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BIJOMA PALESTINOS KARO ATNAUJINIMO
Jungt. Tautos keliaus Romon?

SALOMĖJA NARKĖLIONAITĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

Jungtinės Tautos. — Juo labiau Amerikos politikieriai 
pradeda įsisiūbuoti artėjantiems prezidento rinkimams, tuo la
biau čia jaučiamas noras ateinančios Generalinės Asamblėjos 
sesijos išvykti į Europą.

Kadangi sesija pagal tvarką 
turėtų ' susii inkti šiemet rug-
sėjo 18 d., o tuo metu kaip tik 
virs rinkiminis katilas, tai ti
kima, kad ligi* rinkimų sesi
jos darbams visa tai gali turėti 
smarkios įtakos.

Persikėlimą posėdžiauti la
biausiai remia Europos valsty
bės. Jų nuomonę palaiko ir so
vietai. JAV nenorėtų keliauti 
ir siūlo, kad sesijos pradžia ga
lėtų būti nukelta į lapkričio vi
durį, kai jau rinkimai bus pasi
baigę. JT Gen. Sekretorius 
Dag Hammarskjold taipgi ne
pritaria kelionei į Europą, nes 
tai kaštuoja pinigą. Turint gal
voje, kad sesijai reikėtų išvyk
ti trims mėnesiams, sekreta- 
riatas skaičiuoja, kad susidary
tų daug bereikalingų išlaidų ir 
trukdytųsi bendras darbas, nes 
tam laikotarpiui juk reikėtų 
perkelti bent pačias svarbią
sias raštines.

Pirmauja Roma

Nuo to laiko, kai čia imta 
kalbėti apie kitur posėdžiavi
mo galimybę, visa eilė miestų 
buvo minėta ir svarstyta. Bu
vo kalbama apie Paryžių, ku
riame J T sesijos rinkosi 1948 
m. ir 1951 m. Buvo linksniuo
jama Ženeva, kurioje yra pui
kūs buvusios Tautų Sąjungos 
rūmai, dabar vadinami Jung
tinių Tautų europine būstine. 
Nebuvo pamirštas ir Londonas, 
kuriame Asamblėja rinkosi sa
vo pačios pirmosios sesijos 
1946 m. Net ir Viena buvo mi
nima.

Patogumo atžvilgiu, visi pri
pažįsta, kad tinkamiausia bū
tų Ženevoje, nes ir tenai po
sėdžių kambariai įrengti pana
šiai, kaip ir JT būstinėje New 
Yorke. Kitur, kad ir kaip pa
togu, vistiek nebūtų taip, kaip 
delegatai jau čia įpratę.

Paryžiuje JT posėdžiavo 
Ghaillot rūmuose ir tenai 1951 
in. prancūzų valdžia dar spe
cialų priestatą pastatė. Tenai 
dirbusieji sako, kad ir anog pa
talpos yra puikios. Tuo tar
pu, kad ir sunkiai įsivaizduoja
ma, kokios patalpos įgalėtų bū
ti Romoje, čia visi pasinešę į 
Romą.

Anądien čia buvo kalbama, 
jog Italijos atstovas JT spe
cialiai nuvykęs į Romą tenai 
su savo valdžią tų klausimų 
išdiskutuoti. Jei JT sesija tenai 
keliautų, tai šiaip ar taip Itali
jos valdžia turėtų nemažai pri
sidėti finansiškai, o gi visi ži
no, kad ji tų pinigų nelabai tu
ri. Bet vistiek sakoma, kad 
Romoje šiuo metu yra bent 
dvejos patalpos, kuriose JT ga
rėtų posėdžiauti.

Pirmiausia minima dar Mu
solinio laikais pabaigtas staty
ti parodų pastatas. O kiti sa
ko, kad būtų nebloga posė
džiauti ir prieš ketvertą metų 
Romoje pastatytose Maisto ir 
Agrikultūros organizacijos pa
talpose, kuriose yra tos J. T. 
agentūros būstinė.

Čia suprantama, kad tuo at
veju, jeigu sesija vyktų į Ro
mą, Italijos valdžia patalpas tu. 
retų duoti nemokamai. Be to, 
ji dar turėtų garantuoti ir ati
tinkamą kiekį viešbučių bei ki
tų patalpų, kuriose apsigyven
tų delegatai, sekretariato na
riai ir korespondentai. Sesi
jos metu paprastai, kaip ap

skaičiuojama, reikėtų arti ket
verto tūkstančių kambarių.

Kad tik iš New Yorko!

Iš New Yorko kitur keltis 
sesijos laikotarpiui čia jau nuo 
seniai turima noro. Ypač tą 
idėją palaiko delegacijos iš tų 
kraštų, kurie turi mažai dole
rių. Kadangi New Yorke vis
kas, palyginti, brangu, tai liigi 
šiolei daugelis Lotynų Ameri
kos ar Indijos bei kitų jos kai
mynų delegatų dažnai čia ne
turi tiek pinigų, kad galėtų 
bent vidutiniškai pragyventi, 
kai tuo t arpu puikiai galėtų 
tvarkytis savam krašte arba 
Europoje.

Neseniai teko kalbėtis su vie
nu Indijos senatorium — dele
gatu, kuris tiesiog piktinosi, 
kad per vieną vakarą antraei
liam klube išleidęs net 20 dol., 
kas jo šalies pinigais reiškia 
200 rupijų. Todėl nereikią ir 
stebėtis, aiškino jis, kad ir jis, 
kaip ir pats jo Krishna Me- 
non, dažnai pietus valgo sekre- 

i tariato valgykloje už pusantro 
dolerio ir pasitarnauja patys, 
negu JT delegatų kambaryje už 
penkis dol, prie puįkaus aptar
navimo ir su užsieniniais vy
nais. ,

Pasakojama, kad Paryžiuje 
abiem kartais jungtiniečiai pa
gyvenę puikiai. Tenai jie iš
leidę tiek pat, kiek ir čia, bet 
gavę dvigubai. Ir dabar, kai 
ateis reikalas nuspręsti, šios 
aplinkybės gali turėti didelės 
Įtakos.

Kad sesija kelsis kur nors, 
jau čia buvo ipiama už tikrą 
pinigą dar pernai vasarą, kai 
buvo ruošiamasi San Francis- 
ce minėti JT Chartos pasira
šymo sukaktį. Vienas pažįsta
mas sargybos pareigūnas, pa
klaustas tada, ar jis važiuojąs 
į San Francisco, atsakė, kad ne, 
esą, tegul vyksta kiti, nes jis 
tikįs, kad gausiąs paskyrimą 
rudenį į Europą.

Italija perjauna JT?

Nežinia, kodėl Romos šansai 
staiga pakilo. Tačiau iš kitos 
pusės esama kaikurių ir kitų 
trukdymų. Italija, kaip žinia, 
tik pernai rudenį buvo priim
ta į JT narius kartu su kitomis. 
Nors jos nuolatinis stebėtojas 
čia ilgokai pabuvo ir Italijos 
atstovai dalyvaudavo JT posė
džiuose, kuriuose buvo svars
toma kolonijų klausimai, nes 
Italija JT pavedimu valdo kolo
nijas, bet pripažįstama, kad • ji 
tikrai dar gali būti perjauna 
Jungtinėms Tautoms.

Kai kiti Europos delegatai 
aiškina, kad sesijos buvimas 
Europoje tenai pakeltų Jung
tinių Tautų prestižą, kaikas 
čia, o tų tarpe ir Gen. Sekre
torius, abejoja, ar kas prie JT 
prestižo prisdėtų posėdžiaujant 
tokioje šalyje, kuri dar nėra 
apsipratus nei kaip reikiant 
susipažinus su JT kaip organi
zacija.

Kaip ten bebūtų vėliau, bet 
šiuo metu čia daugelio sparnai 
jau pakelti į Amžinąjį miestą — 
saulėtąją Romą.

Kalendorius

Kovo 5 d.: šv. Teofilius. Lie
tuviškas: Giedrė.

Oran Cblcagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra viršum 40 laipsnių.
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Saudi Arabija paprašė
dar Amerikos ginklų
WASHINGT0NAS, kovo 5.— 

Valstybės dep. patvirtino gandą, 
kad Saudi Arabija paprašė dar 
jai parduoti tankų, tik šį kartą 
sunkesnių, ir nesakomą kiekį 
sprausmin'ų lėktuvų. Per pasku
tinius G mėn. leista į S. Arabiją 
išvežti ginklų už 7 mil. dol.

JAV turi S. Arabijoje mažą 
karinę bazę, kurios sutartis greit 
baigiasi. Neabejojama, kad tos 
sutarties atnaujinimą S. Arabija 
nori panaudoti ginklams iš Wa- 
shingtono išspausti. Bet kaip 
duosi Arabijai, neduodamas Iz
raeliui, ir kaip duoti Izraeliui, 
kad arabai nugaros neatsuktų ? 

Rusa: turėjo agentę

Persijos žvalgyboje
TEHERANAS, kovo 5. — So

vietų 'karinio atstovo Persijoje 
pavaduotojas majoras Kuzneco- 
vas pačiuptas sporto stadijone 
tuo metu, kada paėmė iš Persijos 
aviacijos karininko jam atneštus 
slaptus dokumentus. Persijos ka 
rininkas dirbo aviacijos štabo 
žvalgybos skyriuje ir su Kuzne- 
covu seniai bendradarbiavo. Apie 
jų nenormalius santykius paste
bėta vasario 26 d. ir greit suorga
nizuotas jų sugavimas.

Sovietų karininkas atiduotas 
sovietų ambasadai, kuriai įsaky
ta jį tuojau išvežti, o Persijos 
karininkui gresia mirties baus
mė. 1

Guatemalai grąžintas

teisinis režimas
GUATEMALA, kovo 5. — Ko

vo 1 d. įsiteisėjo naujoji Guate- 
malos konstitucija ir baigėsi 
pulk. Armas asmeninis režimas, 
prabuvęs 20 mėnesių.

Kartu pradėjo veikti pereitą 
gruodžio mėn. išrinktas 66 at
stovų parlamentas. Jam Armas 
pranešė, kad santykiai geri su 
užsieniu, ypač su Centro Ameri
kos respublikomis, kad krašto 
finansinė padėtis sveika, kad su
daryti planai krašto ūkiui iš
plėsti, kad Guatemala nori at
gauti Britų Hondūrą.

Peronistus šalina nuo

viešųjų pareigų
BUENOS AIRES, kovo 5. — 

Kas Perono režimo metu užėmė 
rinkimais gautą vietą, tas atei
tyje negalės panašios vietos siek 
ti. Taip patvarkė vyriausybė, no
rėdama užkirsti kelią peronis- 
tams viešąją -opiniją veikti.

Dekretas paliečia ne tik Pero
no režimo parlamento atstovus ir 
savivaldybių tarybų narius, bet 
ir ministerius, viceministerius 
bei uždarytos peronistų partijos 
pareigūnus.

Rutuliukais pažymėtose salose bus nauji radaro įrengimai maždaug 
tuo keliu skrendančioms raketoms stebėti. Tai esanti saugumo prie
monė. Raketų laidymo stotis yra JAV aviacijos Cocoa bazėje Floridoje.

Italijos dovana Amerikai. — Italijos prez. Gronelii vizito proga Ame
rikai dovanota garsioji ‘•Disko metiko” statula, kuri pastatyta prezi
dentūros rožių sode. Čia prez. Gronelii perduoda statulų prez. Eisen- 
lioweriui. (INS)

Vietname rinkta konstituanta
valstybės pamatams nutiesti

SAIGONAS, kovo 5. — Vakar P. Vietnamas rinko atstovus 
respublikos konstitucijai priimti. Tikimasi premjero Diemo šali
ninkų laimėjimo.

Rezultatai bus žinomi tik sa
vaitės gale, nes tiek reikės laiko
balsams iš visų krašto vietų į 
sostinę primityviomis susisieki
mo priemonėmis suvežti.

Renkami 123 atstovai, kandi- 
duoja 468 asmens. Turi teisę bal 
suoti apie 6 milionai gyventojų. 
Konstituanta posėdžiaus 45 die
nas. Jei per tą laiką nepajėgtų 
konstitucijos priimti, tai turės 
išsiskirstyti darbo neatlikusi. Iš
rinktieji posėdžiaus Saigone.

Rinkimų komisija rado, kad 
32 kandidatai neverti būti ren
kamais, todėl iš sąrašų išbraukė.

Rinkiminė propaganda buvusi 
rami, išskyrus vieną kitą rytie
tišką išsišokimą (4 asmens kaž
kieno pagrobti). Vyriausybė ap
mokėjo visiems kandidatams vi
sas išlaidas, davė nemokamai 
kalbėti per radiją, spausdino pla 
katus ir kitą propagandinę lite
ratūrą.

Komunistai vakar Saigone 
bandė kelti riaušes ir trukdyti i 
rinkimus, bet buvę sutramdyti.

Rinkimus pasmerkė Maskva, 
tvirtindama, kad tai yra Žene
vos susitarimų laužymas. Ta 
proga paremtas sovietinio Viet

namo reikalavimas atnaujinti 
Ženevos konferenciją paliaubų 
sutarties laužymui apsvarstyti.

Jau sutarė Saaro

sugrąžinimo tvarką
BONNA, kovo 5. — V. Vokie

tijos ir Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeriai sutarė direkty
vas techniškoms komisijoms, ku 
rios kovo 7 d. pradės posėdžiauti 
Paryžiuje, ir kurioms pavesta 
parengti Saaro krašto Vokieti
jai grąžinimo tvarką.

Svarbiausi jau pasiekto susi
tarimo punktai yra šie: Prancū
zija pripažįsta, kad Saaras poli
tiškai ir ūkiškai grįžta Vokieti
jai; ši pastaroji pripažįsta, kad 
Prancūzija turi Saare ūkiškų in
teresų; .Vokietija sutinka dėtis 
prie Mozelio kanalų sistemos iš
vedimo. •

Nesutartas liko tik pareina
mojo laikotarpio ilgumas — 
Prancūzija siūlo atjungti Saaro 
ūkį nuo Prancūzijos per 10 me
tų, Vokietija tą darbą nori at
likti per 2 metus.

