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Po lietuviškos kultūros vėliava
Kultūros kongresui praėjus 

Dr. A. BALTINIS, Chicago, III.

1. Kultūros kongreso reikšmė

Lietuviškosios kultūros ver
tybių pergyvenimas yra toji 
didžioji jėga, kurt jungia mus, 
išsisklaidžiusius po visus pa
saulio kraštus, į vieną darnią 
lietuviškąją bendruomenę. Su
sirinkę po lietuviškosios kultū
ros vėliava, mes užmirštame 
smulkiuosius politinius ir sro
vinius ginčus, kuriuos gimdo 
tremties kasdienybė ir medžia
ginių gėrybių garbinimas.

Šių minčių vedama Amerikos 
ir Kanados Lietuvių bendruo
menė š. m. birželio 30 d. suren
gė Chicagoje pirmąjį lietuvių 
Kultūros kongresą, pastatyda
ma centre lietuviškosios kultū
ros reikalus ir juos apvainikuo
dama puošniausiu mūsų tauti
nės kultūros žiedu — lietuviš
kąja choro daina. Palikdami 
Dainų šventę įvertinti mūsų 
muzikams, mes čia norime su
stoti prie Kultūros kongreso, 
iškeldami ryškesniuosius bruo
žus ir jį įvertindami išeivijos 
gyvenimo rėmuose.

► 2. Tauta; ir kultūra
Pagrindinę kultūros kongreso 

dalį, jo sielą, sudarė dvi pa
skaitos: Dr. J. Girniaus “Tauti
nė kultūra — tautos išlikimo 
pagrindas”, ir Iz. Matusevičiū
tės “Būdai ir priemonės tauti
nei kultūrai išlaikyti”. Paskai
tos parinktos su dideliu įsijau
timu į esamąją padėtį ir savo 
turiniu pilnai atitiko- kultūros
kongreso prigimtį.-' n *

Dr. Girnius iškėlė esminį ry
šį tarp tautos ir kultūros, pa
brėždamas, kad tautos nariu 
tampame ne biologiniu gimimu, 
bet tautinės kultūros pasisavi
nimu, įaugimu į ją. Kieno kul
tūrą pasisavinsime, tos tautos 
nariais liksime, šio esminio ry
šio tarp tautos ir kultūros iškė
lime glūdi visa dr. Girniaus 
paskaitos svarba ir jos reikšmė 
lietuviškosios kultūros klausi
mams spręsti tremties sąlygose. 
Iš jo aiškėjo, kokie pavojai 
mums gresia ir kokie keliai jieš- 
kotini šiems pavojams pašalin
ti. Nors dr. Girniaus paskaita 
savo sprendimais yra teoreti
nė, tačiau savo tolimesnėmis iš
vadomis ji veda prie konkrečių 
veikimo planų išdirbimo ir į- 
neša daug aiškumo visose tau
tinio auklėjimo srityse, kuriose 
pas mus viešpatauja dideli 
prieštaravimai ir sumišimas.

Pirmiausia iš jos išplaukia 
toji skirtinga padėtis, kurioje 
yra
karta. Senesnieji yra tvirtai į-

yra krikščioniška. Nors užjūrio 
kraštuose yra kaikurių Euro
pos kultūros elementų, tačiau 
persvaroje čia yra civilizacija ir 
ji sudaro grėsmę mūsų tautinei 
kultūrai, kuri yra humanistinė.

Nors tarp kultūros ir civili
zacijos yra įtampa, tačiau ši į- 
tampa gali būti išlyginta: civi
lizacija reikalinga kultūros, o 
kultūra gali skleistis civilizaci
nėmis priemonėmis. Šia prasme 
mūsų jaunimui, ypač studenti
jai, įaugti į lietuviškąją kultū
rą nėrd koks liuksusas, o būti
na asmenybės ugdymo sąlyga, 
reikalinga ne tik savo asmeny
bei išsiskleisti, bet ir šio krašto 
kultūriniam lygiui kelti, nes 
Amerikai ypač reikalingas kul
tūrinis ugdymas, kad būtų at
sverta civilizacijos persvara. Iš 
antros pusės, civilizacinės ver
tybės reikalingos ir mūsų kul
tūrai, kad ji galėtų toliau egzi
stuoti bei skleisti. Kultūros ir 
civilizacijos pusiausvyra ir jų 
sintezė yra tas kelias, kuris ga
li vesti atskirą asmenį į tobulu
mą, o tautas į dvasinę stiprybę 
ir-medžiaginę gerovę.

4. Lietuviškosios kultūros 
ugdymas

Dr. J. Girnius iškėlė esminį 
lietuviškumo išlaikymo bruožą 
— įaugimą į tautinę kultūrą.

A. M. Šimkūnas Berniukas
(Lino raižinys)

Šią mintį praktiškai išvystė 12. 
Matusevičiūtė savo paskaita: 
“Būdai ir priemones tautinei 
kultūrai ugdyti”. Jos paskaita 
buvo pirmosios tąsa, padarymas 
iš jos išvadų praktinei pedago
gikai. Jose prelegentė iškėlė vi
sus esminius tautinio auklėjimo 
būdus bei priemones, įtikinan
čiai įrodydama jų galimybę bei 

vyresnioji ir jaunesniojįJ šios galimybės ribas. Pagrįstai 
ji pabrėžė tautinio auklėjimo 

augę į savo tautos kultūrą, to- svarbą šeimoje ir vaikų darže-
dėl jiems nutautėjimo pavojus liuose 
mažas. Tačiau jaunesnioji kar-
ta, ypač mokslus einąs jauni
mas, kuris yra priverstas mo
kytis svetimose mokyklose, ne
išvengiamai pasisavina ir sveti
mą kultūrą ir tuo būdu išsijun
gia iš savo tautinės bendruo
menės.

3. Kultūrą ir* civilizacija

Šis pavojus ypač padidėja to
dėl, kad esame atsidūrę ne tiek 
kultūros, kiek civilizacijos 
kraštuose. Nesileisdami į aka
demines diskusijas kas yra kul

Jei kultūra reiškia medžiagi
nių daiktų sudvasinimą, pripil
dymą jų turiniu ir prasme, tai 
kultūroje įaugimas prasideda 
su pirmomis žmogaus gyvenimo 
dienomis: kai motina dainuoja 
pirmąją lopšinę ar duoda pir
muosius žaislus. Tokius prieš
dėlius pridėti daiktams, kaip 
“geras”, “blogas”, “gražus”, 
“bjaurus” žmogus išmoksta 
tik Šeimoje ar tautinėje ben
druomenėje.

Nuo to ką šeima ar tauta
tūra ir civilizacija, turime tik -bug jam davusi, pareis, ar jis
pabrėžti, kad kultūra pirmoje 
vietoje stato žmogų, o civiliza
cija daiktą - turtus. Kristus tai 
yra pabrėžęs sakydamas, kad 
subata yra žmogui, o ne žmogus 
subatai, arba mūsų ’ žodžiais 
tariant — turtai yra dėl žmo
gaus, o ne žmogus dėl turtų. 
Todėl ir civilizacija turi tarnau
ti kultūrai, o ne kultūra civili
zacijai. Šioje Kristaus dvasioje 
yra išaugusi ir Išsivysčiusi Eu
ropos kultūra, kuri savo esme

Did miesčio
Rytas

dien

A
Greit keliasi ir skuba rytas,
Vos iš gilių sapnų pakirsta.
Ir greitai auksu nudažytas 
Dangus ažūru pilku virsta.

Kažkur dar ryto paukščiai gieda, 
Kažkur dar ryto rasos žydi,
Bet ratams greit, triukšmingai riedant, 
To negirdėt ir nematyti.

Vidudienis
Daug gyvesni dabar atrodo
Daiktai lauke, viduj, ant stalo,
Ir brandesni lyg vaisiai sodo 
Erdvaus ir didelio be galo.

Bet perpietėj turėt siestą
Ilgesnę laikas jiems pavydi:
Atrodo tartumei kas krėstų 
Vts nuolatos tą sodą didį.

V a k a r a s
Ir vėl priėjus žemės ribą
Sudiev pavalgus saulė sako;
Auksiniai jos šypsniai dar žiba 
Ant virpančiojo jūros tako.

Bet kelią nakčiai kad nušviestų, 
Šviesas galingas ima degti 
Didysis, milžiniškas miestas,
Ir nenurimsta jis per naktį.

MIRĖ A. A. GIOVANNI PAPINI
Dr. P. MAČIULIS, Chicago, Iii.

Papini pažįstamas iš kelių jo 
veikalų, išverstų į lietuvių kal
bą.

Sekmadienį, liepos 8 d., savo 
namuose Florencijoje (Italijo
je) mirė vienas didžiausių šio 
meto italų rašytojų, Giovarini 
Papini, sulaukęs 75 savo am
žiaus metų. Jis gimė Florenci
joje 1881 m. sausio 9 dieną, vi
są savo amželį išgyveno bera
šydamas net iki apakimo, nes 
vienu metų, prieš II-jį Pas/ka
rą, jam gydytojai buvo visai 
uždraudę skaityti ir rašyti dve
jus metus. Tiesa, jis nesukūrė 
kokių sensacingų romanų, bet 
prirašė tiek kritikos ir kitų vei
kalų, kaip niekas kitas pasauly.

Jau prieš 20 metų apie G. 
Papinį ir jo parašytus veika
lus Italijoje buvo išleistas dide
lis, apie pustrečio šimto pusla
pių veikalas. Gaila, kad, po ran
ka jo neturėdamas, negaliu pa
teikti tikslių skaičių. Kaip pa
vyzdį noriu priminti, kad prieš 
keliolika metų teko skaityti 
prancūzų recenziją apie G. Papi
ni parašytą Italų literatūros is
toriją. Veikalas tik... iš 36 to
mų, ir prancūzai toj recenzijoj 
trumpai — drūtai pasakė, kad 
tokios italų liter. istorijos dar 
niekas taip gerai neparašė.

