
komitetan Išrinkti pirm. St. Pra-j grupių žmonėms ligi šiol nėra 

išdilę iš atminties. Jau tremtyje 
atsakingi kitų grupių žmonės

vai, nes vilkiukams skautybė y- 
ra reikšmingeesnė, negu kitoms

..skautų šakoms. Nuo vilkiukų iš 
auklėjimo priklausys, ar mes at 
eityje turėsime gerų skautų, ge
rų vadovų ir nuoširdžių darbi
ninkų lietuviškam reikalui. Vil
kiukų vasaros stovykla, kaip ir

ku bauskas ir ūkvedys Gedmin- 
tas. Kandidatais liko Dabrilienė, 
Zidžiūnienė, Glodienė ir Sermukš 
nis. LB Worcesterio apylinkei 
paskirta 120 dol. metinio mokes
čio už duodamas skautams nau
dotis LB apylinkės patalpas.

HKS

tiesiai yra pasakę: “Kaip gaila, 
kad nebėra gyvo Prano Dielinin 
kaičio. Jam esant, daugeliu klau 
simų mes greičiau susiprastume 
ir susikalbėtume”. Ir mums taip 
pat telieka pasakyti: “Kaip gai
la, kad jo jau nebėra mūsų tar- 
pe.«

8TATYBAI 

IR NAMU 
PATAISYM 
PRISTATOM
VlHOldų Rūšių 
MED2IA G Ą

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINA8, Pre*.

3039 So. Nalsted St.
Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nno 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

konų salėje Iz. Matusevičiūtė 
skaitė paskaitą “Augštesnysis 
lituanistinis švietimas bei meni
nės mokinių pramogos”. Po 
šios paskaitos diskusijose buvo 
aktyviai pasisakoma už naujų 
metodų įvedimą ir esančiųjų pro 
gramų keitimą (ypač augštes- 
niuose lit. kursuose). Pagaliau 
buvo prieita (išskiriant vieną 
“veto”...), kad augštesnieji li
tuanistiniai kursai turi būti ne 
vien teoretinių žinių perdavimo 
vieta, bet ir lietuviškos bend
ruomenės gyvenimo aplinkos su 
darymas. Ten turi vyrauti tau
tiniai žaidimai, lietuviškos dai
nos, tautinis menas, kombinuo
jant su teoretinių žinių papildy
mu. Kursus reikia padaryti pa
trauklius jaunimui. Suvažiavi
mas įgaliojo A. Rinkūną suda
ryti komisiją, kuri peržiūrėtų ir 
pritaikytų visas programas.

Veikiančios mokyklos 
įdomus žiupsnelis statistinių

žinių, kurias teko išgirsti suva
žiavime. Toronte yra didžiausia 
Kanados lietuviška šeštadieninė 
mokykla. Vedėjas — J. Širka. 
Dirba 11 mokytojų. Lanko 224 

(Nukelta į 7 pusi.)

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Simne leidinyje ir S pusi. priede at
spausdintu JAV-lilų Socialinio Drau
dimo (Sočiai Security) įsiatyman nu 
nAnJaiLslaiN 195(1 metų papildymai.*, 
būtent: I) Oflrialėn pensijų ir paAal- 
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
inokčjlmas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų ulsltlkimų įstatymas 
(Wonkmen's t'ompensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižeidlmus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik KO centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
CMcago 29, Illinois

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENTAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro' Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat Įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti stskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalal), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RL 7-1941

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, silkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

LEGULO, Department D.. 
5818 W. Eddy St., Chicago 84. III.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠI
J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. We||a.. Kaina 
tik 60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS,

4645 Weat 68rd Street 
CMcago 20, iflinois

8TEIN’AS tnrl metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worated MEDŽIAGOS kos
tiumams, knrlų kainos paprastai jtm $9.80, dabar tik . $4.50

Visokiausių pamušalų uš pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .......................................... ...........98c.

80 colių vilnonės medžiagos ir ”flannel’’ vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ........................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98. tiktai ................................................... ,........................$1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
vieni pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Paa STEIN’Ą Jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Sbantung, ir t. t. Taip 
pat Jiekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kainas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNIOH AVENUE

1 Mokas | rytos nuo Halated St., 1% bloko | pietas nno 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 0:80 vai. vak. 
fe*. MOnroa 64*102.
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PAJIESKOJIMAI
LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULATO NEVI YORKE 
PAIEŠKOMI ASMENYS:
Adomaitienė-Stankūuaitė, Al ii rija.
Baltina, Putnu.
Balčius ir jo sesuo, vaikai Kmi- 

NtUllt<M
Botifkerskas, Vincas, sūnus An

tano.
Braška, Povilas, iš Biržų ap. 

-Bugieni", Juzų ir duktė Gražina.
Buragaitė-Oškinienė, Leokadija, ir 

jos Bettuo Kunigienė (Kunigas), Mar
celė.

Daniulaitis, Paulius, sūn. Kugusto.
Dankevii’ius, Konstantinas, sūnus 

Prano.
Duukša, Stanislovas.
Dilginis, V'im-as, iš Kgliškių k., 

Pajevonin v., Vilkaviškio ap,
Eidukevičius, Kazys.
Grigaliūnas, Jonas, sūnus Bene

dikto.
Juknevičius, Jonas, Kazimieras ir 

Stasys, turi seserį Sofiją.
Juknevičiūtė, Elena, iš Kiaulaičių 

k., Šiaulėnų vai., atvykusi Amerikon 
pas patėvį Praną Dambrauską.

Kačinskas, Jonas, Juozas ir Vin
cas, sūnūs Felikso.

Kievinas, Bronius ir Povilas, sū
nūs Jono.

hegnraitia, sūnūs Lr dukterys Mo
tiejaus Legeraičio, kuris buvo kilęs 
iš Pagenivo k., Baltininkų valse.., 
Vilkaviškio ap., ir gyveno Cliieagvr 
je 7231 .Co. ('bainplain Ave.

Miniotas, Jonas.

Ostrožlienė » Slavickaitė, Magdale
na, jos sesuo Anelė, ir broliai Slavi
ckus, Jonais, Juozas ir Vincas.

Paituukas, ar Partauskas, Ignas, 
Juozas, Juozas ir Petras, sūn. Petro 
ir Onos, iš Kelmės parap., Raseinių 
apskr.

Pocius - Pocevičiua, Zenonas, iš 
Pikelių jtar., Židikų vai., Mažeikių 
ap., gyvenęs Chicagoje.

Sikorskis, Kazys ir Petras, nuo 
Garliavos.

Strakšys, Antanas ir Vladas.
Svilaitė, Aldona ir jos motina Svi- 

lienė, Milda.
Trepenaitis, Jonas.
Vaitkevičienė, teta Vinco Jukne

vičiaus.
Vizbaras, Pijus, ir vaikai Algir

das, Birutė, Eugenija, Gražina, Mil- 
da,Mindaugas, Vytautas.

Žymantas, Pranas, žmona Marijo
na, dukterys Anastazija, Marijonu ir 
V eionika. ,

Jieškoiuieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

VINCĄ AlENKELTŪNĄ, gyvenu
sį Patajupio kaime, Šimkaičių valsč., 
Raseinių apskr., jieško: Juozas Ta
rasas, 3529 S. Halsted St., Chicago 
9, 111.
SOOOOOiiOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Skelbtis DRAUGE' apaunokb 
nes jis yra plačiausiai skaitomu 
lietuvių dienraštis o «Mel bu
cams vt* praeinama visiems 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Hu redagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.O.
Išleido

Lietuvių Katalikų Kpaudoa Draugija
840 puslapių; 3/4 colio storumo

Kaina . . .....................................33.00

Paauksuota................................... |3.50
Tai viena Iš pilniausių maldakny

gių, spausdintų Amerikoje: visos 11- 
tanljoa; 11 novenų; vlaų sakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams lr 
aboliudjal; maldos apaštalystės mal
dos: Av. Valandos maldos; SS gleam.; 
Velykų tr Vėlinių apeigos: Kryšlaiis 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
tr t.t.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs*’ yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio lr geriau
sio poplerlo; tvirtai įrišta so paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Si maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigab siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

It ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chieago,

III. WAIbrook 5-8063

Naujasis Tęst amen t as- 
Šventas Raštas

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

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

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Ave.