Tobulesnis Matador
VVASHINGTONAS, kovo 5.— 

Karinės įstaigos praneša, kad 
pagamintas tobulesnis ir toliau 
skrendąs bepilotinis bombonešis 
Matador. Pirmoji jo versija jau 
naudojama Europoje stovinčių 
Amerikos dalinių nuo 1953 m. 
Naujasis tipas turi tobulesnę au
tomatinę vairavimo sistemą. 
Bombonešis nešioja atominius 
ginklus.

Vokietis von Braun, svarbiau
sias armijos raketinių ginklų 
ekspertas, visų rūšių karinin
kams laikytoje paskaitoje tei
gęs, kad Sov. Rusija daranti 
daug pažangos bestatydama 
žmogaus nuo žemės valdomą erd 
vės laivą ir jam paleisti erdvėje 
kabančią platformą.

• Afganistanui Rusija jau su
tvarkė techniškos pagalbos už 
vieną milioną dol. vertės.
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Jordano sukilimas esąs įvykęs 
Egiptui su Saudi Arabija veikiant

LONDONAS, kovo 5. — Antrojo arabų-žydų karo pavojui stai
ga padidėjus, Anglijos krašto apsaugos ministeris išskrido į Vid. 
Rytus, o Prancūzijos premjeras paprašytas atvykti j Londoną sa
vo užsienio reikalų ministerio kalbos paaiškinti.____ ____ ____

Padėtis V id. Rytuose staiga nįSĮer.js išsiųstas į Vid. Rytų ba- 
pablogėjo Jordanui perėmus sa- zeg nepapvastos padėties karia
vo armijos vadovybę iš anglo ge kaj aptarti> o diplomatinė akcija 
nerolo rankų. Londone esama aptariama gen. Glubb praneši - 
nuomonės, kad dabar Jordano mo išklausius. jeį anglai neten- 
karinės pajėgos (Arabų Legio- ka bazių Jordane, vakarai turė3 

kitaip kalbėti antrojo Palestinos 
karo išvengti norėdami.

Vieningą frontą Europoje la
bai nepatogiu laiku supurtė 
Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisterio kalba, kurioje jis pareis 
kė, jog giliai nepatenkintas JAV 
ir Anglijos politika ,kuri buvu
si ir esanti pilna klaidų. Jis la
bai kategoriškai tvirtino, kad 
nėra bendros JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos pasaulio politikos. 
Jis puolė JAV už jų politiką In
dokinijoje, o Angliją už Pran
cūzijos išskyrimą iš pasitarimų 
Vid. Rytų klausimais ir t.t. Va- 
šingtonui teko ir už neseniai da
rytus karinius pratimus prie Si
amo krantų ir pačiame Siame.

Tas Prancūzijos mostas labai 
sujaudinęs Londoną ir Vašing
toną, todėl Edenas paprašęs 
Prancūzijos premjerą atvykti į 
Londoną, tik reikia abejoti, ar 
šis paklausys, nes Paryžius vi
sada pyksta, kada suvažiuoja pa 
sitarti Anglijos premjeras ir 
JAV prezidentas.

Darbiečiai patarinėja

apleisti Jordaną
LONDONAS, kovo 5. — Da

lis darbiečių pataria vyriausybei 
tuojau atšaukti iš Jordano dar 
likusius anglų karininkus (jų 
dar liko apie 60) ir nutraukti 
kas mėnesį mokamą pašalpą, nes 
arabų kraštai visada godžiai 
graibstę anglų pinigus, bet nie
ko vertingesnio anglams už tai 
nedavę.

V. Vokietijoje vyko

įdomūs rinkimai
.STUTTGART, kovo 5. — Va

kar vyko Badeno-Wuerttember- 
go valstybės parlamento rinki
mai. Tie rinkimai bus labai įdo
mūs todėl, kad turėtų labiau iš
ryškinti gyventojų nuotaikas 
kanclerio Adenauerio užsienio 
politikos atžvilgiu.

• Prie Aliaskos krantų šiau
rės Pacifike trūko pusiau Japo- 
nijon plaukiąs prekinis laivas ir 
paskendo. Įgula ir keleiviai išgel 
bėti.

• Indijoje kuriamas didelis 
valstybinis dvaras, kuriam ma
šinos perkamos Sov. Rusijoje.

nas), geriausias karinis viene
tas Vid. Rytuose, bus pavestas 
Egipto politinių siekių tarnybai. 
O tai galėtų reikšti, jog arabų- 
žydų susikibimas kaip ir neiš- į 
vengiamas. Nereikia aiškinti, 
kaip giliai tie įvykiai paliestų vi
są pasaulio politinę padėtį, nes 
Sov. Rusija šoktų pasidaryti iš 
to kuo daugiausiai naudos.

Jordano karininkas per radi
ją paaiškino, kad karalius paša
linęs gen. Glubb todėl, jog šis 
atsisakęs perorganizuoti Arabų 
Legioną taip, kaip to reikalauja 
iš Izraelio einąs puolimo pavo
jus. Gen. Glubb neva tvirtinęs 
Jordano karinei tarybai, kad 
Izraelio puolimo atveju Legio
nas turėtų pasitraukti nuo va
karinio Jordano upės kranto, 
bet karalius apsisprendęs už per 
ėjimą į puolimą, kad nė viena pe
lą žemės netektų Izraeliui. Taip 
nuomonėms išsiskyrus, karalius 
pamatęs, kad gen. Glubb paliki
mas Legiono vadu būtų pavojin
gas krašto interesams. Todėl jis 
atleistas su prašymu tuojau ap
leisti Jordaną.

Dabar esą įsakyta jaunus ka
rininkus pakelti į augštesnius 
laipsnius ir pertvarkyti. Arabų 
Legioną puolimui.

Kiti šaltiniai (gal patikimes
ni) teigia, jog gen. Glubb paša
lino Saudi Arabijos pinigai per 
Jordano karaliaus (jam tik 20 
metų) motiną, kurios artimiau
sias draugas sostinėje yra Sau
di Arabijos ambasadorius, o ji 
pati yra labiausiai klausomas ka 
•aliaus patarėjas.

Syrijos, Egipto ir S. Arabi
jos šaltiniai garbina Jordano ka 
raliu kaip arabų pasaulio didvy
rį ir visi trys kraštai jau oficia
liai deklaravo, kad Jordano už
puolimas bus ir jų užpuolimas, 
kas reiškia, jog Jordanui paža
dėta automatiška pagalba.

Visų trijų vardu kalbėjęs Sy
rijos premjeras pranešė, kad 
pasirengta Jordanui tuojau su
teikti finansinę pagalbą vietoje 
tos, kurią Jordanas kasmet gau
davo iš Londono (apie 34 mil. 
dol. per metus). Taipgi laukiama 
mostų Jordano-Anglijos karinei 
sutarčiai nutraukti.

Anglija didžiai sujaudinta į- 
vykių eiga, nes smūgis yra reto 
stiprumo. Krašto apsaugos mi-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Jį sveikinti susirinkusiam diplomatiniam korpui popie

žius Pijus XII pareiškė, kad negalima pasitikėti Rusijos bol
ševikų siūloma taika, nes jie siekia tik paliaubų, laukdami 
geresnio laiko savo užkariavimo tikslams pasiekti.

—Prez. Eisenhoweris, Meksikos prez. Cortines ir Kanados 
premjeras St. Laurcnt kovo 26-28 d. d. suvažiuos į White Sulphur 
Springs W. Virginijoje mintimis bendrais reikalais pasidalinti.

—Jordano sostinėje vakar vyko didžiausios džiaugsmo demons 
tracijos, kad pašalintas anglas armijos vadas, trukdęs provokaci
jas prie Izraelio sienos.

—Vakar kom. Kinijos atstovas Ženevoje vėl apkaltino Ameriką 
trukdant derybas ir reikalavo JAV ir kom. Kinijos užsienio rei
kalų ministerių konferencijos visiems ginčams išaiškinti.

—Kiek susijaudinusiai vakar pranešta, kad prie Izraelio-Syri- 
jos sienos vėl buvęs rimtas incidentas.

—Sovietinės Vokietijos bolševikų vadas Ulbrichtas vakar pasi
vijo Rusijos bolševikus, nes savo laikraštyje jau paskelbė, kad 
' Stalinas padarė komunistams daug žalos.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Aurora, III.

So. EouLone kovo 18 d. Vaidins 
Vitalio Žukausko vedama trupė 
iš New Ycrko. Organizuoja „Lais 

pirmininkas Stasys Barzdukas vės Varpas".

Geraširdžiai suaukojo Baliui 
185 dolerius

pasakė turiningą kalbą.
Stasys Barzdukas į minėji-'p; j i p

mą atvyko ne vienas — jis at-, 11
sivežė iš Cleveland’o vyrų 
“Ąžuolo” oktetą, vadovaujamą 

Juliaus Kazėno ir dvi ža
vingas, tautiškais drabužiais 
pasipuošusias lietuvaites. Ok
tetas dalyvius žavėjo turtinga

Sin;x; Deiiiantavičius mirė 
i Simas Demantavič us, 2123 
Farfcest St., 53 metų, pasitrau
kęs 1913. m. iš Lietuvos į Vaka
rus, mirė vasario 24 d.. Tai pir
mas tremtinys m ręs Pittsbur-puikiai išpildyta programa, o .

lietuvaitės - lngryda Stasaitė Į1’“:. G,rae K“u,n,°„afskr; Kar‘ 
padeklamuotais eilėraščiais, gi 
Jūra Gailiušytė kaipo pranešė
ja.

Nėra čia jokių organizacijų, 
kurios nors kai kada rūpintųsi 
parinkti pinigų ar drabužių P 
vargstantiems Europoje mūsų 
tautieč'ams. Todėl šios parei
gos ėmėsi savanoriai B. Jab
lonskis ir Vyt. Juozas Vizgir
da. Jau treti metai jie lankosi 
pas geraširdžius auroriškius lie
tuvius. Ir kasmet aukų suma 
vis didėja. Išvada aiški — au
kotojų dosnumas ir rinkėjais Taip sėkmingas ir darnus 
pasitikėjimas auga. Į minėjimas įvyko dėka .naujos

Šios rinkliavos duomenys: 50 Colujnbus, Ohio, Lietuvių Ben- 
dol. aukojo p. p. Vizgirdų šei- druomenės valdybos. Liet. Ben- 
ma. po 10 dol. — dr. Antanas druomenės valdybą sudaro šie 
Kyras ir Bonaventūras Jablons- asmenys: kun. Saulius Lauri- 
kis; po 5 dol. — Wm. Šoris, I naitis, ponia Adelė Tribul, 
'Martynas Laurynas, Vera Pa- inžin. Povilas Dagys, ponia Bi
ge, Jonas Kakštunas, Antanas rutė See, Aleksas Fetingas. 
Dovydauskas, Joe Šerpytis, Revizijos komisiją sudaro P. 
John Cibulskis, Stanley Shet- j Visockis, Z. Prūsas ir V. Saka- 
kauskas, Joe Baltruckas, An- vičius.
tanas Gužauskas, Jonas Ambru- 
levičia, Joe Žekonis, W. Tho- 
mer, Frank Lukowsky; po 3 
dol. — Frances Putris, Frank 
Eininger, Don. Braškauskas,
Kotryna Cibulskis; po 2 dol. —
Joe Laurynas, Mike Balčiūnas,
Victor Balt, Susana Kačkis,
John Sobonis, Frances Daugin
tis, Tony Mamanos, Martha 
Cherbauski, Fr. Witchausky,
Peter Vaicekauskas, Charles

melitų parap., Veškūnų kaime. 
Amerikoje išgyveno 7 metus. 
Paliko nuliūdime žmoną Eleną. 
Jo sūnaus Vytauto, išvežto dar
bams į Vokietiją, likimas neži
nomas. Lietuvoje gyveno jo 4 
broliai ir 3 seserys, bet apie li
kimą velionis irgi žinių neturė
jo.

Simas Demantavičius kurį 
laiką negalojo, bet vis dirbo. 
Spėjo įsigyti nuosavus namus. 
Buvo kekių klubų ir draugijų na 
rys. Vasario 28 d. ryte iš Šv. Ka 
zimiero parapijos bažnyčios pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinė
se. Buvo geros širdies žmogus. 
Su visais gražiai sugyveno, skai 
tė ir rėmė lietuviškus kaalikiš- 
kus laikraščius. Fr. Žilionis

Ką Studentai mano apie

lietuvių institucijas?

Šiomis dienomis visus lietu 
vių studentus JAV-se pasiekia 
Studijų Komisijos anketa Vi
si studentai pasisakys visa ei
le lietuvybės klaus'mų. Anke
ta turi 51 pagrindnų klausimą 
ir 12 įžanginių — papildom^ 
klausimų. Iš atsakymų paaiš
kės, kaip studentai žiūri į įvai
rias lietuvių institucijas ir jų
jų veiklą; taip pat paaiškės 
kaip ir kiek lietuviai studentai 
yra įsijungę į lietuviškąją veik
lą, kiek ją remia ir pan. Taip 
pat bus galima susidaryti vaiz
dą kiek lietuviai studentai ke
lia Lietuvos bylps įeikalą tarp 
kitataučių, kiek maždaug yra 
suradę Lietuvai draugų ameri
kiečių studentų tarpe ir t. t. 
Visi klausimai aktualūs, įdo
mūs. Gauta medžiaga bus kla
sifikuojama kovo — balandžio 
mėnesiais. Duomenys paskelbti 
gegužės mėnesį.

Šiais metais Studijų komisi
ja buvo sudaryta iš Los Ange
les lietuvių studentų. Prie an
ketos paruošimo kartu dirbo jr 
Studentų Sąjungos Centro val
dybos sekr. A. V. Dnndzila, ku
ris šiuo metu gyvena Pasade- 
na, Calif. Studijų Komisiją su

daro: pirm. L. Valiukas ,sekr. 
I. Bertulyt'ė, nariai — R. Dab- 
šys, VI. Muchila-Miklius ir D. 
Pulkauninkaitė. Šiuo metu Są
junga turi apie 800 narių.

