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LIETUVIAI BUV( SUSITIKĘ SU 1
Vilniaus krašto lietuvių sąjunga P ĮJ
New Yorko posėdy priimta į Vliką

SALOMĖJA NARKĖHONAITĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke 

NEW YORKAS. — Tris dienas užtrukę Vykiausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto posėdžiai padarė žymių pa'keitimų ir pačia
me Vliko sąstate ir jo statute. Posėdžiai vyko birželio 22—24 
dienomis Free Baltic House patalpose.

Ligi šiolei astuonias grupes
sudaręs Vlikas dabar jau turi ir 
devintą savo narį, kuriuų yra Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjunga.

Savo nutarimuose Vlikas dėl 
šios naujosios grupės šitaip sa
lto: „Priimti į Vilką Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungą kaip 
Rytų Lietuvos rezistencinį sąjū
dį“.

Nutarimas, kuris praėjo vien
balsiai, priimtas Martynui Bra- 
kui įnešus pasiūlymą. Brakas Vii 
ke yra Mažosios Lietuvos rezis
tencinio sąjūdžio atstovas, ir to
dėl tai buvo savotiškai reikšmin
gas sutapimas.

Vliko ir Rondo statutai

ko veiklą ir ypatingai apie tarp
tautinę padėtį.

Matulionis padarė platų pra
nešimą apie Vliko veiklą, o vė
liau jis dar atskirai kalbėjo apie 
Vliko santykius su kitais veiks
niais, pabrėždamas, kad ypač su 
Altu Vliko santykiai yra šilti.

Specialiai posėdžiams iš Vo
kietijos atvykusi Vykdomosios 
Tarybos pirmininkė Alena Deve- 
nienė apžvelgė savo pusės metų 
veiklą. Sustodama ties sunkiomis 
sąlygomis, kurtis susidaro dir
bant Vokietijoje, ji visdėlto tvir
tino, kad nesvarbu tai, jog nepa
togu dirbti, bet svarbu dirbti ten, 
kur galima daugiau nuveikti. Jos 
manymu, Vokietija vistiek yra 
ta šalis, kur Vykdomoji Taryba 
gali daugiausia pasidarbuoti prie

Respublikonų gubernatoriai patvirtina peticiją, kuria ragina prez. Eisenhowęrį kandidatuoti perrinki
mui. 48-toje metinėje gubernatorių konferencijoje Atlantic City, N.J. stovi' (iš kairės): Hali Good- 
win J. Knight, Christian A. Herter ir Joe Foss. (INS)
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Gvatemaloje
Karo stovis

GUATEMALA CITY, Guate- 
mala. — Po įvykusios studentų - 
policininkų kovos, kurioje žuvo 3 
studentai, 1 policininkas ir 20 as
menų buvo sužeista, antikomu
nistinė Guatemalos vyriausybė 
paskelbė karo stovį.

Paskutinėmis žiniomiš prane-

SENATORIAIS
•h I ' ‘

Lietuvių delegacija konferavo ( 
su dešimčia JAV senatorių

WASHINGTON, birž. 27. — Šiandien vadovaujančių senato
rių grupė specialioje konferencijoje prie pietų stalo priėmė J. E. 
vyskupą Brizgi, Antaną Rudį, Alto pirm. L. Šimutį ir Alto 
sekr. dr. P. Grigaitį.

Ši lietuvių delegacija buvo pa
kviesta šen. Paul Douglas pasi
tarti jo siūlomo amendmento 
prie užsienio paramos įstatymo 
reikalu.

Šioje konferencijoje dalyvavo 
10 senatorių. Senatoriaus Paul 
Douglas kosponsoriais sutiko bū
ti šen. Duss iš Penn. R., šen. Leh
man (D., N. Y.), šen. Humphrey 
(D., Minn.). Visi kiti senatoriai 
pažadėjo taip pat amendmentą 
remti.

Amendmentas gali būti patiek 
tas senato plenumui dar šią sa
vaitę ar 'kitos pradžioje. »

Jau nuo seniau prie Vliko ir 
Tautos Fondo statutų parengimo 
dirbusi visų grupių komisija šiai dabartinių sąlygų^ 
sesijai patiekė projektus, kurie,
nuodugniai išdiskutavus, buvo 
priimti.

Prie statuto naujovių galima 
priskirti tai, jog dabar, pavyz
džiui, nauja grupė gali būti į Vil
ką priimta ar iš jo išjungta trim 
ketvirtadaliais viso Vliko narių 
balsų. O anksčiau statute buvo, 
jog tai galima buvo atlikti ketu
riais penktadaliais Vlike dalyvau 
jančiųjų. Svarbus punktas yra ir 
tas, kuriame kalbama apie iš Vil
ko išstojusių grupių sugrįžimą. 
Tenai sakoma, kad tereikia tik 
raštiško pareiškimo Vliko prezi
diumo pirmininkui, pranešant 
grįžta.

Pagaliau galutinai patvirtin- 
apie tai, jog grupė į Vliką šu
tas punktas ir dėl Vliką sudaran
čių grupių atstovų skaičiaus, 
rėš tris atstovus su balsavimo 
Dabar Vlike kiekviena grupė tu- 
teise. Prieš tai Vlike kiekviena 
grupė turėjo tik vieną balsą.

Dėl bendradarbiavimo

Sesijoje nesykį įvairių praneši
mų proga prasiveržusios nuo 
monės dėl Vliko bendradarbiavi
mo su kitais veiksniais, o ypač su 
užsienyje esančiais Lietuvos dip
lomatais, sesijos pabaigoje sufor 
muluotos bendru pareiškimu.

Sesijos dalyviai konstatavo, 
jog min. Stasio Lozoraičio pa

Kitus pranešimus darė Vacį. 
Sidzikauskas apie tarptautinius 
reikalus, ir Pavergtąsias Tautas, 
J. Vilkaitis apie 20-tąjį komunis
tų partijos kongresą ir Lietuvą, 
prof. J. Kaminskas apie politinę 
veiklą, H. BJazas apie spaudą, K, 
Bielinis ir J. Pažemėnas apie lėšų 
telkimą, keturios Vliko komisi
jos pranešė apie savo veiklą. Tai 
dvi Lietuvos sienų komisijos — 
Rytų ir Vakarų, santykių su len
kais ir Lietuvos atstatymo komi
sija.

Apie šių metų antrojo pusme
čio Vliko sąmatą pranešė Pr. Vai 
nauskas, kuris taip pat referavo 
ir Vliko bei Tautos Fondo statu
tų projektus. Jis perskaitė ir Tau 
tos Fondo pranešimą, kuris buvo 
prisiųstas iš Vokietijos.

Vliko Kontrolės komisijos pra
nešimą perskaitė St. Lūšys.

Pranešimus lydėjo diskusijos, 
kurių ypač apsčiai atsirado ry
šium su Vliko ir diplomatų ben
dradarbiavimu.

Sesijos dalyviai

Posėdžiuose dalyvauti pirmą 
dieną buvo įsiregistravę dvide
šimt atstovų. Salia newyoririečių 
vlikininkų, buvo ir atstovas iš 
Kanados — Jonas Kardelis, Ne
priklausomos Lietuvos redakto
rius. Valstiečių liaudininkų dele-tiekti afituoni penktai nedaro ' vėHau dalyvav0 ir „ Wa 

baze, paartanmama bendradar- |„hinJ tono at k dr j Pajau. 
biavimui pasiekti. Laikydamasis į
tos nuomonės, jog bendradarbia
vimas tarp Vliko ir Lietuvos dip
lomatų, pabojant vieni kitų kom
petencijas ir esant abipusei pa
garbai, yra reikalingas ir pasi
tarnautų Lietuvos laisvinimui,
Vlikas pavedė savo pirmininkui 
tartis su Lietuvos diplomatų at
stovais. Tačiau nurodoma, jog to 
kie pasitarimai turi vykti turint 
galvoje 1952 m. birželių 7 d. Vil
ką sudariusių tada dešimties gru 
pių priimtu nusistatymu. Tas nu
sistatymas buvo suredaguotas 
Vlike dar tebesant ir tautininkų 
grupei ir jame buvo aptarta Vli- 
petencija bei tarpusavio santy- 
ko ir diplomatų padėtis’ir kom- 
kiai, bendrai Lietuvos laisvini- 
jnui dirbant.

Pranešimai apie Vliko veiklą ir 
apie tarptautinę padėtį

Posėdžiuose, kuriems vadova-irimai pasveikinti šios šalies pre- 
vo prezidiumo pirmininkas J. Ma 'zidentą, valstybės sekretorių Dul 
tulionis, padedamas R. Skipičio .les, Free Europe komiteto pir- 
Ir prof. J. Kaminsko, buvo pada- Įmininką Shepardson ir kt. Sesija 
ryta pranešimų bendrai apie Vii, uždaryta Lietuvos himnu.

Jis.
Posėdžiai buvo vieši, dalyvau

jant svečiams ir spaudos atsto
vams. Iš svečių buvo ir pik. K. 
Škirpa iš Washingtono, prel. J. 
Balkūnas iš New Yorko ir lt. 
Prelatas Vliko sesiją per jos ati
darymą pasveikino Balfo vardu. 
Pranešta,. kad anksčiau buvę pa 
siW3ti kvietimai dalyvauti posė 
džiuose ir Lietuvos min. Washing 
tone P. Žadeikiui bei Lietuvos 
Gen. Konsului Ncw Yorke J. 
Budriui.

Ateinančios sesijos reikalu nu
tarta, jog Vliko prezidiumas tu
rės nustatyti jos šaukimo laiką ir 
vietą. Buvo siūloma-ją šaukti Ka 
nadoje ar kur kitur, bet, atrodo, 
kad didžiuma palaikė ir vėl New 
Yorką.

Sesijos pabaigai priimti nuta-

Tito rusam šypsosi, o vakariečiam 
pataria nemažinti savo pajėgų

WASHINGTON. — Tuo tarpu kai Jugoslavijos prezidentas 
Tito viešai bičiuliavosi su Sov. Sąjungos vadais, jis Vakarų diplo
matams slaptai patarė nesumažinti savo karinių pajėgų. Tito taip 
pat kaikuriems žymesniems Vakarų atstovąms yra pareiškęs, jog 
jis nenori Atlanto pakto skilimo ar susilpninimo.

Šias maršalo Tito ir kitų svar-1 
besniųjų jugoslavų vyriausybės 
pareigūnų mintis perduoda Wa- 
shingtoną pasiekiantis slaptieji 
raportai.

Įspėjantis jį? žodžiai 

Tito vakariečius ' diplomatus

Mažėja Stalino vardų
MASKVA. — Stalino automo

bilių dirbtuvės, didžiausios savo 
rūšies visoje Sov. Sąjungoje, bu
vo perkrikštytos į Likhačev auto 
mobilių dirbtuves. Ivan Likha
čev, kuris mirė pereitą šeštadienį 
buvo auto transportąęijps minis- 
teris ir šio fabriko direktorius 
nuo 1926 iki 1950 metų. Jis buvo 
išmestas iš komunistų partijos 
centrinio komiteto 1941 m., bet

Užsidegė lėktuvas,
11 žuvusiųjų

R0SEWELL, N. M. — Didžiu
lis karo aviacijos, alyvą vežantis, 
lėktuvas užsidegė ore netoli Wai- 
ker areodromo ir jo liepsnose žu
vo 11 įgulos narių. Jis čia atliko 
tarnybinę praktiką. Žuvusiųjų 
vardai, kol visi nebus atpažinti, 
dar nėra skelbiami.

Šepilovas atvyko
į Lebanonę

BEIRUTAS, Lebanonas, — Ru 
sijos užsienių reikalų min. Dimi- 
tri Šepilovas, atvykęs iš Sirijos, 
čia susitiko su Lebanono vyriau
sybės nariais. Jis čia išbus tris 
dienas, o tada skris į Atėnus. Si
rijoje Šepilovas tarėsi Alžerijos 
ir Palestinos klausimais.

• Visai neseniai iš Uralo grį
žęs į Vakarus lietuvis, nuteistas 
25 metams ir nedaug teturėjęs 
galimybės išlikti gyvas, dabar ra 
dijo bangomis paskelbė, jog grį-Sama Jog ten yra to .«» ««£.

Juose yra sakoma, jog kalban
tis su Jugoslavijos vadais susida
ro įspūdis, kad jie „dirba abejo
se gatvės pusėse“.

Vienas vakariečių ambasado
rius yra išsireiškęs, kad Tito yra 
panašus į modernųjį Talleyrand, 
kuris yra buvęs Napoleono eros 
prancūzų užsienio reikalų minis- 
teris, mokėjęs gabiai prisidėti 
prie laiminčios pusės.

Palankus vakariečiams

Nežiūrint toli nuėjusio drau
giškumo su Sov. Sąjungos va
dais, Tito užakcentavo savo pasi
ryžimą palaikyti draugiškus san
tykius su Vakarų galybėmis. Ta
čiau, jis taip pat yra kritikavęs 
ir kelis vakariečių politikos žings 
nius.

Amerikiečių slaptoji žvalgyba 
pažymi, kad priešstalininis judė
jimas išėjo iš pramonės ir preky
bos vadovų, tuo tarpu Tito čia 
priešinasi ir sako, jog tai yra bu
vęs plačiųjų sovietų masių spau
dimas, kuris iššaukė pasikeiti
mus.

• Pirmu kart nuo bolševikų 
revoliucijos, Maskvos „Bolšoj“ 
teatro ložoje sėdėjo monarchas. 
Čia įvykusį baleto spektaklį ste
bėjo Irano šachas Rėza Pahlevi 
ir karalienė Soraya.

• Šiandien „Chicago Ameri
can“ paskyrė visą puslapį lietu
viams ryšium su Dainų švente. 
Ducdama daug žinių ir nuotrau
kų išlietuvių gyvenimo, antrašte 
„The Great Lithuanians“. Pusla- 

| pį paruošė Stasys Pieža'.
į y ’ ■

Kalendorius

j Birželio mėn. 28 d.: šv. Leo- 
I nas; lietuviški: Raugia ir Taugė- 
la.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:80.
% Oras Chicago je:

Oro biuras praneša: Chicago je 
ir jos apylinkėse šiandien — gied 
ra, temperatūra arti 80. Žemiau
sia naktį — apie 60. Penktadienį 
— daugumoje giedra ir šilčiau.

yra įspėjęs, jog Sq.v. Sąjungoje 
stiprios stalinistinės jėgos dirba 
prieš naująją politiką. Stalino pa 
taikūnai, jis sako, dar turi stip
rias pozicijas valstybės bei ko
munistų partijos augštesnėse 
grupėse. Jis kaip ,tik ir patarė, 
jog negalima neįvertinti šių ele
mentų.

Vienas iš Jugoslavijoš atėjęs 
autoritetingas pranešimas sako, 
jog jei dabartiniai Kremliaus va
dai bus įveikti, stalininių pase
kėjų pozicija vėl sustiprės ir su
darys jiems galimybę grįžti į val
džią.

J. T . už taikę 
Alžerijpje

JUNGTINES TAUTOS, N. Y. 
— Jungt. Tautų saugumo taryba 
paprašė Prancūziją iki rudens 
įgyvendinti Alžerijoje taiką. Ta
ryba šiuo reikalu diskutavo visą 
dieną antradietnį, bet negalėjo 
pradėti formalių debatų, kadangi 
balsavime buvo pasisakyta prieš 
juos. Balsai pasidalino 7:2 santy
kiu ir čia — už balsavo tik Ru
sija su Iranu, tuo tarpu kai Jugo
slavija ir Nacionalistinė Kinija 
susilaikė.

ir spaudos atstovams neleidžia
ma išsiųsti pranešimus į užsienį.

Šio maišto kaltininkais yra lai
komi komunistai ar jiems patai- 
daugumas yra buvę prokomunis- 
kaujantieji. Iš virš 200 suimtųjų 
tinio buv. prezidento Jacob Ar- 
benz režimo vadais.

Tuo pačiu metu politiniai nera
mumai yra užregistruoti ir kito
se Pietų Amerikos valstybėse. 
Peru valstybėje įvyko generali-

Trumpai iš visur
• Tarp repatrijuotų Vokieti

jon iš Rytprūsių vokiečių ran
dama visa eilė lietuviškomis pa
vardėmis arba kilusių iš lietuviS-j/ 
kų vietovių. Tai Marija Macys, 
Ida Spingaitė, T. Vindžius ir kiti. 
Kilimo vietovės arba gyvenvietės 
kitų nurodomos Rytprūsiuose to- 

, kios: Lipinskiai, Vitėnai, Dumei- 
nis streikas, sustabdęs visą pre- kaį( Lakštėnai, Pakamoniai ir kt. 
kybinį gyvenimą, taip kad čia pri
reikė vyriausybės įsikišimo. • Italijos vyriausybė stengia

si išaiškinti 65,000 italų likimą. 
Daugumas jų pateko sovietams 
per Dono kautynes. Iš jų ligi šiol 
grįžo apie 15,000. Sovietai pasa
kė, kad daugiau Sov. Sąjungoje 
italų nėra. Tačiau grįžę vokiečių 
karo belaisviai yra ten sutikę dar 
tebelaikomų italų, todėl dabar 
stengiamasi išaiškinti jų likimas.

y |
• Vienoje Tampa, Fla. pieni

nėje, kaip policija susekė, vietoje 
pieno buvo gaminamas samago- 
nas.

Diana Dorė, 2Ą m. amžiaus

Iš Havanos, Rio de Janeiro ir 
Meksiko City ateina žinios, jog 
ten yra Suimta nemaža žmonių, 
kurie buvo planavę nužudyti Ku
bos ir Brazilijos prezidentus.

• Buv. prezidento R'oosevelto 
vyriausias sūnus James Roose- 
veltas ir jo sekretorė Gladys Ire- 
ne Owens planuoja vestuves šį 
sekmadienį, Los Angeles, Calif.

• Vidurinių Rytų spaudos 
agentūra praneša, kad Egiptas ir 
Libija susitarė, jog egiptiečių (ka
rininkai lavins Libijos armiją.

• Japonijos susisiekimo minis- anglų aktorė/žinoma 1<aip>n- 
terijos žiniomis, Japonijoje yra glijos Marlyn Monroe« paklaU8. 
užregistruota 1,500,000 automa- |ta ar jj nepykstanti dėl tokio 8U. 
šinų. 1938 m. jų ten buvo tik
200,000.