Mums lietuviams Giovanni

Pirmas G. Papini veikalas, 
išverstas į lietuvių kalbą prieš 
30 metų, buvo knyga pasiro
džiusi po pirmojo Pasaulinio 
karo: — KRISTAUS ISTORI
JA. Keliais metais vėliau Z. 
Blyno vertime pasirodė G. Pa
pini veikalas — Išbaigtas žmo
gus (Luomo Finito), ir-dar vė
liau, to paties Z. Blyno vertime 
nedidelis veikalas — Kristaus 
kančios liudininkai. Chicago
je gi 1952 m. pasirodė mano iš
verstas G. Papini veikalas — 
Popiežiaus Celestino VI-jo laiš
kai žmonėms; ir dar vienas iš
verstas į lietuvių kalbą G. Pa- 
pinio puikiai parašytas veika
las šv. Augustino biografija — 
gyvenimas, jau beveik dveji 
metai čia laukią leidėjo.

Pirmas lietuvis, susipažinęs ir 
susidraugavęs su G. Papini, bu- 
•vo mūsų a. a. 1941 metais Pa
ryžiuje miręs dainius Jurgis 
Baltrušaitis.

Prie atviro didžiojo italų ra
šytojo kapo mes žemai lenkia
me savo galvas. \

Poezijos premija
Vadinamoji Newdigate poezi

jos premija Oksfordo universi
teto paskirta amerikiečiui kata
likui rašytojui David Louis 
Posner už eilėraščių rinkinį 
“The Deserted Altar”. Poetas 
yra gimęs New Yorke. Jo tėvas 
— žydas, motina — katalikė. 
Jis studijuoja Oksfordo uni
versitete, gyvendamas tėvų be
nediktinų įsteigtame bendrabu- 
tyjp. Newdigate premija įsteig
ta 1806 metais. Ją yra laimė
ję Matthew Arnold, Cscar Wil- 
de, Julian Huxley.

Studiozų religija
Oklahomos universitete įvy

ko Žmonių Santykių Auklėjimo 
konferencija, kurioj kalbėjo 
Tekso universiteto socioligijos 
profesorius Carson McGGuire. 
Jisai pažymėjo, kadjJAV moks
leiviai ir studentai yra daug 
religingesni už savo tėvus. Net 
85% jų priklauso kokiai nors 
bažnyčiai, kai tuo tarpu tėvų 
kartos žmonių tepriklauso tiky
binėms bendruomenėms apie 
59.5%,

Žaibo gerosios pusės
Žaibą mes pažįstame iš daro

mų nuostolių, bet jis turi gerų
jų pusių. Pvz. žaibo metu nuo 
didelio karščio deguonies ore 
jungiasi su azotu ir sudaro spe
cialų jungini, labai reikalingą 
augalams. Apskaičiuojama, kad 
visoje žemėje žaibas per metus 
pagamina apie 100 milionų to
nų tokio azoto junginio. Visdėl- 
to žaibas pasiima ir nemažai 
gyvybių. Vien JAV-se per me
tus apie 500 žmonių būna už
mušama ir apie 1,500 — sužei
džiama.' Taigi — nuo žaibo 
JAV-se žūna daugiau žmonių, 
kaip nuo viesuliį ir keturis kar
tus daugiau kaip nuo uraga
nų, ir net šešis kartus daugiau 
negu žūna nuo potvynių.

Istorine dokumentacija

Vokietijoje Herderio leidyk
la, serijoje “Welgeschichte der 
Gegenwart in Dokumenten”, 
davė antrojo Pasaulinio, karo 
dokumentų rinkinio antrą to
mą, turintį 503 puslapius, reda
guotą prof. dr. M. Freund.

Sieninis šildytuvas
General Electric bendrovė at

pirko patentą nuo išradėjo Ha- 
rold Bovenker, iš Ballston La
ke, N. Y., sudariusio naują 
kambarių šildymo sistemą: to
kias šildymo lentas, pritvirtina
mas prie sįenos, šildomas elek
tra.

SVEČIUOSE PAS FORDĄ
Visi šių metų Fordo fondo nos. Vėliau pražygiavo šių me-

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Dailininkų H. salkauso ir mi Clevelande ir būdami lietu-

A. M. Šimkūno paroda įvyko 
Sydnėjuje .Australijoje; tęsėsi 
nuo birželio 7 iki 20 dienos. Pa
rodą atidarė Australijos Meno 
draugijos prezidentas W. How- 
kins. Atidarymo iškilmėse daly
vavo daugiau kaip šimtas kvies
tinių svečių. Katalogui įvadą 
parašė prof. Feuerring. Paro
dos atidaryme taipgi dalyvavo 
Valstybinės galerijos valdyto
jas ir Valstybinės operos prezi
dentas T. E. Lankner. Męno 
kritikai Sydnėjaus spaudoje pa
lankiai - atsiliepė apie lietuvių 
dailininkų kūrinius.

• Dr. Zenono Ivinskio veika
las apie Merkelį Giedraitį ir 
ano laiko Lietuvą bus išleistas 
Romoje; spausdinimą prižiūrės 
patsai autorius. Leidžia prel. 
Pr. Juras.

• Dr. A. šešplaukio paruoštą 
vadovėlį “Ten kur Nemunas 
banguoja” leidžia lietuviai Vo
kietijoje. Knyga turėtų jau šį 
rudenį pasirodyti. Turės 300 
puslapių, gausiai iliustruota. 
Tai skaitymų chrestomatija 
moksleiviams. Knyga sudaryta 
iš lietuviškų rašytojų kūrinių, 
tautosakos. Visi yra daugiau
sia patriotinio pobūdžio. Apima 
beveik visus svarbiuosius mūsų 
kūrėjus nuo Donelaičio, bai
giant naujausiais mūsų bele
tristais. -

H. Šalkauskas Raižinys

gyvens tik juslėmis suvokiamų 
daiktų pasaulyje kaip gyvis, ar 
pamatys jame ir gilesnę dimen
siją, atskleidžiančią dvasios ver
tybes ir jų prasmę. Todėl įaugi
mas į lietuviškąją kultūrą la
biausiai vyksta pirmosiomis 
kūdikystės dienomis, kada vai 
kas nesąmoningai paneriamas į 
tautinės kultūros gelmes, ir ši 
kultūra įsiskverbia į subtiliau
sius jo dyasioa kampelius. Kas 

(Nukelta } 2-rą pusi.)

stipendijos laimėtojai birželio 
pabaigoj buvo sukviesti iš visos 
Amerikos pasisvečiuoti pas For
dą. Ten jiems buvo parūpinti 
viešbučiai, nakvynei, maistas, 
transportacija ir įvairios pramo
gos, kinas, ekskursijos ir t. t.

Svarbiausioji šio suvažiavimo 
dalis buvo sekmadienį, būtent, 
iškilmingasis aktas. Jame taip 
pat dalyvavo 1952 mt. stipendi
jos laimėtojai, kurie dabar jau 
baigė įvairius Amerikos univer
sitetus, o taip pat ir laimėtojų 
tėvai ir svečiai.

Iškilmingasis aktas buvo pra
dėtas invokacija. Vėliau kalbėjo 
Fordo viceprezidentas John S 
Būgas, Oberlin kolegijos prezi 
dentas dr. VVilliam E. Steven- 
son, stipendijų programos direk 
torius William C. Pine, ir kiti.

Pradžioje per sceną pražygia
vo 1952 mt. stipendininkai, apsi 
vilkę jų baigtųjų univereitetų 
togomis, su kepuraitėmis ir 
jiems buvo įteiktos Fordo dova-

tų laimėtojai ir jiems įteikti spe
cialiai paruošti pažymėjimai. Iš
kilmingas aktas baigtas malda 
už stipendijatus. Jie turės susi
tikti vėl po keturių metų.

Kaip pasakė p. J. Būgas, šioji 
stipendija, paskirta išrinktie
siems geria tįsiems mokiniams, 
duoda pilną laisvę jiems pasi
rinkti mokslus, kokius jie nori ir 
neteikia laimėtojams jękių įsi
pareigojimų. “Padarykite pasau
lį geresnį negu jis yra”, išsireiš
kė savo gražioje kalboje p. J. 
Būgas. Po šio akto sekė arbatėlė 
svečiams.

Lietuvius atstovavo stipendi
jos laimėtoja Marytė Lekniutė. 
Į ją buvo atkre ptas įpatingas 
dėmesys, kaipo į nepaprastos gy 
venimo sąlygose atsidūrusią 
gabią lietuvaitę, kuri, nežiūrint 
visų sunkumų jauniaus a iš lai
mėtojų, atsiekė gražiausių 
mokslo rezultatų.

> Laikraščiai “Detroit News” 
ir “Detroit Times” įdėjo nuo-

traukas keturių laimėtojų su 
viceprezidentu J. Būgas. “De
troit Times” iš visų 72 laimėto
jų išskyrė ir aprašė M. Lek- 
niutę.

Prieš p orą savaičių, Marytė, 
sėkmingai užbaigusi pirmąjį 
semestrą Wayne universitete, 
atšventė savo šešioliktąjį gim
tadienį.

“Pratiminė lietuvių kalbos 
gramatikos” laida jau išsibaigė 
ir dr. A. šešplaukis jau yra 
paruošęs naują papildytą laidą. 
Dr. A. šešplaukis ir ateinan
čiais mokslo metais Columbia 
universitete dėstys lietuvių kal
bą ir literatūrą; praplečiant tų 
dalykų kursą įvedama daugiau 
valandų. Atostogų proga mūsų 
poetas yra atvykęs su žmona 
pas uošvius — Račkauskus, 
2714 S. Wallace str., Chicago 
16, III. Čia pabus per liepos 
mėnesį.