Skelbkitės 'Drauge ”!
fel. ofiso HE. 4-6600, rez. l’R. 6-7SS0

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

So&tadlcniaia nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: I‘li 8-3220 
Rez. telef. \VAlbrook 5-5078

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51-t Street

Vai. pirm. frr antr. 10 Iki 12 ryto,
2ikl 4 ir 6 iki 9 popiet: ketv. ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.l’Rospect 0-1795 
Rez. tel. GRovehill 0-5603

So. Boston, Mass.
TRUMPAI

— J. Matulionis, Vilko pirmi
ninkas, pakviestas ir pažadėjo 
kalbėti birželio įvykių minėjime 
Bostone.

— „Boston Globc“ įsidėjo sa
vo reporterio George Mc Kinnon 
reportažus apie tai, kaip lietu
siai, latviai, estai, lenkai, buvę

Jankus. Vienuolika asmenų au- j tremtiniai, reaguoja į Rusijos ko 
kojo po 1,5 ir 1 dolerį. [munistų mėginimus kviesti juos

Žvilgterėjus į sąrašą krenta į atgal j gimtąją šalį.
į akį dosn.aus.as aukotojas p. — Lietuvos laisvinimui aukų 
P- Vizgirdų šeima. Kiekvienais vasarįo 16 proga surinkta $2,- 
metais panašiai aukoja. Be to, 175 28. Dar nepaaiškėjo tiksliai, 
jie priklauso Vasario 16 gimn 1 pajamų duos banketas.
būreliui ir metų laikotarpyje 
aukoja ir kitomis progomis. 
Dar paminėtinas ir Antanas 
Dovydauskas. Kai pernai rin
kėjai (nežinojo adreso) jį ne
aplenkė, jis savanoriai atsiuntė 
penkinę per kitą asmenį. O jis 
tegyvena tik iš pens:jos. Bet 
noras aukoti padaro turtingu. 
Šie du, pavyzdžiai parodo ir lie
tuvišką dosnumą ir norą arti
mui pagelbėti. Daugiau tokių 
dosnių ir jautrių širdžių!

Tačiau tenka pasidžiaugti ir 
kitais aukotojais. Jie irgi ne
pagailėjo dešimkės, penkinės 
ar kelių dolerių. Visi siekė vie
no tikslo — padėti kenčiantiems 
alkį, šaltį, ligas ir kitus neda- 
teklius mūsų sesėms ir bro
liams, kurie 1944 metais ištrū
ko nuo raudonųjų Sibiro ver
gijos ir kurie neturėjo laimės 
dėl prarastos sveikatos emi
gruoti ir įsikurti, kaip kad ir 
daugelis jų likimo tautiečių, šia 
proga rinkėjai dėkoja visiems 
aukotojams, kurie maloniai 
priėmė ir nuoširdžiai aukojo. 

Nauji gyventojai 
Š. m. pradžioj .iš Chicagos į 

Aurorą atsikėlė jauna porelė 
p. p. Norvaišai. J:s dirba Šv. 
Juozapo ligoninėje laborantu, 
o žmona šeimininkauja namie. 
Darbu p. Norvaiša esąs paten
kintas, nes esanti geresnė la
boratorija ir turinti moderniš- 
kesnių įrankių negu buvusi 
Chlcagoje. O ir atlyginimas 
irgi gerokai didesnis negu Chi- 
cagoje. Butą gavo p. p. Vizgir
dų rezidencijoje.

B. Jablonskis

Columbus, Ohio
Kalbėjo Stasys Barzdukas

Vasario mėn. 26 d. Colum
bus, Ohio, ir jo apylinkės lietu
vių gausus būrys susirinko Va
sario 16 minėjimui puikiose • 
“Seneca” viešbučio patalpose.

Jaukioje aplinkoje prie pui
kiai paruoštų vaišių stalų, da- | 
lyviams besivaišinant, Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės

Kiekvienu atveju rinkliava 
šiais metais davė apie 800 dol. 
daugiau, kaip praeitais metais.

— Iš skautų veiklos. Bostono 
skaučių tunto vadovės buvo su
važiavusios į Bostoną š. m. va
sario mėn. pabaigoj ir čia turėjo 
kursus su rimta programa. Va
dovavo L. Čepienė.

Skautų vyčių lapinų draugovė 
šeštadienį prieš Atvelykį Strand 
Hali patalpose rengia pobūvį su 
įvairia programa, kurią organi
zuoja Vyt. Strolia. Žada būti įvai 
ru ir įdomu. Po programos bus 
šokiai.

— Rašytojus A. Gustaitis it 
solistas St. Liepas pažadėjo da
lyvauti šešt. mokyklos rengia
moje vakaro programoje š. m. 
balandžio 22 d.

— „Naujieji žmonės“ statomi

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ii apdraudas
6930 S. Talman, Chicago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

C AR R MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272 )

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 \al. vakaro.

Imsiąs
lA TOLI IR ARTI

NAUJI OIDKU TAOKAI-NAUJAUSI NMUSTTNfO (BANK/AI 
IUtU METU PATYRIMAI-PtSUS /RSĄŽININGAS PA7ARNAWNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-9209

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKI V IR VAIKŲ LIG V
Sl’EClALlSTfi

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BU1LD1NG) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo lt vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — g vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Scštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Ofico tel. RE. 7-1108 
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SL 
Ofiso tel. REliauee 5-44IO 

Rezld. telef. GRovehill 0-0617 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečtad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-19U6

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak.

Ofiso tel. CLiffside 4-2800 
Rezidencijos: LAfayette 3-1170
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

(Kam (uis 47th ir lleriuitagc)
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai,, išs k y r. sek

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš................................ $57,000,000.00

Atsargos Fondas.....................$4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWICH, President

įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.> •

STANDARD FEDERAL SAVINGS
imilm

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrginia 7-1141

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME vKELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti J Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti j užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite,

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $IO,OOQ.QO 
IR

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UI.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, fll.

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

ToL ofiso GR. 6-5390, l’R. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEO. CHIRURGINES LIGOS

2423 West 63 rd Street
(Kampas 63rd ir Artcsian)

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
tšskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-0766
Buto — ENglewood 4-4070

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU II? VIDAUS LIGOS 

6757 South Westem Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-1 

Telef. TOvvnliall 3-0050 
2534 VVest 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. IlEndouk 4-7080, neatsakius 

skambinti CEntral 0-2204.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IK 
Sl’EC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezld.: 2410 W. 51 st St. 
rei. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir 

šeštadieniai* 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. l’R. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos
6255 South VVestern Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 20, Ui. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublie 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. Kcpublio 7-8818.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125.

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6- 

šeštadieniais 1—4 v.
-8 v. vak. 
P- P-

. DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PRospc.'t 0-9400
Rezid. 1’Rospi-et 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VI. 7-0G00, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. ipoterų ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Avė. *
Kampas Archer ir California Avė. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7-1166
Rezid<*ncijos — 8Tewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

Oflee VVAlbrook 5-2670.
Rez. Illlltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javolt
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTEB 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 63 r d Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. 'ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST.

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitaritną išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marųuette Rd.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINRS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 Iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir renius.
4455 So. California Avė., Chicago 

Šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

TeL ofLso CL. 4-0253, rez. GIt.6-887«

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakare 
Šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rcz. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. VR 6-193#

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avc. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šefi- 

tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Jeigu neatsilieps viršminšti telefonai

šaukite Mldway 3-0001

Telefonas ItEiiance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAI*. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartj

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - I’rotezlstaa 

Aparatai-Protozai, Mod. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Areli Supports) Ir t.t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEB1JOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 29, UI. 
Tel. l’Rospect 0-5084.

...Į -------------------------- . ...--------

* Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite rerduot 

telefonu: Vlrginia 7-8640.
TeL ofiso Ir huto OLyinpic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare.

Butas 1520 So. I9th Avc. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šauklio KEdzie 3-2S68
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUčELIONAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTEItŲ LIGŲ III AKUŠERIJOS 
RI’EClAIJSTft 

2750 West 71st Street 
(Kampas 71st Ir California)

Tel. ofiso Ir rez. REpublie 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. šešt 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal .iiaitarinTĄ

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-8 vai. 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir luito tel. OLyinpie 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West'31st Street 
Kamp. Halsted ir 3t-mos gatvių) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso l’R. 0-0440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 

Trečiad.
2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 
ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofLso CA 0-0257, rcz. PR 6-0659

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. l’R 6-6659 

1821 So. Halsted Street
Rezld. 6600 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo fi iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienj 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

v irs zu

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kuris 

yra priežastis gaivos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad, 10:30
iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIKND 
Oakley Avė., Chicago 8, III. Tel. Vlrginia 7-6611; 7-6610

Bvterad M Second-Class Mat te r March 31. 1916, at Chicago, IUlnols 
Unde» the Act of March 3. 1879.
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Pirmadienis, kovo 5, 1956.

VAIDYBOS MENAS
' l

NEGYVOS IDĖJOS
Mūsų visuomenėje yra jaučiamas nemažas domėjimasis te

atru, tačiau iki šiol vis nerandama būdų jam suorganizuoti. Jo 
nesuorganizuojama ne dėl to, kad mūsų visuomenėje trūktų pa
grindinių galimybių teatro kultūrai ugdyti. Tų galimybių, pasi
rodo, esama. Yra ir norinčių bei galinčių vaidinti; yra ir norin
čių rašyti vaidinimus; netrūktų ir žiūrovų, norinčių vaidinimuose 
dalyvauti. Tad ko trūksta? Trūksta tinkamo plano visiems 
šiems veiksniam suderinti. Arba to derinimo pastangos iki 
šiol ėjo ne tokia kryptimi, kuri šiam darbui galėtų įkvėpti gy
vybės.

Mūsų kalboms apie teatrą paskutiniuoju laiku buvo būdin-. 
gos dvi idėjos. Iš vienos pusės stipriai buvo pabrėžiamas teatro 
pnofesionališkumas, iš kitos pusės buvo nepalankiai pasisakoma 
prieš mėgėjų teatrą, savo vaidinimus ruošusį kluonuose Lietuvo
je, arba parapijos salėse Amerikoje. Šios abi pažiūros, nors stip
riai mūsų tarpe atstovaujamos, tačiau turi permažai kūrybinės 
gyvybės, kad galėtų kokį naudingą reiškinį visuomenėje sukelti.

Pabrėžimas teatro profesionališkumo gal galėjo būti tole
ruojamas ne išeivijoje, kur buvo biurokratinių jėgų šiam profe- 
sionališkumui remti. Bet išeivijoje tų jėgų nėra, ir dėl to ši idė
ja neturi pagrindo po savo kojomis. Nusiteikimas prieš mėgėjų 
teatrą, nors gali būti kartais formaliai pateisinamas, tačiau sa
vyje nėra kūrybinė idėja. Ji. gali teatro darbui tik kliudyti, bet 
ne jį ugdyti. Reikia pozityvesnių ir gyvybingesnių idėjų, kurios 
teatro veiklą mūsų visuomenėje galėtų pakelti.

“SENOJI KARVELIDE”
Didieji režisoriai, kurie yra palikę savo veiklos pėdsakus 

teatro kultūroje, kaip tik eina visiškai priešingu keliu. Jie pvz. 
stengiasi teatrą išlaisvinti iš idustrininkų įtakos ir padryti jį 
labiau visuomenišką.

Mūsų teatralams tikrai bus girdėtas Jokūbo Copeau vardas, 
kuris 1920 m. Paryžiuje yra įkūręs “Senosios karvelidės (Vieux 
Colombier) teatrą. Jis kaip tik ėjo teatro suvisuomeninimo ke
liu. Jis atsisakė rampos šviesų, kad sceną pastūmėtų giliau į 
auditoriją.

“•Oss. Romano” apie jį rašo: “Tai buvo menininkas, kuris, 
pasak jo paties manifesto jaunimui, stengėsi išlaisvinti pran
cūzų sceną iš besaikės industrializacijos, kuri teatrą buvo pada
riusi labiausiai diskredituotų žmonių menu”.

J. Copeau Vėliau buvo “Comedie Francaise” teatro direkto
rium. Paskui jis atsidėjo giliam religiniam gyvenimui. Toki 
žmonės negali mylėti Dievą vien žodžiais. Jis atsiskyrė nuoša- 
lumon Burgundijos kaime ir ten suorganizavo teatrą kaimiečiams.

Amerikos teatro sluogsniuose išimtinį vardą turi buvęs Airi
jos Dublino teatras “Abbey”. šis teatras yra vaidinęs dvasinio 
vadovo vaidmenį Amerikos teatrams. O tačiau “Abbey” teatrui 
yra prikišamas mėgėjiškas pobūdis, kaip nuolatinė jo žymė. Tai 
yra suprantama ne tik bloga prasme, bet ir gera prasme, būtent 
visuomeniško nesustingimo prasme.

Taigi tam tikras mėgėjiškumas arba didesnis teatro visuo
meniškumas yra ne tik ne yda, bet net didesnė vertybė už jo 
įstaiginį pobūdį.

, “DIDYSIS LIGONIS”
Kai kas gali sakyti, kad dabar nelaikąs domėtis teatru, nes 

kinas ir televizija, atrodo, jį nugali ir išstumia iš gyvenimo. 
Reikia pastebėti, kad teatrą norima palaidoti jau ne pirmą kartą. 
Jau nebylusis filmas tarėsi atstosiąs teatrą. Tačiau nebylusis 
filmas šiandien pats yra palaidotas, o teatras vis dar tebėra. Dėl 
to vienas autorius “Oss. Romano” laikrašty drįsta rašyti, kad 
“teatras liks tuo, kuo jis yra: dalykas gyvas, gyvybingas ir be 
baimės dėl savo likimo. Nors jis visada yra krizėje; tačiau jis 
yra toks ligonis, kuris vis randa priemonių nemirti ir laiku at
vykti į egzekviajs tų, kurie rengėsi jį laidoti” (Raphael Lavagna).