Tel. CLlffslde 7-«37« 
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

Mūr.
Mūr.

fl USIFIFD AND HFIP WANTPD 411X
KEAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

Čikagos Lietuvių Choras

PIRMYN
— SUto —

Johann Strauss’o 3 veiksmų operetę
f

I

5 >

‘ŠIKŠNOSPAR
“DIE FLEDERMAUS"
Koncertineje Formoje

1957 M. BALANDŽIO MĖN. 28 DIENA
“SOKOL’Ų” SALĖJE

2337 South Kedzie Avenue
Pradžia 3:30 valandą po pietų 

' DALYVAUJA:
Algirdas Brazis * Onuks Stephens * Ant. Peškys 
Albertas Snarskis ★ Praurime Krasauskaitė 
Irene Kelly * Jonas Avelis * Juozas Laurušonis

Dr. C Svenciskas ir “PIRMYN” choras.
VADOVAUJA: MUZ. K. STEPONAVIČIUS

9 J

Apsirūpinkite Velykų Šventėms gėrimais, 
kurie yra nepaprastai atpiginti!

Westwood Liquors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951
NAPOLEON, Prancūziškas, Grand Fine 

Cognac 5th
JUI.ES HENRY, Prancūziškas, V.S.E.P.

(Fine Champagne) 5th $5,39
TOKAJI SZAMORODNI, Vengrijos vynas, bonka $2^ 
IMPORTUOTI LIKERIAI, — Vyšnry ir

Abrikosų 5th $2.88
PORTUGALIftKAS BRANDY, C. DA SILVA,

OPORTO, 10 mėty senumo Ath $3.89

IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino 
skonio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už $5-50

FIOR D*ALPĘ, 90 , Itališkas likeris 
(IsolabeUa)

$6-00

5th $6-»°

Linksmiausių Velykų švenčių linki visiems 
mūsų krautuvės lankytojams.

J. JANUŠAITIS 
IR J. MAŽEIKA 

MIDWEST MAISTO IR LIKERIO 
KRAUTUVES SAVININKAI 

2515 W. 69th St, tel. PR 8-9259

DIDELIS VIETINIŲ IR UŽSIENINIŲ MAISTO PRO

DUKTŲ BEI GĖRIMŲ PASIRINKIMAS.

KAINOS ŽEMIAUSIOS — 
ATSILANKę ĮSITIKINSITE.

BORDEAUK, PKANCCZIAKAS, BAl.TASi 
AR RAUDONAS, būt.

LIEBFRAUMILCH, Vokietijos pagarsėjus vy
nas nuo ĮjJ25 ’r aukščiau

BUOY LAGER, Vokietijos Bremenno alus,
24 būt. dė«, tik $6-50

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. Šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Per 15 metų patar- 
navom sąžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų. Sukakties proga papiginom gėrimus netik čia išvar
dintus, bet taip pat ir kitus. Yra gaunama krautuvėje; Zubrowka, 
inųiortnota iš Kuropos; Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno virš 5(1 metų senumo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatome j namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Jodiškietis)

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI $10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS) »

SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

Pradėkite einamų sųskųitų pus mus dųbųr !TELEVIZIJA RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO- INC
3240 Sa Halsted SI., CAIunwt 5-7252

ST. ANTHONY SAVINGS;
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Ct., Cicero. III.

mokant 
Augšt?

RM 40 METU 
VISU LIETUVlJKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA M 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

• ENDROVt

JUOZAS GRIBAU8KAM, Vedėja*
Telefonas — Mahop 2-1397. Uždaryto trečiadieniai*.

4038 Archer Avoose Tai. uo-«n»
AUGUST SALDUKAS Ftaslt

4 k. šild. did. lotas, tik $10.000 
6 k. g;is. šild., gar. — $17.000. 

Naujas mūr. ti k., modern. (reng., 
alum. lungal. Būtinai priverstas par
duoti — $i«.r,oo
Mūr. 2 b., centr. šild., gar. — $16.900.

Yra daugiau pigiu ir gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayette 3-3384

(prie California g-vėsi

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
VVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

Med. 4 liūtai, centr. šild., 60 p. 
sklyp. 185 paj., reikia remonto, kai- 
na $16,900.

Med. bung. 7 kamb., centr. šild., 
garažas, puikūs kambar.

Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas. 
30 p. sklyp.

Mūr. 2 po 4, cent. šild. $15,900.
Mūr. bungulow, 6 kamb.
Mūr. 3 augšt.: taverna, 2 butai po 

4 ir 9 atsk. kamb., lab. geras namo 
stovis, geros pajamos.

Mūr. maisto kraut. Ir 5 kainb. 
cent. šilti., garažas, 60 pėd. sklypas.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd Si., CL 4-2390
2-jų butų mūrinis namas. Pajamų 

virš iįcMfO j mėn. Kreiptis į sav. tel. 
CRrawford 7-6576, tari) 6 ir 10 v. v., 
bal. 15, 16, 17 d. d.

CICERO 2-jų butų bungalow. Bar- 
genas. lGtli ir 57th Ave. 6 kamb. ir 
į kamb. rūšy. $60 pajamų į mėn. 2 
autom, buto garažas. Švarus namas. 
$23,900. SVOBODA, 6013 Cerrnak 
Rd. Blshop 2-2162.

DU ATSKIRI 4 KAMBARIŲ 
NAMAI Už

$16,500
BARGENAS. Turi įftti parduoti 

dėl turto pasidalinimo. Didelis san- 
dėliukas-utility room, vaismedžių, 
geroj apylinkėje. Arti bažnyčios ir 
mokyklų. Kampinis sklypas 132X 
100 pėdų. 2552 W. 46th St., prie
šais Rockwell.

Tel. Virginia 7-7932

BUILDING A REMODELING

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. VVAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų narnų statybai. įvairiems re
montams tr namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo 
karnai.

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

’1 ing) darbai.
ii

yp

MOVIMC I

MMJLf! OfOtU T»OMU~ NAUJAUSI MMUSTr^O (PA**/Ai 
Htrtf MrrPNSAS-PiUUS IPSąIiNINAAS PATAPNA^NAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2029 W- 69 9* CHICAGO 36. ILk WAlU>ak 5-3209 1

VACYS PETRAUSKAS
BCIL.OING CONTRACTOR 

4327 M. Campbell A v., Chlcago 32, III. 
Y Arda 7-»«75

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 Ht 

Tel. BEVERLY 8-3940 
Nekilnojamų turtų plrkimaa, parda
vimas. Tarplnlnkavliiuvt bizniuose lr
valdžion įstaigose.

INCOME TAX. Ta» arcountant

BOOKKEEPER
AGE TO 33«

Accounta receivable 
Some typing

40 hours — Steady work 
Pleasant 12 giri office 

CALL MRS. COX

NU-DELL PLASTIC CORP.
2250 N. Pulaski, CA 7-4900

CLERK—TYPIST
Yniung woman for sales dept. of 

auto finu. Pleasant working condi
tions and employee benefits.

See M r. McNamara.
Cadillac Motor Car Division 

2250 S. Michigan

EKPERIENCED VVOMEN 
TO DO PRESSING

BRIGHTON PARK
43rd & Talman. 6 kamb. namas (3 

miegamieji). Augštas rūsys (English 
banment). Galima įrengti butų rūsy
je ir pastogėje (attlc).