• Mykolas Vaitkus paruošė 
spaudai eilėraščių knygą “Alfa 
ir Omega”; ruošia spaudai sa
vo atsiminimų knygą “Mistinia
me sode” ir baigia meditacijų 
knygos vertimą tėvams pranciš
konams.

• Čiurlionio Meno ansamblis.

Praėjusiais metais minėjęs sa
vo garbingų darbų pirmąjį pen- 
kiolekmetį, nūdien su tuo pačiu 
kūrybiniu judrumu tęsia savo 
darbą, čiurlioniečiai, gyvenda-

=

A. M. Šimkūnu Klounai (lino raižiny* į

vių kultūrinio gyvenimo ap
raiškų puoselėtojais, šiais me
tais jau turėjo kelius koncerti
nius pasirodymus savo tautie
čiams bei svetimiesiems. Iš žy
mesnių čiurlioniečių pasirody
mų buvo: Čiurlionio ir Šv. Jur
gio parapijos jungtinių chorų 
koncertas, kurį Clevelande su
ruošė Lietuvių Bendruomenės 
vadovybė šių chorų dainininkų 
kelionei į Dainų šventę išlai
doms apmokėti; ' čiurlioniečiai 
Washingtone turėjo net tris 
koncertus — vieną iškilmingo 
pobūvio metu, antrą Šv. Motie
jaus katedroje (bažnytinių gies
mių) ir trečią dainų visiems 
sąskrydžio dalyviams; trečias 
čiurlioniečių kūrybinis žygis, 
tai dalyvavimas Dainų šventės 
bendrame koncerte. Vidurvasa
rį čiurlioniečiai net poilsiauda
mi numato koncertuoti Cleve- 
lando Lietuvių Radijo klubo 
ruošiamame pobūvy. Rudeniop, 
rugsėjo mėnesio pirmomis die
nomis, čiurlioniečiai turės išky
lą į Kanadą, kur su Toronto 
Lietuvių Varpo choru turės 
bendrą koncertą, kuris įvyks 
Windsore ir bus kaip Lietuvių 
Dainų šventės atgarsis anapus 
Didžiųjų ežerų. Čiurlionio Meno 
ansamblio vadovybė dar šiais 
metais numato išleisti savo 
dainų plokštelių antrą rinkinį; 
tęsti ir baigti Čiurlionio Meno 
ansamblio monografijos me
džiagos paruošimą bei spausdi
nimą; čiurlioniečiai numato pa
ruošti ir savo kūrybinių darbų 
spalvotą garsinį filmą, kuriam 
nuotraukos padarytos jau pa
darytos, tik reikia užbaigti jų 
technikinį apipavidalinimą.

(VAB)

• Spausdinami Vaižganto Ra*-

štai. šalia mūsų didžiųjų lietu
viškų raštų leidėjų — Lietuvių 
enciklopedijos, Lietuvių Kny
gos klubo, Terros Lietuvių Die
nų, prel. Juro ir kitų pasišven
tėlių, įsirikiuoja Chicagos pre
kybininkas Jonas Karvelis, iš
leisdamas mūsų garbingos at
minties plunksnos darbininko 
Juozo Tumo Vaižganto rinkti
nius raštus, kurių, kaip patyrė
me, susidarys septyni nemaži 
tomai. Į rinktinių raštų tomus 
įeis visi Vaižganto beletristikos, 
vaidinimui skirti bei kitokie 
grynosios literatūros raštai, 
kaip Pragiedruliai, šeimos vė
žiai, Rimai ir Nerimai bei kito
kia Vaižganto kūrybinio paliki-, 
mo lobis. Kitokia gausingas 
Vaižganto literatūrinis paliki
mas — įdomios literatūrinės 
paskaitos Vytauto Didžiojo u- 
niversitete, turininga laikrašti
nė publicistika, kelionių apra
šymai (Ten gera, kur mūsų nė
ra) ir kiti raštai, nūdien įdo
mūs tik mūsų literatūros bei 
kultūros tyrinėtojams; atsi
žvelgiant į sunkias lietuviškai 
knygai plisti sąlygas jų nenu
matoma perspausdinti, nebent 
būtų sudarytas vienas tomas iš 
būdingiausių Vaižganto publi
cistikos straipsnių, pasakytų 
kalbų įvairiausiomis progomis 
bei kitokių, turinčių pastovios 
reikšmės ir vertės, raštų. Vaiž
ganto rinktiniai raštai numato
mi leisti prenumeratos būdu, 
kurios kaina už visus septynius 
tomus, kaip patyrėme, būsianti 
$21.00 (VAB)

• Gražina Tubuskaitė išvyko 
į New Yorką ir kitas rytines 
valstybes; reikia tikėtis, kad 
nauji vaizdai ir įspūdžiai suda
rys palankias nuotaikas ne vie
nam naujam eilėraščiui.

• GalinU, kruopštus lietu
vių tautos praeities tyrinėtojas, 
užbaigė kelelius metus užtru
kusį darbą apie senovės Prūsų 
kalbą. Jis, pasinaudodamas El
bingo žodynu, pravedė jos pa
lyginimą su lietuvių ir gotų 
kalbomis.
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i PO LIETUVIŠKOS KULTŪROS VĖLIAVA KRONIKA
(Atkelta iš 1 psl.)

iš mažens bu§ 'įaugęs į savo 
tautos kultūrą, suvokęs jos ver
tę ir ją pamilęs, tą svetimos 
kultūros vilionės perdaug ne
gundys.
Sekcijų darbas bei rezoliucijos

Prie praktiškosios kultūros 
kongreso dalies priklausė ir į- 
vairios sekcijos, kuriose buvo 
skaitomos paskaitos ir disku
tuojami atskirų kultūros sri
čių reikalai. Nors čia buvo iš
kelta daug naujų problemų 
bei vertingų sumanymų, tačiau 
sekcijose nagrinėjamos temos 
ir sprendžiamieji klausimai ne
išplaukė tiesiog iš pagrindinės 
paskaitose iškeltų minčių ir 
kartais net joms prieštaravo. 
Tai įvyko gal dėl to, kad sek
cijų vadovams bei jų paskaiti
ninkams nebuvo žinomos pa
grindinių paskaitų mintys bei 
jų keliamos problemos. Todėl 
būtų gera, kad rengiant tokius 
kongresus, pagrindiniai paskai
tininkai iš anksto paruoštą sa
vo paskaitų tekstus ir juos pri
siųstų atskirų • sekcijų vado
vams, kad jie, liesdami atskiras 
kultūros sritis, galėtų išeiti iš 
pagrindinėse paskaitose iškeltų 
tezių ir jieškoti būdų savo ats
tovaujamoms kultūros šakoms 
spręsti šių tezių šviesoje. Taip 
būtų pasiektas didesnio darbo 
racionalumas ir pats klausimų 
sprendimas būtų gilesnis ir vis- 
pusiškesnis.

Dėl tos pat priežasties ir pa
čios rezoliucijos išėjo per ilgos 
ir tarp savęs nesuderintos.- Nė
ra reikalo kartoti rezoliucijoje, 
kas jau paskaitose pasakyta ir 
išaiškinta, ypač kai paskaitos

praktiški jų vykinimai. Dar 
prasmingiau būtų į Kultūros 
kongresą įjungti ne tik Dainų 
šventę, bet ir meno parodas, 
atskirų dainininkų pasirody
mus, vaidinimus, baletą bei tau
tinius šokius, atskirų meno bei 
mokslo veikalų premijavimą 
bei naujų premijų skelbimą. Vi
sa tai padėtų gyviau išgyventi 
pačias kultūrines vertybes, ‘į- 
augti” j jas, kas ir yra vienas 
pagrindinių Kultūros kongreso 
tikslų. Visam tam įvykinti rei
kėtų žymiai daugiau laiko ir di
desnio pasiruošimo, tačiau toks 
didingas dalykas, kaip Kultūros 
kongresas tokio pasiruošimo 
yra vertas.

Nežiūrint šių bendrų pastabų 
bei sugestijų, įKultūrog kongre
sas savo reikšme įsirikiuoja 
tarp žymiausių mūsų išeivijos 
darbų. Jį rengdami mes parodė
me visiems, kad, nors pasuose 
įrašyta, kad esame tik darbi
ninkai, kad daugumas mūsų 
priversti dirbti tik fizinį darbą, 
tačiau mes nenorime pasitenkin
ti tik medžiaginės kultūros lai
mėjimais, bet kad mūsų troški
mai siekia daug toliau: toliau 
gero pavalgymo ir apsirengi
mo, toliau net automobilio ir 
namo. Parodėme, kad mūsų ne
patenkina senosios Romos mi
nios šūkis “duonos ir cirko”, 
arba kaip mūsų dienomis sa
kytumėm: “pilnas pilvas, spor
to rungtynės ir kino”.

Parodėme, kad šie dalykai 
nėra viskas, ko reikalaujame iš 
gyvenimo, kad esame žmonės 
su sveika dvįsia, kurie trokšta
me meno, mokslo ir religinių 
vertybių ir jų realizavime ma
tome savo gyvenimo prasmę ir 
didybę. s O Kultūros kongresas 

gra-

• Jaunas pianistas Antanas 
Smetonų, Juliaus Smetonos ir 
žinomos pianistės Birutės Sme- 
tonienės-Nasvytytėg sūnus, ne
seniai baigė mokslus Šv. Juoza
po Augštesnioje mokykloje ir 
muzikos studijas Cleveland 
Settlement Schooį pas prof. 
Leonard Shure, fortepiono kla
sėje. Jaunasis pianistas dar 
studijų metais yra dalyvavęs 
daugelio koncertų programose 
pas savus ir svetimuosius salė
se bei radijo studijose, skam
bino solistu su pagarsėjusiu 
Clevelando Moterų 'Simfonijos 
orkestru. Antanas Smetona pia
no meną pradėjo studijuoti pas 
savo motiną būdamas tik šeše- 
rių metų. Dabar numato tęsti 
fortepiono virtuozo studijas 
augštose amerikinėse muzikos 
mokyklose.