Šis autorius, jieškodamas argumentų savo teigimui, kad te
levizija nėra pavojinga teatrui, iškelia, kad tiek televizija, tiek 
kinas visų pirma yra tik techniniai dalykai. Jie palengvina žmo
gui pasiekti vieną ar kitą teatro aspektą, bet jo viso neatstoja. 
Šalia to jis atkreipia dėmesį į tai, kad televizija ir kinas yra di
deli teatro popularintojai ir reklamuotojai. Tai, ką žmogus yra 
matęs techninių priemonių pagalba, jis nori matyti realybėje. 
Pasak R. L. nėra reikalo manyti, kad pati jauniausioji sesuo 
(televizija) suris du savo vyresnius .brolius, kurių vienas (kinas) 
yra pusės šimtmečio senumo, o kitas (teatras) — tūkstančių 
metų senumo. Teatro spektaklis visada pasiliks bazė ir gy
va realybė, apie kurį suksis ir jį garsins kitos teatro priemonės.

Tačiau teatro ligos kyla ne tik iš technikos pasikėsinimo 
prieš jį. Teatras turi didelę ir amžiną problemą su dorove. Ir jos

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Iš Bendruomenės gyvenimo:

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
SUSIARTINIMO ŠVENTE

Kanados Lietuvių Bendruo
menė įsivedė gražią tradiciją 
kasmet rengti Kanados Lietu
vių dieną. Tokios dienos jau yra 
buvusios Hamiltone, Toronte, 
Montrealyje, šiais metais jau 
IV Kanados Lietuvių diena rug
sėjo 1 — 3 d. įvyksta Windso- 
se. Kaip paprastai, ir šios die
noj programą sudarys koncer
tas, dailės paroda, sporto žaidy
nės, į ją suplauks daugybė lietu 
vių iš viso krašto.

Bet Windsoras yra prie pat 
JAV sienos, visai artimas Det
roito kaimynas. Jis taip pat leng 
vai pasiekiamas Chicagai, Cle- 
velandui, Rochesteriui ir kt. ma 
žesnėms JAV lietuvių bendruo
menėms. Todėl kanadiškiai tiki
si šiemet nemaža svečių turė
ti ir iš JAV.

Dar daugiau: rengėjai nori 
savo I V-tą ją Lietuvių dieną pa
daryti ir Kanados bei JAV lie
tuvių susiartinimo švente. Su 
šiuo gražiu ir visais atžvilgiais 
remtinu siūlymu sausio mėn. 
pradžioj dienos rengimo komi
teto pirm. Vyt. Barisas ir sekr. 
J. Urbonas kreipėsi į JAV Lie
tuvių Bendruomenės valdybą, 
prašydami sumanymą remti. 
Valdyba sausio 16 d. posėdy su
manymui tikrai nuoširdžiai pri
tarė ir iš savo pusės pasiūlė

programą taip išplėsti, kad joje 
galėtų taip pat pasirodyti ir 
JAV meno pajėgos, pvz. kuris 
nors ansamblis ir 1.1. Toks abi
pusis aktyvus dalyvavimas šią 
susiartinimo šventę dar labiau 
įprasmintų ir daugiau pagilin
tų.

Vasario 16 d. raštu Komite
tas IV-ajai Kanados Lietuvių 
Dienai ruošti Bendruomenės vai 
dyką painformavo, kas jau kon
krečiai padaryta dienos progra
mai suorganizuoti: be Toronto 
Varpo choro, taip pat kviečia
ma Detroito lietuvių tautinių 
šokių grupė ir Chicagos jaunų
jų kanklininkų kolektyvas. Su 
kitais meno vienetais dar aiški
namasi dėl dalyvavimo sąlygų.

Kanados ir JAV lietuvių susi
artinimo šventė žada būti dide
lis ir reikšmingas tautinis įvy
kis, vertas abiejų kraštų lietu
vių dėmesio ir paramos. Todėl 
rugsėjo 1 — 3 d. skirkime Wind 
sorui. Šventei atžymėti jos ren
gimo komitetas taip pat išleis 
ir specialų leidinį. BV inf.

visais atžvilgiais, ypač kiek tai 
liečia pasireiškusį vidinį lietuvių 
skaldymąsi. Pasireiškęs nesuta
rimas viršūnėse nesulaikomai 
eina gilyn į plačiąsias visuome
nės mases ir gresia lietuvių iš
eivijai naujais pavojais. Taigi 
kova už Lietuvos išlaisvinimą 
gali būti tik susilpninta. Šito
kios padėties akivaizdoj, pasi-

nybę ir pasiaukojimą ,tas būti
nas sąlygas prarastajai Laisvei
atgauti.” — BV. inf.

Mažiau nusikaltimų
Pagal naujai paskelbtus duo

menis Chicagos mieste 1955 m. 
nusikaitimų sumažėjo 13.9% 
palyginus su 1954 metais. Su-

ALFALFA
TABLETS

Uted et te* or fablett
200 for $1.48 į 

ot all Drug Stores
ALFAUA CONCtHTIATI. IMC. 
PertleH ladloa*

IOCM01 IOC3

jig neturi lengvai nusikratyti. Nepaisydamas šios didžiosios pro- gyvomis idėjomis.

BIRUTĖ PŪKELEV1C1OTĖ

42 tęsinys

Bet šį kartą senelė klydo.
Vieną vasaros popietę apačioj vėl smarkiai trink

telėjo durys. Vladas!
Aš nubėgau laiptais žemyn: taip, ten stovėjo Vla

das, bet keistai susijaudinęs, išeiginėj savo uniformoj, 
šventiškas ir rimtas. Aš net stabtelėjau.

— Špuntą, — suėmė jis mane už abiejų rankų. — 
Užsivilk tu tą savo rausvąją sukneliukę... Šiandien ma
no vestuvės.

— Dabar?.. — sušnabždėjau aš. — Dabar?...'
— Pabūk tu man liudininke, — Vladas vis tebe

laikė mane už rankų. — Vygos brolis ir tu. Tu gi man 
sesuo. __

— Vladai! — pro ašaras sušukau aš ir puoliau jau 
ant kaklo. Mylimam savo broliui. ,

Į vestuves Vygos tėvai neatvažiavo. Vladas buvo 
tik jaunesnysis leitenantas, o jos motina svajojo apie 
kitokį žentą.

Lietuvon jau buvo įžengusi rusų kariuomenė ir 
Vladas gavo skubų įsakymą vykti kažkur už Zarasų. 
Kitą rytą jis turėjo išvažiuoti. Vygai ir Vladui tebuvo 
likę kelios valandos.

Ir jas juodu praleido mūsų namuose. .

naudodamas pirmąja proga, ir mažėjo vagystės, plėš: mai, už-|
norėčiau, kad šio bendradarbia 
vimo pasireiškimas būtų pasto
vus visais bendrais lietuviškais 
reikalais. Bendruomenė turi su 
vaidinti svarbiausią vaidmenį 
lietuvių vienybę įgyvendinti. 
Ji yra būtina lietuvių masėse, 
ji yra būtina ir visiems vadina
miesiems lietuviškiems veiks
niams. Naujų žmonių uždavinys 
ir bus tos vienybės siekti ir ją 
įgyvendinti, šiame darbe prašy
sime ir Jūsų talkos”.

VLIKO PREZIDIUMO PIRMI
NINKO ATSAKYMAS

Atsakydamas į JAV Bendruo 
menės valdybos sveikinimą, Vil
ko Prezidiumo pirm. J. Matu
lionis rašo: “Gerai suprantame, 
kad šis laikotarpis yra sunkus

blemos teatras pasidarytų taip pat paviršutiniškai neįdomus, 
kaip ir visi kiti paviršutiniški dalykai. Tada jis taptų tik nuo
bodžio pasaka. A. Gide mano, kad teatro menas yra iš esmės 
nesuderinamas su katalikybe. Būdinga ,kad tokias pažiūras 
skelbia nekatalikai. Ir nežinia kokiais tikslais. Jeigu žmogus, 
būdamas kataliku, nenori pasilikti virš savo laiko kovų, jis da
rosi dramatišku. Jis yra jautrus ir draminiam menui labiau ne
gu kas kitas..

KAMERINIS TEATRAS
Taigi ir mūsų visuomenei verta domėtis teatro kūryba. Be

sidomintiems šiuo reikalu galima priminti, kad šalia masinio te
atro, nustebinančio žmogų labiau efektų turtingumu ir šalia mė
gėjų teatro, kartais neturinčio augšto meninio lygio, dar yra 
viena teatro rūšis. Tai yra teatras, nors ir be masinių efektų ir 
masės žiūrovų, bet augšto meninio lygio. Tai yra kamerinis te
atras. Šis teatras gali būti įvykdytas kiekvienos organizacijos 
savo susirinkime. Jis gali būti pastatytas ir tada, kai publikos 
yra ne ką daugiau negu vaidintojų. Tačiau jo teikiamas meniš
kas pasigėrėjimas gali būti didesnis negu masinio teatro. Pasa
kojama, kad Vydūnas namie su savo draugais suvaidindavo savo 
dramas. Prieš porą metų girdėjome, kad vieno miesto šviesuo
menė suvaidino “Aušros sūnus”. Tai yra gražus pavyzdys. Rei
kėtų šiuo pavyzdžiu sudominti ne tik vyresniuosius, bet ypač 
studentus, moksleivius ir visą jaunimą. Šis teatras galėtų būti 
patraukli lietuvių kalbos pamoka tiek vaidintojams, tiek jų sve
čiams. “Darbininko” dramos konkursas šitokiai veiklai yra 
pateikęs visą eilę veikalų. Tokiu būdu galėtų būti išugdyti 
nauji vaidybiniai talentai, kurie vėliau galėtų rasti darbo fil 
muose ir televizijoje. Vyresnieji vaidintojai, ar žmonės sugebą 
režisuoti, galėtų labai naudingai pasireikšti šioje veikloje. Te 
atro veikla, taip plačiai išplitusi mūsų visuomenėje šio šimtine 
čio pradžioje tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje, galėtų daug sėk 
mingiau reikštis dabar. Tik nereikia jos suvaržyti kokiomis ne

VYR. SKAUTININKAS 
SVEIKINIMAS

Lietuvos valstybės šventės 
proga Vasario 16 vyr. skauti
ninke O. Zailskienė Lietuvos 
Skaučių Seserijos vardu Bend
ruomenės valdybai atsiuntė šil
čiausius sveikinimus bei linkė
jimus. Rašte rašoma: “Giliai 
įvertindamos Jūsų su nepapras
ta meile ir nuostabia energija 
vedamą kovą, beruošiant kelius 
mūsų Tautos Laisvės Rytui, 
mes visomis jėgomis stengiamės 
išlaikyti ir išugdyti stipriomis 
ir tauriomis lietuvaitėms mūsų 
žinioje esančias mergaites ir puo 
selėjome joms sugrįžimo į išlais 
vintą Tėvų Žemę ilgesio viltis. 
Ant Lietuvos Laisvės aukuro 
amžių bėgyje sudėtos mūsų ge
riausių sūnų ir dukterų gyvybė
mis apmokėtos aukos tepaska- 
tina mus į tarpusavio taiką, vie-

V. Bgd

1956puolimai, bet 5.4'/n padidėjo 
žmogžudystės (jų 1955 m. bu
vo 292), padidėjo moterų skriau TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
dimas 13.8f/c (536 atsitikimai
1955 m.).

Netinkamas filmas

Tik pas mus pirkdami gausit
a Nemokamai S-Jų m8n. pilną garan

tiją i— darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
a Iki >100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

Jūsų seną televiziją.
. » . , Be to, visokiausi radijai, rekorda-pries Vieną nusprendė, kad pran rimo aparatai, lempos, baterijos, da

lys Ir kitų firmų televizijos
NUOŠIRDUS IJETUV1AKA.S 

PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAliunet 5-7252

Dvylika Chicagos 
šiųjų teisėjų (jury),

prisieku- 
11 balsų

cūzų filmas “Game of Love” yra

PAJIEŠKOJIMAS
Domicėlė Jusienė jieško savo sū
naus ANTANO J ŪSO (ar Jusio). 
Ankščiau gyvenęs Kanadoje, o da 
bar gal Jungt. Valstybėse. Atsi
liepti arba žinantieji apie jį pra
šomi pranešti šiuo adresu — Tho- 
mas Poškus, 5931 NortJnvest 
Hwy., Chlcago 31, 111. Tel. ItOd- 
ney 3-6353.

PAJIEŠKOJIMAS 
Jieškau savo tetos PETRES ŽE
MAITYTES iš Viliušių km. Jan
kų vai., Šakių apskr. Višakio Rū
dos parap., esančios Amerikoje 
maždaug 35-45 metai. Jieško se
sers Antoses sūnus Klemensas 
Sinkevičius, 23 Ontario Avė., Ha- 
milton, Ont., Canada.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*,.

Skelbkitės “Drauge”!

S22

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

IŠ ARTI IR TOLI BALDI
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chlcago S,

Illinois, tel. VI 7-2972

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparatu Taisymas

Sąžiningas ir garsntnotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIl
MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
2743 West 691h Street Tel. PRespaet 6-0781 j

(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)
.. ................................................................................................................................................Illllllllllli

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IK LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chlcago 82. 111. — TeL lA 3-8617

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimui’ 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI. 7-7075 arba 
BE 7-9842

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Tolof. — HUmbold 6 1038

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

DIDYSIS TREČIADIENIS

Sėdinčiojo dešinėje veidas neįžiūrimas.
Tiktai Jo perverti delnai — dega, lyg du rau

doni švyturiai.

Dailidės Sūnaus rankos tebejunta alyvmedžio 
žievės šiurkštumą. Tebejunta kedro šerdies vėsą ir 
baltųjų Tyro eglių karčią kvaptį.

Ir tvinkčiojančias pūsles, ir saldų nuovargį del
nuose ...