Krautuvė Ir 5 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia ir liet, mokykla ta
me pat bloke. Central, apšiid. karštu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai ir žiemin. langai Ir kttl moder
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

♦ 5th & Albany. 3 butų namas. 2 — 
po 4 katnb. lr l — 2 kamh. Arti mo
kyklų. bažnyčios ir prek. centro.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali-i in modern cleaning plant. 5V^-dayg 
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių.

Taip pat turime daugiau nuosa
vybių duodančių geras pajamas ir 
prekybinių namų.

SNUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St 

Telef. LUdlow 5-5900

ŠTAI KUR PROGA!
Gera vieta — geras namas — že

ma kaina!
5 didelių kamb. stiprus, gražus 

mūr. bungalow. Arti Maria H. S. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas, 37 pėdų sklypas. Sav. pirko 
apartmentinį namų, todėl šitą turi 
parduoti. Kaina numažinta iki 
$17,700. Tai jums namas, kurio se
niai laukiate.

Income taksų pildymas
P LEONAS

REAL B8TATB 
2785 West 71st Street

Visi telefonai: VVAlbrook &-601&

Maruliu-t te Parke
2 po tt kamb. mūrinis, prie liet. 

baž., sav. priverstas greit* parduoti. 
Centralinis šildymas, 2 mašinų gara
žas. Įkainuotas pardavimui. A. Vaina.

2 po 5 kamb. Mūrinis su 3 k. butu 
rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kamb. bnngalow. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brighton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.500.

V A R P * S Real Ėdale
Insurance, Notary Public 

3916 So. VVestern Ave.
PRosp. H-2234 arba HEm. 4-7085

PTRKITE ir parduokite savo ae- 
kjlnojamą turtą per mano įstaigą 
Naudokitės mano teisingo patams 
vimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublio 7-9400

Ūloje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas lr teisinga* patar 
navlmaa.

NORVILĄ
REAI, ESTATE SALES 

attUO W. ttUth Ht. Tel. Prcspect S-S454

per week. Quality conscious. Per
manent vvorker. Wages equal to 
ability. Vacation with pay. — 

Apply in person.
BANDBOX CLEANERS 

Main & VVarren,. Dovvners Grove

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama
LIKERIŲ KRAUTUVE

Įsteigta prieš 12 metų.

6554 So. VVestern Avenue
MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicer
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto. iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752
LIET. APDRACDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydOknl apd raudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENUY 
ttlūa S. Ashland Avi;., Chicago 3tt, III.

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th CL, Cicero 50. BĮ
Statome naujus namui Ir ganius 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai lr pigiai.
Aauklte DAnube «-27>S nno t vai 

ryto iki 7 vai. vakaro, 
rei. OLympic 2-6121 nno U vai

Takam Iki 11 vai, vakare_____

TietuviųStatybos 8
BENDROVE

MARQtIKTTK PARKE. 10 butų 
apartanientinlu. Stiprus namas lr ge
ros pajamoH. $67,000.

BRIGHTON PARKE. 5 butų mūr. 
ant plataus sklypo. 6 kmh., centr. 
šild., iktl butai šildomi pečiais. Kai
na $36,000.

KITUR: 2-jų augštų 4 bt. mūr. 
2 po 4 kmh. Ir 2 po 6t4. Šildymas. 
$38,000.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE. 

LAf. 3-3881; LAf. 3-9027

I6NUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Katate
KSItt So. Umtern. PRospcct a-2234

R MORAS
Builders Gen. (tontraotors 

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

Namų {kalnavimas ir (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto lkl 4 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRoapert 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVE 

Chlcago 29. Ilk

«

»

Namų Mat y ha, įvalrūn pataisymai 
Ir poniavlmna. Jei norite pirkti ar 
užnleakytl namų, kuris būtų gerai U- 
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užaisakyklte pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 9-5531 I 

nuo 6 vai. p. p. kasdien tr sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas
Notom, Wllkiw Springs. 111.

Išnuomojamas Marquette Parke 
mieg. kambarys. 6632 So. Mozart 
Street. PR 8-0087.______________ •

CIITCAOD.IE. 5 kamb. namas ar
ti 50th ir Central. Karštu vand. ap
šildomas. 2 autom, garažaa, 50 pė
dų sklypas. Moderniška vonia. Mo
kesčiai tik $8K. Kaina $11,900. SVO- 
BODA, 3739 W. 26th St. LAvvndale 
1-7038.

ĮSIGYKITE dabar

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į raus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai’’ — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOvvnhall 3-6670
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WOEP stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 V. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7159 8o. MAPLEWOOD AVE. 
Chlcago 29, IU. HEmlock 4-2411

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
<058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas žiomia dienomis 
“Drauge”, 4545 W,.63rd at, 
ago 20, III. Knygos kainacago 

tais birželiais g
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(Atkelta iš 5 pusi.) 

mokiniai. Mokykloje yra savas 
knygynėlis. Gražiai pasirodo cho 
ras ir tautinių šokių grupė. Pra 
ėjusių metų apyvarta siekė 
$2,500, suorganizuota tėvų ko
miteto, katalikų parapijų ir lie
tuvių organizacijų. Mokytojai 
už darbą gauna vienkartines tė
vų komiteto dovanas.

Hamiltone mokyklos vedėju 
yra J- Mikšys su 6 mokytojais 
ir 131 mokiniu. Mokyklą lanko 
apie 90 — 95f4 mokinių. Ak
tyviai pasirodo tautinių šokių 
grupė. Mokyklą išlaiko katalikų 
parapija, LB apylinkė ir kitos 
organizacijos. Mokytojai nuola
tinio atlyginimo negauna, bet 
tėvų komitetas įteikia vienkar
tinius uždarus vokus kartu su 
padėka už įdėtą darbą tautos la
bui.

Montrealyje yra net trys šeš
tadieninės mokyklos, kuriose y- 
ra 175 mokiniai ir 11 mokytojų. 
Iš jų jau trys mokytojai yra pa
ruošti praėjusiais metais Mont- 
realio lietuvių mokytojų krusuo- 
se (vienas jų baigęs Vasario 16 
gimnaziją). Ten yra kelios mo-

Atskirais klausimais buvo dar 
nemažai pasiaiškinta. Dalinai 
buvo pasisakyta, kad kaikurios 
šeimos permažai rūpinasi savo 
vaikų auklėjimu. Suvažiavimas 
pageidavo sudaryti tėvų ir mo
kytojų bendradarbiavimo sąjū
dį.

Plačiau padiskutuota apie gau 
namas vaikiškas knygeles iš pa
vergtos Lietuvos. Visi priėjo 
bendrą nuomonę, kad kaikurios 
knygelės yra galimos panaudoti 
kaip mokomoji vaizdingumo 
priemonė, bet dėl jose esančios 
pavergėjų melagingos ir tautos 
idealus žeminančios propagan
dos knygelės neduotinos paski
riems mokiniams.

Iz. Matusevičiūtė ir A. Rinkū- 
nas kvietė JAV lietuvius moky
tojus leisti mėnesinį ar metinį 
lietuvišką pedagoginį žurnalą.

Dar po eilės mažesnių proble
mų išsiaiškinimo oficialioji po
sėdžių diena buvo baigta Tautos 
himnu.

Vakare suvažiavimo dalyviai 
ir Toronto visuomenė smagiai pa 
sidžiaugė JAV LB Clevelando 
apylinkės Vaidilos teatro “Bran 
dos atestatu”.

Sekmadienį, kovo 31 d., Prisi
kėlimo (tėvų pranciškonų) pa-

Kai lankėsi Anglijos karalienė Paryžiuj, turėjo progos pamatyti 
Paryžiaus o{»erą, į kurią vyko su Prancūzijos prezidentu Rene Coty.