• Juozas Kazimieras Valau- 
tie jus padarė teises mokslų dok
toratą Chilėje, Piet. Amerikoje 
Teisę jis studijavo Floridoje,

Miami universitete. Naujas dak
taras turi valstybinę tarnybą, 
gyvena Masęheth, L. I. N. Y. 
Jis yra Worchešterio klebono 
J. Valantiejaus br-oliA sūnus.

♦ Dr. K. Girtautas parašė 
studiją apie tremtinio dvasinę 
nuotaiką. Ji yra įvardinta: The 
Refugee, a Psychological study. 
Jai įvedamąjį žodį parašė gar
sus visuomeninės psichologijos 
žinovas Pitirim Sorokin.

Cirtautas profesoriauja New- 
town college. š. m.-liepos 13 d. 
jis moksliniais tikslais išvyko 
Vokietijon ir Austrijon. Iš ten 
parašys /‘Draugui”.

• Dail. R. Viesulė litografiją 
“Diena po dienos” įsigijo Cin- 
cinnati Meno muzėjus savo nuo
latinei kolekcijai. Darbas buvo

u-

nupirktas iš Ketvirtosios Tarp
tautinės Spalvotos Litografi
jos biennialės, vykusios muzė- 
jaus patalpose. Taip pat vienas 
privatus amerikiečių kolekto

X DAINA televizijos bei ra
dijo krautuvė ir taisymo dirb
tuvė perkelta į erdvesnes patal
pas: 3321 S. Halsted Str., tel- 
CLliffside 4-5665.

TeJ- oftoo Hl-L l-Mrt. rea. PR. S-TSSA
DR. ANTANAS ALEKNA
Gydytojas Ir chirurgais

1957 W. Oarfleld Blvd.
VAL: 1—4 ir S—| 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. 9. *. 
išskyrus ketvirtai, ir sekmad.

MOVING

DR. ARHA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GEBKLfiS LIGOS 
— Pritaiko Air*—*™ _

M32 So. Westem Avenoe 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-0 vai. 
vak. Šeštadieniai. 10-1 vai. Trečla-

A. BENIULIS atlieka Įvairius dieniau Uždaryta. Kitu laiku susitarus 
t. --- -« Oftoo *elef(M»8: PR 8-3239perkraustymus ir pervežimus Re» telef. WAibrook 5-507* 

iš tolimų ir artimų atstumų.
TeL BĮ. 7-7075 arba 

PR 8-9842
BR. JUZE IR' KĘSTUTIS 

AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR OHIKUBGAl 

8800 West 51ct Street
Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir G Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet Šeš
tadieniai. 10 Iki 1 vai. popiet.

Ofiso teLFRospect 4-1795 
Rea tel. GRovehUl 0-500*

rius įsigijo dailininko piešinį 
“Rankos”, kuris yra išstatytas 
Modernaus Meno muzėjuje, pie
šinių parodoje, New Yorke.

Of. Nina KRIAUDELIONAITt
(Gydytoja ir CRUrurgS) 

•9OTKBŲ UGŲ IR AK U ŠERU O* 
8PEG1AIJ8TB 

1750 W*st 71«t Street 
XKampa* 71*t Ir Callfornla)

TeL oliao iv rea. REpubUo 7-4140 
VaL 11-2 Ir 4-9 v. v. *ett. 1-4 p B. 

Priaiųlmaa tik pagal susitarimų.

DR. IRENA KORAS
(Gydytoja ir Cliirurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALIST*

7166 South We*tern Avanaa
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad\ ketv. Jr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 ▼. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
U vai. ryto — 1 v. p. p. SeAtad. 11 
rat ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1108 
Rea teL WAlbrook &-87M

Tet oftoo YA. 7-6567, rea. RE. 7-4904

DR. FRAHK C. KWIRH
(KVLRCLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 West 47th Str^t

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. vlaų dienų Ir AeAtad. vak.

DB. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4256 V. 63rd St, 
Ofiso teL REllanoe 6-4410 

Rezid. telef. GRovehUl 0-0017 
Valandos: 1-1 p. m. Ir 0-8 p. m. 

Penktad. tik pd pietų. 
Trečlad. ir šeštad. ppgal sutarti

Oftoo tel. CLlffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DB. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 We»t 47 th Street 
(Kampas 47th ir Hermltage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
SeAtad. nuo, s iki « vai., lšskyr. uk.

DR. #L TAIlAT-KĖLPiA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street
Vai.: kasdien 6-8, AeAtad. 1-1 

Telef. TOwnhaU 3-0969
. 2534 West 68th Street 

Vai.: tik lž anksto ausltaraa
Telef. HEmlock 4-7080, neatu 

AkamblnU CEntnU 0-2294.

OR. VYT. TAURAS- 
TURGIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA DB 

SPEO. MOTERŲ EIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slot St 
Tel. PRospect 8-1923 arba WE 0-5577.

Oftoo vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 
Trečlad. Ir Penktad. 4-9 vai. vak. U

SeAtšdlenlato 2-4 vai. popiet.

bug išspausdintos. Rezoliucijo
se turi būti trumpai formuluoti yra, šių mūsų troškimų 
patys pagrindiniai dėsniai bei i žiausia išraiška.
Sugestijos kongreso nutari-Į —--------------
mams vykinti, nesileidžiant į jiį, politika dabar pasidarė tokia 
aiškinimą bei praktinį pritaikjp pirmaujanti gyvenime, kad ma
mą, kas jau yra atitinkamų sės labiau pagaunamos paža- 
institucijų dalykas. ' dais, kaip jų išpildymu.

Gal nereikėtų praktiškai skir- — Fulton Sheėn
ti Kultūros kongreso nuo Dai
nų šventės, peš kultūros sąvo
ka tokia plati, kad joje įtelpa 
visų kultūrinių sričių ne tik te
oretiniai nagrinėjimai, fet ir

, SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai aždfiti ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsiscnšjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad padalinti tų 
nležčjlmų ir skaudSjlmų senų atvi
rų Ir 'skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipg4 padalina 

inležejluių Ilgos vadinamos P8ORIA- 
18I8. Taipgi padalina perdgjlmų ligos 
vadinamos aTHLETE’8 FOOT. su
stabdo džiovinimų odos Ir perplydlmų 
tarpplrRčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos ldbBrlmų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
ėlrodo skaudus ldberlmas nuo vysty
klų. JI yra gera g/duoll nuolA- 
vtrdtnių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
Ct., 11.26. Ir 88.60.
Pirkite vaistinėse Cht 
nagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, W'sc.,Qa 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
chlgan arba rąžyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

r __
LEOULO, Department D.

5618 W. Eddy St CMcngo 34, OL

Vesfuviy nuotraukos ir 
augstos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRFtjN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

WING3 
to

LIETUVIAI 
TAUPO

LIKTUM IŠKOJt 

TAO»V<*»
IR '
SKOLINIMO 
aBHūftovijfc 

i.Mta 

btyiofcNt»4

LIGI x
10,000. •• w 
AFBtAUSTK” 
plbtRAUNt-V 
VALDŽIOS 
draudimo 
IŠTAIGOJ.

6 sąIihingad Ifc 
, MANGANUS » 

PATARNAVIMAI
AUGUSTAS SALDOKAS PRRIIORNTAD.

DARBOVALANbOS: PlkM AMTR. .mPBNKT. h- 9-5 ** OAKBOVAU Ktavut-TAOIB-HIAIS.: - V-iv V
SRSTAR1C.N1 A!S: . " * + **
TRRCtAOlt-NlAia- „.

ADRE.SAS AO3S> S. ARCHEJ2. AME..CMICAGO 3Ž.ILL. 

TBL. lX.S-«7(4

Č«ll

/•' i;

Naujas arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
NAUJAS 

1056
PLYMOUTH

"1,495
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpiginta* kaina*

NAUJAS 
1 9 5 6

CHRYSLER

DN. TL BLAŽYS
PLAUČIŲ ir vidaus ligos 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-to. Ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

SeAtad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laika pagal sutarti 

Telef. ofiso IAfarette 3-0048 
Rez.i WAlbrook 5-3048 

Tel. oftoo RE. 4-6849, rez. HE. 4-2S24
DR. KTER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 2484 W«0t 71žt Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir SeSt. pagal sutarties

DR. A. MACIUHAS
5700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PRospect 6-2240, rez. WAI- 
brook 5-4860.

Tel. oftoo He. 4-9123, rez. PR. 0-8484
DR. V. A TUMASOHIS

į CHmuRdAS 
6255 South Westem Atomu

V AL. kasdien 2—4 p. p. ir T—9 valt
Trečiadieniais, šeštadieniui* Ir 

sekmadieniais uždaryta

DR. Z. DANILEVI6IUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1817 South Weiter» Aveaae
Chlcago. 29, I1L 

Pasimatynial pagal sutarties 
Telefoną* REpubUo 7-49OO

Rezidencija: GRovefcdll 0-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oftoo Tai.: nuo 1-4 Ir nud 4-8:90 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oftoo tel. VIrginia 7-0030

Rezidencijos tel. BE veri v 8-8944

TeL oftoo VI. 7-0600, rez. RE. 7-4887
DR. BR. MIŽIUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spee. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Av*. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
feešt. 2—1 vai. p. p, 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7-1100
RezMencijoe — HTevvart 3-4*11

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

756 West 35th Street
(kampa* Halsted Ir «5-ta gatve)7* 

VAI* 1—4 Ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadieniu*. Atidarą

šeštadieniai. 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marqu©tte Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAU. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. Ir ieStad. pagal sutarti

Tel. oftop PR. 6-I83J, rez. RE. 7-9199

DR. A. IERKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GIDYTOJAS)
2500 Weet 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir Sešt. uždaryta

Telefoną* GRovehUl R-1696
DR. ALDOM 1. JUiK*
SCIV IAOŲ SPKCl AI48T.