Tada ateina vakaras.
Nuo šulinių jau grįžta moterys su sklidinais 

vandens ąsočiais, ganyklų piemenys susėda ties nak
ties ugniavietėm ir Žmogaus Sūnus — laužo prakai
tu aplietą duoną.

Sėdinčiojo dešinėje veidas neįžiūrimas.

Iš Jo rankų lesė jauni kalnų ereliai: jiems augo 
dideli, pilki sparnai ir tarpekliuose atidėjo jų širdžių 
neramūs dūžiai.

Jo rankose plazdėjo saulės ir žvaigždynai, lyg 
auksiniai vasaros drugiai. Jis žinojo jų vardus, ke
lius ir skaičių.

Jis ranka nuvilnydavo pievų žolę — naujagi
mio ėriuko švelnų guolį ir pridengdavo kiekvieną 
vynuogyną delnu nuo šalnos.

j JT
Visi sukyla labai anksti. Bet mudvi su Rima žemyn 

nelipam.
Tebeguli ir Jonukas. Jis jau naktį pradėjo smar

kiai kosėti ir karščiuoti. Jo skruostai raudoni, akyse

blizga nesveikos ugnelės — pirmieji ligos ženklai.
Ir, kai ponia Mačiūnienė nusmaukia jam kepurytę, 

šviesūs plaukučiai sudrėkę ir sulipę nuo prakaito. Man 
rodos, jis turi labai daug karščio. Turbūt jį perpūtė 
skersvėjis, o gal toji biauri cemento drėgmė, persmel
kianti visą kūną... Rūsy nėra durų, naktys dar vėsios.

— Ar tau ką skauda? — klausinėja susirūpinusi 
ponia Mačiūnienė.

Vaikutis tik linkteli galva.
— Kur tau skauda, Jonuli? Kur? Parodyk.
— Šičia... — pabaksnoja jis kairįjį šoną.
Jam duoda aspirino, nutraukia batukus, apkloja, 

apkamšo ir jis vėl užmiega.
Vyrai tuojau pat sustato ir sukala dar vieną dvi- 

augštę lovą kitame kambario kampe — Elvyrai. Užlipa 
augštyn ir ji; mus apdeda iš visų pusių lagaminais, pun
dais, dėžėm, kad lovų viršus atrodytų vien didžiulė daik
tų krūva.

Ir tik tada mama vėl užkaičia kieme arbatos puodą.
Kęstutis atneša mudviem pusryčius: sausainių, 

kažkokios sūrios dešros ir karšto vandens, pasaldinto 
sacharino grūdeliais. Tarsi palepindamas tingines, be
sirąžančias vėlyvą rytą pūkų pataluose. Visi mums da
bar labai švelnūs ir rūpestingi, bet toj tylioj jų atidžioj 
junti baimę, pavojaus grėsmę, kurios niekas nedrįsta 
pavadinti vardu.

Ryto valandos slenka lėtai. Nesirodo net pavieniai 
rusai.

Ant grindų vėl dega žvakė. Mūsiškiai tyliai šneka
si, susėdę apačioj. Jie dabar kalba apie tą šviesiaplaukę 
vokietę, kurią vakar rusai išsivedė pro duris.

(Bas daugiam)

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškojo 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki 110,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., i vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec'n

Plrmad., antrad., penktad. 
H. 9 y. ryto Iki 4:30 p.

OFISO VALANDOS: 
tr TreClud. • ryto Iki II o 

Ketrlrtad. • raL Iki S rak.

. ..................................................................................................................IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII......... 1111.......

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontter 6-1882
......................................................................................................................................im

A. TV ERA S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas 
2G4G W. GGth St, REpublIc 7-1941
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, kovo 5, 1956.

PATVIRTINO DRAUGYSTĘ SU JAV

JAV Kongreso nariai atsistojimu patvirtino Italijos prezidentą Gio- 
vanni Gronchi (žemai kairėje), kuris patvirtino Italijos valstybės 
draugystę su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis. Jis pasakė kalbą 
Sepato ir Atstovų Rūmų jungtinėje sesijoje. (INS)

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjustos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad padalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Milvvaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.ir Detroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order 1 -

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII
Sv eikatos Centras Northuest Sitlėj

NORTHWEST HEALTH 
CENTER

1869 No. Damen Avenue
DR. PETRAS B. SCHYMAN- 

ŠIMANSKIS, direktorius
Ši įstaiga nemažą skaičių ligonių 

sugražino į pasveikusių eiles. Čia 
patyrę daktarai teikia medicinos 
pagalbą, gydo nuo Odos, Reuma
tizmo, Skilvio, Nervų, Kepenų ir 
kitų sunkiai gydomų ligų.

Be operacijų, be skausmų čia 
yra gydoma .medikaliai-gamtiškais 
ir fiziniai-elektriniais būdais: elek
tros ir fiziniais masažais. Čia gydo 
trūkį (rupture), trūkį turintiems 
asmenims pritaiko diržus (truss- 
es); kraujagyslių išsiplėtimą (ve- 
ricose veins); užsisenėjusias vyrų 
ir moterų ligas; alkoholizmą.

Kalbame lietuviškai.
Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak.

1869 No. Damen Avenue
(Cortland & Damen Avė.)

Telef. ARmitage 6-8200
iiiiiimiitiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiimiiiiiiii

PLATINKITE “DRAUGĄ’1

Tėvų Marijonų Misijos
Pirmoje daly 1056 metų Tė

vai Marijonai vadovaus misi
joms sekančiose parapijose:

Vasario 27 iki kovo 11 — šv. 

Jurgio par. Philadelphia, Pa., 
kun. A. Mažukna, MIC.

Kovo 11-18 — Šv. Mykolo 
par. Bayonne, N. J. kun. J. Ma- 
čiulionis, MIC.

Kovo 11-18 — Šv. Kazimiero 
par. Pittston, Pa., kun. E. Bud- 
reckis, MIC.

Kovo 12-25 — Šv. Jurgio par. 
Bridgeport, Conn., kun. A. Ma
žukna, MIC.

Kovo 18 iki balandžio 1 — 
Šv. Jurgio par. Cleveland, Ohio, 
kun. E. Budreckis, MIC, ir kun. 
A. Spurgis, MIC.

Kovo 25 iki balandžio 1 — 
Švč. Jėzaus Širdies par., New 
Philadelphia, Pa., kun. J. Ma- 

jčiulionis, MIC.
Kovo 26 iki balandžio 1 — 

Šv. Kazimiero par. St. Clair, 
Pa., kun. A. Mažukna, MIC.

Kovo 15-29 — šv. Pranciš
kaus par. Miner Mills, Pa., kun. 
A. Mažukna, MIC.

Balandžio 22-24 — šv. And
riejaus par. Philadelphia, Pa., 
kun. J. Mačiulionis, MIC.

Gegužės 3-13 — šv. Mykolo 
par. Shamokin, Pa., kun. A. Ma
žukna, MIC.

Liepos 17-26 — Šv. Petro ir 
Povilo par. Elizabeth, N. J., 
kun. A. Mažukna, MIC.

Prašoma Tėvų Marijonų rė
mėjų ir bičiulių pasimelsti už 
misijų pasisekimą kur jos bus 
vedamos.

Kun. J. Mačiulionis, MIC, 

Tėvų Marijonų Misijų Vedėjas, 
1910 E. Falls Street 
Niagara Falls, N. Y.

PS. Prašoma gerbiamų kle
bonų ir visų tų, kurie pageidaus 
Tėvų Marijonų misionierių pa
galbos, kaip greičiau galima sa
vo prašymą pasiųsti Tėvų Mari
jonų Misijų Vedėjui.

PROGOS — OPPORTUNITIES

DELIKATESŲ IR GROSERIŲ 
KRAUTUVE North West Hidėje. 
Rinktinė krautuvė. įsteigta prieš 30 
m. Labai daug prekių. Modernūs 
įrengimai. 5 kainb. namas užpakaly 
krautuvės. Didelis kiemas. Savaitinės 
pajamos virš $1,400. Nuoma $110 į 
mėn. įskaitant ir namą. Tirštai ka
talikų apgyventa apylinkė. Čia yra 
nepaprastu proga durbščiai porui įai-t 
gyti gerą. pirkinį. Kreiptis į savinin
ką tel. SITIng 7-2255.

I.IQVOR STOKE-TAVERNA. įreng
ta virtuvė. Nepaprastai geroj vietoj 
North Sidėje, prie kampo. įsteigta 
prieš 23 metus. Ypatingai gera pro
ga partneriams arba šeimai. Savi
ninkus eina pensijon. Rašyti — Box 
S-754, Drangas, 2334 S. Oakley Ąve., 
Chicago 8, III.

HELP WANTED MOTERYS

BOOKKEEPER-TYPIST 

Good salary

Pleasant working conditions 
40 hour week

SUNBEAM HEATING AND 

AIR CONDITIONING

1919 W. 19th St. 

CAnal 6-4024

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERT1SEMENTS
"DRAUGAS" AGENCY

55 East YVa-shington Street 
Tel. DEarborn L-2434

2334 Sountb Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641 

—'Otaoi . ,, aoBotrr*

IIELP WANTED MOTERYS

Elevator Operator

Wlll train an attractivc and pleas

ant young wonian. Uniforma fur- 

nished. Pernianont, 20% discount. 

Other benefits.

Apply Personncl 5th floor.

MADIGANS 

4030 W. Madison

GIRL
For general officc work 
Liglit typing, 5-day weck 

Paid vacation 
Apply Baby’s Valet

423 N. Spauldtag 
Van Buren 6-6777 '

HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS

REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir IN8UR. BROKERI? 

LIETUVIŲ AUDITORU A 

8133 So. Balsted St.

Ph. DAnobe 6-1793 
Padeda pirkit! . parduoti nzuilu 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
Iraudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 7-lst St. — WA1. 5-0015

Prieš pirkdami ar parduodam 
aamus, biznais, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOB 

8405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5030

PRoepeet 8-357S (vak. Ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltls f

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfield, tek LAf. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—1 2 Ir 4—7 vai 
vak. šeštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v 

Trečladinelals uždaryta

LEGULO, Department D. 

618 W. Eddy St. Chicago 34, IU.

AUTOMOBILKS — TRUURS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O S I 
lietuviška gazolino stotis g auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. W ESTERA A V E., I’R 8-9533

Pranešame giminėms draugams ir pažįstamiems, kad myli
mas vyras ir tėvas

A. | A.

PETRAS BABARSKIS
mirė 1956 m. kovo 4 <1. Kūnas pašarvotas A. M. Phillips ko
plyčioje, 3307 Lituaniea Avė. Ijaidotuvėis įvyks trečiadienį, kovo 
7 d. Iš koplyčios 8:3(1 vai. lydimas į Šv. Jurgio purap. bažny
čią, po pamaldų laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę: žmona ir sūn?.s.
Namų adresas: 3117 So. Kiuerahl Avė. Koplyčios telefonas: 

YArds 7-3401,

AEROJET
in

SĄCRAMENTO

CALIFORNIA 
A LEADER IN THE FIELD 0F 

ROCKET PROPULSION
Offers nutetanding opportunities and diversified assign- 
ments on long range programa.

Positions New Open for—_
ENGINEERS

MECHANICAL
AERONAUTICAL

CHEMICAL ‘
for

TESTING DESIGN RESEARCH DEVELOPMENT
To work in the following fields — Hydraulic com- 
pressible and incompressible fluid dynamies, liquid atom 
ization, mass and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thermodynamies, strength of matcrials, spark 
systems, combustion and high pressure flow systems, 
vibrations phenomena, gas turbines, pumps.

STRESS ANALYSTS
Experienccd in aireraft struotures, and aireraft propul- 
sion systems.

SYSTEM ANALYSTS
analysts aireraft and

Kas nori namų, farrnų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INOOME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9010 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

TCl. HUdson 3-7828
Namų PItospect 8-2530

Parduodamas namas šv. Leono pa
rapijos apylinkėje, arti 79-tos gat
vės ir Vincennes avė., 2-jų augštų 
medinis namas; šiltu vandeniu ap
šildymas pirmame aukšte; abu butai 
šešių kambarių; labai gerame stovy
je; geras automobiliui garažas; arti
mas susisiekimas su miestu ir gra
žus rajonas. Namas parduodamas 
dėl mirties. Skambinkite vakarais 
tarp 6 ir 8 vai. ir iki 3-čios vai. po
piet sekmadienį: Vincennes 0-7881.

83,000 įmokėdami pirksite nuosavy
bę su $2,400 metinių pajamų. Mūri
nis 5 ir 4 kamb. 3 autom, garažas 
sunkvežimiams. Pajamų iš krautu
vės. Pilnas rūsys. Pilna kaina tiktai 
$10,900. Arti 24th ir So. Homan 
Avė. SVOBODA, 3731) \V. 20th St., 
telefonas UAtvndule 1-7038.

M1MCEEEA N EX> UM 

(vairūs Dalykai

BSME, BSAE experienced 
missile propulsion systems.

m

Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams

DALYVAUTI STATYBOS FONDO BANKETE
Sekmadienį, kovo 18 d., 1956 m.; 6:00 v. v.

SHERMAN VIEŠBUTYJE, Clark ir Randoiph gatvių kampas, Chicago, Illinois
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Gražioji Sherman viešbučio sale
Naujos patalpos DRAUGO spaustuvei, redakcijai ir administracijai jau dabar atatomoe. 

Statybos Fondo vajus dabar eina pirmyn ir vienas is svarbesnių vajaus parengimų yra šis ban
ketas. Dalyvaujant bankete yra geras būdas paremti Statybos Fondą.

šis iškilmingas banketas paminės kertinio akmens šventinimą, kuris įvyks kovo 17 d., 1956 
m., dieną prieš banketą, šiame didžiajame bankete dalyvauja: J. E. Kardinolas Samucl Stritch, 
Chieagos arkidiocezijos arkivyskupas; Chicagos majoras Richard J. Daley, Vyskupas Vincentas 
Brizgys. ir daug kitų žymių Chicagos valdininkų, biznierių ir profesijonalų.