George Grivas (viduryje) anglų ifilavintas karininkas, vadovaujan
tis kipriečių teroristų Eoka grupei, siekiančiai nepriklausomybės. Si 
nuotrauka buvo rasta pas į nelaisvę paimtą kipriečių sukilėlį.

(INS)Pr**^ H atitinkamos akcijos,

gretinimę, atsakė: „Aš nepykstu,’ 
nes yra daug blogesnių žmonių 
su kuriais galėčiau būti sulygin
ta“.

• Filipinų valstybės kongresas
patvirtino jos biudžetą, siekiantį kino apie 15,000 akrų miško. Jis 
314,601,408 dol. 1 buvo prasidėjęs nuo žaibo.

laisvajam pasauliui, kokią neap
sakomą kančią turi kęsti mūsų 
broliai ištrėmime. Turėjęs iškęsti 
daugiau kaip 10 metų sovietinius 
kalėjimus, tardymus ir katorgą, 
grįžusis pareiškė: netylėsiu, kaip 
negali tylėti ir kiti tūkstančiai 
ištrūkusių iš Sovietų pragaro. 
Grįžusieji vieningai pareiškia, 
kad lietuviai yra taurūs ir tau
tiškai susipratę, niekur neprara
do vilties. Jie reikalauja atitai
syti Stalino padarytąją tautai 
skriaudą.

• Klaipėdos katalikų bažnyčia 
buvo 191f5 m. sugriauta bambų. 
Kas buvo dar iš bažnyčios likę — 
išsprogdino rusai, o akmenys ir 
kita statybinė medžiaga buvo su
naudota molų ir uosto krantinių 
statybai. Taip apie buvusią baž
nyčią šiandien neprimena nė 
vienas akmuo, kuris būtų iš jos 
išlikęs.

• Du Point Co. išleido knygelę, 
pavadintą „Mokslininkai indus
trijoje“, kurioje pažymimi 6 di
džiausios įtakos turėję mokslinin 
kai: N.
1543),

1727),
1794),
1882),
1955) ir L. Pasteuras (1822 — 
1895).

• 10 dienų užtrukęs miško 
gaisras Vakarų Aliaskoje sunai-

Kopernikas (1473 —
J . Newtonas (1642 —

A. Lavoisier (1743 —
Č. Darvinas (1809 —
A. Einšteinas (1879 —

VALIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— JA Valstybių oro įmjėgų Stabo Šefas gen. Nathan F. Twin- 

** ing, apžiūrėjęs Nikolai žukosky aviacijos inžinerijos institutą, išsi
reiškė, kad ten naudojama sistema yra gera, tačiau amerikiečiai, 
jo nuomone, irgi toje srityje yra geri.

— Jungtinių Tautų gen. sekretorius Dag Hammarskjold rug
sėjo mėn. žada aplankyti Čilės valstybę.

— 17 žmonių buvo suimta Havonoje, Cubos valstybėje. Jie 
kaltinami pasikėsinimu prieš prezidentą Fulgencio Batistą.

— Iš Baltųjų Rūmų pranešama, kad prez. Eisenhoweris, gali
mas daiktas, ligoninę apleis šio šeštadienio rytą ir važiuos į savo 
ūkį Oettysburge, Pa. sustiprėjimui. s

—. Valstybės sekr. Dulles sako, jog, jo nuomone, Maskvos ga
limybė kontroliuoti kitų valstybių komunistų partijas yra žymiai 
susilpnėjusi nuo Stalino nuvertinimo laikų.

— Atstovų Rūmų apklausinėtojai dramaturgui Arthur Miūe- 
riui davė 10 dienų perijolą. per kurį jis turi pristatyti buvusių jo 
pažįstamųjų komunistų pavardes. Priešingu atveju kongresas
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ADMIRERS OF STATES ATTORNEY GUTKNECHT
O V I N G

A. BENIULIS atlieka įvairiufa 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arb®
PR 8-9842

Dr. Nlaa KRIAU6ELI0NAITE
(Gydytoj* tr Chirurge) 

aSOTKHU LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALlSTft 

1750 w«rt 7 Irt Street
(Kampa* 7lot Ir Callfornla) 

TeL ofiso ir rea. REpubUo 7-414* 
Ved. 11-2 Ir 6-0 ▼. v. fiešty 1-4 p. p.

Prlšmlmaa tik pagal susltarlm*.

Dft. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 6Srd St 
Ofiso teL REUanoe 8-4410 

Rezid. telef. GltovehlU 0-0017 
Valandoa: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m.

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

Valstijos prokuroras John Gutknecht pereitą ketvirtadienį mokratiška šalis. J. Pakėl taip pat įteikė prokurorui Lietuvos
išskrido mėnesiui į Europą. Trys lietuviai jį palydėjo ir palin
kėjo jam laimingos kelionės.

Stanley Balzekas, prezidentas Balzekas Motor Sales, Ine., 
pareiškė, kad prokuroro kelionė pasiektų ir Lietuvą. Kadangi 
Lietuva yra pavergta, kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė nenurims, 
kol Lietuva nebus išlaisvinta.

John Pakel, prezidentas Chicago Savings & Loan Associa- 
tioft, prokurorui pareiškė laimingos kelionės linkėjimus ir prašė 
perduoti Lietuvos valdininkams Amerikos lietuvių pageidavimus 
ir troškimus, — kad Lietuva būtų laisva, nepriklausoma ir de-

JONAS ŠOLIPNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PRospect 6 - 2796 

Afedžiagą siųsti: Jonas šoliūnas, 5254 So. Trumbull Avė.

Studentiškon stovyklom!

Jaunimo stovyklos ateitinin- Stovyklose yra progos pailsėti, 
kijog veikloje sudaro vieną rys- bet kartu ir sustiprėti savo tau
kiųjų pasireiškimo formų. Kiek tiniuose įsitikinimuose ir todėl 
vieną Vasarą, o kai kada ir jos tokios reikšmingos mūsų 
kitais metų laikais, į vadovybės veiklai.
pasirinktas stovyklas suplaukia; Niekas šiandien negalėtų pa- 
būriai moksleivių ir studentų, neigti fakto, kad akademinio

J. JANUŠAITIS IR J. MAŽEIKA x «

Midwest Maisto Krautuves sav.
2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259

atidarė likerių skyrių dMffiĮKB
Birželio 15, 16 ir 17 d.d. Specialios kainos: ■
KRON-BRAN AQUAVID (Svediš- į W

kas) destiliuotaa iš bulvių . .Fifth $4.89 1 *»»
KUAFA WINE Fifth $1.64 Į-~—-/fcjraUL
ASBACH URALT Fifth $5.59
** Vokiško importuoto alaus 24 butelių dėžė $7.49
Wiaconsin bičių medaus kvorta 97 et.
Hills brotnerš kavos 1 svaras " 94
Didelis pasirinkimas lietuviškos duonos, Michigan lietuviški

sūriai, importuoti grybai, uogienės. _ _________________
Krautuvė atidara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 10 vąl. vakaro.

SenoviSkas, gimtojo kraito sūris, labai skanus, ‘‘kaip tik toks 
kokį senelė gamindavo.” BABU8KA BRAND Europos skonio kai- 
mižkas sūris sukels jums praeities svajones. Dabar galima pirkti 

jūsų apylinkės krautuvėje. Pirkite šiandien ar rytoj.

1 ofiso.HE. 4-«r«*. rea. I’R. 6-7000

r. Antanas alekna
gydytojas ik chirurgas

1057 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

OeAtaųienląla nuo 1 Iki 4 vai P, p. 
išskyrus ketvirtsd. Ir įskmod.

0N. ANNA BALIUKAS

— Pritaiko altinius —
6S?2 So. Western Avenue 

Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vaJt. šeštadieniai* 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefoną*: PR 8-3339 
telef. WAlbrook 6-5076

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 51 et Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto, 
tiki 4 Ir 8 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 ir 6 iki 9 popiet, 
tadleniai* 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 0-1708 
Re*, tel. GRovehUl 6-5603

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKU 14 
ĮLĮSTA

GŲ
SPECIA ,__

TlBfl South Western A venas
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penkta t. 
nuo 11 vai. ryto —- 1 v. p. p. Ir nuo 
® ▼. — 8 ved. vakare. Trečlad. nuo 
11, vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1108 
Rea tel. WAlbrook 6-3760

Ofiso teL OUffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1173

DR. P. STRIMAITIS
Gydytojas ir chirurgas

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47(to ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšėkyr. sek.

TeL ofiso YA. 7-8887, rez. RH 7-49*0

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 Wert 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 4:80 
Uždara treč. visų diena ir AeAtad. vRk

DR. FL TALLAT-KELPSA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street
Vak; kasdien 6-8, šeštad. 1-2 

Telef. TOwnhaU 3-0980 
2534 West 68th Street

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

______ skambino OEntral 6-2204.

TeL ofiso PRospect 6-2240
... PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■PEC. CHIRURGINES LIGOS

5700 S. Wood Street
PrlSmlmo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. plrmad. ir penkt. Trečlad ir sek. 
uždaryta

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ EIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 

Trečlad. ir Penktad. 8-9 vai. vak. ir 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

žemėlapį, už kurį prokuroras pareiškė didelę padėką.
Advokatas Charles P. Kai, didelis prokuroro bičiulis, pareiš

kė, kad prokuroras, laimingai pasiekęs Lietuvą, įneštų į paverg
tą tėvynę demokratijos kibirkštį ir laisvės kvėpsnį ir kad jo 
demokratiška dvasia atbudintų Lietuvos didvyrių drąsumą ir 
sustiprintų išlaisvinimo žingsnius.

Padėkojęs visiems, prokuroras pareiškė, kad jis aplankys 
Silomiją, Skandinavijos šalis, o iš ten važiuos į Lietuvą ir kitas 
Europos kontinento dalis. Jeigu jam pasiseks taip, kaip jo pla
nai nustatyti, sugrįžęs jis perduos kelionės įspūdžius.
■ ■- ...... -.-r —------ r-:'.-. ■ ...... i ■' .
jaunimo tarpe studentai ateiti-jie laukiami ir teginami sto-

! ninkai yra išvarę plačiausią va
gą stovyklų atžvilgiu. Jie pir
mieji pradėjo tokias stovyklas 
šiame krašte rengti, jų progra
mos visada būdavo vispusiškos 
ir pasirinktos vietovės pasižymė 
jo geografiniu įvairumu. Šiam 
bruožui studentai at-kai liko iš
tikimi ir šį kartą. Šią vasarą 
jie rinksis į St, Vincent De Paul 
stovyklą. Lietuviškas akademi
nis jaunimas dar nėra stovykla
vęs JAV sostinės aplinkumoje, 
ir šį kartą bus itin puiki proga 
Baltimorės, Philadelphijos, Wa- 
shingtono, New Yorko ir apy
linkių studentams at-kams ko 
gausiausiai dalyvauti rengiamo
je stovykloje. Tačiau tai nereiš
kia, kad Chicagps, Detroito, Bos 
toho ir kitų vietovių studentija 
į stovyklą nevyks. Anaiptol, ir 

■■v.-i

vyklon važiuoti. Vietos visiems 
pakaks, ir tikimės, kad ko gau
sesnis akademikų, būrys atsilan
kys šioje stovykloje.

Pati stovyklavietė yra panaši 
į šv. Kristoforo stovyklą prie 
Akrono, kuri daigeliui pažįsta
ma. Tačiau bendras įspūdis ge-

(Nukelta į 7 psl.)

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenoe 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 0—8 vai. vak. 

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad.. ir kitu laikų pagąl sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAIhrook 8-8048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. DRAZIS
Gydytojas ir chirurgas

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7,-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8317 South We*tem Avenue 
Chicago 20, Iii. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUo 7-40OO 

Rezidencija: GRoveblU 0-8101

DR. JULIJA MOHSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CB3RUBG8 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly RiUs 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v„ 
lšskirus trečlad. šeštadieniai* nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 8-6760 
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Westem Avenu*
VAL. kasdien 2—4 d. p. ir 7—D vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

FIGTAI rR SAUGI U

PERKRAUSI AU

BALDUS
VIETOJE IR K TOLIAU

K. EIDUKONIS

Tunu naują dideli sunkvežimį 
ir apdraudaa

2313 W. 91ot St. Chicago, DL 
Tel. PReocott 9-2781

BUICK’AS

Taigi, dibtr pratikite taupyti lieja lietuviškoje 
įstaigoje — 8RIGHT08 SŽVINOS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo Indeliai apdraoatl Iki 110,000,00

BRIGltfON SAVINAS AND LOAN ASS’N
407i Archer Are., | vakarui nuo Califomia Avo.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui

DRIOHTON SAVINOS AND LOAN I

Plrmad.. antrad., pi n k tad. Ir
OFISO VALANDOS

Trečlad. 9 ryto Iki lt vai..
Ketvittad. 9 vai. Iki t ved. rak.

AUKATA8 DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
į NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS 110 PAID^a(K"‘

TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ 010,000,000 IŠTAIGOJE. AUK06IAUSIAS 
TŲ SĄSKAITAS, RITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAI., BONUS, KAtdtDŲ LR VA

“KELIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, 
PARDUODAM VALD0IOS BONIJS. NAMV , PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM.

ĄC1JŪ ĮKYRIAI., GALITR TAUPYTI IR PER 
AS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. 
DM. SUtfNOT MOŠŲ AUKŠTA DIVIDEND^

I UP INV,
;rt lajn

OHICAOO SAVINOS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH NESTERN AVL
t PtM*- H VAL —8 VAL j ANTRAP. IR PlOfKT. 0 Al 4 VAK.1 KKT. 0 OI S vaL va*.; Treč. UtDARYTA VISA DIENAI «KAT. 0 IKI t POPIET

DR. t. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ^ 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 0-8:10 V, 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-0344

ToL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-0*67

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. motorų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornla Avė. 

VAE.:- 2—4 ir 6—8 v. p. p,
Befit. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso toler. YArds 7-1166
Rezidencijos HTewart 3-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
z (kampas Halsted ir 86-ta gatv6) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien ttskyrus trečiadieniu* Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso PR. 6-8888, rez. RE. 7-8199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDYTOJAS)
2500 WMt OSrd Street

VAL. 
iki 9

Ofiso HEmlock 4-5815
Rez. HEral. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 St
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarerest 3-'. 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRURSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien S—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—6 vai. vak.

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak.

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect'6-9400

'DR. ONA VAŠKEVI6IUS
(VaškevičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGAI 
0248 South Kedzie Avenne

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct.. CIcoto 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-1 vaL 

vak. šeštadieniais 10-8,
.. Tj'ečted. uždaryta 

Ofiso Ir huto tel. OL^mplc 2-1381

Ofiso telefoną* — BIshop 7-2525
DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel, ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0740

DR. V. VILEIŠIS
Gydytojas ir chirurgai!

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted ir Sl-mos gatvių) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-3290
SPBClALTBfi CHIRURGINR8 IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 Ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus ir rfimua.
4456 So. Oaliforni* Ava., Chicago

šaukite YArds 7-7381 .
Priima: vakarai* 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. ir aekmad.
tik sualtaru*.

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR O-10S,.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (hamh. 211)
Vai. nuo 2—4____ nuo Z—4 ir 0—8; trečlad., šeA-

„„ - . 7 _ .. tad. ir sekmad. tik pagal sutarty,
v“ MU. ir Mt. »MJįu ■”** t.l.fo..!

šaukite MIdway 8-0001

Telefoną* GRoveblU 6-1698
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIU UOU 8PBCIAUSn

PRITAIKO AKINIUS
Valandoa: t—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

Susitarimą išskyrus trečiadieniu*
2422 Weat Marąuette Rd.

Telęfonaą REllance 6-1811

DR. WALTEN J. KIR8TUK
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3025 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiety 6:80—1:30 vak. 
Trečlad. pagal sutarti 

Tel. ofiso ir- buto OLympta 3-4100
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 8—8 v. vakaro 
Išskyrus trečiadienius 

Rotas 1526 So. 40th Avė. 
Šeštadieniai. 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2888

DR. EMILY V. KRUKA9
GYDYTOJA IR CHIRURO.

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 1I-D:BO v 
Vak. pirm., antr., ketvirty 8-8:80 v 

TesMaAlsnl ttlr ansltams

PLATINKITE “DRAUGĄ”

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopeda* - Protezlsta*

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. ‘

(Arch Supporte) tr Lt
! Vai.J 9-4 ir 6-8. šeštadieniai* 9-1.
I OftTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. «3rd gty Chicago 20, IU. 
Tel PRospect 6-5004

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-01*0

DR. F. C. ttINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Bd.
VAL nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650

DR. P. Z. ZALAT0RI8
1821 So. Halated Straet

Tel, ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNĖR
LIETUVIS akių gydytojas 

Virš 00 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko akintas. 
Kreiva* akle 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtiivN 
756 Weet 35«h Street

Vai nuo 10 iki Z, nuo G iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-3 10 
fieštadlenials 10-2 vai. popiet.

Virš SS4T

AITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimą, kuri* 

yra priežastis galvos skaudšjlmo bet 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregya- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
Instrumentais, rodančias mažiausiu* 
trOkumua. Speciali atyda kreipiame 
i mokyklos valkus.

4712 South
Tol VI

Jei turite parduoti ar linuomo- 
d, pasiskelbkite smulkių skalbimų 
Ayriuje. Skelbimą galite parduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640.

THE LllHUANlAN DAILY FRIEND 

0004 S. Oakley Avė., Ohlcaeo S, Dl. TeL Vlrginla 7-00411 7 0040
EnUred se Seoond-Clase Matter Mareli 01, 1810, at Chicago. IUiaoi* 

Unde. the Aet of March 8, 1878.
SUBSCRIPTlbN RATES 

18.00 .per year outslde of Chloago 
19.00 per year ln Chloago A Cioero 
18.00 per year ln Canada 
Forelgn *11.00 per yeae.