PRITAIKO AKINIUS
Valando.: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitari m ų Išskyrų, trečiadieniu*
2422 West H&rųuette Rd.

OR. JULIJA MORSTAVieiUS
OTDTTOJA St CHIBŪBOl 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly HlUs 
Vųl.: kasdien nuo 0 v. v. Iki 9 v. v., 
lisklru* trečlad. fiežtadlenlato nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUOinaa 5-0744 
Buto — BEverly 8-3940

Oftoo HEmlock 4-5815 
Rez. HEinl. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ ra VIDAUS UGOfl 

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

Priima pagal susitariamą

DANTISTAS
DR. J. A. VAUKŽTYS

4853 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—8; 7—9. 
šeštad. 10-—12. Trečlad. uždaryta. 

• LAfayette 3-4949
Namų — CEdarcrest *-'<780

DR. ALBINA PRUNSKlS 
DR. VLADAS PRUNSKlS

GYDYTOJAI ir chirurgai 
8859 South Halsted Bt 

Kasdien S—7 vai. vak. SeAtad. Und 
1—B vai. vak.

Trečlad. tr kitu laiku pagal sutarimą 
Oftoo tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. RepnbUo 7-8*1*.

Oftoo telefoną* — Btohop 7-9595
DR. AL RAGAUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 4342 Archer Avenno

(Kampa* Kedzie Ir Archet).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai.

Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS BUDUTIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpabUo 7-2290
SPBCI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

0r. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akto: pritaiko “M"1— 

keičia Miklu* Ir rimu*.
4488 So. Gattfornl* Ava, Ohioago 

šaukite YArds 7-7881 
Priima: vakarai* 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. Ir aekmšd.
tik susitarus. ,

Tel. oftoo YA 7-4787, rez. PR, S-lMo

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1645 8. Ashland Avė. (karnh. 811) 
Vai. nOo S—4 Ir 8—8; trečlad., Šeš
tad. Ir aekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatstlleps vtrlminštl telefonai
laukite MIdway 8-0001

Tel. ofiso: DAnube 4-112L

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniai* 1—4 v. p. p.

reL ofiso PRospect 0-9400

dr. DDiMmaiir
____ (Vaškevlčlū(č)
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

6248 South Kedzie Avenue
Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 4-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
Ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VŠITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct, Ooere 
Kasdien 16-12 vai ryto Ir 8-8 vaL 

v<Uę, Aeitadieniato 10-1. 
Trečlad. uždaryta 

Oftoo Ir buto tel. Otympto 2-l>81

Tel. oftoo VIctory 9-1581
, Rez. VIctory 1-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGUI 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted Ir Sl-moa gatvių) 

PriDmlmo valandos kasdien: 1-4 p,p. 
Ir nuo 6-8 v,v, šeštad. 1-4 vaL popiet. 

Tel. ofiso PR. e-«448, rez. HE. 4-Sl*t

DR. F. 0. WINSKUNBS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Bd.

VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; « iki 8 vak.
Trečlad. ir Šeštad. pagal zutšrtl 

Tel. oftoo CA 0-0257, rez. PR 8-M54

DR. P. Z. ZŠLATORiS
1821 8o. Halsted Street 

Tel. ofiso CA e-0257, rez. PR 6-80M 
Rezid. 8000 S. Artektoa Ava. 

VAL. 11 v. Iki S p. p.; 8—B f. 4,

OR. G. SiRNĖR
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOS** 

Ytoi 93 metą patyrimo
Tel. YArds 7-182* 
Pritaiko akiniu* 
Arstvaa akto

UKaiao.
Oftoaa to altiniu dirbtu**
*}56 We*t 85tb Street

Vai. nbo 10 Iki 8, nuo 8 iki I, tra- 
člad. nuo-10-12, penktadieni la-i tol 
leštadlenlale 10-8 vai. popiet.

STATYBAI
IB NAMŲ
PATAISYMUI
PRISTATOM
Visokių Rfldlų
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

\ f
STASYS IJTWINAS, Prez.

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

Apkainavimą Ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštini! atidarė kaHdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

O

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

Telefonas REIIance 6-1811

DR. W*LTER J. KIRSTllK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 W»t 59th Street

VAL. 1—4. popiet, 6:30—1:10 vak. 
Trečlad. pagal sutarti

Tet oftoo to buto ouytnplc 9-419*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 
4838 W. 15th St-, Cicero 

Kasdien 1—9 v. Ir 6—8 v. vakar*. 
Išskyrų, trečiadieniu*

Bau* 1528 8o. 49tK Ava. 
ieštadlenlai* lt Iki 4 popiet

Oftoo telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukit. KEdzte S-JS88

DR. EMILY V, KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

4146 S. Archer Avė.
VAL. KšAdlen popiet ntio 11-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 8-8:8* v 

Trečiadiani tik suaįtaru*

P. ŠILEIKIS, O.P.
Orthopedaa - Protesto!** 

Aparatat-Protezal, Med. ban
dažai. Spee. pagalba kojom

(Arcb SupporU) to ŠA. 
Vai.: 9-4 Ir 4-8. Šeštadieniai* 8-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKO* LAB.

9850 W. 03r<l St. Chleagb 29, UL 
TeL PRortpect 4-5084.

DR. $. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aktu įtempimų, karto 

yra priežastie galvoe zkaudšjlmo beE 
svaigimo Ir skaudančlR aklų karBčto. 
Atitaisau trumparegyat* Ir tollregjr*- 
tų. Prtrenku teisingai akiniu* Visi 
egzaminavimai daromt *u elektrihlal* 
Instrumentais, rodančias mažiausių* 
trflkumus. Speciali atydA krelRlam* 
i mokyklos valku*.

4712 South Ashland Avenu*
Tel. YArds 7-187*

Vai. 10:80 Iki 7 4. vak. SeRtad 10:l4 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY EBIENB 

88*4 S. Oakley Avu, Chicago », m. TeL VIrginia 4-M4l| 7-444
intered a* S*oond-Cl**e Matter Ifarch 81, 1818, st Chlėage, mikoto-

Member of tke Catbollc Prem Am’n 
Publtok** dally, azept Sundaya, 

by the
Lltbuanlan Cathollo Prem Soctety

i

Undu the Act of KAroh S, 1870.
SUBBCRIFTIoir RATE*

PRENUMERATA: 
chioagoj Ir cicere], * 
Kitur JAV to Kanadoj* 
LMenyJe

Metams
10.0018.00111.00

80.00 per year outalde of Ckieago 
80.00 ber year ln Chloago šk Cloee* 
>1.00 per year ln Canada 
Forelgn 811.00 perto metą 

8.00 
84-80
88.10

8 min. 
88-78

K SMhk 
81 »<

Red
saugo. J

akcija *tralp*nlos taiso aavo nuntiūra Nesunaudotų •tralpmių š4- 
004 gr*«na RR t* ankšto suMtarna Redakcija oš AtoWmų Mat 
i. akelblmų kalno* prisiunčiamo* gavu* prašymą
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. . Slaptoji jėzuitų jėga
400 metų nuo Ignaco Lojolos mirties

DR. JUOZAS PRUNSKIS . ,

Šiemet, liepos mėn. 31 d. su- sioa knygos, kurios yra daug 
eina 400 metų nuo mirties Jė- iškalbingesnės, kaip mirusios, ir
zuitų ordino įsteigėjo šv. Igna
co Lojolos. Tai sudėtinga as
menybė; dar sudėtingesnis dar
bas jo įsteigto jėzuitų vienuo
lyno. Jėzuitai — didžiausia ka
talikų vienuolinė bendruomenė, 
turinti arti 33,000 narių, ve
danti 46 universitetus, 477 ko
legijas su 305,000 studentų; vi
same pasaulyje jėzuitai leidžia 
1,112 laikraščių. Jėzuitų augš- 
tas išsimokslinimas, stengima
sis. eiti su laiko dvasia, judru
mas ir ryžtingumas leido tą 
ordiną pavadinti “popiežiaus 
lengvoji kavalerija”. Sakytu
me, kad tai pasenęs pavadini
mas. Dabar geriau būtų paly-

jas privalome studįjuoti...” — 
kalbėjo jis. Jėzuitai, nuvežda- 
mi vakariečių mokslą, tapdami, 
jei reikia braminais, įstengda
vo įeiti net į imperatorių rū
mus Kinijoje ir Japonijoje, lai
mėdavo ano laiko mokslininkų 
ir vadovaujančių valstybininkų 
simpatijas. Jie ano laiko val
dovams mokėjo išrasti fonta
nus ir mechaniškus vaikščiojan
čius liūtus, pataisyti jų kalen
dorius ir pramatyti saulės už
temimus.

Atradėjai

Amerikoje jėzuitų misionie
riai pirmieji ėmėsi auklėti in-

Šv. Kryžiaus Parapijos choras Chicagoje, vadovaujamas St. Sodeikos.

daug medžiagos, rašydami žo
dynus, gramatikas primityvių-; 
jų kalbų.

Šics sukakties proga — 400 
metų nuo jėzuitų įsteigėjo mir
ties, verta tą, pažangų ordiną 
dargiau pažinti. Džiugu, kad 
jėzuitai savo vienuolyno na
riams stengiasi duoti galimai 
didesnį išmokslinimą, kiek gali
ma padarydami atskirų šakų 
specialistais.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Nuuium ope< lalu« didelis 

Ht ink vėlinti- su pilim «p- 
draudn. Pigu* U M».'lnliiKu* 
pul anui vlinaa.