Meninę programos dalį išpildys S. BARANAUSKAS: jam akompanuos A. Kučiūnus.
Kviečiame ir Jus dalyvauti, brangūs DRAUGO skaitytojai.
Biletų kaina $25.00 asmeniui: Prie stalo yra 10 vietų.

Užsakymus siųskite: KUN. VINCAS PARULIS, MIC.
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

HELI* WANTED — VYRAI

VYRAI
IKI 40 METŲ AMŽIAUS
Išmokti sekančius amatus:

AUTOMOBILIŲ BODY IK 

FENDERIŲ MECHANIKAI

PLASTIKINIŲ MODELIŲ 

DIRBĖJAI

MĖTAU) TEKINTOJAI

Devyniasdešimt penki iki šim
to dolerių j savaitę pradžiai.
• Draudimas nemokamai
• Antvalandžiai

Pirma, antra ir trečia pamaina. 
Nepaprastai gera ateitis.

Darbo ofisas atdaras šešta
dienį iki 1 valandos popiet.

NATIONAL LEAD

COMPANY

1710 S Peoria St.
Tel. — CAnal 6-3710

MR. WALTERS
EXPERIENCED MASSEUR

Salary and bours ojmhi. Good op- 
portunity l'or right man.

Apply Mr. Freitag 
S0UTHT0WN YMCA

6545 S. Union, WE 6-7306

UELDERS
MACHINISTS

KULI. TIME — PAID VACATION 
Ideal Working Conditions 

I'lenty of Overtime
J & L Engineering Co., Ine. 

11)3 St.. Desplaines 
VAnderboHt 7-1914

JAUTIENOS MfcSINETGJAI 
IR PJAUSTYTOJAI

Prityrę. Pastovus darbas. Geras at
lyginimas. Tel. MR. OATE8 —

AUstin 7^166

OFFICE BOYS 
SHOF BOYS

Eseellent opjiortunity. Variety oi 
work. Mušt be nitelligont, ambitiuus.

Personai Serviee Co.
3417 \V. 27th st.

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Coders Analysts
Programmere
Experienced and trainecg\

METALLURGISTS
For failure investigation, matcrial property testing, new 
material cvaluation, nondestructive testing, cxpcrience 
in stainless Steel super alloys and light materials pre- 
ferred.

ELECTRICAL and ELECTRONIC ENGINEERS
For control system design, reliability testing, magnetic 
Circuit elcments design and application.

Also DRAFTSMEN
Detail-Design-Layout

CHICAGO INTERVIEWS
Fcbruary 27th tx» Mareli (Ith 

MR. JOHN GAY
Enginecring Rcpresentative

FRanklin 2-2100 .
Firm committment may be made at this tune.
U. S. Citizenship Required.
If unable to apply—send resume to Pcrsonnel Diroetor.

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. Box 1947
SACRAMENTO, CALIFORNIA

KubskUary of The General Tire And Rubber Cnuip&oy

LIKT. APDltAUDŲ AGENTfRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi 

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kltui
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENC> 
5000 S. Ashland Avė., Chicago 30, III

ŠILDYMAS
A. Stančiansk&s ir A. Lapkui

jnatoliuo.ia visų geriausių Amen 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
milą pečius (fumaces), visų dy 
ižių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardof 
darbus.
1546 S 49th COURT, CICERO

Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLvmpi 
2-6752 ir OLympic 2-8492

flooTsanding
AND REFINISHING

LOW PR1CES 
FREE EST1MATES 

CApitol 7-3494

tOlllllllIIIHHm!HlllllllltWIIWI’Mlll”||ii||M»»»»*"’"«M: imi illlitmuilllllllilllillllllllII'IIIIHIIIIIIIb

PERSONALIZED 
DECORATING PROGRAM 
l’OR THE HOME MAKE’.t

Learn lo develop your own naltiral 
Creative lalent, be imtividual and 
espresH lt iii your lionie witti self- 
■Ollfidenee.

Call HY. 3-'721
—liiiiiliiiilii'iiiiiitiiuiimihiiiii .biimu.i,. ’ ■ ..‘i.- ■ ij.hiuuri i»;ii!Įi 'i.imii'irs

FURNACE & BOILER. REPAIRS
INKTALLATION & CLEAMSG 

GAS & O1L GOSVĖitSIGNS 
Free estimates — FlfA tonus

8ULLIVAN HEATING SERVICE 
6604 S. Ashland PRospoct 8-1980

s

BUILDING & REMODELING 
NAMŲ STATYBA

K EMODEL1N G—R EPAIRIN G
Rumpus Rooms 

Attic, Basement Flata
Porch Enclcsures 
Free Estimates

J. IPI tlLITO & SON
BRunswick 8-2768 

' ■  . . - ■
KONTKAKTORIUS 

STANBARI) III IM4ERS, INU. 
2523 \V. 0!) st. Chicago 29, III.,

Pltospi'ckt 8-37)12
A. OINTNER1H— pirmininkas 

V. K. PETKAI SKAS -— stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
* stalo namus pardavimui,
* priima užsakymus,
* atlieka remonlo darbus.
* įrengia uluminijaus įaugus ir 

<1 uris.

V. ŠIMKUS

(vairūs ludaisyiuai ir pardavimas.
Jei ivu-ile pirkti ar užsakyti namą, 
kuris liūtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Nusitarti šaukite RElianec 5-8202 
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir taipgi

. sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.
Adresai*: 46-15 S. Keating Avė.

CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja Benus. Kreipkitės:

Tel. — lIEmloek 4-5881

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiliiliiiiu
5 IJETUVIU STATYBOS Į 
1 BENDROVE

MŪRAS I
BLIIDERS, INO.

Stato gyvenamuosius na- = 
mus, ofisus ir krautuves pa- = 
gal standartinius planus ar = 
individualinius pageidavimus. = 

Įvairūs patarimai staty- E 
bos bei finansavimo reika- 5 

S lais, skiciniai planai ir na- E 
E mų įkainavimas nemokamai. Ę 
S Statybos reikalais kreiptis E 
5 J reikalų vedėja šiuo adresu: S
| J 0 N A S S T A N K U S i
5 kasdien nuo 4 vai. popiet. =

.E TeL PRospect 8-2018 arba =
Kcillkitc DrdllJJį. | 88A0 8O.dCAMraELL AVEU =

Chicago 29, Dlinoia
Št'lilinni'ilIilIlIlUlIlUieUUUUlUlUUUL'

VAN ŠTEDFM MOVERS

EXPERIENCED — INKUKED 
SMALŲ OR LARGE JOBS 
Šlovės, Refrigerators, Ele. 

Ali Furnituro Covered
Call BErkslijre 7-2930

Dovs or Eveniiigs



Pirmadienis, kovo 5, 1956. DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KANADOJE
Windsor, Ont.

Maldos už Lietuvos 

išlaisvinimą

Vasario 16-ji atšvęsta vasa
rio 19 d. Vasario 18 d. CBE ra
dijo stotis davė šiai mūsų bran
giai šventei paminėti ištisą pus
valandį. Pusvalandis pravestas 
anglų kalba pasigėrėtinai. Radi
jo pusvalandis tikrai dau^ pa
sitarnavo propagandiniam ir in
formaciniam mūsų tautos padė
ties vaizdui susidaryti kanadie
čių plačiajai visuomenei.

Vasario 19 d. buvo iškilmin
gos pamaldos kroatų bažnyčio
je. Pamaldas atlaikė ir pritai
kintą šventei pamokslą pasakė 
kun. V. Rudzinskas. Pirmą kar
tą bažnyčioje matėme Kanados 
ir Lietuvos vėliavas, asistuo
jant Windsoro ateitininkams. 
Choro gražios giesmės visus jun 
gė maldai už Lietuvos išlaisvi
nimą.

Po pamaldų Ukrainiečių sa
lėje įvyko oficiali minėjimo da

lis. Pradedant minėjimą Vyt. 
Kačinsko rūpesčiu, atvyko vie
tos dienraščio "Windsor Star” 
reporteriai, kuriems suteikta ži
nių apie Vasario 16-tos šventę 
ir Lietuvos pavergimą. Minimo 
laikraščio pirmadienio laidoje 
buvo įdėta nuotrauka ir tuo 
pagarsintas Lietuvos vardas.

Minėjimo aktą pradėjo vietos 
K.L. B. valdybos pirm. Vyt. Ba- 
risas. Minėjime kalbą pasakė 
pulk. K. Škirpa. Nušvietė tuos 
kėl us, kurie tautą atvedė Va
sario 16-tos apsisprendimui.

Iš prezidiumo tarpo kalbėjo 
latvių ir ukrainiečių atstovai.

Meninėje dalyje vietos dekla- 
matorės N. Giedriūnaitė, M. Pa- 
kauskaitė, E. Ciuprinskaitė ir 
svečiai iš Detroito p-nios Mik
šienės teatro nariai B. Rackai- 
tė ir Alg. Pešys pasakė gražių 
eilėraščių. Vietos choras, veda
mas J. Sinkaus, padainavo ke
letą skambių dainų. Meninę da
lį pravedė valdybos sekretorius 
J. Urbonas. J. U.

IŠ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

— “Immaculate” leidykla lei
džia lietuvių kalba Šv. Tėvo Pi
jaus XII dekretą ir instrukci
jas, liečiančias Didžiosios Sa
vaitės liturgijos pakeitimus.
Brošiūrą galima užsisakyti:
Immaculate Conception Con- 
vent, R. F. D. 2, Putnam, Conn.

— I. Stankūnaitė, ne Stankū
nienė, kaip buvo klaidingai at
spausdinta viename šio laikraš
čio pranešime iš New Yorko, 
pianu palydėjo Operetės chorą, 
kai šis dainavo Vasario 16 mi
nėjime Webster Hali. Stankū
naitė yra to choro dirigento —
Juozo Stankūno — duktė. Ji ne 
tik talkina Operetės chorui, bet 
skambina ir solo. Su tėvais gy
vena New Jersey valstybėje.

— Daugiau dailininkų į New 
Yorką. Neseniai atsikėlusi į 
New Yorką dail. P. Puziną, ku

ris čia atvyko iš Los Angeles,, 
netrukus žada pasekti ir dail. 
Ant. Rūkštelė, kuris šiuo me
tu dar tebegyvena Los Ange
les, bet jau rengiasi kelionei. 
Dail. Rūkštelė į Los Angeles 
neseniai atvyko iš Australijos, 
kurioje praleido šešerius me
tus. Kartu su juo į New Yorką 
atvyks ir jo žmona dainininkė 
ir dvi jų dukros. Lietuvoje dail. 
Rūkštelė dirbo Vyt. D. muzė- 
jaus etnografijos skyriuje.

’ Taipgi New Yorke kalbama, 
kad ir dail. Pov. Kaupas žada 
atsikelti iš Chicagos. Šiuo me
tu New Yorke jau yra ir dau
giau iš Chicagos atsikėlusių 
dailininkų. Tai Alb. Elskus, Ro
mas Viesulas ir dail. Mikšys. O 
dail. Puzinas, kuris dabar New 
Yorke kuriasi, atsikėlęs iš Los 
Angeles, savo metu jau yra 
gyvenęs New Yorke. Apsukęs

ratą, pro- Havajus ir Holly- 
vvoodą, jis ir vėl sugrįžo į New 
Yorką. Turėdamas holivūdiškų 
pažinčių su Broadvvayaus akto
riais, jis dabar jau piešia kai- 
kurių jų portretus.

t
Padidinęs newyorkiečių dai

lininkų šeimą, dail. Puzinas 
tuojau pat įsijungė į jų veiklą. 
Jis su dailininkų grupe jau da
lyvauja vienoje parodoje (Al- 
maus galerijoje), o vasarai 
rengiasi dalyvauti ir Pranės 
Lapienės vasarvietėje ruošia
moje parodoje, kurioje, be jo, 
dar dalyvaus Č. Janušas, H. 
Kulber, S. Plechavičienė, Vit
kus ii’ kiti.

— Dr. Juozas Pajaujis, kal
bėdamas New Yorke per Vasa
rio 16 minėjimą IVebstcr Hali, 
tarp kitų dalykų, pareiškė: 
“Pageidaujame ir reikalauja
me visų laisvinimo veiksnių 
vienybės. Vienas turi būti ko
mitetas ir vienas fondas, kaip 
viena yra visų mūsų tėvynė.”

— Akademija-koncertas ren
giama New Y'orke kovo 17 d., 
minint Lietuves teatro 35 m. 
sukaktį. Parengimas įvyks Car- 
negie Recital Hali. Pradžia 8 
vai. popiet. Koncerto progra
mą atliks buvę to teatro me
nininkai.

— Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Los Angeles, Calif., Į 
apylinkė savo susirinkime, įvy- ■ 
kusiame š. m. vasario 26 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos j 
salėje, priėmė 1956 metų veik
los planą ir sąmatą. Į susirin
kimą buvo atsilankęs gražus 
būrys lietuvių. Iš žymesnių as
menų matėsi prof. M. Biržiška, 
dr. P. Raulinaitis, dail. Rūkštę- 
lė ir kit. Naujoji valdyba, ku
rią sudaro pirm. dr. K. Almi
nas, vicepirmininkai — Alg. 
Avižienis ir L. Valiukas, sekr. 
Vai. Varnas (Varnauskas) ir 
kasininkas K. Laudanskas, pa
tiekė susirinkimui 1956 metų 
darbų planą. Darbų plane pa
minėtini užsimojimai išplėsti 
atskirų komisijų veiklą: kultū
ros ir švietimo, visuomeninės 
(politinės), labdaros. Planuoja-'

J ma įjungti į Bendruomenės 
veiklą kiek galima daugiau 
jaunimo. Ta linkme pasidar
buoti pasiryžęs yra vicepirm. 
Alg. Avižienis, neseniaį atvykęs 
iš Chicagos, kur prieš metus 
ten baigęs inžinerijos mokslus. 
Pasisakyta už lituanistinės mo
kyklos rėmimą visomis išgalė
mis. Turima galvoje pravesti 
rudeniop spaudos platinimo va
jus. Pramatyti keli parengimai. 
Gailį gale bus stengiamasi su
registruoti kiek galima dau
giau lietuvių ir juos įtraukti į 
aktyviųjų narių eiles. Pirmieji 
žingsniai jau padaryti.