(INNS)

Šio susirinkimo metu įstojo du , iš viso tik 28 narius, bet mūsųminės, draugai ir pažįstami. Iš 
Chicagos buvo atvykę į laidotu
ves vyresnioji dukrelė Bronė Kali chins ir Jurgis Ruselas. Turime |vieningai ir sumaniai
vaitienė su vyru ir keturiais sū-1 .......— , ... ------- -
numis, giminės F. B. Cicėnai, A.
A. Stupenienė su šeima. Po lai
dotuvių lietuvių klubo svetainė
je buvo gedulo pietūs. Daly vė

Į nauji nariai — Lionginas Kut-i veikla yra didelė, nes veikiame

kyklos dėl susisiekimo patogu- i rapijos salėje prof. Ignas Malo
nių. Dviejų mokyklų mokyto
jai gauna iš prancūzų katalikų 
komisijos po $8 už dvi darbo va
landas.

nas supažindino plačiąją visuo
menę su naujausiais metodais 
išmokyti vaikus skaityti. Si pa-

Montrealio augštesn. lituanis
tikos kursams vadovauja dr. H.
Nagys. Kursuose dirba 7 mo-, . , ,
kytojai su 29 mokiniais. Ten ",o vardo ^stad.enmes mokyk
veikia tautinių ir modernių šo
kių grupė.

Toronto augštesn. lituanisti
kos kursams vadovauja Iz. Ma
tusevičiūtė. Kursus lanko apie 
12 mokinių.

Kanados lietuviškose šeštadie
ninėse mokyklose dirba 63 moky 
tojai. Jas lanko apie 1,000 mo
kinių. Kaikurios mokyklos ne- 
prisiuntė statistinių žinių apie 
mokinius, todėl ir žinios yra tik 
apytikrės., Mokyklose dirbama 
po 3 — 4 valandas.

Be to Montrealyje ir Toronte 
dar veikia Nekalto Prasidėjimo 
seselių vedami vaikų darželiai. 
Juose mokosi ir žaidžia apie 50 
vaikučių. Daugelis jų atėjo į 
darželius su laibai silpnu lietu
vių kalbos žinojimu, bet po 2 — 
3 mėnesių labai gražiai kalba lie
tuviškai.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.

Minėjo įkūrėjo ir skautybės 
sukaktį

Los Angeles senųjų skautų ir 
skaučių Židinys kovo 24 d. Pa
kalniškių sode, Santa Monicoje, 
sayo privalomoje metinėje suei
goje prasmingai paminėjo įkū
rėjo lordo Baden - Powellio 100 
ir skautybės 50 metų sukaktį. 
Sueiga ■— paminėjimas pradėtas 
malda už įkūrėją ir pasaulinę 
skautybę, kurią perskaitė Ži
dinio seniūnas Pr. Pakalniškis. 
Toliau židinietis visuomeninin
kas Alg. Gustaitis pravedė pa-

skaita buvo labai įdomi ne tik šnekesi tema “Baden ‘ Powellio 
mokytojams, bet ir kiekvienam, gyvenimas ir darbai”. Pašneke- 
kuris turi savo šeimą. sys buvo nuotaikingas, gyvas ir

Po to Toronto lietuvių Mairo-

los choras gražiai padainavo ke
letą lietuviškų dainų. Išgirdome 
eilėraštį ir pianiną. Baleto gru
pė pašoko porą dalykėlių, o tau
tinių šokių grupė — “Kalvelį” 
ir dar keletą sujungtų tautinių 
šokių. Tautinių šokių grupei va-, 
aovavo šią mbkyklą baigusios 
Juknevičiūtė ir Jurkšaitytė.

Programą tęsė Hamiltono šeš- 
tadienniės mokyklos mokiniai, 
pašokdami keletą tautinių šokių.

Mokytojų ir tėvų dienų prog
ramą baigė Kanados Kultūros 
Fohdo* pirm; Iz. Matusevičiūte, 
išreikšdama padėką dalyviams.

Mokyt. Vitalis

1 įdomus, o prelegento susitikimas 
su Baden - Powelliu ir jo šeimos 
nariais Palangoje 1933 metais 
sukėlė juokų ibi ašarų. Perskai
čius įkūrėjo paskutinį testamen
tą, minėjimas 
himnu.

baigtas Tautos

Miami, Fla.
Miami Sandaros 52 kuopa tu

rėjo parengimą Sibiro lietu
viams šelpti ir gavo 105 dol. pel
no, kuriuos nutarė pasiųsti Bal- 
fui. Pinigais tam tikslui aukojo 
Skupeikai $5. Stasiuliai $4.10, 
kiti po mažiau. Nutarta sureng
ti parengimą spaudai.

ne pirmas lietuviuose; tai bus 
labai retas įvykis. Jau ir dabar 
tuo vakaru yra visi susidomėję. 
Visas vakaro pelnas skiriamas 
vien lietuviškiems reikalams — 
lietuvių tautinių šokių grupės I 
kelionei į liet. tautinių šokių 
šventę Chicagoje, kur dalyvaus 
šios grupės 40 šokėjų. Vakaro) 
biletų galima įsigyti So. Boston 
Lithuanian Furniture Co., Bal- 
tic Florist ir Vakauzų krautu
vėse bei pas pačius šokėjus.

T. N.

Detrott, Mich.
Palaidotas K. Bukis

Balandžio 3 d. mirė Konstan
tinas Bukis, kuris su šeima gy
veno 1534 M. C. Kinstry Avė., 
Detroit, Mich. Prieš 24 metus Į 
mirė jo žmona Juozapina. K. Į 
Bukis, likęs našliu su 6 mažais 1 
vaikučiais, turėjo gana daug, 
vargo, kol visus gerai išaugino 
ir išmokslino. Dabar jie visi yra 
vedę ir augina gražias šeimas. 
Buvo geras tėvas, todėl vaikai

GUŽAUSKŲ
BJSVERLY HELLS GKLINYCIA
Geriausios gfilCs dSl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 68rd Street 
Tel. PttoNiMit 8-0833 Ir PR 8-0834.

Toliau sekė židiniečių sueiga, 
kurios metu paaiškinta Židinio tėvą taip pat gražiai prižiūrėjo 
padėtis L. Skautų .Sąjungoje
nusistatytas nario mokestis, pa
ryškintas židiniečių noras glau
džiai bendradarbiauti su vieti
niais skautų ir skaučių viene
tais skautiškos veiklos reikaluo
se. Sueiga baigta giesme “At
eina naktis”.

Be židiniečių, Baden - Powel- 
lio minėjime — sueigoje dalyva
vo keliolika Los Angeles mieste 
skautiška veikla besisielojančių 
vadovų ir vadovių, tarp jų s-gos 
kontrolės komisijos narys psktn.

”“77° Pažemėnas ir psktn. M. Pa
saukiamas susirinkimas, _ .... ........zemeniene, skaučių vietininke v.

Atvyks Nixon
Į Chicagą balandžio 30 d. at

vyks viceprezidentas Nixon, 
kuris kalbės Standard klube, 
kur
siekiant sukelti lėšų kovai s 
rasine ir religine neapykanta

jo sunkios ligos metu.

Buvo pašarvotas Brazio kop
lyčioje, kur prie velionies karsto 
sudėta labai daug šv. mišių au-Į 
kų ir daugybė’ gėlių. Balandžio ' 
6 d. buvo nulydėtas į Šv. Anta
no parapijos bažnyčią. Po gedu
lingų pamaldų kUft.'Boreišis pa
sakė įspūdingą pamokslą; taip 
pat kun. kleb. Boreišis p alydė- 
jo ir į kapines. Laidotuvėse da
lyvavo gausi velionies šeima, gi-

A. A.
SUZANA PETRAITIENfi

(Po tėvais Pociūtė)
Gyveno 313 S. Broadway St. 