R ŠERĖNAS
464H S. W<mn1 St., Chicago »,

Illinois, ui. VI 7-2972

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

kus davė auklėti jėzuitams, o i artimas jėzuitams. Didysis ba-

ANTANAS VILIMAS
8418 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiųiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ginti motorizuotiems daliniams (ko nedarė nei ano laiko 
ar aviacijai. , « vyriausybė, nei kas kitas.

‘ Fueloep - Miller netgi tvirtina,- Nenuostabu, kad šios su 
kakties proga pasirodė eilė nau
jų leidinių apie šį stiprų dvasi
nės kultūros sąjūdį. Neseniai 
New Yorko leidėjas George 
Braziller, Ine. išleido vertimą
(atliktą F. S. 
Tait) /Rene

Flint ir D. F. 
Fueloep - Miller

kapitalinio veikalo The PoiYer 
wnd Secrets of the Jesuits (508 
pusi., kaina $5.00).
. Nuostabiai daug medžiagos .

Autorius surinkęs nuostabiai 
daug medžiagos. Iš įvairiausių 
šaltinių, iš raštų pačių jėzuitų 
ir jų priešų, nevengdamas net 
suregistruoti nei gandų, ir to
dėl ne su visais jo minimais 
faktais, skelbiamomis išvado
mis galime sutikti. Autorius 
pats nėra katalikas, ir tai vie
tomis stipriai jaučiama. Sutin
kame, kad veikalas gali susi
laukti labai pelnytų priekaištų.
Tačiau visdėlto mums įdomu, 
kad iš to mokslininko, kuris 
rinko medžiagą neturėdamas iš 
anksto įgyto prielankumo jė
zuitams, patiriame faktus, ku
rie verčia mus pagarbiai lenkti 
galvas prieš tą didį ordiną.

Asilas, nukrautas knygomis
Autorius visų pirma taip 

vaizdžiai nupiešia gyvenimą Ig
naco Lojolas, kuris tiek buvo 
godus mokslui, kad 1527 me
tais, ant asilo susikrovęs savo 
knygas, iškeliavo gilinti studi
jų į Paryžių. Pavaizduoja tą 
pirmųjų dienų naujos vienuoli
jos entuziazmą, -kada naujoji 
bendruomenė prisiglausdavo 
apgriuvusiuose namuose be 
langų ir durų, dėvėdami sukri
tusiais drabužiais, elegetaudami 
ir gautus pinigus išdalindami 
dar vargingesniems. Kai 1538 
m. Romą užgulė tamsus badas, 
naujai atsiradęg jėzuitų ordinas 
siuntė savo narius su degalais 
ir neštuvais nakčia jieškoti 
mirštančių žmonių, šv. Igna
cas, surinkęs pinigų iš turtin
gesniųjų, įsteigė Mortos namus, 
kur prisiglaudė jo gelbimos gat
vės moterys, perauklėjamos 
naujam garbingam gyvenimui.

Ignacag Lojolą mirė turėda
mas 65 m. amžiaus, palikda
mas itin gyvą savo įsteigtą ben
druomenę, kuribs pirmąjį bran
duolį sudarė jo kolegos stu
dentai. Jie ištisais šimtmečiais 
vedė atkaklią kovą, iškeldami 
žmogaus valios laisvės idėją 
prieš kalvinistus ir kitas sek
tas, tvirtinančias, kad Dangaus 
malonė užmuša valios laisvę, 
ir prieš materialistus, laikan
čius žmogų bevalia tobula maši
na. Jėzuitų išsilavinimas ir 
mokslingumas laimėjo simpati
jas net tokių vyrų, kaip Leib
nicas, kuris palaikė artimą susi
rašinėjimą su daugelių jėzuitų.

Žmonių širdys, — gyvosios 

knygos

Autorius iškelia ypatingą jė
zuitų sugebėjimą darbuotis mi
sijose. Toks šv. Pranciškus Ksa
veras naktį prieš išvykdamas į 
Indiją praleido lopydamas savo 
sutaną. Vienintelis dalykas, ką 
jis pasiėmė iškeliaudamas, bu 
vo breviorius ir drabužių rišu 
lėlis. “Žmonių širdys yra gyvo-

kad iš dalies tik dėka jų veik 
lumui naujai sukurtosios JAV 
įvedė į savo konstituęiją tokius 
stiprius religinės laisvės princi
pus. Benjamino Franklino ar
timas draugas buvo jėzuitas 
John Caroll. Quebeke jėzuitai 
pastatė pirmąją kolegiją. Moks 
lininkas Bancroft savo Ameri
kos istorijoje tvirtina, kad gal 
nei viena upė Šiaurės Ameriko
je nebuvo naujai surasta, pir
ma jėzuitams neparodant kelio 
į ją. Jėzuitas Albanel buvo pir
mas baltasis, pasiekęs Hudsono 
įlanką, jėzuitas Dolbeau ištyrė 
kalnų sritis į šiaurę nuo Šv 
Lauryno upės. Markizas Denon- 
ville savo laiku rašė savai vy
riausybei j Paryžių:

— Mano stebėjimai įtikino 
mane, kad jėzuitai yra tinka
miausi žmonės padaryti indėnus 
taikingais mūsų atžvilgiu

t

Jėzuitai sudarė pirmus tiks
lesnius pietinės Kalifornijos 
žemėlapius.

Tarp primityvių indėnų

Peru ir Bolivijos valstybėse 
jėzuitai surado daugiau kaip 
100 primityviausių indėnų gen
čių, kurias išmokė dirbti žemę, 
auginti gyvulius, sėsliai apsi- 
gyventi, statytis namus. Įsteigė 
specialias mokyklas indėnams. 
Limoje įsteigė pirmą spaustu
vę indėnų knygoms. Dėl to me
tais Ispanijos karaliui buvo 
pasiųstas pranešimai, "kad jė
zuitai savo uolumu pasiekė tai, 
ko negalėjo pasiekti didelės 
armijos, aikvodamos daug pini
gų. “Jie priešus padarė drau
gais ir atvertę labiausiai lauki
nes gentis.,.”

Kovojant su vergų pirkliais

Kovodamas su vergų pirk
liais jėzuitas Anchieta parašė 
vaidinimą, išjuokiantį juos; in
dėnai su dideliu užsidegimu tai 
vaidino. Gindami indėnus nuo 
baltųjų išnaudojimo, jėzuitai į- 
steigė jų nepriklausomos vals
tybės plačiose teritorijose, da
bar įeinančiose į Argentinos, 
Paragvajaus, . Urugvajaus, Či
lės, Brazilijos ir Bolivijos plo
tus, iš viso sudarydami 31 to
kią vadinamą redukciją. Čia bu
vo įsteigtos net muzikos mo
kyklos, sudaryti orkestrai (tų 
kraštų indėnams esant itin ta
lentingiems muzikoje), statomi 
vaidinimai, ugdoma pramonė. 
Vyrai ir moterys ten kasmet 
gaudavo naują drabužių eilutę, 
vaikai — dukart metuose, tai
gi indėnai ten buvo geriau, 
nors.paprasčiau, apsirengę, kaip 
daugelis kaimyninių ispanų. 
Net lauko darbuose tebuvo dir
bama 8 vai. dieną. Kai /ispa
nai ėmė tas laisvąsias indėnų 
valstybes pulti, jėzuitai sudarę 
indėnų armiją ir tvirtoves ap
sigynimui, ir tik pajudėjus visai 
Ispanijos valstybei, vedami go
dumo perimti indėnų auksą, tos 
laisvos valstybės buvo nuka
riautos. Net toks Bažnyčios ne
draugas, kaip Voltairas jėzuitų 
misijas vadina “žmoniškumo 
triumfu”.

Vilnių lankęs Posevinas

Jėzuitai yra davę tokių ga
bių diplomatų, kaip tas ir Lie
tuvos istorijoje žinomas Pose
vinas, lankęsis Vilniuje, vedęs 
derybas tarp Lietuvos — Len
kijos ir Maskvos valdovų, dis
putavęs su Jonu Baisiuoju; su 
Petru Skarga taręsis dėl naujų 
kolegijų steigimo Lietuvoje.

Jėzuitai tapę valdovų nuo
dėmklausiais, turtėjo nemažos 
įtakos ir karalių rūmuose. Ne 
visada tai jiems patiems išėjo į 
gerą. Kaip Fueloep - Miller tvir
tina, jėzuitų uždraudimas 
Prancūzijoje turėjo ryšio su tė
vo Sacy atsisakymu duoti ab
soliuciją dėl Madame Pompa- 
dour, karaliaus meilužės... 

Mokslininkai

Jėzuitai veržlūs moksle. Tė
vas Kristofas Clavius patikrino 
Galilėjaus sprendimus ir nesvy 
ravo patvirtinti, kad jo stebė
jimai verčia juos laikyti teisin 
gaiš. Kai Galilėjus lankėsi Ro
moje, 1611 m., jėzuitai jį mie
lai ir vaišingai priėmė savo ko- ros išsivystymo

vienas to laiko jų dvasininkas 
net klausė:

— Kiek gi iš mūsų yra taip 
gerai išmokslintų ir išauklėtų, 
kaip jėzuitai? Kaip gi daug iš 
mūsų yra tiek uolūs ir gabūs 
mokyme, kaip tie “Romos anti
kristo emisarai?”

Voltairas apie jėzuitus
Net Voltairas savo veikale 

"Liudviko XIV laikotarpis” ra
šo apie savo studijas Clermon- 
to jėzuitų kolegijoje:

— Ką aš pastebėjau per tuos 
septynerius metus, kuriuos pra
leidau jėzuitų pastogėje? — 
Gyvenimą, pilną nuosaikumo, 
stropumo ir tvarkos. Jie kiek
vieną dienos valandą skyrė mū
sų auklėjimui ar savo griežtų 
įžadų pildymui. Tai gali paliu
dyti tūkstančiai jų auklėtinių.