Member of the Catholjc Prese Ase’n 
Publtahed dally, ezept Bundays, 

by the
Llthuanlan Cathollo 
PhMNtnMKRATA:
Chloagoj Ir 

UšalenyJe
Kitur JAV

Boolety
Metams

*9.90
*8.00

*11.00

Mi metų 
*.00
*4*0 
*6 60

* mO*. 
»l.»l 
*1.6* 
*8.09

*1.1*
*1.00
*1.80

Redakelja straipsnius taiso aavo nuožldra. Nesunaudotų tiralpshlų ee-
aaugo. Juos 
neatsako

T
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KULTŪROS KONGRESAS VIDURINIEJI RYTAI
PETRAS BLOZNELIS, Worcester, Mass.

Jau keli metai kaip Viduri-(tos akys į Viduriniuosius Ry- 
nieji Rytai aliarmo stovy. Iš tus, tačiau didžiausį politinį ak

Bet kada tuose įvykiuose susi
kerta Vakarų ir Maskvos poli
tiniai interesai, tai tų įvykių 
reikšmė įgauna kitokį pobūdį.

vienos pusės arabų pasaulis su 
apie 40,000,000 gyventojų, o iš 
antros pusės Izraelis su nepil
nais dviem milionais gyvento
jų. Gyventojų skaičiumi abiejų 
pusių proporcija labai nelygi. 
Bet kadangi Izraelis yra daug 
daugiau ginkluotas kaip arabai, 
tai arabai nedrįsta imtis dides
nių veiksmų prieš Izraelį, nes

Pirmasis JAV ir Kanados Lietuvių Kultūros Kongresas jau 
čia pat. Pirmą kartą Chicagoje susirinks JAV ir Kanados visų 
sričių lietuviai kultūrininkai lietuviškosios kultūros problemų 
pagvildenti. Bus aptartas ir išnagrinėtas dabartinis lietuviš
kosios kultūros lygis emigracijoje ir pajieškota būdų lietuviš
kai kultūrai plėtoti ateityje.

Į didelius ir atsakingus Kultūros Kongreso darbus įžengia
ma didelio lietuviškosios kultūros puoselėtojo dr. Juozo Girniaus 
paskaita “Tautinė kultūra — tautos išlikimo pagrindas”. Jei 
visi sutinkame, kad tautinė kultūra yra pagrindinis sargas mūsų 
tautiniam išlikimui, tai kelti tautinę kultūrą yra Šventa kiek
vieno lietuvio pareiga.

Be tautinės kultūros apraiškų neįmanomas lietuviškas gyve
nimas. Be tautinės kultūros švystelėjimų paspartintai ateina
tautinis sunykimas. Be tautinės kultūros ženklų neišliksime lie- , nesitiki laimėti. Kol abi pusės 
tuviais. Galime dar palaikyti gimtąją kalbą, švaistytis patrio- buvo grynai Vakarų politikos 
tiniais šūkiais, vadintis lietuviais. Bet tas lietuviškumas be tau
tinės kultūros žymių liks nesąmoningas lietuviškumas. Toki žmo
nės tautinių vertybių nebekuria.

Ankstyvoji lietuvių karta, pradedant ją skaityti nuo 1880 —
1890 metų, nors ir būdama kultūriškai silpna, lietuvišką dvasią 
išlaikė ligi mūsų dienų. Pirmieji lietuviai ateiviai lietuviškos 
kultūros srityje daugiau pasireiškė Amerikoje, kaip savo gimta
jame krašte.

Labai nedaug teturėdami šviesesnių vadų, kultūrinėje dir
voje jie atliko didelius darbus. Leido lietuviškas knygas, laik
raščius, steigė lietuviškas parapijas, .mokyklas, chorus, rengė 
vaidinimus. Tautinės kultūros apraiškų supratimas ir brangi
nimas Amerikos lietuvių tarpe lietuvišką dvasią išlaikė per 70 
metų. Jei Amerikos lietuvių tarpe tautinė sąmonė nuo 1930 me
tų pradėjo silpnėti, dalis kaltės tenka ir nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimui. Nepriklausomoje Lietuvoje nepakankamai bu
vo suprastas ir įvertintas Amerikos lietuvių kultūrinis darbas.
Jam parama buvo menka. Iš Lietuvos delegacijos vyko į Ameriką 
daugiau dolerių rinkti, kaip kultūrinio darbo stiprinti.

SUPRASKIM DABARTĮ, PAŽINKIM ATEITĮ
Pirmasis JAV ir Kanados Lietuvių Kultūros Kongresas ne

atsieks savo tikslo, jei vyresnioji mūsų kultūrininkų karta, kuri 
turi didelių nuopelnų lietuviškai kultūrai, giliai pasiners praeities 
atsiminimuose, sentimentaliai pagriaudena apie buvusias dienas, 
kultūrinį sužydėjimą ir dabar vykdomą negailestingą lietuviš
kosios kultūros žalojimą ir naikinimą gimtajame krašte.

Jei tautinė kultūra yra tautos išlikimo pagrindas, tai Kul
tūros Kongresas visa tikrove turi pažiūrėti į dabartį, kurioje 
mūsų tautinė kultūra reiškiasi: kas ją ugdo ir kas ją slopina.
Dar realiau ir giliau Kultūros Kongresas turi pažiūrėti į ateitį, 
nes tautinė kultūra yra ne vienos dienos ir ne vienerių metų vai
sius: kaip ji turės reikštis ateity. Senom formom gyvenimo tėk
mės nesustabdysim. Laikas iškelia naujus reikalavimus. Turime 
jį pažinti ir mokėti prisitaikyti, kad neliktume laiko srovės pa- 
skandinti. t • *' *'

Kultūriniame gyvenime, kaip ir visur kitur, trintis tarp vy
resnės ir jaunosios kartos neišvengiama. Toji trintis buvo stip
riai jaučiama nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Jaunoji karta, 
grįžusi iš Prancūzijos, Austrijos ar Vokietijos universitetų, ne
begalėjo lengva širdimi priimti vyresnėsės kartos skelbiamų idė
jų, išsimokslinusios carinės Rusijos universitetuose. Vyresnioji 
karta rėmėsi gražia tradicija, tęstinumu. Jaunoji karta stebėjo 
naujus laikus, vakarietišką gyvenimą, kurin mes visi veržėmės, 
jieškojo naujos dvasios ir naujų formų.

sforoje, tai nebuvo didelio sun
kumo tarp jų palaikyti tvarką, 
ftors toje erdvėje nuolat pasi
reiškia pasienio incidentai. 

Maskvos visą laiką nukreip-

tyvumą toje erdvėje išvystė tik 
paskutiniu laiku. Maskva žūt 
būt nori laimėti arabus, todėl 
reikalai kiek komplikuojasi. 
Tai yra geras pavyzdys Mask
vos proklamuojamos koegzis
tencijos -su Vakarais.

Apsiginklavimo Mausimas

Nuolatiniai pasienio inciden
tai V. Rytų arabuš verčia apsi
ginkluoti. Jie ginklus priims iš 
to, kas jiems juos duos. Jei Va
karai /ginklų neduos, tai juos

turėtų būti taikomas no tik Iz
raeliui ir arabams, bet kiekvie
nam, kuris ten padėtį drumš- 

ĮJl? vieningos ir gręžtos 
bus privestas prie teisingos ir 
Vakarų laikysenos pasaulis ne-Ar pakaks įspėjimo?

Vakarų tikslas toje erdvėje pastovios taikos, 
palaikyti tvarką, kad nebūtų pa i asas j ■■■;■■ s 
liestas Izraelis ir arabai nusi
ramintų, nepaliečiant jų nepri
klausomybės, o tam įvykdyti 
pakaktų griežto įspėjimo. Mask 
vos tikslas nepalaikyti toje erd
vėje tvarką, o ją dar daugiau 
sudrumsti, kad per tuos nera
mumus ji galėtų ten įsiviešpa
tauti.

Nėra abejonės, Vakarai tos 
erdvės įvykių svarbą gerai su
pranta ir dės pastangas, kad

AR VERTAI
$2.00 } metus, kad užlaikius gražius į 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per ' 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonką.

P. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Oolorado

4077 So. Archer Avė. 
Chicago 32, I1L — Tel. LA 3-8017

JOKUBKA
tV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI

gaus iš Maskvos ir tada, be abe .__  : . ,.. . . g w w i „ -1 Maskva ten nepugaletų. Mask-
jones, arabai pašuktų Maskvos ... . . .. , . ; .; ’ . x vr i x : va tlk tada bandytų toje erd-kryptimi, o tas Vakarų frontui ... ... . .. J ., Ar T « U 1 veJe žut būt Įsitvirtinti, nekreipbutų nenaudinga. Jeigu arabai . o

Tokiu būdu gyvenimas vertė apsiginkluotų, tai Izraelis atsi- 
ragožium apsiversti ir prievar- durtų pavojuj, nes arabai jau
tos sistemos pasukti į niciatyvos 
akstinimą ir apdovanojimą. Sta
lino vardo sprogdinimas buvo 
degtukas dinamitui. Tas nereiš
kia, kad atsisakoma komuniz
mo. Visai ne! Tejieškoma ke
liu jį geriau įgyvendinti”.

KUR KRYPS TITO?

Dėl Jugoslavijos diktatoriaus 
Tito kelionių žymus anglas, Ry 
tų Europos istorijos žinovas, 
rusų istorijos prdfesorius Lon
dono universitete Hugh Setton - 
Watson anglų valstybinio radi
jo žurnale “The Listerter” rašo:

“Jugoslavijos tarptautinė būk 
lė žymiai pakitusi. Stalinas ją 
1948 metais išmetė iš komuniz-

senai griežia dantį ant Izraelio 
Tadi Vakarams ir sušidaro pro
blema duoti ar neduoti ara
bams ginklų. Maskvos linija to 
je erdvėje aiški. Ji nori laimėti 
arabus kaip didesnį kąsnį, tad 
ir jų norus tenkins.

Vidurinieji Rytai yra svar
būs įvairiais požiūriais. Tad dėl 
tos erdvės tarp Vakarų ir Mask 
vos ir varžybos gali būti nema
žos. Jeigu arabų pasaulis pa
suktų Maskvos kryptimi ir toje 
erdvėje įsigalėtų komunizmas, 
tai visa Azija būtų atkirsta nuo 
Vakarų ir Maskva pasidarytų 
tiesioginį kelią į Afrikos konti
nentą ir bendrai į visą pasaulį. 
Pasaulis būtų perkirstas į dvi

mo diktatūros ratelių, kaip troc dalis. Vidurinieji Rytai tūri di- 
kininkę, fašistę ir imperialistinę desnę strateginę reikšmę kaip 
kaliukę. Chruščevas, pripažinęs, Balkanai.
kad kiekvienas kraštas turi sa
vus kelius į socializmą, Tito vėl

dama dėmesio į Vakarų įspėji
mą, jei ji jau būtų pasiruošu
si prieš Vakarus kariauti. Bet 
vargiai ar ji šiandien drįstų pa
ti karo veiksmus pradėti prieš 
Vakarus, nesitikėdama karą 
laimėti, o arabai vieni kariauti 
negali. Tad Viduriniųjų Rytų 
įvykiai greičiausiai pasibaigs 
įspėjimu, jei tokį įspėjimą Va
karai padarys. Toks įspėjimas

STATYBAI 
IR NAMŲ . 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBERCO.
STASYS LITW1NAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštini atidarė kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
......................................................

' VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS
Vadovaujama TĖVŲ JĖZUITŲ «

Gražioje vasarvietėje Watervliet, Michigan 
Priimami berniukai nuo 7 — 14 metų.

Stovyklos laikas: nuo liepos 2 d. iki rugpjiūčio 6 
dienos. Registruotis:

REV. J. BOREVICIUS, S. J.
5541 South Paulina Street Chicago 36, Illinois

Telefonas — HEmlock 4-1677
...  . —'-r į. , L, &

Balkanai.
Šiandieniniai Viduriniųjų Ry

tų įvykiai nesudarytų didelės 
pasaulinės problemos, jei toje

kitąip sakant; jei tie įvykiai 
vyktų tik tarp arabų ir Izraelio.

padarė geru raudonuku.

Sunku tikėti, kad Maskva mar 
šąlą Tito, prigąųs. Gražu girdė
ti, kad kiekvienas kraštas gali 
eiti savu keliu į socializmą, bet 
Tito turbūt pasiteiraus, kas iš 
tikrųjų kontroliuos Lenkijos, Če 
kosldvakijos ir kitų kraštų dar
bo pajėgas bei žaliavą ir gamy
bą — Maskva, ar nepriklauso
mos jai vyriausybės ? Kol Jugo-

Tremties sąlygos tos trinties nepanaikino. Vyresniesiems ! slavijos artimi kaimynai bus 
gražus nepriklausomos Lietuvos gyvenimas buvo šventas, jau- Maskvos gizeliai, tol Tito būtų 
nimas jį tik vaiko akimis teprisimena. Nauji laikai ir nauja dva- (kvailys atsisakyti Vakarų drau- 
sia jaunojoje kartoje stovi pirmoje vietoje. Vyresnieji tebenori) giškumo ir paramos, 
vadovauti visoms kultūrinėms sritims, jaunieji jaučiasi taip pat
priaugę ir galį atnešti didelį indėlį lietuviškos kultūros lobynan.

Kultūros Kongresas bus pasisekęs, jei jis ras tamprų ryšį 
tarp vyresniųjų ir jaunųjų lietuviškos kultūros kėlimui ir stip
rinimui. Lauktina, kad lietuviškas akademinis jaunimas gyvai 
dalyvautų visose Kultūros Kongreso diskusijose. Linkėtina, jog 
vyresnieji tinkamai suprastų jaunojoj kartoj kylančias naujas 
tautinės kultūros formas. Būtina, jog jaunieji tautinės kultūros 
darbe dalyvautų ne kaip stebėtojai, bet kaip jos nagrinėtojai ir 
kūrėjai. Viena lietuviškosios kultūros stiprinimo žymių būtų, 
jog lietuviškas jaunimas, kur tik yra galima, moksliniams dar
bams temas imtų iš lietuviškosios kultūros ar lietuviškojo gy
venimo. I i *;W'

Pirmasis JAV ir Kanados Lietuvių Kultūros Kongresas Ūks
istoriniu. Bendru darbu, didžiu ryžtu ir giliu įsijautimu pada
rykime, kad jis įžiebtų gražią lietuviškosios kultūros prošvaistę, 
kuri skaičiai švysteltų dabartyje ir ilgai spindėtų ateityje.

- i > St Daunys

Įdomu prisiminti, kad Jugo
slavija įgijo įtakos ir malonės 
Azijoje — Burnoje, Indijoje — 
ir Afrikos Egipte. Mat į ją žiū
rėta kaip socialistinę, revoliuci
nę, priešimperialistinę valstybę, 
kuri sėkmingai atsikirto raudo
nam rusų milžinui. Tačiau, pa
tekęs Maskvos malonėn, Tito ga 
Ii patekti aziatų nemalonėn. Be
keliaudamas po pasaulį palaiky
ti gerus santykius ir su. Vaka
rais, ir su Maskva, ir su Azijos 
neutraliomis valstybėmis Tito 
gali atsidurti griovyje”. V.

d.,

TT. MARIJONŲ
STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 
Hinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7
1956 m.

Priimami berniukai nuo 10 m 
tų iki 16 m.
Pagal susitarimą priimar 

berniukai ankščiau ir jaunesr 
Pirmosios savaitės vyks grie: 

toje lietuviškoje programoje.

Kreipkitės:
REV. VICTOR RIMŠELIS. 

Markui Hills Seminary
a

Clarendon Hills, m. 

TeL HINSDALE 1441

MIC,

—$
—II.

NAUJOS ANGLIJOS
♦ . t

1

LIETUVIŲ DIENA IR PIKNIKAS
K.

M ARIAN APOL Y J E
t
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- THOMPSON, CONN.* • '
1 •

Šiais metais sueina lygiai 25 metai kai a. a. vysk. P. Bū-

1 čys pašventino Mariana/polį. '
• Iškilmingos šv. Mišios 11-tą valandą. Pamokslas.
• Šv. Kazimiero Parap. choras iš Worcesterio, Mass.

1 Worcesterio Lietuvių Drum ir Bugle Corps.
• Bob Zinkus Orkestras—Šokiai. /'
• Įėjimas į pikniką — 25c. FREE PARKING.
• Laimingus laukia $250 grynais pinigais.

į
LIEPOS 4 D. VISI Į MARIANAPOLĮ!

V ' •
Tėvai Marijonai ir Marianapolio Kolegijos Rėmėjai kvie-

čia visus lietuvius ir savo geradarius dalyvauti šiame paren-
z gimė. Atvykite ir susitikite su savo pažįstamais ir draugais iš

kitų kolonijų. Pasigrožėkite Marianapolio gamta.
• u
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ELĖ MAZALAITĖ.

PJŪTIES METAS
ROMANAS

VIDAUS REIKALAS SPYRĖ
Kelerius metus Maskvoje iš

buvęs “New York Times” spe
cialus korespondentas F. Salis- 
bury to laikraščio “Magazine” 
žurnale rašo:

“Būtų nebloga manyti, kad 
Stalino įpėdiniai jo vardą sprog
dina vedini keršto, baimės ar ne 
apkantos, bet deja, tai būtų ne
tiesa. Jau jūra rašalo palieta 
spėliojimams, bet prezidentas 
Eisenhower gal tiksliausiai visą 
reikalą į tinkamus rėmus pasta
tė, pareikšdamas: “Staliną nuo 
sosto verčia labiau vidaus sume 
timai negu kitkas’. Tačiau, jei 
Chruščevas ne užsieniui akį tu
rėjo Staliną pasmerkdamas, ga
lima paklausti — koki gi vidaus 
sumetimai jį tokiam žygiui spy
rė?

1 k
Stalino pažeminimas yra di

delis ir dramatiškas dalykas, bet 
jis nuosakiai užima savo vietą 
visoje eilėje įvykusių kitų. Mas
kvoje gyvenąs vakarietis stebė
tojas net pareiškė: 'Šio pažemi
nimo rusai jau net prieš Chruš- 
čevo kalbą tikėjosi. Stalinas į- 
pėdiniama paliko milžinišką, ka
riškai bei ekonomiškai gana pa
jėgią valstybę. Tačiau paliko 
joj ir daug silpnų vietų. Didžiau 
šia silpnybė buvo, kad viskas 
joje daroma iš baimės patekti 
Sibiran ar netekti galvos. O 
pramonei tvarkyti jau išaugo 
gana gausus technikų luomas, 
iš kurio baimė jau nebeįstengė 
iššaukti viso reikiamo gamybi
nio pajėgumo, ir baimės san 
tvarka nebegalėjo jų reikalų pa
tenkinti. Sovietų milžinui grėsė 
paraližius.