AURORA, lf,L.
Mirė balandžio 16 d., 1957, 

1:45 vai. popiet, HUlaukuH 70 
rn. amžiaus.

Gimė Lietuvoje; kilo iš Jur
barko apskričio, Dainį,, km.

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Nikodemas; 4 dukterys 
— Seserys šv. Kazimiero Sese
rų Kongregnci'Ojs narės. Sesuo 
M. Theela ir Sesuo M. Josetta, 
Victoria Kane ir jos vyras Jur
gis, ir Teresa Mjhalka ir jos 
vyras Jurgis ir jų Šeimos; se
sers vaikai Krank Selmer ir 
Ben Selmer ir J,ų šeimos; kiti 
giminės Jungtinėse Valstybėse 
Ir daug draugu bei pažįstam,,.

Velionė buvo amžina narė 
T. T. Marijonu Bendradarbi,, 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas Daleiden 
Funeral Home, S. Lincoln and 
Clark Streets, Aurora, III.

Ltidotuvės įvyks trečiadienį, 
ltalandžio 17 d., 1957 rų. ls kop
lyčios 9:30 vai. ryto bus atlydė
ta į šv. Marijos par. baž. Root 
ir Fox gatvės, Aurora, Illi
nois. kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į Mt. OiiveC kapines.i*'- ■

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, 
žentai, sesers vaikai ir kiti gi
minės.

VELYKŲ ŠVENTĖMS GĖRIMAI

Stephens Liųuors
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisro gatvės) 
Telefonas LAfayette 3-1933

Choro vedėjas 
K. Steponavičius,

savininkas

MARTEL, FRENCH COGNAC 5th $5.09

GRAIN ALCOHOL 190 Prool 5th $4-85
NAPOLEON, FRENCH BRANDY 5th J3-89
DASILVA, PORTUGUESE BRANDY 5th $3-89
MARIE ANTOINETTE, French Cognac, 5th $3*83
ASBACH IJRALT — Vokiškas 5th $5.69
DIJJARDIN BRANDY 5th $5-09
VIETINIS BENEDIKTINAS 5th $3*59
IMPORTUOTAS ” 5th $7.$9
IMPORTE!) ITALIAN VERMOUTH Quart $-| 29

IMPORTE D FRENCH BOKDEAII 5th 98c
SKAIDRIOJI 5th $3-23
MIDIJOMS $3*59
KRUPNIKAS 5th . $3-49
ZIJBROWKA 5th . $3-79
IMPORTUOTAS Munchner Ilofhraii Alus

Dėžė 24 birt. $6.78
PAS MUS PASIRINKIMAS DIDŽIAUSIAS, 

KAINOS PIGIAUSIOS

DIDELIS PARKINO LOT DftL KLIENTŲ

si. S. Dobkevičiūtė, ASS vietinio 
skyriaus pirm, inž. V. Variako- 
jis, inž. A. Dundzila ir inž. V. 
Petrauskas, kuris tarp kitko 
pranešė, kad jis sutinka savo 
prie Lake Arrowhead, San Ber
nardino kalnuose, nupirktame 
sklype įrengti nuolatinę mūsų 
skautams ir skautėms vasaros' 
stovyklavietę. Los Angeles se
nųjų skautų ir skaučių Židiniui- 
šiais metais vadovauja Lucija 
Zaikienė ir Pr. Pakalniškis.

Neseniai gauta žinia, kad Lie
tuvoje mirusi židiniečio Algio 
Gustaičio motina. Algį Gustaitį ■ 
gilaus} liūdesio valandoje Židinio) 
skautai ir skautės nuoširdžiai 
užjaučia. t

I 1

Boston, Mass.
Dvylika tautų

Onos Ivaškienės prieš 20 me
tų suorganizuota ir vadovau
jama Bostono lietuvių šokėjų 
grupė, per tą laiką turėjusi net 
apie 1,000 pasirodymų, balan
džio 28 d. 3 vai. p. p. So. Bosto
no Thomas Park augštesnios mo 
kyklos salėje rengia mažiausiai 
net 12 tautų liaudies šokių va
karą. JAV Naujosios Anglijos 
festivalyje New Hampshire šie
met balandžio 5 — 6 dienomis 
(iš eilės jau tryliktame), kaip 
kasmet, sėkmingai dalyvavo ir 
minėtoji šokėjų grupė. Tame tau 
tų festivalyje dalyvavusios šo
kėjų grupės kviečiamos mielai 
sutiko dalyvauti ir šiame lietu
vių rengiamame vakare; daly
vaus airiai, amerikiečių Contra 
Dances ir Square Dances, ang
lai, čekai ir slovakai, latviai, len 
kai, portugalai, škotai ir jų or
kestras, švedai ir ukrainiečiai. 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
grupė čia dalyvaus su savo 100 
šokėjų. Tokio masto ir tokios 
rūšies vakaras bus pirmąkart 
So. Bostone, jei iš viso ar tik

PETER VIZGARD
GYVENO 2518 WEST 66th STREET

Mirė ha). 16 d., 1957, 7:50 vai. ryto, sulaukęs puM* amžiaus. Gimė|
(Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57 m.

Pasiliko dideliame nuiifirlime žmona Cliarlotte (Jaekson), duktė
Rmnaine, žeut.aH Francis LathouweiS, sūnus Charles, marti Frnneine, 
3 anūkai: .Ronald ir Clifford Lathouwers ir Charles Vizgard, ,Tr., 
sesuo Verda, švogeris .loseph St,aehowski, brolis Dr. Jcseph J. Viz
gard, brolienė Marie ir jų šeima, brolienė Kophie su šeima, 4 švo- 
gerken: Eva Cburas, Ste-lle Jackson, Marie Janus ir Anne Kaspnr 
ir jų šeimos, kiti giminės, draugai .ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kojdyėioje, 6845 S. Westem Avė. 
Gedulingos pamaldos už velionies sielą įvyks šeštadienį, bal. 20 d.,

1
10 vai. ryto koplyčioje. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame visns gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, žentas, marti ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Kvans. Tel. REpublic 7-8600.

TROOST - PACIIANKIS MONUMINTS
JOHN W. PACHANKIH (PATCH), Vlce-Prefddent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet 
18AIRI.SKITE DABAR — BIT8 PASTATYTA KAPINIO DIENIUKI 

JOKIO fMOKJJIMO. SOMOKftSTTE KAPINIO DIENOJE.

Buvusiai Būrelio režisorei ir aktorei Marijai Pratkelienei 
ir jos motinai Elenai Dubauskienei, tėveliui-vyrui

A. | A.

ANTANUI DUBAUSKUI
po ilgos ir sunkios ligos mirus, liūdesio valandoje reiškiame 
gilią užuojautą.

Omahos Scenos Meno Mėgėjų Būrelis

o.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miest e!

Tel — CEdarcrest 3*6335

LlODfiSIO VALANDOJ
AmAMv

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6848 8a. Weatara Avė. Air Condltioued koplyčia 
7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 
kuris cyv.na kitose miesto dalyse; gausim*

koplyčia arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605*07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 74741-2 ir LA 3-9852

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulanaų patarna- Ųžk Mes turime koplyčias'
' vimas dieną ir nak- BgĮ gįj visose Chicagos ir
1t|, Reikale šaukite 
I mus.

Rorelando dalyse ir 
tudjau patarnaujame I

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 I8th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS P. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COminodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCK?
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLymplc 2-5245 ir TOwnhall 3-9687



\
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X šiandien šv. Aniceto die

na. Šv. Kryžiaus lietuvių para
pijos klebonas kun. Linkus yra 
Anicetas. Sveikiname! Kun. 
klebono A. Linkaus 35 kuni
gystės ir 70 metų sukakčių mi
nėjimas bus balandžio 28 d. 7 
vai. vak. Šv. Kryžiaus parapi
jos salėje, So. Wood ir 46 gat.