Jėzuitų teatras 
Prie savo kolegijų jėzuitai

roko periodo skulptorius Lo- 
renzo Bemini buvo labai drau
giškas jėzuitams.
Atidarė Rytų Išminčių lobynus

Jėzuitai pirmieji paskelbė 
Konfucijaus raštų vertimus ir 
atidarė Tolimųjų Rytų išminčių 
lobynus. Jėzuitas Francesco de 
Vico atrado eilę kometų. Vienas 
garsiausių XIX šimt. astrono
mų buvo tėvas Angelo Secchi, 
jėzuitas. Studijuodamas mėnu
lio topografiją, jis išrado naują 
spektografinį būdą žvaigždėms 
stebėti. Jis tapo vienu iš k’rėjų 
moderniosios astronomijos; jo 
tyrimai erdvių magnetizmo, me
teorologijos ir kiti — gerai pa
sitarnavo kosminės fizikos sri
tyje

Jėzuito Wasmanno pravesti 
skruzdžių tyrimai yra labai di
delis įnašas biologijoje. Tėvas 
A. Kircher rišamas su magiškos 
lempos iradimu. Tėvas Frances

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KŲRIO51B

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00 
IK

Paskolos Duodamos Namp įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

co Lana-Terzi išdirbo metodus 
steigė teatrus, kurie, anot Fue->kaip mokyti aklus nuo gimimo. 
loep-Miller prisidėjo prie epe- J5zuitaa Laurenc0 Gusma0

ST. ANTHONV SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct, Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32________ »

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

legijoje.
Jėzuitas Gregoirs de Saint- 

Vincent (belgas) drauge su 
Descartes ir Fermat padėjo 
pagrindus analitinei geometri
jai. Atradimai jėzuito Frances
co Grimaldi apie šviesos spindu
lių lūžimą daug padėjo Nevido
nui suformuluoti savo dėsnius. 
Jėzuito Roger J. Boscovich te
orija apie atstumiančias kūno 
jėgas prisidėjo prie Maxwell 
elektrodinaminių atradimų. Aš
tuonioliktame šimtmetyje - net 
daugelig protestantų savo vai-

Jų teatruose 
užuomazga, 

buvo
atsirado ir baleto 
Daugelis jėzuitų teatrų 
aprūpinti -naujausiais scenos 
efektų išradimais, Tokie dra
maturgai kaip Molieras, Cor- 
neille savo pirmą išauklėjimą 
gavo pas jėzuitus. Ispanijos Lo
pe de Vega, Tirso de Molino, 
Calderon — išaugo jėzuitų te 
atro įtakoje.

Michelangelo buvo toks ge
ras jėzuitų draugas, kad pasi 
siūlė be atlyginimo padaryti 
planus jų bažnyčiai Romoje. 
Povilas Rubensas buvo taipgi

K
Our lOth Year — Thousands satisfied customers

’ 100% INSURED - RECEIPTS
FI JRNTSI"TFD within 5—6 days delivery.1 Ulvl.’llul 1EV wjthįn 10_l2 day8.

GIFT PARCELS of Food and Clothing to Lithuania, I>atvia, Esto- 
nia and all parts of the USSR. Medicines sent by air mail (7-8 days)

We also ship y our own self packed parcels with food, new 
and used clothing.

ALL D II T I E S PREPAID
DUTY FREE PARCELS to West and East Germany, Poland, Hun- 
gary, Yugoslavia, elc. Low duty parcels to Czechoslovakia. Ask for 
our detailed price lists.

GRAMERCY SHIPPING COMPANY 
.B. 777 Lexington Avė., New York 21
bs fa-i-:j? g ■ " ■■b z=:

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti žioja lietuviškoj, 

įstaigoj. — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN ASS N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES'ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Pirmas., antrad., penktad. Ir 
BsBtad. • vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečlad. 9 ryto IkT lt vai.. 
Kstvlrtad. 9 vai. Iki S vaL vak

dar pirm Montgolfierių Lisabo
noje buvo pakilęs balionu nuo 
žemės. Jėzuitai yra labai daug 
pasitarnavę geografijai ir kal
bamoksliui, misijose surinkdami

F

P.&J. JOKUBKA
FV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė. 1

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

AWNINGS
CANVAS . ALUMINIUM FIBERGLASS
COMBINATBON STORM DOORS ..........................$39-75
TRIPLE 1NSERT WIND0WS ................*.............. $17-95
F.H.A. TERMS NO MONEY DOWN' . ' •, 1 i
Atidarą sekmad. nuo 9—2 vai. p. p. Kasdien nuo 10—5 vai. vak.

LIETUVIAI SAVININKAI: CHAS VIZGIRD 
PETER VIZGIRD

Nemokamai apkainavimai

KR I D E COMPANY
2719 West Tįsi Street. Telef. HEmlock 4-9114

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir L t MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 Veit 59th Sbeet Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs auto specialistas

MOVIMC

H* IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OtUUl TBOKA!~ NAUJAUSI KAAUSTTmO (AANKJAI 
tusų mstu PArrfUMAi-pteus i* sąžiningas aatannayinąi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIL»«lc 3-9209

adė

FEDERflL
SAVINGS

MUtUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir įtrizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per

sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.*

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

Chnrtered A Supervtsed 
by the IT. S. Government

AND LOAN ASS’N
2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 

Phono VI 7-7747
JOHN J. RAMANAUSKAS, Pres.

Chartered ir Snporvised by the United States Government
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9-tog valando* 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaromu
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LIETUVIŠKOJI
OKYKkA

AMfRlROS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS

o?/Z

Redaguoja — J e r. Ignatonis, 4680 S. Paulina St., Chicago 9, 
tel. FR 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai

ŠVIETIMO SEKCIJOS DARBAI 

KULTŪROS KONGRESE

Birželio mėn. 30 d. Chicagoje, 
Sherman viešbutyje, įvyko pir
masis Amerikos ir Kanados Lie
tuvių Kultūros kongresas, ku
riame tarp daugelio įvairių kul
tūrinių problemų buvo svarsto
mi ir švietimo reikalai. Švieti
mo sekcija savo darbą pradėjo 
1:30 vai. p. p. Sekcijos vado
vas Jer. Ignatonis įžanginiame 
žodyje pastebėjo, kad mūsų 
kultūrinis, visuomeninis ir poli
tinis gyvenimas savo pobūdžiu 
pradėjo riedėti lyg ratai be vai
ro ir stabdžių be aiškaus pla
no ir krypties. Kultūros kon
gresas yra dėkingiausia akimir
ka truputį staptelti, atsipalai
duoti nuo galvotrūkinio bėgimo 
į nežinią ir rimta pagalvoti ir 
apsvarstyti lietuvybės išlaiky
mo problemas ir duoti kryptį bei 
aiškų veikimo planą.

Darbo prezidiuman pakviesti: 
Petras Balčiūnas, sesuo M. Per- 
petua ir Birutė Lesevičiūtė, re
zoliucijų komisijon — Bernar
da Beleškienė, Ignas Serapinas

mis su kitais privalomais daly
kais.

Kaip sustiprinti lituaJiistL'iį 

švietimą

Kazys Mockus nesuspėjo at
vykti į kongresą, tad jo refe
ratą BŪDAI IR PRIEMONES 
LITUANISTINIAMS DALY
KAMS SUSTIPRINTI — per
skaitė sekcijos vadovas Jer. Ig- 
natonis. Kadangi radosi daug 
paralelumo tarp anksčiau skai
tyto referato minčių, tad jo re
feratas buvo kopiruotai per
skaitytas. K. Mockus savo refe
rate iškėlė: 1. į lituanistinį 
švietimą būtinai įjungti ir tų tė
vų vaikus, kurie namuose var
toja ne lietuvių kalbą, bet savo 
kilme yra lietuviai; 2. šeštadie
ninės mokykloss geriausia atlie
ka lituanistinį švietimą, tad ir 
jų steigimas ir palaikymas to
liau lieka pagrindiniu uždavi
niu; 3. neatidėliotinai steigtina 
centrinė institucija, kuri ap
jungtų visą lituanistinį švieti-, 
mą, kontroliuotų švietimo darbą

Komp. Juozas Naujelis
Jo dainos skambėjo Dainų šventėj 

Chicagoje

ir išeivijoje. Toliau jis pastebė
jo, kad ne visur galima įvesti 
lituanistinių dalykų dėstymą į 
bendrąjį pamokų tvarkaraštį, 
todėl rezoliucijose turėtų būti 
pažymėta, kad lituanistiniai da
lykai jungiami į normalių pa
mokų tvarkaraštį ten, kur yra 
galimybės, o šeštadieninės mo
kyklos laikytinos ir steigtinos 
visur, kur tik yra lietuvių. 

Motina Aloyza (Šv. Pranciš-

dvaaioje nors ir anglų kalba. I 
Motina Aloyza siūlė daryti ra jo- Į 
ninfea lietuvių vaikams šventes, 
suvažiavimus, kur būtų kalba
ma vien tik lietuviškai, žaidžia
ma, dainuojama vien tik lietu
viškai, ir vaikai pasijustų kaip 
Lietuvoje. Taip pat prašė para
mos leidiniams anglų kalba apie 
Lietuvą ir prašė EGLUTEJE 
nors kelių puslapių angliškai 
kalbantiems lietuvių vaikams. 
Toliau V. Galvydis pataisė kai- 
kurias referatų mintis; jis pa
žymėjo — pagrindinis lituanis
tinių žinių šaltinis — tėvai, o 
mokyklą tik kaip pdgelbininkė. 
Be to jis abejoja, ar reikalin
ga beūdra apjungianti visas -li
tuanistines mokyklas 
ma.

progra-

A. Tamulionis perspėja tė
vus, kad lengvabūdiškai nepa
tikėtų kaikurių vaikų nusiskun-' 
dimams dėl lietuvių kalbos mo
kymo. Vaikai kaikada sąmonin
gai nenorėdami savęs apsisun
kinti nusiskundžia, kad nesu
prantą, ką jiems mokytojai dės
to ir dėl to jie negalį lankyti 
lituanistinių pamokų.