(tęsinys)

su fakelu rankoje“, „žinoma, aš matau ugnį šalimais*’. 
Tai tada jis pasakė, jog jos plaukai uždega karaliaus 
vynuogynus — jis pabraukė ranka per jos galvą ir at
kėlė ją stačiai į savo glėbį. Jis bučiavo ją, kaip savo ir 
ji visu kūnu juto svetimą.

Reikėjo, kad matytų jį ilgus laikus, kad pasiduotų 
jo kalbai ir balsui, reikėjo pereiti tuos laiptus, kada ji 

Įnebijojo nieko, ji stačiai geidė taip praaikišti iš kitų, 
inorg tektų pakliūti kalėjiman, kad jis žinotų, jog jis

Ji atsistojo ir dar kartą pažvelgė į mišką atgal ir į nėra užkariautojas, bet lygus. Tačiau dabar, štai dabar, 
vandenį ežere — ir staiga spjovė ten su pagieža. Ji vi- stovėdama prie ežero, ji prisipažino, jog nuo pat Alek- 
suomet neapkentė to vaizdo — laukų, takų, viso kraš- ®°to kalvos ji nešėsi jo pabučiavimą, kaip Mozė akmeni- 
to — visakas buvo svetima, iš amžių einančiu svetimu- bius įsakymus — ir jai tai buvo pradžia. Kaip pasaulio
mu, svetimos rasės kvapu — gojus. pradžioje moteris buvo atiduota pirmam vyrui, ir jie

Tai buvo panašu į jo pabučiavimą — į pirmą apka-' gyveno žemėje, kur gulėjo opelo ir ametisto akmenys, ir
binimą — į jo lūpas ji įkvėpavo savo instinktyvų jaus
mą: gojus! — Ji susijuokė kaltai, tarytum jis galėjo 
matyti jos galvojimą. Bet jis nematė to aną tamsią 
naktį Aleksoto augštumoje — tokią juodą naktį, ne
įžvelgiamą, kaip žmogaus galvojimas kitam žmogui, 
nors jie ėjo gretimais. Tai tiktai jis ėjo, užtikrintai ir 
ramiai, ji gi nuolatos žengė paknopstomis, dėl nakties, 
dėl to, kad jie brido laukais, ir kad šita buvo jos pirma 
kelionė žygiui: jie buvo nunešę atsišaukimus. Jai at
rodė — ir jai patiko jausti tai, jog iš visur tyko rankos 
ir ausys, ji juto savo vertybę ir svorį tame pavojuje, 
bet ji negalėjo atleisti jam, kad jis kalbėjo garsiai, links
mai, ir ėjo nekrūpčiodamaa, ir kai ji suklupo — jis su
sijuokė.

„Tylėkit!“ — sušuko ji, ir norėjo verkti iš pykčio 
arba pabėgti, jeigu ji tiktai galėtų ir nebijotų viena. — 
„Jūs turit katino akis, ne žmogaus — jūs einate, kaip

medus ir pienas plaukė upėmis.
Ir užbaiga buvo kaip Rašte — rojaus vartuose sto

vėjo ugninis angelas, ir iš turtingų namų ji buvo išmes
ta į darbą, ir savuosius atidavė už vieną vyrą — tiek 
daug nebuvo pareikalavusi nė partija. O, prakeiktieji 
prietarai! — ji sugniaužė kumštį ir tuojau ją atleido, 
nea kaip gi ji galėjo grasinti tiems, kurie patys buvo 
nukankinti, už kuriuos ji prisiekė atsilyginti.

Staiga jai pasidarė sunku, tarytum gera žinia buvo 
neteisinga ir ji vėl turi prisimest! prie žemės, kad ne
būtų pastebėta — jos pečiai linko ir ji buvo pavargusi, 
kaip kartais užeidavo per paskutinius metus. Ji nega
lėjo matyti išdidžios jo galvos nei liekno kūno, nei 
akių — jis buvo pasitraukęs daug toliau negu jis iš viso 
galėjo būti. Ir išsigandusi, kad yra palikta, ji karto
jo: — Aš įeisiu nesibeldus, jis bus nusisukęs-----------
Tačiau tai buvo tik žodžiai. Dabar labai tiktų jo pasl

tyčiojimaš: antrą kartą iš viso tebuvo mačius jį, ir kai 
skirstėsi iš slapto suėjimo, kai ji visa degė tuo pavo
jingu žavumu, kad reikia saugotis, prisimesti — šiuo 
kartu išoriniai jie buvU* susirinkę į dramos ratelio repe
ticiją — kelintoje gatvėje ji pajuto jį einant greta ir jis 
tarė: — „Kieno gi galvos užsimanė narsioji Judita Gold- 
bergaitė? Jūsų tėvas kapitalistas, jūsų senelis aršus ir 
maldingas svajotojas, trokštąs atkurti pažadėtąją ka
ralystę Palestinoje. Ką jūs čia veikiate, su darbo liau
dimi?“ — Jis buvo bjaurus savo keistais užpuolimais! 
Ji buvo tiktai užpykus, daugiau nieko ji neturėjo — 
buvo nuoga, ūmai pamatė, nes iš tikro, kodėl ji atėjo 
pas komunistus? Ji žinojo, aišku ji žinojo, iki pat šito 
akimojaus, bet viskas buvo pradingę, kaip egzaminuose. 
„Kaip jūs drįstate taip Įkalbėti!“ — pasakė ji, ir jis su
sijuokė: „Tęskite, tęskite “.

Ji tylėjo ir kalbėjo jis: — „Jūs nežinote, mano 
miela — aš žinau. Kartais aš abejoju, prisipažįstu, kas 
taip vilioja žydus į komunizmą, manau, reikės dar pasi
mokyti to. Kai s&kau žinau, tai apie jus, draugė panelė. 
Maždaug du keliai — jūs nežinote ką veikti, jūs — pa
laukite, paskui galėsit sakyti,/kad aš meluoju, paskui. 
Ką jūs galit daugiau veikti šalia studijų? Argi jums 
reikės užsidirbti duoną tuo? Teise? Vienintelė dukre
lė. Graži. Vienturtė. Turtinga. Nedideli mūsų lau
kai — jeigu, sakysim, Anglija, Vokietija, pardon, tenai 
žymiai seniau — jums tėvas sužvejotų tituluotą vyrą, 
jūs galėtumėte būti kas nors visuomenėje — politinis 
salonas, pavyzdžiui, meno mecenato ponia. Lietuvoje — 
šlius, šiaip sau, turtinga žydaitė, ir senų pažiūrų tėtušis 
išleis už tautiečio. Vaikai, daugiau pinigo — v..:’.13.

(Bes daugiau)
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radi
Šen. Paul H. Douglas rezoliucijos reikalu

“Draugo” puslapiuose pasiro
džius paraginimui siųsti laiškus 
senato užsienio reikalų komisi
jai, prašant paremti mums trem 
tiniams taip svarbų priedą prie 
užsienio pagalbai teikti įstaty
mo, turbūt daugelis mūsų, tiek 
paskiri asmenys, tiek organiza
cijos paklusome šiam raginimui. 
Tačiau, kaip neseniai patyrėme, 
mūsų darbas buvo veltui. Prie
das senato užsienio reikalų ko
misijoje nepraėjo, neradus šiam 
reikalui pritarimo vyriausybėje.

“Kodėl?”, kyla ne vienam šis 
klausimas. Argi ne tiksliau su
naudotų tuos pinigus pavergtų 
tautų rezistentai už maskuotąjį 
raudonąjį Tito? Mums atsaky
mas atrodo aiškus, bet ne mes 
darome sprendimus

Dar ryškiau šis klausimas 
“Kodėl?” iškilo LB Detroito a- 
pylinkės valdybai, nes ji gavo 
net keturių senato užsienio rei 
kalų komisijos narių atsaky
mus. Senatoriai J. W. Fulbright 
iš Arkansas ir John Sparkman 
iš Alabamos išreiškė dėkingumą 
už domėjimąsi šiais klausimais 
ir pažadėjo savo paramą. Šen. 
Hubert H. Humphrey iš Minne- 
sotos priminė, jog jis dirbo ar-

sis Altas pasikliovė vien lietu
vių pajėgomis? Kiek daug prie 
šio reikalo prisidėjo kitos tau
tybės? Juk tai visų pavergtųjų 
tautų bendras reikalas .todėl 
reikalui esant, mūsų Altas tu
rėtų nepabūgti atsistoti vado- 
vaujančioj rolėj šiame klausi
me visų suinteresuotų tautų 
tarpe. O gal tokius pat laiškus 
reikėjo rašyti ir vyriausybės na 
riams, nes atrodo, kad jie šį 
klausimą marinai

Palikime šiuos klausimus iš
spręsti mūsų vadovaujantiems 
organams, o mes visi, tiek pa
skiri asmenys, tiek Bendruome
nės apylinkės, tiek ir kitos or
ganizacijos siųskime savo vals-

dešris. Akademinio jaunimo sek 
cijoje — Danguolė Šeputaitė ir 
Juozas Polikaitis. Dailės sekci
joje — dailininkas Antanas Mel
nikas. Muzikas sekcijoje — Pra 
nas Zaranka.

Tiek plenumo, tiek ir sekcijų 
posėdžiuose prašome dalyvauti 
ir visus kitus detroitiečius, ku
rie važiuosite į Dainų šventę.

V. Kutkus

PASKUTINIS PARAGINIMAS 

Į DAINŲ ŠVENTĘ

Š. m. birželio 23 d. per H. Rau

žioje aplinkumoje galime susi
rinkti ir praleisti laisvalaikius. 
Jo pakviestas dr. Damušis ke
liomis ryškiomis mintimis api
būdino šios stovyklos reikšmę 
mūsų jaunimui, sprendžiant lie
tuvybės bei krikščioniškos dva
sios išlaikymo problemas. Inž. 
Jurgis Mikaila kalbėjo apie sto
vyklos statybos planus, nuro
dydamas, kur koki pastatai bei 
įrengimai turi išaugti. Mokslei
vių ateitininkų kuopos pirm. Ro
mas Bublys pranešė apie orga
nizuojamą ateitininkų vasaros

būsimų sporto aikščių ir pasi
gėrėti apylinkės vaizdais, jauni
mas nuskubėjo pasportuoti su 
kamuoliu ir paplaukyti po ežerą, 
gi vaikai, kaip žąsiukai pasipylė 
po laukus. Pavėsingi medžiai 
priglaudė mėgstančius poilsį ir 
šnektas. Netruko prabėgti kele
tas malonių valandėlių gamtas! 
prieglobstyje. Saulutei riedant! 
žemyn, pirmieji stovyklos lan
kytojai išskubėjo namo.

BAIGĖ KONSERVATORIJĄ
Detroito Muzikos Konserva

torijos 1956 m. klasė turėjo iš 
leistuves. Baigė 25 mokiniai. Jų 
tarpe ir mūsų tautietis Pranas 
Zaranka. Iškilmės pradėtos iš
kilminga studentų eisena į salę, 
grojant vargonų muzikai. Ilgi 
tamsūs apsiaustai, keturkam
pės su kutais kepurės, rimti vei
dai ir lėtas žingsnis į numatytą 
vietą šventiškai nuteikiu stu

dentus ir svečius. Užėmus vie
tas, pradedama programa — 
koncertinė dalis. Tai Diano mu- 

(Nukelta į 5 pusi.)

TELEVIZIJOS
Ir Ratilo Aparaty Taisymas

Sąžiningas ir garantuotai darbu 
11. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tet VI 7-0087 — VI 7-8087

by vadovaujamą '“Baltic Melo- stovyklą berniukams ir mergai- 
dies” radijo valandą LB Detroi-' tėms. Jis ragino norinčius da- 
to apylinkės valdyba paskutinį j lyvauti paskubėti vžsiregistruo- 
kartą ragino detroitiečius vykti • ti ne vėliau liepa3 15 d. Stovyk-
į Dainų šventę. Ta proga tik ką 
baigęs Detroito konservatoriją 
muz. Pranas Zaranka sudarė 
dainos ir žodžių montažą “Pra
dalgėm ateina daina”, kurį at
liko Detroito ateitininkų trio (P. 
Zaranka, J. ir A. Polikaičiai) ir 
Algirdas Pesys. Montažas buvo 
pasigėrėjimo vertas. Tikėkimės, 
kad jį girdėję detroitiečiai šį

tybės senatoriams laiškus bei sekmadienį (licpoš 1 d.) 3 vai.
telegramas, kad mūsų sąžinė 
nepriekaištautų mums, jog ne
padarėme to, ką taip lengvai 
galėjome padaryti ir galbūt, kad 
dėl to reikalas nepraėjo. Esu 
tikras, jei bent 200,000 laiškų 
senatoriams bus parašyta, šen. 
Paul. H. Douglas priedą prie 
minėto įstatymo mes senate pra 
vesime ir mūsų kova už Lietu
vos išlaisvinimą žymiai paleng
vės. O juk mes giriamės, kad 
Amerikoje turime net milioną

timame kontakte su šen. Doug- lietuvių. Tad į darbą. LB Det-

popiet bus Chicago Coliseum sa
lėje, kampas 15 ir Wabash gat
vių, Chicagoje.

Tad iki pasimatymo Dainų 
šventėje. V. Kutkus

JAUNIMO STOVYKLOJE 

A. L. R. Kat. Federacijos ū- 
ky, prie Manchester, Mich., jau 
pradėti jaunimo stovyklos sta
tybos paruošiamieji darbai. Pra 
vestas kelias, kuriuo pasiekiama 
ūkyje esantis ežerėlis ir vasara

lavimas tęsis nuo rugpjūčio 11 
iki 25 d. ir kaštuos 1 asmeniui 
30 dol. Registruotis ir informuo 
tis pas Romą Bublj. Jis baigda
mas savo pranešimą kuopos 
vardu pasveikino Praną Zaran- 
ką, baigusį studijas muzikos kon 
servatorijoje.

V. Kundrotienė paskaitė vie
no laiško ištrauką, kuriame ne
seniai grįžęs iš sovietų koncen
tracijos stovyklų vokietis pa
sakoja apie nepalaužiamą jaunų 
lietuvių pasipriešinimo dvasią, 
didelę vienybę ir nepaprastą at
kaklumą, rodomą okupantui.

Dr. VI. Bublys, baigdamas in
formacinį pokajhi, pakviėtė vi
sus pasigėrėti stovyklos pano
raminiais vaizdais ir susipažin
ti su kiekvienu šios vietos kam
peliu.

Bematant vėl visi išsipylė at
skiromis grupelėmis. Inžinieriai

DĖMESIO
DETROITIEČIAI

“Ada” vasarvietėje prie Walled 
Lake galima išsinuomoti vieno ar 
dviejų miegamųjų kambarių va
sarnamius (cottages).

Moderniškai įrengti. Privatus 
smielio pležas. Gera maudyklė. 
Išsinuomavęs vasarnamį gauna ir 
laivą.

Kas norėtų pasinaudoti šios va
saros sezone, jau dabar laikas už
sisakyti.

Dėl platesnių informacijų ar už
sakymų kreiptis pas S. ir V. Ur
bonus vasarvietėje (“Ada” Cotta
ges) 435 E. Lase Drv. Walled 
Lake, Mich. Telef. MA-4-3396.

iilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllliiillllllllllllllllllllllllllllliiiiii

PERKRAUSTYMAI — MOVING
i

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL

Telefonas — FRontier 6-1882
iimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namo įgijimui
Lengvomis Sąlygomis

las jau praeityje, jog nuolat re
mia išplėtimą informacijos ir 
propagandos pavergtų tautų la
bui, kad laisvės trokštantieji už 
geležinės uždangos greičiau bū
tų išlaisvinti. Pagaliau ir sen.'i 
William F. Knowland iš Kali
fornijos džiaugėsi, kad mes pa
reiškėme nuomonę tokiais svar
biais valstybės reikalais (taip 
jis išsireiškė), sakydamas, kad 
užsienio paramas reikalingumą

. jis palaikys tol, kol pasaulyje 
egzistuos komunizmas. Tfečiau 
jis suabejojo, ar reikėtų teikti 
pagalbą toms tautoms, kurios 
neprisideda prie pasaulio išlais
vinimo pastangų (gal čia jis 
mintyje turėjo Jugoslaviją). Mū 
sų reikale žadėjo savu pagalbą. 
Savo pareikštoms mintims su
tvirtinti pridėjo ištrauką iš 
“Congressional Record”, kur til
po jo kalba, pasakyta per “Na
tional Association of Manufac- 
turers” suvažiavimą.

Taigi dar kartą klausiame, ko 
dėl tas klausimas nepraėjo ko
misijoje? Gal mūsų energinga-

roito apylinkės valdyba jau pa
rašė ir antrąjį kartą, o tu?

Vyt. Kutkus

BENDRUOMENES ATSTOVAI

KULTŪROS KONGRESE j

Pirmajame JAV ir Kanados 
Lietuvių Kultūros Kongrese, į- 
vykstančiame š. m. birželio 30 
d. Sherman viešbutyje (Ran- 
dolph ir Clark gatvių kampas) 
Chicagoje, Lietuvių Bendruome
nės Detroito apylinkę atsto
vaus žemiau išvardinti asmenys.

Plenumo posėdžiuose — LB 
Detroito apylinkės pirm. Vytau 
tas Kutkus ir socialinių reika
lų vedėjas Bronius Polikaitis. 
Mokslo sekcijoje — inž. Jurgis 
Mikaila. Švietimo sekcijoje — 
LB Detroito apylinkės švietimo 
vadovas Vladas Pauža ir Detroi 
ta lituanistinės mokyklos vedė
ja Valerija Kundrotienė. Litera 
tūros sekcijoje — rašytojai Alė 
Rūta Nakaitė - Arbačiauskienė 
ir Vytautas Alantas. Teatro sek 
cijoje — režisoriai Z. Arlaus-

tojams numatytos poilsio vie-'su stovyklos reikalų vedėju 
tos. Pradėti valgyklos pastato kun. B. Dagiliu ir dr. Damušiu
žemės darbai, šalia pravesto 
kelio suguldyti stulpai rodo, kad 
netrukus Į stovyklą bus atves
ta ir elektros energija. Rūpina
masi įrengti maudykles.