X šv. Jurgio parapijos Šv. 
Vardo dr-jos linksmavakaris- 
pietūs įvyksta gegužės 5 d. 5 v. 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Linksmavakaris vadinasi “Night 
of Stars”. Jame kviečiami da
lyvauti suaugę ir vaikai.

X Vytautas Dudėnas, studi
juojąs mediciną Chicagos uni
versitete, uoliai vadovauja 
Chicagos studentų at-kų meti
nės šventės ruošimo komisijai. 
Draugovės metinė šventė įvyks 
gegužės mėn. 5 dieną. Jos me
tu jaunieji studentai at-kai 
duos įžodį. Vakare įvyks pasi
linksminimas, kurio metu gros 
R. Kožiko orkestras.

X Vytauto Valaičio fotogra
fijų paroda įvyks Urbanos stud. 
at-kų draugovės ruošiamo są
skrydžio metu gegužės mėn. 
11—12 d. d. Šis jaunasis foto
grafas jau yra spėjęs puikiai 
užsirekomenduoti tiek lietuvių, 
tiek amerikiečių tarpe savo fo
tografavimo menu. Šiuo metu 
jis tęsia savo studijas Ohio uni
versitete, Athens, Ohio.

X Marųuette National ban
ko, 6316 So. Western Avė., lan
guose išstatyta įvairių tautų 
lėlių paroda. Vieno lango cent
re yra JAV lėlė; antrojo lango 
centre — lietuviškoji lėlė, nes 
banko pareigūnų teigimu, Mar
ųuette Parkas yra lietuvių cent
ras. Šalia lėlės pastatyta Lie
tuvos trispalvė vėliavėlė ir rū
ta. Lietuviškus eksponatus pa
rūpino Lietuvos konsulatas. Lė
lės megstinis tautinis kostiu
mas — E. Jonušienės darbas.

X Aleksandra Koverienė- 
Skripkaitė, vitrinų dekoratorė, 
716 W. 60 Place, tel. WE 6- 
7729, kuri Lietuvoje skaudžiai 
nukentėjo netekdama vyro, sū
naus, o ir pati buvo kalinta, 
įsigijo nuosavą namą ir jį tvar
kingai prižiūri. Dabar ji pra
gyvena iš gaunamos nuomos 
ir papildomo darbo meno srity
je. Laisvą laiką paskiria šaulių 
klubo reikalams meno kuopelė- 

. je ir besidarbuodama spaudos
sekcijoje.

X Akt. A. Brinką, kuris ne
seniai buvo pakviestas Chica
gos šaulių klubo meno kuope
lės režisorium, jau įsijungė į 
darbą šaulių tarpe. Repeticijos 
vyksta du kartus savaitėje. 
Rengiamasi ftaujam vaidinimui 
ir kartojimui, kurie norima pa
rodyti provincijos miestuose. 
Šaulių meno kuopelė jau gavo 
pakvietimą atsilankyti kaimy
ninių šaulių klubo vietovėse, 
pavasario sezono laiku.

X Andrius Bogdanas, kaip 
Chicagoje gautos žinios tvirti
na, buvęs ilgametis Kretingos 
dvaro daržininkas, š. m. vasa
rio mėn. 27 d. mirė Lietuvoje 
ir palaidotas Kretingos para
pijos kapinėse. Jis ir grapas 
Kazimieras Tyškevičius buvo 
pirmieji Lietuvos pionieriai 
pradėję masiniai auginti anks
tybąsias daržoves, ypač pomi
dorus, sustatomuose stiklo šilt
namiuose. Įvairiomis ankstybo
mis daržovėmis juodu aprūpin
davo Klaipėdos miestą, Palan
gos ir kitas vasarvietes ii pla
čią vakarų Žemaitijos dalį. A. 
Bogdanas buvo didelis daržinin
kystės praktikas, gerai žinomas 
Lietuvoje anksčiau ir dabar 
kolchozų vadovybės augštai 
vertinamas.

X Pulk P. šovai, Seredžiaus 
par. klebono a. a. Šovos broliui, 
yra atėjęs laiškas. Kreiptis į 
“Draugą”.

X Skautų tėvų komitetas 
Bridgeporte, Velykų pirmą die
ną 7 v. v. Chicagos jaunimui 
ruošia nuotaikingą margučių 
vakarą Lietuvių auditorijoje.

X Edita Jankus, 1712 N. 
Wolcott st., gegužės mėn. 18 d. 
3 v. p. p. susituokia su George 
Konieczko, šv. Mykolo parapi
jos bažnyčioje.

X Cicero skautai kruopščiai 
ruošiasi savo vakarui, kuris 
įvyks gegužės mėn. 4 d. 7 vai. 
vak. Šv. Antano parapijos sa
lėje.

X “Lietuvių kanklės” — to
kiu pavadinimu šeštadienį til- 
pusio straipsnio autorė yra 
Anelė Kirvaitytė. Laikrašty 
jos pavardę spausdinant buvo 
įsibrovęs netikslumas.

X V. Ahramikas yra išrink
tas Chicagos šaulių klubo me
no kuopelės vadovu, J. Pakalka 
— paskirtas valdybos Chicagos 
šaulių klubo jaunimo vadovu, 
gi šaulė N. šapalaitė — šaulių 
moterų vad-ove.

X šv. Mykolo parapijoj Di
dįjį ketvirtadienį vakare pamal
dos įvyksta 7:30 vai., penkta
dienį 7 vai. v. įvyksta kryžiaus 
šventinimas ir komunija, šeš
tadienį 10:30 vai. vakaro pra
dedama ugnies ir vandens šven
tinimai ir po jų Prisikėlimas.

X Arūnas Zailskas sėkmin
gai darbuojasi Adding Machine 
Co. įmonėje. Bendrovės vadovy
bė, pastebėjusi jo žurnalistinius 
sugebėjimus, pakvietė jį propa
gandisto pareigoms jų įstaigo
je.

X Kunigunda ir Keistutis 
Kodačiai, kurie netoli Detroito 
turi Nidos vasarvietę, buvo at
vykę į Chicagą. Kodatienė per 
Sophie Barčus radiją skaitė sa
vo kūrinius. Abudu dalyvavo 
skautoramoje ir, drauge su O. 
Zailskiene, aplankė “Draugą”, 
kur kultūros skyriaus redakto
rių apdovanojo pačių dažytu 
nedūžtamu medžio margučiu.

X Edvardas Pocius, Vyčių 
kuopos pirmininkas bei šokių 
komisijos rengėjai, Raymond 
Šimutis ir Dolores Rupslaukis 
kviečia visus atsilankyti į Lie
tuvos Vyčių Marąuette Parko 
kuopos velykinius šokius, ku
rie įvyks balandžio 21 d. 8 v. v. 
Vyčių salėje. Orkestras “Mell- 
O-Etts” duos linksmą lietuviš
ką ir amerikonišką muziką.

X Balys Brazdžionis, 2646 
W. 71 St. PR 8-5374, kaip vie
nas radijo ir televizijos preky
bininkas, kuris reiškiasi visuo
meninėje ir kultūrinėje srityje 
lietuvių tarpe, filmavo religi
nio koncerto dalyvius ir meni
ninkų klubo atidarymo iškil
mes, be to, įvertindamas meni
ninkų klubo pastangas, jun
giant visus menininkus į vieną 
sambūrį, padovanojo meninin
kų klubo valdybai televizijos 
aparatą, kaip priemonę kultū
rinius įvykius sekti ir vertinti. 
Pažymėtina, kad B. Brazdžionis 
yra atsargos karys, šaulys ir 
kitų lietuviškų organizacijų na
rys, kuris visiems padeda dirb
ti lietuvišką darbą Chicagoje.