— Trečia dailininkų grupė
'Almaus galerijoje Grcat Necke 
j atidarė savo parodą, kurioje 
j išstatyta per dvideš mt kūrinių, 
j Paroda atidary ta vasario 25 d. 
j ir truks ligi kovo 31 d. Joje da
lyvaus Č. Janušas, Helen Kul
ber, Sofija Plechavičienė, Povi
las Puzinas ir William Vitkus.

Prieš tai Almaus galerijoje 
savo paveikslus jau buvo išsta
tę dar dvi dailininkų grupės: 
patys pirmiausi rodėsi jaunieji 
dailininkai, o vėliau V. K. Jo
nynas, Ad. Galdikas ir kt.

Perskaitę “Draugą'1 
kitiems!

duokite

Sukaktuvinių Melų Dovanos Taupyto jams

A. A.

JURGIS PETRAITIS
Gyveno 3231 So. Green Str., 

telefonus Vlctory 2-8424.
Mirė kovo 3 d., 1956 m., 10:- 

25 vai. vakare, sulaukęs 85 tn.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr., Naujamiesčio 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
58 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Uršulė (pagal tėvus Juo- 
delytė), dvi dukterys — l<’run- 
ees Metke, žentas Theopllile, 
Adelė Poplis, žentas Jonas, sū
nus Antanas, marti Stella, po
sūnis Albinas Skukas, marti 
Matilda, aštuoni anūkai, trys 
proanūkai, sesuo Ona Karlevi- 
čius su šeima, švogeriai Juoza
pas ir Adomas Juodeliai su šei
momis ir kiti giminės Amerikoj. 
Lietuvoje likęs brolis Povilas 
ir giminės.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų Draugijos.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Li- 
tuaniea Avė. Laidotuvės jvyks 
ketvirtad.,' kovo 8 d. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas j šv. Jurgio parap. bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sū
nus, žentui, nuirti ir visi kiti gi
mines.

1-aid. direkt. Ant. M. Phil
lips, tel. YArds 7-3401.

Renikik dien. Draugą!

A. j* A.

ALEKSANDRA BALTUŠKA
Gyveno 4940 South Keeler Avenue

Mirė kovo 2 d., 1956, 8:55 vai. vak., sulaukus pusės amžiaus.
Gimė l-iatvijoje. Amerikoje išgyveno 6 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyias Petras ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas S. (’. Laekawiez. kopi. 2424 VV. OOtli St. 
Laidotuves įvyks antrai!., kovo 6 d., iš koplyčios 9:15 vai. ryto 

bus atlydėta į Gimimo P-lės Švė. parapijos bažnyčią kurioje įvyks 

gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras.

Laid. direkt. Steponas C. Laekavviez, tel. REpublie 7-1213.

O
ET

-M

VIKTORIJA BUČINSKAS
Gyveno 4623 SO. Paulina St.

Mirė kovo 2 d„ 1956, 7:00
vai. vakare, sulaukus 75 m. am 
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio, Šiluvos para
pijos.

Amerikoje išgyveno 6% m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Jonas su šeima ir Pet
ras su šeima; .brolis Antanas ir 
jo šeima ir kiti giminės,, drau
gai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Zigmanto 
Zudyckio koplyčioje 1646 W. 
46 St.

laidotuvės jvyks antradv, ko
vo 6 d., iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus 
parapijos bunžyčią, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: sūnūs ir brolis su 
šeimom.

laidotuvių direktorius Zig
mantas Zudyekis. Tel. Yards 
7-0781.

Skelbtis “DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*. •

A. A.
ANNA GARBUMAS

(po tėvais Svotelis)

Gyveno 242 4 W. 45th St., te
lefonas LAfayette 3-8043.

Mirė kovo 3 d., 1956 m., su
laukusi pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
kaviškio apskr., Keturvalakių 
parap., Būdviečių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Andrius, sūnus F'rank šne
kutis, sesuo Uršulė Jurkšas, 
švogeris Juozapas, jų duktė Ali
nu Martinkus su šeima, jų sū
nus John York su šeima ir ki
ti giminės, draugai bei pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 6812 š. West- 
ern Avė. iaiidotuvės jvyks tre
čiadienį, kovo 7 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Nekalto Prasidėjimo purapijos 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras, sūnus Ir ki
ti gimines.

laidotuvių direktorius Ant. 
Petkus, tel. GRovehill 6-2345.

UODfitlO VALANDOJ 
Arafcftt

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ MMUMOBIAI - ,

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7-M04 — 7-MH Automobiliam* vieta 
kurt* gyvena kitos* miesto dalyse; gauslaM

koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVL 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

Nuliūdę: Giminės.

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
,sukaktį. Šia proga bendroves vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba pado; į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą su termo
metru arba, puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran
kų plastikini arba nailoninį shopping bag (krepšį pirki
niams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do- j 
kumentams laikyti arba perlu karolius.

CRANE SAVINGS
AND tOAN ASSOCIATION 

2555 We$t 471h Street LAfayette 3-1083
B. lt. Pietkieuii-z, prez.; I-.. lt. I'ietkeu iez, sekr. ir advokatas

Motume uukštus dii id'-ndus. KešiuoJuiiie čekius. I’nįduoda rn<‘ 
ir išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui.

ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN. APDILAI STA Iki kilt,IMKI
DARBO VALANDOS: piitnail. ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai, vak.; 
antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 5; trečiadienį uždaryta, 
o šeštadieniai.s nuo 9 valandos iki vidudienio.

A. A.

WILLIAM EMPAKARIS
Gyveno 6419 So. Maplevvood Avė.

Milė kovo 1 d., 1956, 2 vai. popiet, sulaukęs puses amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskričio, Ilguvos parap? 

jos, Dulinčiškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 45 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers vaikai: Gerardas Sei- 

butis, Dr. Leonas Seibutis, jo žmona Brigita, jų duktė Re
gina; Mirusių pusbrolių žmonos: Ona Gribin, jos dukterys: 
Mary Gribin ir Ona Calabrese, jos vyras Sam, Petronėlė Gri
bin, jos sūnus Jonas, jo žmona Pranciška ir jų šeima; pus
brolis Edvardas Empakaris su šeima (gyv. Toronto Kanada); 
kiti giminės, draugai ir pažįstami Chicagoje. Lietuvoje liko 
daug giminių.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 6845 S. Western Avė.
Laidotuvės jvyks pirmad. kovo 5 d., iš koplyčios 1 vai. 

popiet bus nulydėtas į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mu® dalyvauti šiose laidotuvėse.

JOHN r. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

460507 South Hermitage Avenue
TeL YA 7-1741-2 ii LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Tel. YArds 7-1138.

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR. NELSON

- HA V ĮNINKU -

SAINT CASIMIR 

MONUMENTCO 

1814 W«rt 11 tttl JttMt
▼Iena* blokas ano kapiniu.

•td&aoiiaa paminklam* plaa« 
pasirinkimą* mieste.

T«UL CEduerait 3-S335

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILIA GMJNYCIA
Gerlausina Kėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

244* YVKHT «3RI> STREET 
Tel. PKospect M-OMKS ir PR 8-0*34

PIRKITE APSAUGOS BONUS

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS Iii PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ OtKI ĮHTAIGIME. Al KŠČ4 ALKIAS, NAl .1AI PADIDINTAS DIVIDENDAS Ii* PAIP PI’ INVESTMEN-
Tl SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL. BONUS. KALfiDI,! IR VAKAUI.il SKYRIAI. GALITE TAUPYTI III PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/IUI PATARNAVIMAS NARIAMS. I AK LIČIAM IK 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PAKKO1AJS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. St ŽINOT MCSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN

FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL 6-7575.

CHICAGO SAVINGS and LOBN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 V AL. — H V AL.; ANTRAJD. IR PENKT 0 UU 4 VAK.; KLT. » IKI H vai. vak.; Treč UŽDARYTA VISA DIENA. CL0T. 9 UU 2 POPIET

BUBANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

i Ambulanaų patam*- Mes turime koplyčia*
I vimaa dieną Ir nak- ET Chicago* Ir
11|, Reikale šaukite Roeelando dalyse ir

mu*> tuojau patarnaujame

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

INTAKAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West Ktth STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveroide, m. Tel. OLympie 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YAlds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel COmmodore 4-2228

IUROIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. Tel. VArd, 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ūl. TeL OLympie 2-1003

ZIGMUUC (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET Y Ardu 7-0781

STEPONAS C. LACKAVYICZ
2424 W. flOth STREET REpoMie 7-1213
2514 W. 2Srd PLACE Vlrgfeita 7-6672

VAKAUI.il
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Wtn. KAREIVA SUTRAUKĖ 30 SVEČIŲ 

Į BANKETĄ

X Chicagos estai paminėjo 
Estijos nepriklausomybės su
kaktį vasario 25 d. Suomių 
Bendruomenės salėje, 4219 N. 
Lincoln Avė.

Programa susidėjo iš kalbos, 
sveikinimų, dainų ir smuiko so
lo. Kalbą pasakė buvęs min. J. 
Holberg. Sveikino Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis, Latvių 
Draugijos pirmininkas A. Bu
mams ir suomių atstovas. Mu
zikinę dalį atliko Chicagos es
tų choras ir smuikininkas J. 
Jakobson, akompanuojant lat
viui prof. A. Dobrovolskiui.

Visos apeigos truko 1 valan
dą 45 minučių. Žmonių buvo 
apie 4—5 šimtai.

X Lietuvos kons. P. Dauž
vardis oficialiai dalyvavo Chi- 
cago World Trade konferenci
joje vasario 28—29 dienomis. 
Konferenciją sudarė pramoni
ninkai, eksporteriai, transpor
teriai, universitetų ekonomis
tai, Amerikos (State ir Com- 
merce departamentų) ir sveti
mų valstybių atstovai. Vien tik 
konsularinių atstovų spausdin
tame sąraše buvo 28. Viso at
stovų buvo daugiau 600. Pa
skaitas skaitė valdžios ir užsie
ninių prekybos įmonių atstovai.

X Dr. Romas Gineitis su
žmona, dantų gydytoja Jadvy
ga Katarskyte (kun. V. Katar- 
skio sesute), iš Dayton, Ohio, 
savaitei buvo atvykę į Chicagą, 
dalyvavo klinikinės medicinos 
gydytojų suvažiavime. Sve
čiams pagerbti daktarų Pruns- 
kių namuose buvo suruoštos 
vaišės. Drauge atšvęstos dr. 
Albinos Prunskienės vardinės 
ir pašventinti namai, kuriuose 
dr. Vlado Prunskio šeima nau
jai įsikūrė.

X Dr. Antanas Milaknis, bu
vęs Kauno Veterinarijos Aka
demijos docentas, parazitologi
jos ir zoologijos katedros vedė
jas, šiaurinėje Chicagos dalyje 
nupirko dviejų augštų namus. 
Pirmame augšte įrengė ir jau 
atidarė modernišką gyvulių li
goninę, o antrame yra butas, 
į kurį netrukus persikels gy
venti. Adresas: 5638 N. West- 
ern Avė. Tel. LOngbeach 1- 
1433.

X Šatrijos Raganos-Marijos 
Pečkauskaitės 25-rių metų mir
ties minėjimo programa susidės 
iš dviejų dalių: paskaitos ir 
meninės dalies, kurios apims 
velionės gyvenimą ir kūrybą. 
Minėjimas bus balandžio 8 d. 
Marijos Augštesniosios mokyk
los salėje.

X Akademikų Skautų tradi
ciniame baliuje š. m. balandžio 
7 d. bus proga pamatyti p. Vel- 
basio baletą. Šokiams gros Br. 
Jonušo orkestras.

X “Lituanicos” Skautų tun
to konkursui aukojo po $25 
L. S, Ramovė ir T. K. sambū
ris, $15 — L. vyrų croras ir 
$5 p. Penčyla.

Tarp pirmaujančių, energin
gų čikagiečių žymią vietą už
ima William Kareiva, gyvenąs 
4644 S. Paulina avė. Jis jau su
traukė 30 svečių į “Draugo” 
Statybos banketą, įvyksiantį 
kovo mėn. 18 d. 6 v. v. Sher- 
man viešbutyje. Čia jie užims 
tris stalus, atnešdami spaudos 
reikalui $750.

Wm. Kareiva yra kilęs iš 
šviesiosios Suvalkijos, iš Kudir-

tais balandžio 26 d. atvyko į 
Ameriką pas savo brolius. Tai
gi, šiemet sueina 50 metų, kaip 
jisai yra šioje šalyje.

Iš pradžių buvo sustojęs Ma- 
hanoy City. Paskiau persikėlė 
į Philadelphiją. Kaikurį laiką 
darbavosi vienoje dirbtuvėje, 
mokėsi audeklus ir kilimus aus
ti, prasilavino ir prie automo
bilių ir elektrotechnikoje.

1913 metais atvykęs į Chi-

CHICAGOS ŽINIOS
Pasaulio varguomenei

Chicagos katalikų bažnyčio
se sekmadienį buvo skaitomas 
kardinolo Stritch laiškas, ku
riame jis pranešė tikintiesiems, 
kad ateinantį sekmadienį, kovo

Minėjo popiežiaus sukaktį
Vakar popiežiui Pijui XII su-

Q i -i-“ y i -j'i -1^3° 80 metų ir ta sukaktis ka-9 melai kalėjimo už kudik, taUkų buvo diiaugsn,ingai pa.