(Sekmadienį, š. m. birželio 24 
d., ši graži ir maloni vieta susi
laukė gausaus būrio dėtroitie- 
čių. Čia suvažiavo ateitinin
kai — jaunučiai, moksleiviai, 
studentai ir sendraugiaį — vi
sos įeturios kuopos susipąžinti' 
su gražąja stovykla. Dalyvių 
tarpe buvo ir svečių, besidomin 
čių šia vieta. Taip pat atvyko 
kun. B. Dagilis, kun. K. Simana
vičius, kun. Kriščiūnevičius ir iš

nuėjo apžiūrėti stovyklos sta
tybos paruošiamųjų darbų, mo
terys užkopė į kalną pamatyti

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

405d Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

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

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

/ DETROIT O BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

9W—
Jeigu norite pirkti aroa parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į

ELSEA REALTY & INVEST 
MENT COMPANY 

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
kaimyinino Clevelando ALRKF
Centro Valdybos pirmininkas 
dr. Drmkšis.

Detroito ateitininkų sendrau
gių kuopos pirm. dr. VI. Bub
lys susirinkusius sukvietė me
džių pavėsin pasiklausyti trum
pos informacijos stovyklos rei
kalu. Pasveikinęs dalyvius pa
sidžiaugė, kad turime vietelę,

skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentam3.

kaitė - Mikšienė ir Justas Pus-1 kurioje mekeno netrukdomi, gra

Sukaktuvinių Metų D o vanos Taupyto j ams
v/r <« "t

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės j senąją $56.00 ar 
daugiau, tai gaus dovanų bendrovės laktą su termometru 
arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stipri) ir parankų 
plastikinį arba nailoninį ghopping bag (krepšį pirkiniams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę doku
mentams laikyti arba periu karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2S66 We?t 471h Street Utf.yeHe 3-1083
B. R. Pietkievricz, praa.; E. R. Pietkievics, aakr. ir advokatai

Mokame aukštus dividendus. Kaštuojame čekius. Parduodame 
Ir tšporkame valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ AlANDfEN. APDRAUSTA IKI $10,04)0

DARBO VALANDOS: ptrmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.: 
antradieni Ir penktadieni nuo 9 Iki 6; trečiadieni uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. l'lgus ii BįiĮrhrįtniT 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4548 8. Wood St., Chicago •,

Illinois, lei. VI 7-2972

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

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49 th Cl„ Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8. III.

JONAS GRADINSKAS

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 West Grand Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigaii 
NamV telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS klRŠINAS 

11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-6185

OENIJUL OONTRAOTOR 
Atlieka (valrbia statybos, patalsy

mo Ir pertaisymo darbus — stalinln 
bystės cemento, mūrijimo, elektroa 
plumblngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų (rengimą. 
oastoarSse ir skiepuose.

Klausykite 
LITHUANIAN MELODiES

Ann Arbor — \VPAG — 1050 kilo 
cycles

SekmadieniaLis 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27,
Michigan

NUO U2S2SENEJUSIŲ 

8RAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tla, kuria kenčia nuo BENŲ AT 
VIRŲ Ir 8KAUD21Ų 2AIZDŲ,
negali ramiai s8d8tl Ir naktimi, 
miegoti, nes jų užsisen8juslos žaizdos 
niežti ir skauda. JCad pašalinti tą 
nlež8jiLną Ir skaudėjimą senų atvi 
-ų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galBslte ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite ją taipgi nuo skau. 
ižlų nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos P8ORIA 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
larpplrščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
lžlflstančlos, suskilusios odos dedlr- 
vinlų, odos Išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
.Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo li_ 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
oL. *1.26, Ir 11.60,
Pirkite vaistinėse Chi 
nagoj Ir apylinkėse—
6111wauke«,* W»«c.,Oa 
ry. Ind.Ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Ko
ne, order |

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St Chicago 34, I1L

Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998 

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 160%

Jr
<

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6710 

AUGUST SALDUKAS Prezidento
’l

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ii taisymas 
2646 W. 69fh St. REpbblic 7-1941

Ptm«sr JI
r*’ IŠ TOLI IR ARTI

SKtįZi; ■

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

-Unlversal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
010,000.09 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

NAUJI OIOCU TUO KAI- NAUJAUSI K/tAUSTTfAO (MUKIAI 
H&ų METU PATyfi/MAS-P/SUS IPSĄtltHN6AS AATAPNAV/MAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tai. VZAIkmsk 5*9209

ROOSEVELT FURNITURE CO
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioncr) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite iį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

ROOSEVELT
2310 W. Roosevelt Rd.

CO.
Telefonas SEeley 3-4711

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.
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Lietuviu Prekybos Namai

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS -
B E BROKŲ

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $“| 5O-ŪŪ—

Vien 54) įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai ................ $“| .00

I

DR. VYDŪNO 1956-57 METU PREMIJA rinkdavo užperėtus, sugedusius.
kiaušinius ir juos savaip per-

P&keitimai “...Jūsų minčiai galima iš pil
nos širdies tiktai pritarti. JūsųAtsižvelgdama i gautus pagei

davimus ir tikėdama sulaukti dau- leis I6 asmeniškai šiuo’ pri
gulu premijuotinų veikalų, MLBD pasitadėjimą įmokėti

. M. Brakas, MLRS CentroKanados Centro valdyba nutarė 
pratęsti dr. Vydūno vardo $1,000 
vertės premijos konkurso datą iki 
1957 m. gruodžio 1 dienos ir pre
mijos įteikimą sutapdinti su dr. 
Vydūno 90 metų gimimo sukak
ties minėjimu, 1958 metais kovo 
mėnesio pabaigoje.

Jeigu iš atsiųstų konkursui vei
kalų premijuotino veikalo neatsi
rastų, premija tais metais nebus 
skiriama.

Aukos
Vos porai mėnesių praėjus nuo 

dr. Vydūno vardo $1,000 vertės li
teratūros premijos už geriausią 
veikalą apie Mažąją Liątuvą pa
skelbimo, susilaukta paskatinan
čių įnašų ir labai palankių atsi
liepimų. Kad susidomėjimas Ma
žosios Lietuvos klausimais tebe
gyvas, liudija prisiųstos aukos iš 
įvairių vietovių. Štai pirmasis jų 
sąrašas:

kun. J. Danielius, London, Ont. 
$5, Bronius Abromonis, Montre
alis $30, L. Anūkas, Hamilton,

pakavęs pardavinėdavo Chica- 
nūntį"«mslme‘Tiek *m(teų jėgos Sos kepykloms. Tokių sugedu

sių giaušinių pas jį policija
rado 115,000 tuzinų.

komiteto pirmininkas
“...Mes Sydnejiškiai, ypač Reiz- 

gys, kuris pirmasis iškėlė tokią 
bendro darbo mintį, priimame siū
lymą entuziastingai ir galime nors 
šiandien savo įnašą pasiųsti...

...Geresnei darbo koordinacijai 
būtų gera, kad Kanada pasiskelb
tų (kitiems pritariant) viso pa
saulio MLBD centru. Visas vei
kimas įgytų daugiau prasmės, pa
kiltų ūpas.” H. Keraitis, MLBD 
Sydnėjaus skyrius, Australija.

Siūlo pastatyti lėktuvų 
keleivių stotį

Grupė Chicagos bankų, ap- 
draudos ir verslo vadovų siūlo 
tuojau pastatyti didžiulę stotį 
lėktuvų keleiviams. Numatoma 
panaudoti Chicagos universite
te turimą sklypą tuojau į va
karus nuo miesto centro. Nau- 
* *•>««■ ritau pastatymasnauju užsimojimu — premijos sky 

rimu. Seniai tokį dalyką reikėjo' kainuotų apie $6>/2 milionų.
daryti. Kad mes tokius didesnius! ___
darbus nudirbtume nors kas 2-3 i ”
metai, tai būtų puiku t...” J. Reiz- 
gys, Sydney, Australija.

“Sveikinu už gražų sumanymą 
skirti dr. Vydūno vardo literatū
rinę premiją už geriausią veika
lą apie Mažąją Lietuvą. Tuo klau
simu literatūros turime nedaug ir 
todėl kiekvienas indėlis ta kryp-

Ont. $5, kun. A. Ežerskis, Wilkes- timi sveikintinas”, kons. A. Simu-
tis, L.I., N.Y.

“Jums ir visiems kitiems bičių- ’
liams už nepailstamas pastangas 
dėl mūsų tėviškės reikalo nuošir
džiai dėkoju. Pilnai suprantu šio 
Jūsų žygio svarbumą. Todėl bū
tinai reikia jį remti.” Fr. šlente- 
ris, Wehnen, Vokietija.

O Tamstos įnašai?

Barre, Pa. $5, kons. A. Sinąutis, L 
I., N.Y. $5, St. Bakšys, Hamilton,
Ont. $lj Rimkevičienė, Montrealis 
$2, V. P. $25, K. Toliušis, Montre
alis $2, dr. J. Stonkus, Lestock,
Sask. $10, dr. P. Švarcas, Mascou- 
tah, III. $11, L. Sajauka, St.
Catherine, Ont. $2, dr. J. Yčas 
Toronto, Ont $5, R. Brakas, Brook 
lyn, N.Y.$1, L. B. Clevelando A-, 
pylinkės V-,ba $25, V. Anonis.i “Ne vieną premiją reikia skir- 
Forest Hills, N.Y. $10, Sophie de ti Mažosios Lietuvos klausimo nu 
Bodesco, Buffalo, N.Y. $2, Anta
nas Krausas, Australija $5.

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu Jreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik ... . $1 49-00

Visiems aukotojams, taip dos
niai aukojusiems ir maloniai pa- 
rėmusiems mūsų užsimojimus, rei
škiame nuoširdžią padėką.

Be to gautas nemažai pasižadė
jimų iš privačių asmenų ir ML
BD skyrių. Chicagos, Clevelando, 
Montrealio, Sydnėjaus ir Windso- 
ro skyriai numata įnešti iš viso 
$475. Kitų skyrių atsakymai dar 
negauti. Bet esame tikri, kad ir 
jie neatsiliks nuo jau paminėtų 
skyrių.

Atsiliepimai
Atsiliepimų gauta iš įvairių kraš 

tų ir įvairių žmonių. Visų nega
lime net suminėti. Paduosime tik 
būdingesnius. Visi jie mūsų di
džiausia garantija, kad dr. Vydū
no vardo Mažosios Lietuvos lite
ratūros premija pasiseks. Tepra
byla jie į dvejojančius premijos 
reikalingumu:

“Gera iniciatyva reikalui, ku
riam vis dar permaža yra krei
pimą dėmesio, t.y. Mažosios Lie
tuvos reikalui, Mažosios Lietuvos 
supratimo, gilesnio pažinimo ir 
platesnio lietuviškošs visuomenės 
įsisąmoninimo reikalui...

...Tokių faktų aky vaizdo je reikia 
labai karštai pajudinti šį klausi
mą rimtai ir esamomis sąlygomis 
galimai efektingai.”

“Nepriklausoma Lietuva
“...Mums malonu konstatuoti, 

kad didžiojo svarbumo ir didžiuo
ju reikalu — leidinių reikalu Ma-

švietimui, bet mažiausia tris ir ne 
vienkartine, o kasmet”, rašo 
mums kitas bičiulis. Tai tiesa. Ir 
mes norėtume tris skirti, būtent: 
vieną grynai mokslinėms studi
joms, vieną Mažosios Lietuvos 
klausimo populinarinimui ir vie
ną dailiajai literatūrai. Bet šiuo 
metu turime pasitenkinti viena 
premija, suplakdami įvairius žan
rus į vieną literatūrinę premiją 
už geriausią veikalą apie Mažąją 
Lietuvą.

Kanados MLBD Centro valdy
bai tenka maloni pareiga rūpintis 
premijos pasisekimu ir kartu ne
maloni pareiga tamstas varginti 
ir prašyti, kad bet kurią auka pa 
remtumėte dr. Vydūno vardo 19- 
56-57 metų literatūros premiją.

Tamstos įnašai padės įvykdyti 
seniai svajotą idealą, kad Mažoji 
ir Didžioji — tai viena Lietuva.

Pinigai siųstini: V. Pėtaraitis, 
5155 Bourbonniere, Apt. 6, Mont- 
real, Que., Canada. _

Aukotojai bus skelbiami skaudo
je, o aukojusieji daugiau $25 bus 
įrašomi į premijos aktą.

Kanados MLBD 
Centro vaidyba

☆

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39.00—$99.00

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvy.............. .................... .............. $59<00
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik...........................................$175-80
Parcelano pečiai virimui: €rown, Universal, Norge ir daug kt. $99" 1 49
Knygoms spintos stiklo durim tik ..................................?......................... $29-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai.................... ..................$6 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai.........................$2-50

9xl2 linoleum įvairių spalvų tik ...........................................................,... $6-50

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

f . -s- . .

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

Greit sugavo banditą

Chicagos policija per kelias 
valandas sugavo ir atidavė teis
mui banditą John Carter, 50 
m. amžiaus, kuris sakėsi esąs 
iš Miami. Jis įėjo į Amalga- 
mated Trust & Savings banką, 
esantį 111 S. Dearborn, ir gra
sindamas revolveriu iš dviejų 
kasininkų paėmė $4,408. Tre
čias kasininkas sekė jį, einantį 
iš banko. Jo šauksmas atkreipė 
dėmesį policininko Silvestro 
Konczyk, kuris vijosi vagį 
švilpdamas ir šaukdamas. Pri
sidėjo dar pora policininkų, 
kurie plėšiką tuojau ir suėmė.

STEPHENS LIQUORS
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

Pasiruoškite sutikti Dainų

šventes
Choro vedfijaa 

K. Steponavičius,
savininkas dainorius tinkamai!

Pirkite gėrimus nuo jūsų Dafny šventės dirigento.
BISUUIT, prancūziškas konjakas 5th $4.85
DASILVA — 10 metų senumo portugališ

kas brende /- 5th $3-89

Jtf/ARTEL prancūziškus konjakas 5th $5-29
PRINZ, VOKIŠKAS KONJAKAS, 

10 metų senumo

ASBACH URALT, vokiškas konjakas

oth $4.29
5th $5.89

COURVOISIER — originalus Napoleonas oth JQ.29 
REMY MARTIN — USOP prancūziškas oth $9.5 9

Čia tik keletas pavyzdžių mūsų kainų.

Mes turime didžiausią pasirinkimą užsieniniy 
ir vietinių gėrimy.

^|—JE H ALKOHOLIS — grynas grūdų, 190 proof 5th $^..85

Pakėlė teisėju algas
Chicagos Miesto Tarybos Fi

nansų komitetas nutarė padi-
________ dinti municipalinių teisėjų at- Į
žosios Lietuvos klausimais bei pro' ,v_:n:ma. teisėjui pakelia-
kUmnmie vra rvvai aUBirūpinę ir ‘ys“111 «»• j . .

KRUPNIKAS, pagal lietuvišką receptą 5th $3-39

$3«ZUBROWKA, su importuota žole 5th

MIDUOLIS, lietuviškas receptas 5th $3-59

blemomis yra gyvai gusirupinę 
imasi iniciatyvos Mažosios Lietu- 
vos bičiuliai Kanadoje. Šiam di- 
džinjam reikalui negalima nepri
tarti ir kanadiečius bičiulius dėl 
to nesveikinti...”

MLBD New Yorke,
J. Valaitis ir kun. P. Dagys.

Baigė konservatorijų
(Atkelta iš 4 pusi.)

zika Ir ištraukos iš operų. Skam 
ba švelniai, vietomis žaismin
gai su vaidybine įtampa. Vieto
mis jaučiamas nediąsumas, ma
žas susijaud’nimas. Nenuosta
bu, juk tai yra atsisveikinimas 
su mokykla ir žingsnis gyveni-, 
man. Nors ir nedidelė grupelė | 
susirinkusių lietuvių laukia sa-' 
vo jo dainininko pasirodymo. Į 
Jam kaip tik teko atlikti pasku
tinį programos punktą. Paga-j 
liau ir Pranas Zaranka su Sally 
Traverse dainuoja ištrauką iš 
Puccini operos “La Boheme” —j 
“O adorable angel”. Gražus dai-i 
navimas, graži laikysena sceno
je ir gera partnerių interpreta
cija užkariavo publikos simpa
tijas. Plojo daugiausia.

Baigus koncertinę programą 
d išleidžiamuosius kalbėjo Mi- 
chigano universiteto viceprezi
dentas J. A. Lewis. Po to buvo 
įteikti diplomai. Apleidžiant sa
lę, Pranas Zaranka jau buvo lie 
tuviškos grupelės tarpe, kurie 
jam reiškė savo sveikinimus ir 
linkėjimus. Maloni Bukauskų 

J šeima jaunąjį dainininką pasi- 
j kvietė kavutei, kurios metu, da
lyvaujant Kučinskams ir kitiems 
pažįstamiems, buvo praleista po
ra jaukių valandėlių. Sėkmės 
dainos bare! St. G-kas

ma metinė alga iš $11,000 I 
$22,000, o paprastiems teise- 
jams - iš $14,500 į $17,000. ,

$300 pabaudos už

sugedusius kiaušinius į
Farmeris Carl Bauer, gyve

nąs Oak Parke, nubaustas $300 
už tai, kad jisai iš peryklų su-u

IMPORTUOTAS 
butelių dėžė

— SPĖCIAL — 
VOKIŠKAS ALUS, 24

$5'<9
Aplankykite mūsų bufetą kur -gaminama skaniau

si viščiukai ir vėžiukai.
FREE PARKING LOT for CUSTOMERS.

T?

Oi
U
T
U

FEDERflL
SAVING5

MUTUAL FEOERAL SAVINGS REKORDAS.