X Prof. Vaclovo Biržiškos 
minėjimas, įvykęs sekmadienį 
Lietuvių auditorijoje, praėjo 
gana gražiai. Nedideliam skai
čiui lietuvių, susirinkusių į mi
nėjimą prof. Čepėnas papasa
kojo velionies nuveiktus dar
bus lietuvių literatūrai ir tau
tai. Ilgesnę labai įdomią dr. 
Vinco Maciūno paruoštą pa
skaitą gražiai paskaitė L. 
Šmulkštys. Akt. St. Pilka eks
presyviai perdavė labai gyvą 
ir įdomų žodį apie mūsų miru
sias, tačiau neužgestančias tau
tos žvaigždes. Alodija Dičiūtė, 
palydima komp. VI. Jakubėno, 
padainavo keletą dainų ir buvo 
užtarnautai nuoširdžiai klausy
tojų priimta. Minėjimui vado
vavo M. Gudelis.

KRISTAUS NUPLAKIMAS

Tuomet Pilotas, norėdamas patenkinti tautų, pa leido jiems Barabų ir, 
rykštėmis nuplakdinęs Kristų, padavė Jį prikalti prie kryžiaus. Mar
kus 15, 15.

Tai yra Albreclit Duerer kūrinys, esantis Tciedo meno muzėjuj.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prel. J. Mendelis, Šv. Al
fonso bažnyčios Baltimorėje 
klebonas, labai džiaugiasi nau
ju popiežiaus patvarkymu, kad 
galima eiti prie Šv. Komunijos 
praslinkus trims valandoms po 
valgio. Sąvo pareiškime, duota
me jų diecezijos laikraščiui 
“The Catholic Revievv”, prel. 
Mendelis informuoja, kad da
bar daugelis darbininkų, dirbę 
keletą valandų, pietų metu at
eina į bažnyčią, priima Šv. Ko
muniją, tada užvalgo ir vėl eina
dirbti. Jo vadovaujamoje baž- J Brusokienė staiga mirė kovo 18
nyčioje dabar taip per šiokia
dieniais laikomas vidurdienio 
šv. mišias prieina iki 200 žmo
nių prie Komunijos, kai anks
čiau tebūdavo 30—40.

Tos lietuvių bažnyčios nuo-
trauką ir ilgą aprašymą minė-j g. Kristalavičium nusipirko pre
tas laikraštis 

Į puslapį.
įsidėjo į pirmą

VOKIETIJOJ
— Lietuvių katalikų sielova

dos tvarkytojas Vokietijoje tė
vas Alfonsas Bernatonis gavo 
laišką iš kardinolo A. G. Piaz- 
za’os, kuriame išreiškiama nuo
širdi padėka už Sielovados tar
nybos persiųstą albumą — su
darytą ltn. K. Bendoraičio 
(8591 LSCo., Schwetzingen) 
iniciatyva — su nuotraukom iš 
kardinolo vizito Vasario 16-sios 
gimnazijoje 1956 m. rugp. 28 d. 
Savo laiške Jo Eminencija ra
šo: “Gyvai ir su didžiausiu ma
lonumu dėkoju už dovaną, kuri 

'man priminė vieną iš brangiau
sių ir labiausiai jaudinančių su
sitikimų mano kelionėje po Vo-

X Onai ir Juozui Bigeliams,
5300 W. 23 Place, Cicero, Ilk, 
sūnaus gimimo proga, Leonar
das Jankauskas įteikė $100.00 
čekį.

Jr
KAS TURI GERA SKONĮ, 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 namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —
FURNITURE CENTER, INC. ,

8222-24-26 So. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30. Sekm. 10—6, Kitom dienom 9—6

kietiją... Šį mano jausmų pareiš 
kimą, sujungtą su palaiminimu, 
prašau perduoti gimnazijos va
dovybei ir jos auklėtiniams, o 
taip pat ir visiems lietuviams 
Vokietijoje”.

ARGENTINOJE
— Pranė Stanevičiūtė Šimkie

nė po sunkios ir greitos ligos ko 
vo 24 d. .mirė Fiorito ligoninėje. 
Velionė turėjd 51 metus, kilusi 
iš Skirsnemuniškių III-jų kai
mo, Jurbarkę v.

— Magdalena Marčiukaitytė-

d. sulaukusi 46 metų amžiaus. 
Velionė buvo kilusi iš Pilotiškių 
km., II-jų Gudelių vaisė. Į Ar
gentiną atvažiavo 1929 m. Palai 
dota Chacarita kapinėse, Argen 
tinoje paliko savo vyrą Petrą.

— Andrius Ramanauskas su

kinį laivą, su kuriuo važinės 
tarp Entre Rios salų ir Buenos 
Aires. Laivą pavadino “Kau
nas” vardu.

— Alfonsas ir Juozapa Buro
kai, 10 metų laikę pensi-oną Ibi- 
cuy salose, įsitaisė lentpiūvę. 
Savo miško medžiagą, paruoštą 
savo lentpiūvėj, siunčia pardavi 
mui į Buenos Aires.

LIETUVOJE
— Inž. Ksaveras Ju&kauskas,

prieš penketą metų nusiųstas 
ar ištremtas į Altajaus kraštą, 
dirba hidro stotyje Kamenogor- 
ske ir neseniai ten įvykusiuose 
rinkimuose į vietines tarybas 
buvo išrinktas į to miesto tary
bos deputatus. Stotis teikia ele 
ktros srovę Altajaus pramonei.

— Sol. J. Kučingis, grįžęs iš 
trėmimo, kurį laiką negalėjo pa 
si rodyti scenoje. “Tiesa” nese
niai pranešė, kad Kučingis da
lyvavęs Mozarto operos “Pagro
bimas iš Seralio” pastatyme Vii 
niuje. Matyt, vėl leidžiama jam 
viešai pasirodyti.

— A. Sau noris, Sov. Sąj. čem

J

CHICAGOS ŽINIOS
Turkas laimėjo $10,000
Turkų fizikas Adnon Sapla- 

koglu, 31 m. amžiaus, gilinąs 
atomines studijas Argonne la
boratorijoje, netoli Chicagos, 
laimėjo $10,000 premiją, para
šęs 16 žodžių tekstą, dalyvau
damas Procter & Gamble Ma- 
nufacturing bendrovės, esan
čios Cincinnatti mieste, kon
kurse. Laimėtojas yra gavęs 
doktoratą Ankaros universite
te Turkijoje. Jis pasakoja, kad 
neužilgo Turkija, padedama 
JAV-bių, turės savo atominį 
reaktorių.

Premijuotasai tekstas yra 
konkursą skelbusios bendrovės 
nuosavybė ir viešai neskelbia
mas.

Chicagos arkivyskupijoj 
2 mil.

Apskaičiuojama, kad šių me
tų pabaigoje Chicagos arkidie- 
cezijoje katalikų skaičius pa
sieks du .milionų. Chicagos kar
dinolas yra susirūpinęs sukūri
mu atitinkamo skaičiaus kata
likiškų augštesniųjų mokyklų. 
Numatoma, kad iki 1962 metų 
šių mokyklų tinklą pavyks tiek 
išplėsti, kad apie 80% baigian
čių parapinės mokyklas galės 
įstoti į katalikiškas augštesnes.

FBI tiria nužudyto veikimą
Nužudytojo Leon Marcus fi

nansinę veiklą pradėjo tirti 
FBI agentai. Taipgi policija ap
klausė buvusį Al Caponės gau
jos narį Sam Giancana, kuris 
nieko ypatingo nepasakė. Taip 
pat Alfredo Rado priemiesčių 
statybos, riebiai finansuojamos 
nužudytojo bankininko, atkrei
pė FBI dėmesį ir jos pradėtos 
investiguoti.