Paul Bell, 22 m., nuteistas Iminėta. Dešimtys tūkstančių 
moksleivių ir suaugusių priėmė 
šv. Komuni ją popiežiaus inten
cija.

kalėjiman iki 9 metų. Jis taip 
sukirto mergytei, 17 mėnesių 
amžiaus, kad ši vėliau mirė. 
Mergytė buvo duktė moters, ku

VVm. Kareiva

kos Naumiesčio apylinkėse 
esančio Urbianti} kaimo. Jis 
turėjo pažintį ir su Vinco Ku
dirkos giminėmis. Tėvams mi
rus, likęs našlaičiu, 1906 mė

PAJIEŠKOJIMAS
PajloAkomas PRANAS KRVZIKAH 

(1950 m. buvo Omaha, Nebraska), 
sūnus Juozo, kilęs iš Kybartu apskr.. 
Teta prašo atsiliepti arba žinantieji 
apie JĮ pranešti šiuo adresu — Anna 
Kurmiškas, 3400 Man.son St., Drtmit 
(O), MicIiiKan.

gi pranešama, kad JAV vyriau
sybė iš savo supirktų maisto 
pertekliaus atsargų duoda dide
lius kiekius religinėms šalpos 
organizacijoms, kad jos dalintų 

cagą darbavosi prie automobi- varguomenei; tačiau tam reikia
lių. Būdamas gabus 

jisai perėjo į
versliniu

jas jisai perejo ; kiaušinių, 
sviesto ir sūrių prekybą. Per 
metus parduodavo tūkstančius 
dėžių tų produktų. Šioje preky
bos šakoje sėkmingai išdirbo 21 
metus. Tik karo metu teko iš 
jos pasitraukti, kai karinės 
įstaigos daugelį dalykų perėmė 
savo kontrolėm

Yra Dariaus-Girėno posto 
vadovybės narys, direktorius 
Lietuvių Vaizbos bute. Pri
klauso Šv. Kryžiaus parapijai. 
Visi jo vaikai išėję tos para
pijos lietuvišką mokyklą. Vie
nas sūnus išėjęs katalikišką 
karinę akademiją dabar tar
nauja kariuomenės žvalgyboje, 
kitas — yra šaldytuvų bizny
je. Duktė — ištekėjusi. Wm. 
Kareivos žmona — Elena Bra
zauskaitė — kaikurį laiką bu
vo mokytoja Šv. Kryžiaus par. 
mokykloje. Vienu iš jos moki
nių buvo garsusis sporto vado
vas Eddie Krause.

X Mėgstantieji gerą muziką
rodo didelį susidomėjimą FM 
radijo aparatais. Ligi šiol geri 
FM aparatai buvo gana bran
gūs. Dabar gi du amerikiečių 
jauni gabūs inžinieriai New 
Yorke pradėjo gaminti FM ra
dijo aparatus nauju būdu pigia 
kaina. Tokie aparatai Chicago- 
je buvo parduodami tik didžiau
siose krautuvėse: Marshall 
Field kompanijoje, Hudson- 
Ross ir kitur. Dabar juos gali
ma gauti ir lietuviškoje “Dai
nos” televizijos krautuvėje, 
3130 S. Halsted St., kurios sa
vininkas yra elektronikos inži
nierius A. Semėnas. Inž. A. Se
nienas, jau Lietuvoje žinomo 
diplomuoto radisto dėsčiusio 
apie radiją Vyt. Didž. univer
sitete Kaune ir turinčio 25 me
tų praktiką šioje srityje, išsa
mų straipsnį apie “High fide- 
lity” — muzikos perdavimą 
augštu grynumu — iš "Drau
go” kultūrinio priedo persi
spausdino lietuviškas savait
raštis “Mūsų Lietuva", leidžia
mas Sao Paule, Brazilijoje.

X PLSS Skaučių Seserijos 
Vadijos Akademikių skyrius 
ruošia priešvelykinę arbatėlę 
kovo mėn. 18 d. 3 vai. p. p. 
Augšt. Marijos mokyklos apa
tinėje mažoje salėje. Progra
moje bus vyr. skautės G. Dran- 
gelienės paskaita “Vilniaus ver
bos”. Po paskaitos muzikinė 
dalis ir Vilniaus verbų demon
stravimas. Taipgi norinčios ga
lės pamatyti Seselių Kazimie- 
riečių lietuviškų kryžių paro
dėlę. . Arbatėlėje bus dovanų 
paskirstymas, o taipgi atiteks 
ir laimingajai prie durų dova
na. Akademikės skautės tikisi, 
kad moterys gausiai dalyvaus. 
Norinčios dalyvauti tepraneša 
tel. GR 6-6510, arba raštu: A. 
Andriušaitytei, 6802 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, III.

11 d., bus daroma rinkliava pa-irios bute jis gyveno. Jis aiški- 
saulio varguomenei šelpti. Taip nosi mergaitę mušęs, nes ji ne-

X Balys Brazdžionis kovo 
mėn. 11 d. 1 vai. ir 4 vai. p. p. 
rengia Lietuvių Auditorijoje 
įdomią kultūrinę programą, 
kurioje bus parodyta du sean
sai lietuviškojo kino. Spalvoto
ji filmą, kuri buvo sukama 
dvejus metus Chicagoje. paro
do įvairias šventes, susirinki
mus, sukaktuvinius minėjimus, 
parodas, piknikus, jubilėjus ir 
kitus viešus pasirodymus. Ten 
kiekvienas pamatys save kino 
ekrane.

X Studentų Ateitininkų Chi
cagos draugovė iš 85? dolerių, 
gautų Naujų Metų sutikimo pa
rengime, paskyrė po 75 dol. 
Vasario 16-tos ir Saleziečių 
gimnazijom. Dalį pelno paskirs
tė ateitininkų reikalams: po 25 
dol. Vasario 16-tos ir Salezie
čių gimnazijų ateitininkams, 
100 dol. Ateitininkų Federaci
jos stovyklai, 100 dol. Chica
gos moksleiviams ateitinin
kams, 150 dol. Studentų Atei
tininkų Centro valdybai.

X Kap. B. Poškus, medicinos 
daktaras, kartu su šeima išvy
ko į Japoniją.

turėti lėšų. Surinktos katalikų 
aukos duos galimybę pasiųsti 
stambias siuntas misijų ir kitų 
kraštų varguomenei.

Kardinolas su savo laišku 
drauge išsiuntinėjo ir fotostati
nę kopiją popiežiaus Pijaus XII 
laiško, kuriame šv. Tėvas paša 
koja, kaip kasdien į jį kreipia
si įvairių nelaimių ištiktieji — 
potvynių atvejais, pabėgėlių 
daugybės. Popiežius teikia sa
vo apaštališką palaiminimą 
tiems, kurie skiria savo aukas 
nelaimingųjų gelbėjimui. 
$200,000.

Pagrobė brangenybių 
už $11,250

Chicagos universiteto kanc
lerio Lawrence A. Kimpton na
muose įvyko vagystė: pagrob
ta iš seifo brangenybių, kurių 
vertė $11,250. Kad brangeny
bės dingusios, pastebėjo kancle
rio žmona, atidariusi seifą, esan 
tį namų pastogėje. Kimpton šei
ma gyvena 5855 S. University. 
Policija spėja, kad brangenybes 
pavogė kas nors, kas žinojo sei
fo kombinaciją. Tardomas tar
naitės vyras. Jis suklupo pavar 
tojus melų detektorių. Tarp din 
gūsių brangenybių yra platinos 
žiedas, daug deimantų ir kitų 
brangakmenių. Brangenybės bu 
vo apdraustos.

Airių kultūros paroda
Chicagos universitetas pirma 

dienį atidarė parodą, kurioje 
bus pavaizduota airių kultūra 
per 1,400 metų. Paroda vyks 
Harper knygyne. Parodai pa
naudojama universiteto archy
vuose ir specialiose kolekcijose 
esantieji dalykai. Yra brangių, 
retų eksponatų.

Susirgimai difteritu
Nuo vasario 18 d. Chicagoj 

įregistruoti 27 susirgimai difte
ritu. Užkrečiamų ligų specialis
tai tariasi dėl priemonių tos li
gos plėtimuisi sustabdyti.

nustojusi verkti.

Užmiršo akinius — 
suvažinėjo traukinys

Charlotte Riordan, 63 m. am
žiaus .atvykusi į svečius iš Flo
ridos, buvo užmušta Pennsyl- 
vanijos linijos traukinio. Ji bu
vo užmiršusi akinius, grįžo pa
siimti pas savo pažįstamus. Tuo 
metu ant jų automobilio užlėkė 
traukinys. Su ja buvęs vyras 
spėjo iššokti, o ji — suvažinėta.

Tyrinės optometristus
Chicagos spaudoje iškelta, 

kad daugelis optometristų nerū 
pestingai tikrina pas juos atė
jusius ligonis, prirašo akinius 
be reikalo, kad tik būtų dides
nis pelnas. Valdžios įstaigos 
ruošiasi patikrinti optometris
tų darbuotę.
Mažėja mirtinos nelaimės

Mirtinos suiAsiekimo nelai- 
kaip kituose miestuose, š. m. 
sausio ir vasario mėn. buvo 
po 3,1 mirtis kiekvienam 10,000 
po 3,1 mirtis kiekvienam 10.000 
mašinų. Iš viso nelaiminguose 
atsitikimuose žuvo Chicagoje 
sausio mėn. 27 žmonės, vasario 
— 25.

Mėnuo kalėjimo 
januoliams

Chicagos teisėjas J. Butler 
nubaudė 30 d. kalėjimo du jau
nuoliu. Jų automobiliai buvo 
susikabinę bumperiais ir jie, po 
licijos vejami, lėkė 70 mylių 
greičiu, pravažiuodami porą rau 
donų šviesų.

Gina Lietuvos smuikininką
Chicagoje koncertavo iš Lie

tuvos kilęs smuikininkas Hei- 
fetz, drauge su Chicagos sim
foniniu orkestru, atlikdamas 
Jono Brahms koncertą smui
kui. Kritikai augštai vertina jo 
meisteriškumą.

Septintasis sūnus
Vadinamas šeimų teatras ko

vo 7 d. nuo 8 vai. 30 min. iki 
9 vai. v. Chicagos laiku per Mu
tual radijo tinklą duos specialią 
programą, pavadintą “Septinta
sis sūnus”, kur bus pagerbta 
Šv. Ignaco 400 .metų mirties su
kaktis. Muzikinę dalį atliks Mu
tual tinklo Don Lee orkestras.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

16 WGES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
SEfiTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SFIKAD. 8:30—#:30 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29, .JI. HEmlock 4-2418

7121 8o ROCKWELI ST

Duoną Ir (vairias skoningas 
buUuites kepa

RADIO SUl
I (lempos-dalvs-baterijos) 1
, TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėsc

—100% — 
^AJANTIOA. 

rZENITHI

BRUKO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. Oliffside 4-6376
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia Į visus artimuosius 

miestus.

PARKIIOLME SERVICE 
STAT1ON

5000 W. Germak Rd„ Cicero, DL 
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
William J. Grigelaitis, sav.

Vestuvių nuotraukos 
Sugštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė
Prccin Photo Studio

INO.
EDVARDAS TTI.I8. sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

lAi-DOm

ĮILUtelevision
l(sav. inj, A. Semžnas)l

L3130S.Halited-DA6-6887J

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
• SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVE

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento.

ZENONAS NOMEIKA yra gar
siojo prancūzų vargonų muzi
kos profesoriaus DUPRE mo
kinys ir dideliu pasisekimu 
koncertavęs Prancūzijoj, Vo
kietijoj, Lietuvoj, Kanadoj ii 
Amerikoje.

Matematikių varžybos
Mundelein kolegijos patalpo

se, Chicagoje, įvyko ma
tematikos uždavinių sprendimo 
varžybos, kuriose dalyvavo 60 
gabiausių matematikių iš 20 
augšt esnių jų katalikų mokyklų 
Chicagos apylinkėje.

KAS KĄ IR KUR
— Moterų Sąjungos 48-tos kp. 

Cicero, III. susirinkimas bus ko
vo 5 d. 7 :30 vai. vak. šv. Anta
no parapijos mokyklos kambary
je. Visos narės kviečiamos į su
sirinkimą ir prašomos užsimokė
ti nario mokestį už 1956 m. At
siveskite naujų narių. Valdyba

— Moterų Sąjungos Chicagos
apskrities susirinkimas bus kovo 
11 d. 2 vai. p.p. šv. Jurgio para
pijos salėje. Kuopų atstovės kvie
čiamos į susirinkimą.

Raštininkė
— Moterų Sąjungos 20-tos kuo

pos susirinkimas bus kovo 6 d. 8 
vai. vak. Švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
kambaryje.

=3^
SINCLAIR Gazolino Stotis

PAGALBA"11

__  Sav. Ant. Stanevičius
Taisome automobilių motorus. Lyginame įdauži mus ir 

įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 
Parduodame akumiliatorius, padangas ir kL automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. REpublic 7-9842. Namų tel. WAIbrook 5-5934

C afr • i i i į 11 .i g i Į .n; 11, i

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas! 
11 gabalų — tiktai už $169.00 1 t!£žf5£i 1 ► *

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas «ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley S-4711

Felix Raudonis, sav. Ir menadžeris 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.

JONAS GRADIMSKflS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 

“Parduodam pigiau, taigom geriau’*
J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Addresa System) išnuomavimui

Choro vedfijaa 
K. Steponavičius,

savininkas

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.
Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.
DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

MES PRISTATOME ANGLIS BEI;
PEČIAUS ALIEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį1
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo l 

I kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. į
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa«1 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyno Avenue Tel. VIrginia 7-7097i

VARGONŲ VIRTUOZO ZENONO NOMEIKOS PIRMASIS 
VARGONŲ MUZIKOS KONCERTAS ČIKAGOJE

Bus š. m. kovo 11d. (sekmadienį) 3:30 valandą popiet Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 46th ir So. Hermitage Avė.

Po koncerto, 5 vai. p.p. Šv. 
Kryžiaus parap. salėje iškil
mingai atidaroma 

RELIGINIO MENO PARODA
Koncertas ir paroda ruošia

mi Liet. Bažnytinės Provinci
jos 30 m. sukakčiai paminėti.