< liurtered & Kitpervlmsl 
by tlie C. a. Oiivcnunent

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonominei depresijas, panikas ir krizes ir 
savo tau py to jams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštiis dividendus išmokėjo visada be per
stoji m o.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Ccrmak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKA8, Pre«.

, Chartered ir Supervinod by the United States Oove.nment
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. j>o pietų. Ketvirtadieniais nūs 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro. šeėtadieniaia nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

J?
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SUDRIKO
VASARINIS BALDŲ IŠPARDAVIMAS 

SUTAUPYKITE 30% IKI 70%

Nauji Gyvenamojo Kambario Setai, Miegamojo ir Valgo
mojo Kambario Baldai, Dinettes, Kaurai, Gaziniai Pečiai, 
Skall 'ainos Mašinos, Dulkių Valytuvai, Televizijos, Radlos, 

Šaldytuvai, HI-FI Komb. Phouografai.

Proga sutaupyti $100 ir daugiau ant Sealy, Simmons, Pull- 
man, Sleeprite Ilide-aBcds kiekvieno stiliaus ir spalvos.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

PAJIEŠKOJIM AI
Vytautą Povilaitį, anks

čiau gyvenusį Laiveli, Mass., 
pajieško jo senutė motina. Ra
šyti — 7236 So. Rockwell St., 
Chicago 29, Illinois.

CLASS1F1ED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

$575 PULLMAN 2 gab. Sofa ir Kėdė,............... $<

$299 KROEHLER 2 gabalų setas........................ $^ 40
$150 2 GABALŲ Sectional ............................ .. $ /į

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Jaskūnas, J.......................$10.00
Laiskonis, J. ................ 5.00
Spulgen Augustas .... 5.00
Smelstorius, Mykolas 4.00
Leesden, Anthony .... 3.00
Burba, Jurgis ............ 2.50
Atkočaitis, Kazys .... 2.00
Diržys, A. ........ 2.00
Genys, John B............... 2.00
Jaksas, Jeronimas .. 2.00
Krulikas, Kazys .... 2.00
Naumovas, Jurgis .... 2.00
Shakalis, Anthony .... 2.00
Tūbinis, Mat................... 2.00
Žilaitis, Pranas............ 2.00
Kakstunas, A................ 1.50
Arlauskas, Zigmas .. 1.00
Baika, A........................... 1.00
Baužys, Petras ............ 1.00
Bnown, Gražina............ 1.00
Bukauskas, Vladas .. 1.00
Dambrauskas, Iz...........  1.00
Degutis, Viktoras* .... 1.00
Grišmanauskas, Stasys 1.00
Gumaliauskas, J. .... 1.00
Ignotas, James Mr. .. 1.00
Karvelis, St..................... 1.00
Kogelis, Leonas .... 1.00
Leonavičius, Jonas .. 1.00
Lukošaitis, Kazimieras 1.00
Slapkauskas, Leo .... 1.00
Tamašauskas, S............  1.00
Vasiliauskas, Jonas .. 1.00

PajieSkau Liudviką Kriščiūną, ki
lusį iš Vilkaviškio apskr.. Gižų vals
čiaus, Antupių km. Tėvų vardai: 
Vytautas ir Marijona. Jieško V. 
Puodžiūnas, 286 Roxton R d., To
ronto, Ont., Canada.

Pajieškoma: 1) Anelė Tamošaity
tė, Jono, gim. 1921 m., buhalterė iš 
Jurbarko valsč., Raseinių apskr., 
Smukučių km.

2) Elena Petruševičiūtė-Žukaus-
kienė iš Lietuvos pajieško brolio 
Česlovo Petruševičiaus. Atsiliepti 
arba apie jas žinantieji pranešti 
te!. HE 4-4146 arba rašyti: Dran
gas, Box 5356, 2334 S. Oakley Avė., 
Chicago 8, TU.

REAL ESTATE

Norite nekils, turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į Šią įstaigą.
Parūpinam gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 8-3384

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 

visolda apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — YVAI. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodami 
□amus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
YVAlbrook 5-5090 

PRospect 8-3570 (vak. ir sekmad.)

$98 STUDIO COUCH .....................................

$249 GEN. ELECTRIC Autom. Plovykla ......... $-J
$425 GENERAL ELECTRIC 2 durų šaldytuvas 

$225 GENERAL ELECTRIC šaldytuvas ..... $-|

$225 ELEKTRINIS PEČIUS .............................. $109
$325 PHILCO TELEVIZIJA, Čonsole, 21 colio $-J gy 

$299 DUMONT TELEVIZIJA, Console, 21 colio $-| 40
$399 ZENITH TELEVIZIJA, Console, 21 colio $-|
$245 GENERAL ELECTRIC, Console, 21 col. TV $-|

$225 TRAVLER TELEVIZIJA, Console, 21 colio $ “| "| 0 
$149 STALO MODELIO TELEVIZIJA, 2l colio $

$125 RCA VICTOR Televizija, nešiojama .... $

$195 HI-FI CONSOLE PHONOGRAFAS
FM r AM RADIO Kombinacija.......................... $

$59 HI-FI PHONOGRAFAS, Automatinis,
3 greičių ................................................................ $

10,000 PORCELANO CHINA IMPORTUOTU INDŲ UŽ Vi

REGULIARINftS KAINOS. 25c. VIENAS IR AUKŠČIAU.

50 GAB. PIETŲ SERVIZO 
SETAS....................... 28. $12

100 GAB. PIETŲ SERVIZO 
SETAS .................... 48. $24

32 GAB. STAINLESS STEEL 
SETAS .................... 28. $12

100 GAB. STAINLESS STEEL 
SETAS .'.................. 48. $24

32 GAB. WM. ROGERS 
SETAS .................... 49. $29

52 GAB. COMMUNITY

SETAS  ............. 84. $54
52 GAB. ROGERS 1847

SETAS .................... 72. $48

STATYBOS FONDAS

Aukojusiems Statybos Fon
dui tariame nuoširdų ačiū. Au
kojo šie asmenys:

Jezukaitienė, M............. $5.00
Pietuska, S................ }. 3.00
Burba, Jurgis  ......... 2.50
Tamašauskas, Vladas 2.00
Kelertas, J...................... 1.00

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640.

MARQUETTE PARKE: mūrllns 
5 kamb. (3 mieg.) Ir skiepe 8 kamb. 
$65 pajamų. Gražus namas, erdvūs 
butai.

MCRINIS 6 kamb. bungalew. 66- 
tos Ir St. Louls apylinkėje.

BRIGHTON PARKE: Medinis, 2 
po 6 kamb. 60 pėdų sklypas. Pe
čiais šildoma.

MCRINIS — 2 po 5 kamb. (2 
mieg.) centr. šild. Garažas. Kaina 
$20,000.

2 mediniai namai — 4 butai: 2 
po 6 k., 2 po 4 k. $200 pajamų. Tik 
$17,000

Kitur — gražus tnflr, Georglan ti
po. 5 k. (2 mieg.) 55-os ir Menard 
Avė. (5800 Į vak.). Tuoj galima už
imti.

60 PĖDŲ SKLYPAS. 71-os Ir Sa- 
yer Avė. Netoli Harlem Avė. 
BIZNIO NAMAI —

mūrinis — 2-jų augštų, 3 butai ir 
maisto krautuve.

mūrinis — 2 butai ir taverna. Abu 
namai Brighton Parke.

ŠIMAIČIAI
Reaity, Builders, Insurance

2737 West 43 St
___________ CIJ f gide 4-2390

CICERO. Mūrinis 5 kamb. rez. 
Apylinkėje 65th ir 35th St. Gazu ap- 
šild. 2 autom, garažas. Tlie vonia. 
Tik 9 m. senumo. $5,000 {mokėti. 
Kaina $15,800. SVOBODA, 6013 Cer- 
inak Rd. Blshop 2-2102.

PurdiuodnmaN medinis namas, 
krautuvė ir 4 kamb. butas užpaka
ly. Arti 33-čios ir Halsted St. Skam
binti:

Joseph Mozeris Reni Estete 
CLiffside 4-0104

Mūrinis kampinis namas 3 krau
tuvės ir 2 butai po 5 kamb. Cemen
to rūsys. 2 tušti, sklypai. Nuomų pa
jamų $375. Mokesčiai $400.

$35,000.
PALT REALTY C0.
3205 S. Morgan St.

. Tel. YArds 7-0730
PARDUODAMAS TUŠČIAS 

MŪRINIS PASTATAS
tinkamas garažui ar sandėliui. Skly
pas 50x125 pėdų. 33-čios ir Morgan 
apylinkėje. Įkainuotas greitam par
davimui. Skambinti: Jos. Mozeris, 
Real Estete, CLiffside 4-0104.

REIKALINGI UNIJOS 
DAŽYTOJAI

Skambinkite: PR 9-0225 
Jonas Pleirys

PAINTING & DECORATING CO.

VYRAI IR MOTERYS

Vulgyklai reikalinga imlų plovėja 
(-as) ir virtuvėje padėjėja. Kreip
tis: 2038 W. 3!) St., Chicago 8, III,

SEWING MACHINE 
OPERATORS
Experienced •

Good starting rate
plūs pay for piece work 

5 day week 
8 to 4:30 P.M.

Near North Side

SCHOLL MFG. COMPANY 
213 W. Schiller

REAL ESTATE

BARGENAS. Pietvakariuose gra
žus mūrinis bungalovv. 6 ir 3 kamb. 
arba 3 po 3 kamb. Visi su baldais. 
Dabar pajamų $229, plius 3 kamb. 
butas savininkui. Karšto oro šildy
mas alyva. Garažas. Greitam parda
vimui tik $17,806.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė.
TeL LAfayette 3-3881.

BRIGHTON PARKE
2-jų butų po 6 kamb. mūrinis 
namas. Karštu vandeniu alyva 
apšildomas. 2 autom, garažas. 
30 pėdų sklypas. Turi būt tuo
jau parduotas. Kaina $24,500.

B. R PIETKIEWICZ & C0. 
2555 W. 47th St.
LAfayette 3-1083

8 Rm. Brick Residence
3 bedrooms, 1 bath up, 2 bedrooms 
& 1 bath dn. Ges ht. Nr. school, 
shopplng, transportation. July occu- 
pancy. Vicinity Drummond Place tk 
Lamon, Price $23,500. k Owner.

TU 9-2796

SECRETARY
Tliis is your opportnnity to he

roino assęeiated with a leading 
Company. Tliis is a position with 
a definito future.
REQUIREMENTS:
Shorthand, 90 wor<ls per m.inpte; 
typing 60 words per minute. 
Forty bour week^

BENEFITS
• 24 working days, paid 

■ vaeation
• 8 paid bolidavs per year
• Gcnerous siek leave, retire- 

meuit plan, bospital and 
Insurance program. Plione

MR. C. E. DREW 
COlumbus 1-1278

LOCAL OFFICE OF

S A N D I A
CORPORATION
A subsidiary of the Western

Electric Company, engaged i n 
researcli and development o t' 
nuclear tveapons.

Albuąuerųue, New Mexico

BRIDOEPORTE
3-jų augštų mūrinis namas. Krau

tuve ir 5 butai. Garažas. Mokesčiai 
$281.00. Nuomų pajamų $272.00.
$17,500.

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Afi
šų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
N O R V 1 L A-K U R Š I U S

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

HELP WANTED VYRAI

HELP WANTED — MALĖ

Lengviausi išmokėjimai

F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 SOUTH HALSTED ST.

Tol. CAlumet 5-7237 
Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 

iki 9:30. Atdara sekmadieniais 10-5.
Budrlkn Radlo Valanda Iš WHFC, 1456 kil., ketvirtadieniais 

nuo 0 iki 7 valandos vakare.

JOS

DĖMESIO Į CHICAGĄ 
ATVYKSTANTIEMS DAINŲ

ŠVENTES CHORISTAMS
Dienraščio DRAUGO admi

nistracija parūpins autobusus 
nemokamai aplankyti Chicagos 
lietuviškas įstaigas. Ekskursija 
įvyvs šeštadienį, birželio 30 d., 
tarpe repeticijų (3 vai.—5:30 
vai. po pietų). Tai kelionei bus 
tik 250 vietų. Todėl visi į Chi- 
cagą atvykstantieji choristai, 
kurie norėtų patogiai aplankyti 
svarbesnes lietuviškas įstaigas, 
prašomi registruotis iki birže
lio 29 dienos pas dainų šventės 
vedėją, 2523 W. 69 St, Chica
go 29, III., tel. PRospect 8-5952, 
arba DRAUGO administracijo
je, 2334 So. Oakley Avė., Chi- 

' cago 8, III., tel. VIrginia 7-6640.

SOPHIE DARGUS 
RADIO PROGRAMA

Ii WO£8 stoties — Banga 1SPS 
NUO PIKMAD. IKI PKNKTAD, 

«:4š Iki D:to v*l. ryte 
ŠESTAD. S:SO Iki D:SO ryte 

PTRMADIENNTO vak* nuo T—t V. 
8KKAD. 8:SO—S:SO v. r. H stotSea 

WOPA — 14(0 kU.
Jhloago St, -JL HEmlock 4-141S

7111 So ROCKVVKLI ST

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Micbigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, altu ir vynas 

Gera maudymuisi vieta 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

BRUNO’S KEPYKLA
8999-41 S. Lltuanlea Ava.

TeL Oliffaide 4-6879 
Pristatoma 1 visas krautuvas 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia | visus artimuosius 

miestas.

ENGINEERS
Work and Live in The Nation’s Finest Climate at

R O H R
Near beautiful San Diego, California

DESIGN ENGINEERS 
STRESS ENGINEERS 

WEIGHT ENGINEERS 
LOFTING ENGINEERS 

THERMODYNAMICISTS 
METALLURGISTS

Today witl» more than 8,000 employees, Rohr is the world’s 
largest producer of ready-to-inStall Povver Packages for both 
oomsnerdaJ and mllitary plane* — along with the making
of over 80,000 other aireraft parts.»

WHAT IS A P0WER PACKAGE?
In bnilding a Povver Package, Rohr Aireraft Corporation 

starta with a bare aireraft engine and builds the motor 
mount, sheet metai cotvlhig, paneša, diaphragnvt,, supporting 
strnetures, ai r duetą, fuel and oil lines, electrical hamess 
assemblles, and Installs other items neeessary for the en- 
gine’s operfctlon — To make a complete Povver Package 
ready to install on the airplane, more than 4,000 Rohr-built 
parts go Into the Power Package.

Brlght young men are offered outstandtng career po- 
sittons vvlth opportunities for advancement at faat-growing 
Rohr in Southern California — heart of the Mg hustling alr- 
eraft Industry. Flrm commlhments will be mazle. Relocation 
asslstance to those aceepted.

Apply in Person, Wire, ot Write Complete 
Resume To Mr. J. L. Hobel,

Industrial Relations Manager, Dept. D.

ROHR AIRCRAFT CORP.
0F CHULA VISTA, CALIFORNIA

9 Milės 8. of Samty San Diego

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvėm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė
nesį; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite. Blshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė.. Chicago. Rl.

P. STANK0VI6IUS
BBAL E8T. ir INSUR. BK0KBBI9 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. CAulM 6-S7M 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
ūklua, blsnlua. Parūpina paskola*, 
draudimu* Ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentua. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—T.

AUTOMOBULEb — TRUCKJS 
Antomobiltal — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS
Uetuvlžlca gazolino stotis ir auto 

taisymas
ktllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keldamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
575R 8. WE8TERN AVBL. PR 8-SSSS

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalybai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių flnansavlmaa N o taria tas. Valsty
bė* patvirtinto* kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mua.

JONAS KIRVAITIS,
WAlbrook 5-5Ū71

INTERSTATE INSURANCE AOENCY 
5SOO H. Ashland Ave„ Chlcaco SS. Rl >

IŠNUOMUOJAMA

I6NUOMUOJAMA VASARVIETE 
Gera vieta praleisti atostogas prie 
pat Michigan ežero. Tik 50 mylių 
nuo Chicagos. Po 2 ir po 4 kamb. 
išnuomuojama šeimom savaitei ar 
mėnesiui Skambinti: TO 3-1964.

f

r

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

YOUNG MAN for established 
beverage route. Mušt speak 
English and Lithuanian.

Apply —
606 W. 18th St.

BUILDING ft REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI‘ 7-4220 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Reaity - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTO RIUS
STANDARD BUILDERS, ING
2523 W. 00 st. Chicago 20, 111., 

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedšjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengia aluminijaus langus ir 

duris.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

uaiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiimiiimiiimiiiii!£ 
Ę LIETUVIU STATYBOS Ę 
E BENDROVE E

i MŪRAS i

= BUILDERS, INU. = 
s Stato gyvenamuosius na- = 
a mus, ofisus ir krautuves pa- g 
E gal standartinius planus ai = 
E Individualinius pageidavimus. = 
= Įvairūs patarimai staty- = 
S bos bei finansavimo relka- E 
3 lala, skiciniai planai ir na- = 
= mų įkainavimas nemokamai. E 
= Statybos reikalais kreiptis E 
s J reikalų vedėja šiuo adresu: S
f JONAS STANKUS I
3 kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
s TeL PRospect 8-2013 =
S 6800 SO. CAMPBELL AVĖ. 3 
~ Chicago 29. Iltlnols E 
Elilliiliiilllliiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir-

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas Ir A. Laplrns

instolluoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu Ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condl- 
tloners) ir atlieka visus sk»r ! « 
darbus.
1546 8. 49th OOURT, CICERO
TeL OLymplc 2-9811 nuo 8 vai 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympI

2-6752 Ir OLympio 2-8492

PUTINKITE “DRŽUGŠ”
i iSbiA
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Ketvirtadienis birželio 28, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.) 
resnis naujai parinkto  j vietovėj, 
nes atskiri pastatai nėra taip iš
sklaidyti, pačios patalpos pato
gesnės ir geresnį įspūdį sudaran 
Čios. Programai — rimtai ir 
linksmajai — yra puiki salė, ten 
rasime gana gerą krepšinio aikš 
tę bei kltią sporto šakų pravedi- 
mui tinkamas sąlygas. Vanduo 
prie pat stovyklos. Kaikuriems 
stovykladtojamg maudymosi ga
limybės bus pasiekiamos per ke 
lias sekundes, žodžiu — bend
ras stovyklos įspūdis geras ir 
malonus. < • •

Rengėjai prižada įvairią prog
ramą. Bus stengiamasi poilsiui

JAUNUČIU REIKALU _ Bostono at-kal sendraugiai
Ateitininkiškasis prie auglis! paskutiniame susirinkime išsi- 

yra didžiausias visų ateitininkų 1 rinko naują skyriaus valdybą: 
rūpestis, šiam prieaugliui sėk- pulk. inž. J. Andrius (pirm.),
mingai ugdyti, prie MAS CV y- 
ra įsteigtas Jaunučių Skyrius, 
kuriam vadovauja Simas La- 
niaūskas. Skyriaus vadovai pa
rengė patiems jauniesiems atei-

KAS KĄ IR KUR GERIAUSIOS
—• Budriko radijo valanda iš

radijo stoties WHFC 1450 K. bir
želio 28 d., ketvirtadienį nuo 6 iki

inŽ. J. Andrius
R. Petronienė ir inž. dr. J. Kuo 7 yal vakare Program3je 
dis. Revizijos komisijon įeina mėgiamas solistas Algirdas Bra- 
dr. J. Petronis, B. Martinkienė zis su naujomis dainomis, Budri
ir inž T. Aleks'onis.