Balsuos dėl $29,000,000
Birželio 3 d. Cook apskrities 

gyventojai turės balsavimuose 
pasisakyti, ar jie pritaria pla
nui užtraukti $29,000,000 pa
skolą. Iš tos sumos $9,600,000 
eitų Oak Forest senelių na
mams, $2,800,000 teismams ir 
t. t.

Drabužiai pasiekė Lenkiją
JAV Lenkų Moterų sąjungos 

siųstieji drabužiai iš Chicagos 
jau nuėjo į Lenkiją ir buvo kai- 
kuriose diecezijose iškilmingai 
išdalinti. Apie tai pranešė net 
ir Varšuvos radijas.

pionas, Tarptautinėse stalo te
niso varžybose Maskvoje, iš 11 
susitikimų laimėjo 8. Tarp kitų, 
Saunoris nugalėjo ir 1955 metų 
pasaulio pirmenybių finalistą 
Dolinarą (Jugoslavija) santy
kiu 2:1.

— Sniečkus žemės ūkio pir
mūnų ir specialistų pasitarime 
Vilniuje pranešė, kad nuo atei
nančių mokslo metų kolchozinin 
kų vaikams, kurie baigę viduri
nę mokyklą, grįžo į kolchozą ir 
ten porą metų sąžiningai išdir
bo, būsią sudaromos palankes
nės sąlygos stoti į augštąsias 
mokyklas. Išlaikę įstojamuosius 
egzaminus, jie būsią į tas moky 
klas priimti be konkursų. (E.)

REIKALINOA VIRBJA-PADfiJJB 
JA Geras atlyginimas, būtas ir už
laikymas. Rašykite šiuo adresu: 
DRAUGAS Adv. 9441, 4545 W. 6Srd 
St., Ohicago 29, UI.

D. L. KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES DR-JOS CHICAGOS SKYRIUS
š. m. balandžio 27 dieną, 8 valandą vakaro.

Westem Ballroom Salėje, 3504 So. Westem Avė. 
— R e n g i a —

KONCERTĄ -BAblŲ
Sibiro Fondui papildyti

Programą išpildyt garsioji išraiškos šokly menininkė

JONĖ KVIETYTĖ
Nuoširdžiai kviečiame viaua atsilankyti RENGĖJOS

Moksleivių Komunija 
vidurdienį

Pasinaudojant Sv. Tėvo leidi
mu Chicagoje, Šv. Sabinos mo
kykloje įvesta nauja tvarka: iš 
ryto vaikai pavalgo pusryčius, 
atėję į mokyklą turi pamokas, 
paskiau — 11 vai. 15 min. bū
na jiems šv. mišios, kurių metu 
jie priima Komuniją, nes jau 
būna tris valandas nevalgę; po 
to jie eina į namus pietų.

Pašte 500 talkininkų
šeštadienį paštui nedirbant, 

pirmadienį prie nuolatinių 
3,100 pašto išnešiotojų Chica
goje dar pakviesta 500 talkinin
kų. Pirmon eilėn buvo išnešio
tas pirmos klasės paštas. Bu
vo numatoma, kad apie 2,300,- 
000 per paštą siunčiamų daly
kų iš centrinio pašto pirmadie
nį dar liks neišnešiota.

Nugriaus Lincolno namą?
Planuojama nugriauti namą 

1234 N. Lake Shore drv., Chi
cagoje, kur gyveno Abraomo 
Lincolno sūnus Robert Todd. 
Toje vietoje norima statyti 20 
augštų apartamentinius rūmus, 
kur būtų 60 butų. Viskas pareis 
nuo to, ar Chicagos Miesto Zo
nų taryba leis toje vietoje nau
jus rūmus statyti.

Liepsnos sunaikino fabriką
Ištiso bloko ilgumo fabrikas 

— Gardiner Extrusion Co., 
Lyons apylinkėse, netoli Chica
gos, buvo visiškai ugnies sunai
kintas. Nuostolių apie pusę mi
liono. Gaisro priežastis — ne
žinoma.

Didžiosios savaitės drama
Dienraštis The Chicago Ame

rican Didžiąją savaitę kasdien 
duoda aprašymus paskutinių 
Kristaus kančios dienų.

tjetnvlų tautos tauriausios asmeny
bės Arkivynk. Jurgio Matulaldlo-

Matulevičlaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. l'lra&U: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos {žvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievai, Bažnyčiai lr sielų 
lžganymuL

II. Laiškai. Tai Įvairiems asme
nims rąžytų lalftkų ištraukos, gyve 
nlmiSkos Išminties perlai, išreikš, 
patarimų, paraginimų lr paaiškint 
mų formoje.

III. Vilniuje. 2vllgsnls 1 Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken 
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir JriSta J kietus vtriellua Kaina 
S2.6O.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 W. 63 St.. Chicago 29. Bl

mu, .■iiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii,

KNYGA
Kokios pasirodo tik rotais laikotar
piais.

PREMIJUOTA818 DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities kayga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klube leidinys 
434 psl. Kaina $4.00.

Ušaakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
•miiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHimilliiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiimiiiimiiiiiiiiiimmimi

Iš 575,000 įskiepytų 
niekas nesusirgo

Chicagos Sveikatingumo ta
rybos pirmininkas dr. H. Bun- 
desen Augšč. teisme paliudijo, 
kad iš 575,000 vaikų, kurie 
Chicagoje tinkamai buvo įskie
pyti tris kartus nuo polijo, nei 
vienas nesusirgo ta liga.

Skambutis padidėjus kraujo 
spaudimui

Colson bendrovė, turinti sa
vo įmones Elyria, O., Chicago
je išstatė parodon įtaisą, kuris 
turi įrengtą skambutį prane
šantį apie pavojingai padidėju
sį ar nukritusį kraujo spaudimą 
— tada skambutis ima skam
bėti.

Artėja mokesčiai už 
nuosavybes

Iki šio .mėnesio pabaigos jau 
bus išsiųstos sąskaitos dėl 
1,100,000 nejudamos nuosavy
bės savininkų ir dėl 300,000 ki
tokios nuosavybės savininkų 
Cook apskrityje, nurodančios 
sumą — kiek jie turės mokėti 
šį kartą.

Iškels Maxwell turgų
Maxwell gatvės turgų, kurį 

sekmadieniais aplanko apie 70,- 
000 žmonių, turbūt turės iškel
ti į vakarinę Halsted gatvės pu
sę, nes dalis jo dabar užimamo 
ploto bus panaudota ekspresi
niam keliui, o kita dalis bus at
statyta, nugriovus dabartines 
lūšnas.

Naujai gydys vėžį
Vėžio Ligos Tyrimų sąjungos 

suvažiavime pranešta, kad ras
tas naujas sėkmingesnis būdas 
kovos su vėžiu, kombinuojant 
tam tikrus cheminius vaistus 
su rentgeno spindulių švytini- 
mu.

Maldaknygė DIDŽIOJI SAVAI
TE, išleista Lietuvių Knygų Sąjun 
gos Romoje, šiuo metu yra labiau
siai perkama knyga, ši knyga yra 
pilnas lietuviškas lotyniškas teks
tas visų bažnyčiose laikomų pa
maldų, pradedant Verbų sekmadie
niu ir baigiant Velykomis. Viso žy 
mesnės pamaldos turi įvedamuo
sius paaiškinimus. Knygos kaina 
$1.00. Gaunama DRAUGE, 4545 
W. 63 St., Chicago 29, III.

Eisi
STASYS DŽIUGAS

K LsL ucio V ardinės
ra) gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios Iliu
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kainą $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųsk 11«.

• D R A (I G A S” 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

t