— Nu<> Nevv Yorko ir Bosto-
tininkams jų veikimo metines(no neasilieka ir Clevelando at

skirti atitinkamą laikotarpį. Sto 
vykia prarastų ateitininkišką at
spalvį, jei būtų nepravestas ide
ologinio pobūdžio švietimas, bet 
jis bus tvarkomas kitais pagrin
dais. Bus bandoma įvesti dis
kusinių būrelių mintį, kuri taip 
puikiai prigijo Kennebunke pra
vestų ideologinio paruošimo kur 
sų metu. Gi linksmosios dalies 
Sėkmingam pravedimui visi, ku
rie žada stovyklauti, gali jau 
dabar pradėti ruoštis, kad bū
tų įmanoma pravesti ko geres
nes ir prasmingesnes vakarines 
programas. /

fie ateitininkų stovyklai įpras 
tų programos dalių, bus bando
ma dar suorganizuoti ekskursi
ją po Washingtoną ir Annapolį, 
kurį iš stovyklos per keliolika 
minučių galima pasiekti.

Daug būtų galima prirašyti 
apie stovyklos naudingumą da
lyviui, tačiau tegalime pasaky
ti, kad stovykloje dalyvavę ži
no, kokios puikios ateitininkiš- 
kos stovyklos, o kas jose dar 
nėra dalyvavęs, tam šiais me
tais puiki proga šį tvirtinimą pa
tikrinti. Nuoširdžiai kviečiami 
šiais metais gimnazijas baigę 
abiturientai, kurie rudenį pra
dės studijas kolegijose. Vyres
nieji studentai turėtų pasirūpin
ti, kad ko platesnis abiturientų 
būrys dalyvautų stovykloje. Gi 
atskirose vietovėse jau dabar 
reikia pradėti planuoti, kaip sto- 
vyKlon vyksite. Bematant * pra
eis karštos vasaros dienos ir at
eis rugpjūčio 26 d., k<da Balti- 
morėje visi sveikinsimės ir iš

programos metmenis, o dvasios 
vadai — religinę programą. Pro 
gramos nurodo, ką jaunčių va
dovai vietovėse turėtų kiekvie
ną mėnesį veikti su jiems pa
vestais vadovauti jaunaisiais at
eitininkais.

Prie to Jaunučių Skyriaus va
dovas gražiai šapirografu at
spausdino prof. kun. St. Ylos 
parengtą pasikalbėjimams su 
jaunučiais medžiagą. Pasikalbė
jimų medžiagoje panaudoti brai
žiniai, kaip įsivaizduojamosios 
priemonės apie jaunučiams ži
notinus ženklus ir jų šūkį.

Ši medžiaga išsiuntinėta vi
siems A3Š skyriams ir jaunučių 
sambūrių vadovams, kur jie jau 
yra.

Ateitininkų Federacijos Val
dyba labai džiaugiasi šiuo dide
liu darbu jaunučių organizavi
mo srityje ir prašo visus ASS 
skyrius uoliai imtis jaunučius 
organizuoti, suorganizuoti jų 
sambūrių vadovybes ir padėti 
jiems vadovauti. Didžiausias ir 
pirmutinis visų ateitininkų rū
pestis — suorganizuoti jaunu
čių ateitininkų sambūrius.

Federacijos valdyba mano, 
kad šios gražios MAS Jaunučių 
Skyriaus pastangos bus teisin
gai ateitininkų sendraugių su
prastos ir sėkmingai įgyvendin
tos.

Priimkite mūsų gilią pagarbą 
ir nuoširdžiausius linkėjimus.

• At-kų Federacijos Valdyba
PS. Jaunučių Skyriaus vado

vas: S. Laniauskas, 1000 Dill- 
wood Rd., CIeveland 19 Ohio.

kai sendraugiai. Naująją vaL 
dybą sudaro Š. Laniauskas, R. 
Čepulienė, Vikt. Palūnas, J. Pik
turna ir B. Graužinis.

MONTRIEAL1O AT-KAI
ŠVENČIA i

Praėjusį sekfnadienį įvyko at- 
kų metinė šventė. Pamaldų me
tu jaunieji at-kai davė iškilmin
gą 'įžodį. Iškilmingo posėdžio 
metu paskaitė skaitė specialiai 
iš Ottawos atvykęs prof. dr. A. 
Ramūnas. Visa šventė praėjo 
tikrai pakilioje nuotaikoje.

NAUJAS SAS CENTRO 
VALDYBOS adresas

ko valandos koncertinis orkestras, 
kuris išpildys lietuviškos ir pasau
linės muzikos kūrinių. Bus pra- 

1 nešta naujas mįslių kontestas ir 
kam teko stambios mįslių atspė
jimo dovanos, girdėsite daug nau
dingų pranešimų ir kitokių įdo
mybių. Šias lietuviškas programas 
transliuoja seniausia • Chicagoje 
Budriko baldų, televizijų ir bran
genybių krautuvė 3241 So. Hal- 
sted St., Paklausykite visi šios re
to įdomumo lietuviškos raidijo va
landos! " Jonas Špokas

— Studentų žiniai. Š. m. liepos 
mėn. 7-8 d.d. Lake Geneva ruo
šiama tradicinė studentų iškyla 
—Finis Semestri. Kaina asmeniui 
$5.00. Renkamės šeštadienį, 7 vai. 
ryto prie Dariaus ir Girėno pa- 
mihklo, iš kur išvažiuojame orga
nizuotai. Vietų skaičius ribotas, 
tad visi kviečiami registruotis kuo 
greičiau iki liepos 2 d., 6 vai. va
karo telefonais, PU 5-0813, VI 7- 
7136. C.L.S.S. Valdyba

MaŽosibs Lietuvos lietuvių

net 8 8 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROYAiL didžiausia firma pasauly, 

visų Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.96 ir aukščiau.
' 4-Ji šimtine baigiama siuntinėt) 
užsisakantiems. Pranešę adresą dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad St., Harford 6, Conn.,

‘‘Draugui’’ žinomas, kaip jikuris
sažini JO.

PLUMB IN6
Licensed, bonded plumben

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
(laukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tcl. REpubllc 7-0844 
WAlbrook 5-3451

Kaip mėgo jai šią naktį? — 
karšta ir tvanku! Pasiklausk 
specialistą, koks vėsintuvas 
labiausiai Tamstos butui tiktų 
— pas Gradinską, J. G. Tele- 
vision Co., 2512 W. 47th Str., 
FR 6-1998.

Svetainė ROGKWELL CLUB Pasirinkirr.as įvairių 
užsienietiškų ir vietinių gėrimų. Naujai įtaisytas 
Air-Condition; gerai vėsinama patalpa.

Vietinius ir iš kitų miestų atvykusius į Chicagą prašome 
mus aplankyti, v , .

Savininkai ONA IR BALYS MULIOLIS, 
3957 S. Rockwell St. ' VIrginia 7-8413

%

,T. < ,i , . .. ». .. i suvažiavimas įvyksta birželio mėn.Visais reikalais, liečiančiais gg j} šeštadienį. Suvažiavimo tik-
SAS Centro Valdybą, prašome slas yra svarstyti iA priimti JAVal 
kreiptis į SAS sekretorių kol. stybėse ir Kanadoje gyvenančių
Tlirtri <Štnr>rU 7977 O T Mažosios Lietuvos lietuvių polltl-Jurgį Stuopį, 3237 S. Lituanica n-g organizacijos įstatus, aptarti 
Avė., Chicago 16, III. Maž. Lietuvos politinius reikalus

ir sustiprinti tarpusavius M. Lie
tuvos lietuvių ryšius.

Posėdžiai vyksta .Lituanica Ta- 
vern salėje, 3436 Lituanica Avė. 
Pradžia 10 vai. ryto.

Visi Chicagoje gyvenantys maž- 
lietuviai prašome dalyvauti suva
žiavime. Suvažiavimo dalyviai iš
kilų vietovių atvyksta jau penk
tadienį, todėl suvažiavimą pradė
sime punktualiai.

Maž. Liet. Rezistencinis 
Sąjūdis

Aš mylėjau ir myliu Lietu
vą, neš tai mano Tėvynė, mano 
gyvybė, mano džiaugsmas Ir 
pasididžiavimas.

— Tdmas-Vaižgantas 
... ..aa

knyga, Ktnffir YtSADa įdomi 
IR NESENSTA 

Tai Juoso Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paųpikslals. Jas mielai 
skaito ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių' kalbos pamokoms, lt 
viso 73 pasakos. Kaina $2.t>0. Pla
tintojams didele nuolaida.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

=

GUŽAUSKŲ
BEVFRLY HILL8 GftUNYČlA 
tjerlausioe gelte dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų paouošlmų.

9443 WEST S8RD STRE17T 
TeL PBoepect 8-0883 Ir PR 8-0884

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miestai

Telef. — CEdarcrest 3-6335

PAS VYRESNIUOSIUS
t- . -J-— New York o at-kų sendr. 

susirinkime paskaitą apie mo
derniąją mediciną skaitė dr. A. 
Starkus. Gyvai diskutuota jau
nųjų at-kų auklėjimo ir globos 
reikalu. Į naująją skyriaus val
dybą išrinkti kųn. T. Narbutas, 
A. Dumbrienė, A. Žumbakienė, i 
St. Lūšys ir dr. B. Radzižanas. 
Revizijos komisiją sudaro P.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIH  
leiet. KEpubUc 7-6803 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių samų apšildymo 
statomos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas Ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
A t s t o v a s

<919 So. PaūlinA St 
PRospect 6-7960

ALEX G. ANDERSON
Gyveno 317 So. I,a Vergne. 
Mirė birž. 26 d., 1956, 2:10 

vai. po pietų, sulaukęs pusėsflfTTI Žifl-Ų S
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bir

žų apskričio, Vabalninku pa
rapijos, Deikiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Magdalena Yeciutė, 
sūnus Edward, jo žmona Al
dona, brolis Bernard, jo žmo
na Mary, pusbrolis Kazimie
ras Anderson Ir šeima (gyv. 
Masachusscts), uošvė Elžbieta 
Mockus Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvo
je — brolis Petras ir jo šeima, 
sesuo Emilija Ir jos šeima.

Priklausė prie Garfield Park 
Vyrų ir Moterų Klubo ir Chl- 
cagos Lietuvių D-jos.

Kūnas pašarvotas A. B. Pet
kus koplyčioje 1410 So. 50 
avė. Ciceroje, Iii.

Laidotuvės įvyks šeštad.,
birž. 30 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionles sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas J šv. Ka- 

• zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, bro
liai, sesuo ir jų šeimos.

Laidotuvių direktorius Anta
nas B. Petkus. Tel. TOwnhail

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Aveniu

Tel. Yfl 7-1741-2 ii LA 3-8851
4330 34 South California Avenuo

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

teh kartu vyksime į naują sto-. Naujokaitis, P. Vainauskas
vyklavietę. V. Vaitiękūnas.

JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTI
Siuntiniai j Lietuvą

Mūsų bendrovė priima persiuntimui į LIETUVĄ (ir Sibiran) 
ir Jūsų pačių sudarytus ir mums pristatytus siuntinius su ryau- 
jais bei senais daiktais. Siuntinius persiunčiam ir ORO PAŠTU.t

Taipgi siunčiam Lietuvon ir pagal katalogui iš Anglijos, 
Danijos, Vokietijos (į įvairius kraštus) vilm medžiagas, vaistus, 
avalynę, maistą, dviračius, siuvamas mašinas, akordeofius irkit.

LIODĖSIO VALANDOJ 
&akirr "

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6843 So. Westera Ava. Air Conditioned koplyčia 
REpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams visto

Tiems, kurio gyvena kitoM mleoto dalyao; gan oi ■ O 
koplyčia arčiau jūaų namų.

Naudokitės mūsų 
šišis patarnavimais.

lietuviškos bendrovės, o ne kitų, pana-

Prašykiie katalogų bei informacijų:

OVERSEAS CARGO C0., 2412 W. 47fh St., Chicago 32, III. 
tel.: LA 3-SM9. YA 7-4337

STEPONAS P. JUODVALKIS 

Bendrovės vardu

Naujas arba Vartotas Aut
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
* X ‘NAUJAS — NAUJAS10 5 0 .... dali,, 10 « 0

CHRYSLER PLYMOUTH

*2,495
Daugybė garantuotų visų IŠdirbysMų vartotų automobilių už labai atpigintas kabias

(IŠsikirpkite šį skelb.^

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted SI. CAIumet B-7282

*§5

KĖLIMOSI IŠPARDAVIMAS
, D. JURjbNO BENDROVES, 3524 S. Raltlad St.

baigiasi krautuvės nuomos sutartis Ir yfft reikalas keltis 
j kitas patalpas.

Kad sumažinti* krautuvės ąorkėlhnb išlaidas, prekės išparduo
damos su DIDELE NUOLAIDA. Kam reikalingi dažai, apmu
šalai, ruošos reikmenys ar dovaninl* prekės, pirkite dabar— 
mažiau išleisite pinigų!
Krautuvė atidara ir šventadieniais huo 10 vai. ryto iki 2 v. p.p.

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR

4030 Archer Avė.,' Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515
Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIRĖKTORIUS

0812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. SMh AVL 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehlll 6-2345 arba

TOėrnhatl 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patarus- ffc. Mes turime koplyčias ,
I vimaa dieną ir uak- UT visose Chicagos Ir,

> tį, Reikale laukite Roaelando dalyse ir

uojau patarnaujame

~ PETRAS MELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ, TeL LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET Tel. SEeley S-871t

ALFREDAS VANCE
177 WOOD8IDE Rd., Riverstde, IIL TeL OLympic 2-5246 (

~ POVILAS I. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. M1CH1GAN AVĖ. Tel COmmodore 4-2228

3319 6. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUOkli

TeL YArd. l-llM-llse,
““VaSAITIS — BUTKUS

1448 B. 50th AVĖ., CICERO, UI. Tet OLympic 2-1003

ZIGMONO (ŽUDYK) ZUCYOKI
1848 W. 48th STREET YArds 7-8781

STEPONAS C. LACKAWICZ “
2424 W. 89th STREET REpubllc 7-U13I
2814 W. 28rd PLACE virgtal. 7-8871



t
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X Lietuvių Vargonininkų

42-ras seimas įvyks Chicagoje, 
Šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje, pirmadienį, tuoj po dainų 
šventės. ,10 vai. ryto iškilmin
gos šv. mišios už sąjungos mi
rusius narius. Sv. mišias atlai
kys s-gcs dvasios vadas prel. 
Ign. Albavičlus, pamokslą pa
sakys buvęs s-gos dvasios va
das kun. dr. J. Prunskis. Tuo
jau po pamaldų — posėdis, ku
rį atidarys centro valdybos 
pirm. Justas Kudirka; suda
rius prezidiumą bus sveikini
mai, centro valdybos ir komi
sijų pranešimai. 12 vai. šv. 
Kryžiaus svetainėje bus pietūs, 
į vai. p. p. bus antras posėdis: 
rezoliucijų priėmimas, Muzikos 
Žinių klausimas, nauji sumany
mai, naujos valdybos rinkimas, 
seimo uždarymas. Seimo ren
gimo komisiją sudaro: seimo 
globėjas kun. A. Linkus, komi
sijos pirm. St. Sodeika, kasi
ninkas — A. Mcndeika, narys 
— J. Kudirka. *

X “Daina” erdvesnėse patal
pose. Plėsdamas savo televizi
jos, radijo fonografų bei kitų 
elektroninių ir elektrinių namų 
apyvokos reikmenų (kaip vė
sintuvų, vėdintu vų) prekybą 
inž. A. Semėnas, “Dainos” sa
vininkas, savo krautuvę ir tai
symo įmonę perkėlė į erdves
nes patalpds, didesnio prekybi-

X Omahos choro nariams 
reikalinga nakvynių. Jie taip 
pat, kaip ir visi kiti chorai at
vyksta šeštadienio rytą. Nak
vynės dar neturi S. Radžiūnas,
Vyt. Sederavičius, A. Alikė- 
naitė, Gytis Kvedaras, A. Ofer- 
tas, R. Laureckytė, M. Radžiū- 
nienė, J. Agurkis, G. Kondro- 
taitė, M. Kisielienė, M. Petri- 
konytė, J. Petrulytė, E. Petri- 
konienė, Vyt. Mackevičius, J.
Petrikonis, F. Pabilionytė, Z.
Adamonytė, E. Gartigaitė, M.
Misiūnaitė, S. Misiūnas, M.
Mockienė, E. Pocevičienė, A.
Pocevičius ir Br. Dainius. Kas 
iš chicagiškių gali šiuos asme
nis priimti pernakvoti, prašomi 
pranešt Dainų šventės būsti
nei, 2523 W. 69 St., PR 8-595Ž.

X Chicagos akademikės 
skautės, vadovaujamos G. Pri- 
algauskaitės ir Ščiukaitės, tal
kininkaus pirmajame Ameri
kos ir Kanados Lietuvių Kultū
ros kongrese registracijai pra
vesti. Chicagos akademikės 
skautės jau daug kartų yra įro- 
džiusios didelį jautrumą ir pa- n'° judėjimo vietoje 3321 S
slaugumą mielai įsijungdamos 
talkininkauti lietuviškuose kul
tūriniuose reikaluose. Kultūros 
kongreso dalyvių registracija 
prasidės1 birželio 30 d. 8 vai. 
Sherman viešbutyje. Kultūros 
kongreso organizaciniam dar
bui vadovauja LB Chicagos 
Apygardos valdybos sudaryta 
komisija, vadovaujama Teodo
ro Blinstrubo.

Halsted str., telefonas CLliff- 
side 4-5665. Naujoviškas ap
švietimas, naujas prekių išdės
tymas ir kiti įrengimai krautu
vę daro modernišką. Šiomis 
dienomis krautuvė bus papildo
ma naujausiomis prekėmis pir
maujančių firmų vietinės ga
mybos ir importuotomis iš Eu
ropoj, ypač vokiečių firmų, ku
rios pasižymi preciziška gamy
ba ir neaugšta kaina. Viską su
sitvarkius įvyks iškilmingas 
atidarymas.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, birželio 28, 1956

SEKMADIENI-DAINŲ ŠVENTĖ ina, duoti lietuvius policininkus terų Klubas. Suaukos maistą ir, aplankė ir pati Alice Stephens. 
* * , šventėje tvarką palaikyti. Po- duos patarnavimą. Bendrojo pri

Apie kruopščius paiengiamuosius darbus

Jeigu reikėtų Chicagoje išrink 
ti populariausią lietuvę, be a- 
bejo tarp pirmaujančių kandi
dačių rastume Juzę Daužvardie- 
nę, didelio sumanumo ir uolaus 
veiklumo Amerikos lietuvę, kuri 
savo lietuviškumu pralenks dau
gelį Lietuvoje augusių. Nese-

Dainų šventės rekorduotoj?: ir 
f i'unuotoai

J licija ne tik prižiūrės tvarką, 
• bet ir saugos kasą bei daininin
kų drabužius.

1 Latvijos ir Estijcs ministe- 
“U. S. Information Agen?y” riai dr. Spekke ir J. kaiv suti- 

iš Washingtono atsius lietuvius ko būti garbės komitete. Nega- 
įrekorduoti Dainų šventę. Tai lėdimi asmeniškai dalyvauti, at
bus panaudota transliacijoms į siuntė sveikinimus. Iš vietos lat- 
Lietuvą. Taip pat bus filmuoja- vių pakviestas Karlis Dzirkalis, 
ma ir panaudojama progra- pakviesti Latvių Sąjungos at-

niai ji garsėjo kaip autorė kny- moms pačioje Amerikoje. , stovai, latvių, estų ir ukrainie- 
gos “Lithuanian Recipes”. Da-į Jau dedami didžiojoje Ameri-' čių jaunimo atstovai.

DAINŲ ŠVENTES VYKDOMASIS KOMITETAS

Tš kairės j dešinę: Elena Blandytė, Juzė Daužvardienė, Alice Stephens, Agnė Jasaitytė; stovi: Vytautas 
Badžius, Juozas Kreivėnas, Albinas Dzirvonas ir Jus tas Kudirka. , f

patarnavimą. Bendrojo pri 
ėmimo komiteto pirmininku y- 
ra inž. Antanas Rudis, o vaišių 
kom. pirm. D. Kuraitienė.

Jau beveik visiems atvyks
tantiems chorams gautos nak
vynės šeštadienį, birželio 30 d., 
nakvynių komiteto žmonės bu
dės Kolizėjuje nuo 6 vai. ryto. 
Jie ^avo žinioje turės apie 20 
mašinų, kurios išvežios choris
tus į nakvynių vietas ir paskiau 
atv^ į repeticijas.
“Draugas” parūpina autobusus 

miestui apžiūrėti 
Pertraukų metu bus “Draugo”

parūpintų autobusų, kurie pa
vežios choristus parodyti mies
tą. Tuo “Draugo” prielankumu 
visi labai džiaugiasi.

šeštadienio vakare po repeti
cijų choristams bus nemokamos 
vaišės ir susipažinimo vakaras. 
Kolizėjuje tam reikalui rezer
vuota milžiniška salė

Dainų šventės talkininkų tiek 
daug, kad J. Daužvardienė atsi
prašo visų negalėjusi suminėti. 
Komitetas įtemptai posėdžiauja

Dainų šventės rengimo vykdo 
mąjį komitetą sudaro pirm. A. 
Stephens, vicepirmininkai Vyt. 
Radžius (taipgi ir reikalų vedė
jas) ir Justas Kudirka, patarė
ja J. Daužvardienė, generalinis 
sekr. J. Kreivėnas, sekretoriai 
Agnė Jasaitytė ir E. Blandytė, 
iždininkas Alb. Dzirvonas, spau
dos komisijos pirm. VI. Būtė
nas. šis vykdomasis komitetas 
beveik kas savaitė posėdžiauja 
ir palaikomas nuolatinis ryšys 
telefonu. Paskutiniu metu po
sėdžiai daugiausia vyksta Dai
nų šventės komiteto būstinėje, 
Standard Builders, Ine., name, 
2523 W. 69 Str. Būstinėje sa
vininkai ir šviesą duoda nemo
kamai. Komiteto posėdžiai už
sitęsia ilgai. Pvz. praėjusį sek-

Kiekvienas choristas bus ap-j madienį užsitęsė nuo 3 vai. p. p. 
dovanotas vadovu, kurį reda-Į iki 8 vai. vak. Norima numaty- 
guoja J. Kreivėnas, ir ženkleliu, ti ir sutvarkyti kiekvieną smulk

bar ji visa siela atsidėjusi Dai- kos spaudoje skelbimai apie Dai
nų šventei ir ją aplankiusiam nų šventę, 
mūsų redakcijos atstovui pa- Taigi ta didinga lietuvių Dai- 
pasakojo apie parengiamuosius nų šventė gauna gausiai rekla-

X Petras Menkeliūnas, LB 
Town of Lake Apylinkės val
dybos narys Dainų šventės rėl-
kalui surinko $26. Iš aukoju- .... . , , x ., ... ... 1 litinių mokslų studentas Illinoisšiųjų pažymėtina: Alfonsas, ..... . ,
t, - t - „ , - , ! universitete, vienoje humanita-Pundys, Juodos Kates taver-| . . , . ....rimų mokslų klasėje kalbėjo 

apie komunistų žiaurumus ir 
kankinimus Lietuvoje. Aleksiū-

X Robertas Aleksiūnas, po-

nos savininkas, Albinas Anku- 
davičius, statybininkas, Petras 
Stankovičius, 3133 S. Halsted, 
Real Estate vedėjas, Petras 
Menkeliūnas, kontrakt., auko
jo po $5. Al. Brinas, J. Janu
laitis, Petras Giedrimas — po 
$2. Kiti mažesnėmis aukomis.

X Saulius Grėbliūnas, gyv, 

6941 South Washtenaw Avė., 
šiais metais baigė gimnazijos 
karinio parengimo kursą pir
muoju, buvo pakeltas į pulki
ninko laipsnį, gavo iš guberna
toriaus Stratton specialų svei
kinimą.

Saulius Grėbliūnas, Vinco ir 
Marytės sūnus, rengiasi siūdi

no kalba buvo taip įspūdinga, 
kad jis buvo pakviestas pasa
kyti tą pačią kalbą ir kitose 
klasėse.

X Lietuvos Vyčių ir Don 

Varnas veteranų posto ruošia
moji lietuvių diena — gegužinė 
įvyks liepos mėn. 4 d. Bučio 
darže. Čia bus renkama popu- 
lariausioji lietuvaitė,, bus fut
bolo (soccer) rungtynės, dai
nos, šokiai ir kiti malonumai.

X Giedros korporacijos su

sirinkime, kuris įvyko birželio 
20 d. išrinkti į naują valdybą 

juoti pedagogiką ir anglų kai- R Lauciutė’ Laima Abrami-

mos ir yra daug susidomėjimo. 
Komisija veikia labai norifei. Po
sėdžiauja kas savaitę, pasiskirs
tę darbo sritimis, teiraujasi dau 
giau informacijų ir jas mielai 
skleidžia.

Mediciniška pagalba

Yra dar kita komisija, ligšiol 
permažai aprašyta, tai mediciniš1 
kos pagalbos komisija. Pirma 
buvo norėta kreiptis į Amerikos 
Raudonąjį Kryžių, kuris tokiais 
atvejais pagelbsti, tačiau nu
tarta apsirūpinti savomis jėgo
mis. Buvo kreiptasi į Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Draugiją, ku 
ri paskirs 2 — 3 gydytojus bu 
dėti Dainų šventoje. Be to buvo 
kreiptasi į Lietuvos Gailestingų
jų Seserų Draugiją, (kurios pir
mininkė B. Gustaitienė pažadėjo 
parūpinti reikiamą skaičių gail. 
seserų. B. Gustaitienė šioje sri
tyje turi gerą patyrimą, nes ne 
taip seniai Flint, Mich., mieste 
tokį uždavinį turėjo atlikti pa
rengime, kuris buvo sutraukęs 
apie 10,000.

bą.

X Ralfas gavo naujų papil
domų asmenų sąrašą, kurie no
ri atvažiuoti į JAV. Asmens, 
kurie gali ir nori padaryti ga
rantijų, prašomi kreiptis į Alb. 
Dzirvoną, 4358 S. Washtenaw 
Avė., YA 7-2322. Laikas pasi
skubinti, kad nebūtų sutrukdy
tas pats tokių asmenų atvažia
vimas.

X Antanas Rinkūnas at
vyksta iš Toronto į Kultūros 
kongresą ir švietimo sekcijoje 
skaitys referatą: Mokyklos lie
tuviškasis turinys. Chicagoje 
apsistos pas savo brolį Rinkū- 
ną, 3919 Evergreen St., East 
Chicago, Ind. Tel. 698-W, East 
Chicago.

X Draugystė Lietuvos Ka
reivių rengia gegužinę liepos 
1 d. Autobusai išeis 1 vai. nuo 
15 st. ir 49 et. kampo. Geguži
nė įvyksta A. Bruzgulienės 
darže, 8274 S. Kean avė., Wil- 
low Springs.

Broniui Bendoraičiui, 1400 

So. Western Avė., už dukters 
Izoldos tik 1 dieną praleistą 
1 joninėje,' Leonardas Jankaus
kas įteikė $118.00 čekį.

kaitė ir D. Laukytė. Giedros 
reikalais prašoma kreiptis 
Evangelinos Lauciutės adresu: 
3736 S. Campbell avė. Tel. FR 
6-2664.

X Sveikinimai Amerikos ir 
Kanados Lietuvių Kultūros 
kongresui gausiai plaukia. Svei-, 
kinimai priimami tik raštu. 
Kadangi Kultūros kongresas 
tęsis tik vieną dieną, tai, bran
ginant laiką ir atiduodant pir
menybę Kultūros kongreso 
darbams, sveikinimų žodžiu ne
bus.

X Iš Lietuvos gauta žinia, 
kad iš Sibiro grąžinta Ona Gai- 
galaitė-Beleckienė, buvusi “Mo
ters” ir “Naujosios Vaidilutės” 
redaktorė. Ji buvo išvežta 1940 
m. su vyru ir dukrele. Pasta
roji grįžo iš Sibiro jau 1947 
metais.

X Jonas Gaidelis, didelis lie
tuviškų reikalų rėmėjas, gyve
nantis Brighton Parko liet 
apylinkėje, pereitą šeštadienį 
draugų bei pažįstamų tarpe at
šventė savo vardo dieną.

X Povilui Kru pelių 1 “Drau

gę” yra laiškas nuo brolio My
kolo ir žinių apie brolį Aloyzą 
ir tėvą.

darbus.
Informacijų komitetas

J. Daužvardienė gegužės mė
nesio pabaigoje suorganizavo 
specialų informacijų komitetą, 
kuris apie Dainų šventę infor
muoja amerikiečių laikraščius, 
radiją ir televiziją. Komiteto pir 
mininke yra “Moterų Dirvos” 
redaktorė Dale Murray. Kiti ko
miteto nariai — Viktorija Leo
ne, Joan Kay, Genovaitė Mačy- 
tė,‘ Cassey Oksas, Juozas Bag
donas, Pranas Zapolis ir Dolo- 
res Paulikaitė. Visi Amerikos 
lietuviai ir visi turėję patyrimą 
žurnalistikoje, turi ryšių su ang
liškąja spauda. Pvz. J. Bagdo
nas redaguoja LUC (Lietuvių 
Universiteto Klubo) biuletenį.

Komitetas ne taip seniai su
organizuotas, bet puikiai dirba.
Jau yra atėjusių iškarpų iš Chi
cagos kolonijose leidžiamų laik
raščių, kaip pvz. “Southtown 
Economist”, “Southwest News 
Herald”, “Brighton Park Life”
“Cicero Life”, “Bridgeport 
News”. šie ir eilė kitų laikraš
čių jau įsidėjo informacijų apie) Mediciniškai pagalbai bus spe 
Dainų šventę. Komitetui pasise- cialios patalpos Kolizėjuje.

' DAINŲ ŠVENTES INFORMACIJŲ KOMISIJA

15 kairės j deėinę sėdi: Frank Zapolis, Dalė Vaikutytė-Murray, Vik
torija I^eone, Dolores Panlikas; stovi Juozas Bagdonas, Joana Kay, 
Gd&ovaitė Maėytė ir Kaz. Oksas.

kė įvesti pranešimą į “Headline 
Events in Chicago” apie Dainų 
šventę, o šio biuletenio išdalina
ma daugiau kaip milionas eg
zempliorių. Jį leidžia Chicagos 
Prekybos ir Pramonės Sąjunga.

Radijo ir televizijos progra
moms pranešimus apie Dainų 
šventę komitetas išsiuntinėjo į 
Chicagą ir į kitus miestus, ypač 
į programas, kurios duodamos 
visai Amerikai.

Studentai, skautai ir ateiti
ninkai pakviesti išvedžioti žmo
nes į vietas, kurios yra nume
ruotu. Be kitko, tai sudarys 
progą mūsų jauniesiems pasi
klausyti Dairų šventės progra
mos.

Lietuviška policija

Net ir lietuvišką policiją tu
rėsime. Kapt. Balswick daly
vavo Dainų Šventės komiteto po 
sėdžiuose ir pažadėjo, kiek gal-

Gautas Eisenhouerio 

sveikinimas k z

Gauti sveikinimai prez. Eisen- 
howerio, gub. Stratton, abiejų 
senatorių, mero Daley ir dauge
lio kitų.

kurį suprojektavo J. Pilipaus- 
kas. Ženkleliai kalami Chicago

je.
Pamaldos

Sekmadienį, liepos 1 d., 10 
vai. — pamaldos Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Pamaldas laikys 
prel. Ignas Albavičius, Lietuvių 
R. K. Vargonininkų Sąjungos 
davsios vadas, o pamokslą sa
kys J. E. vysk. V. Brizgys. Gie
dos Dainavos ansamblis, vado
vaujamas Stp. Sodeikos.

Iš Kalifornijos yra atvykęs 
B. Budriūnas ir pravedė Chica
gos choristų repeticiją.

Chicagos chorai renkasi bend
rai repeticijai kartą į savaitę. 
Repeticijas jau pravedė Stepo
navičius, Sodeika ir Budriūnas. 
Moterų chorą diriguos A. Ste
phens. Marijos augštesn. mo
kyklos chorą diriguos sesuo M. 
Bernarda, laimėjusi pirmą pre-

meną.
Dainy šventė visus sujungė 

— Miela konstatuoti, — kal
bėjo p. Daužvardienė, — kad į 
didį Dainų šventės rengimo dar
bą įtrauktos visos, grupės, vi
sokios padėties žmonės, ir se
nieji ateiviai, ir naujieji, ir vy
resni, ir jaunimas. Tas darybas 
išryškino, kad turime naujų ta^ 
lentų, gabių ir pajėgių žmonių, 
kurie gražiai įsitraukia į bend
ras pastangas. Įeina visi, ką 
tik buvo galima įtraukti. Dainų 
šventė sujungė tremtinius ir vie 
tinius lietuvius. Reikės tik ir 
ateityje tą bendro kūrybingo 
darbo nuotaiką ir organizaciją 
palaikyti, plėsti ir gražiai pa
naudoti. Ir čia pasirodo, kiek 
lietuviška daina yra galinga 
'mus sujungti. J. Pr.

Kviečiami Amerikos laikraš 
čių muzikos kritikai; pakviesti miją dainų konkurse.

Nėra didesnio skausmo už 
meilėje kilusį, nėra didesnės 
meilės už skausmuose subren
dusią. — Putinas

į šventę ir priėmimą. Priėmimu 
rūpinasi Chicagos Lietuvių Mo-

Rytuose chorus lankė muzi
kas Žilevičius, kaikurias vietas

DAINŲ ŠVENTĖ —TAUTOS ŠVENTĖ

PIRMOJI DIDŽIOJI ,

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

dainų švente
1956 M. LIEPOS 1D, SEKMADIENĮ

Chicago Coliseum, 1513 So. Wabash Avenue, Chicago, Illinois.

DAINŲ ŠVENTĖJE DALYVAUJA 1,200 DAINININKŲ 

IŠ KANADOS IR JAV

KULTŪROS KONGRESAS
prasideda birželio 30 d., 9:30 vai. ryto Sherman viešbutyje

BILETAI gaunami: šeštadienyje, birželio 30 d. nuo 12 vai. iki 6 vai. vak Chi
cago Coliseum, 1513 S. Wabash Avė.

Sekmadienyje prie įėjimo nuo 1 vai. dieną.

PROGRAMA: 10 vai. ryto pamaldos šv. Kryžiaus bažnyčioje;
3 vai popiet Dainy šventės pradžia;
7:00 vai. vak. banketas Sherman viešbutyje.

DAINŲ ŠVENTES BŪSTINES ADRESAS: 2523 W. 69th St., Chicago 29, UI.

Telefonas: PRospect 8*5952. Čia gaunamos informacijos, biletai ir kt.

JAV ii KANADOS UETŪVIŲ 

DAINŲ ŠVENTES KOMITETAS