Sesuo Felicija (Nekalto Pra
sidėjimo seserų kongr. Mon-

kaus kongr. Pittsburgh) palai- Į treal, Canada) — abejojo ar

ir A P. Bagdonas. Darbotvar-l mok kl ruoSt programas, 
keje buvo du referatai ir vienas ,tvarį t vadovčlii) ir Idtų mo- 
pranesunas apie dabartinę litu-Mo prieS,oni išleidimą: 4. 
amstimo 'švietimo padėtį.

kė K. Mockaus mintį, jog į li
tuanistinį švietimą būtinai rei
kalinga įjungti ir ne lietuviškai 
kalbančiųjų vaikus ir paruošti 
jiems anglų kalba lituanistinę 

t medžiagą. Ta linkme ji eina sa
vose mokyklose ir turi gerų re
zultatų. Vaikai domisi Lietuva 
— ir širdimi, ir mintimis jau
čiasi lietuviai. Ji patį renka lie
tuvių autorių lyrinius dalykus,, 
paprašo lietuvių kompozitorių

... . ... .... , i jiems duoti lietuvišką muziką,mokytojų prieaugliui padidinti įr vaikai
reikėtų įjungti mūsų akademi-; ______
nį jaunimą į lituanistinių daly-į,—

Pagrindinį referatą — LIE- kų dėstymą; 5. steigtina bendra 
TUVIsKASIS MOKYKLOS TUi mokytoji} seselių—vienuolių ir 

pasauliečių mokytojų Amerikos 
Lietuvių Mokytojų s-ga.

Lietuviškasis mokyklos turinys
ugdomi lietuviškoje

bus daug naudos iš akademikų 
įjungimo į lituanistinių dalykų 
dėstymą, nes daugelis mūsų 
akademikų jau yra be lietuviš
kos mokyklos išaugusių ir jų 
lietuvių kaltos nuėjimas abe
jotinas. Vieton to ji siūlo steig
ti lituanistinius mokytojams 
kursus vasaros metu, be to ska
tinti jaunimą, o ypač vyrus, 
kad jie stotų į humanistinius 
fakultetus ir studijuotų peda
gogiką.

(Nukelta į> 5 psl.)

RINY3 -— skaitė Antanas Rin- 
kūnas iš Toronto, žinomas pe
dagogas praktikas ir vadovėlių 
autorius. A. Rinkūnas savo re-) Diskusijos
ferate iškėlė vysk. M. Valan-Į po referatų ir pranešimo v y- 
čiaus vaidmenį lietuviškoje pe-, r0 gyvos diskusijos. Kun. dr.

ROOSEVELT FURNITURE CO
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

Lietuviu Prekybos Namai

BALDAI ~ NAUJAUSIO STILIAUS “
BE BROKŲ

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $“| 5O-ŪŪ— 1.00

Vien 50 įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai ...... $1 29-00

dagogikoje. Vysk. M. Valančius, 
nors jokių pedagoginių trakta
tų neparašė, bet savo pedago
gines pažiūras aiškiai išdėstė 
d'daktiniuose veikaluose, skir
tuose jaunimui ir paaugusiems. 
Pagrindinė vysk. M. Valančiaus 
pedagogikos žymė — gerojo 
žmogaus ugdymas — 
visuotinai buvo pasisavinta ir 
nepriklausomos Lietuvos atkur
toji lietuviškoji mokykla šiuo 
principu ir vadovavosi. Šia link
me mes turime be jokių kom
promisų ir toliau eiti. Toliau 
autorius davė apmatus to lietu
viškos mokyklos turinio, kuriuo 
ji skiriasi nuo kitų kraštų mo
kyklų turinio ir metodo atžvil
giu. Autorius savo referate iš
reiškė visą lituanistinio švieti
mo darbuotojų credo, todėl šis 
referatas buvo sutiktas beveik 
be kritikos ir pataisų

Dabartinė padėtis

Antruoju darbotvarkės punk
tu buvo Igno Malėno praneši
mas apie dabartinę lituanistinių 
dalykų dėstymo mokyklose pa
dėtį. Pirmiausia pranešėjas nu
siskundė, kad ne visog mokyk
los suteikė LB centro valdybai 
žinių, tad vaizdas nėra pilnas.
Už tylo3 uždangos pasiliko New 
Yorkas, Waterbury, Hartfordas 
ir kitos mažesnės lietuviškos f// 
kolonijos. Žinias suteikė 26 mo- jįii 
kyklos. Šias mokyklas lanko jįfl, 
2538 mokiniai. Apskaičiuojama M 
kad lituanistiniu švietimu pasi- M 
naudoja 55% lietuvių vaikų, M 
o kiti 45% (apie 2114 vaikų) M 
nors ir turi tas pačias ir prie- Į/!.- 
lankias sąlygas, bet be lituanis- M 
tinio švietimo. Iš 26 liluanisti- M 
nių mokyklų 12 jau įjungiami t$. 
lituanistiniai dalykai į ben- UtiL 
drąją pamokų lentelę, 14-je mo- Bl 
kyMų |tuanistinis švietimas M 
vyksta už lietuviškų mokyklų M 
durų. Toliau Ignas Malėnas, da- 9 
rydamas savo išvedžiojimus, 
pareiškė, jog daugiau patiki- M 
mesnis yra lituanistinių dalykų tt. 
dėstymas tas, kuris įjungta^ j'M 
normalių painokų tvarkraštį ir M

J. Gutauskas, papildydamas 
A. Rinkūno referatą, pastebėjo, 
kad Vokietijoje pirmajame gim
nazijos direktorių suvažiavime 
buvo padarytas nutarimas, jog 
lietuviškosios mokyklos pagrin
dinė kryptis tautiškai kri
kščioniškojo doro žmo
gaus auklėjimas. Nuo 
šios krypties negalime nutolti

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

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-47II

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuve 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.

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei- 

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas . 

mus tilr. ... $-| ZJ.9.OO

M
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M
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10 ATSAKYMU, KODĖL APSIMOKA TAUPYTI 
STANDARD FEDERAL TAUPYMO IŠTAIGOJE

1. STANDARD FEDERAL yra tvirčiausioji taupymo įstaiga visoje Chi
cagoje. / •

2. Nuo 1909 metų ji visiems išmokėjo pagal pareikalavimą.
3. Josios turtas yri virš $58,000,000.00.
4. Atsargos Fondas virš $4,800,000.00.
6. Grynais pinigais ir valstybės bonais turi virš $8,000,000.00.
6. Namas, voltai ir visi įrengimai, verti daugiau milijono dolerių, bet 

knygose jų vertė rodome tiktai $1.00.
7. Paskolos veteranams, dalimi J. A. Valstybių valdžios garantuotos — 

$35.000,000.00.
8. Visi STANDARD FEDERAL direktoriai yra lietuviai.
9. Padėjus taupyti pinigus prieš 11-tą kiekvieno mėnesio 0ieną, dividen

das mokamas nuo pirmos.
10. Saugumo atžvilgiu nėra panašios įstaigos, kaip STANDARD FEDE

RAL, visoje Chicagoje.
Norėdami perkelti savo sąskaitą į STANDARD FEDERAL, atsineš

kite knygutę, o mes mielai kitus reikalus sutvarkysime.

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOVERNMENT. 
Mcmber of Foderal Savings & Loan Insurance Corporation.

JUSTIN MACKIEWICH, Presidcnt

JMTA1GOS VALANDOS: Kandlon, Jnkaitant 5«'fitnd., nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. po plotų. 
Ketvirtadieniais nucT9 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma. \

STANIKAM IHOAl SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAIION 

OF CHICAGOrtffi'i’' or CHIC‘GO
CRjil I liuikl 4iV2 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
TOliJl ' PHONl: Vlrylnlo 7-7 1 41

kur pažymiai traktuojami M M j* M M M Kt <« 4 4 -4 MOOLSI

LTS ☆

9

9

c

A

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 spaivy . ...........................................$59.00
Šaldytuvai 8 cub.-pčdų, 1956 metų tik...........................................$-j 75-00

Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt. $99"1 4-9

Knygoms spintos stiklo durim tik ..............................................................$29-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai... r.............................$6 50

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

9X12 linoleum įvairių spalvų tik .......................................................................$6-50

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

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

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

Z
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švietimo sekcijos 
darbai

(Atkelta iš 4 pusi.)
Toliau dar savo mintimis dis

kusijose papildė Švietimo sek
cijos dalybų turinį ir kiti kalbė
tojai. Balšaitytė ragino leisti 
ir tėvams informacinį laikraš
tėlį ir jį platinti veltui. Tėvai 
taip pat privalo domėtis peda
goginiais klausimais ir litua
nistiniu švietimu. P. Grybinas 

pageidavo, kad Amerikos Lietu
vių Mokytojų s-ga įvestų ko- 
respondencinį organizavimąsi, 
būtų dai^omi reguliarūs rinkimai 
ir šiaip susirašinėjimai ir tokiu 
būdu būtų įjungiami į mokytojų 
sąjungą ir pavieniui gyveną 
mokytojai. Kun. Steponaitis at
kreipė dėmesį į vaikų vasaros 
stovyklas. Vasaros stovyklos 
vaikams turėtų būti ne mažės 
nio susidomėjimo vertos, kaip 
ir lituanistinės mokyklos, bei 
klasės. Čia vaikai atitraukiami 
visiškai iš amerikietiškos aplin
kos ir lietuviškai auklėjami. Ir 
gili būti, kad tokios stovyklos 
daugiau gali lemti vaikų lietu
viškumui, negu lituanistinės 
klasės.

Be to dar kalbėjo Tėvas Ur- 
baitis, kun. B. Sugintas, A. 
Gulbįnskas, J. Tamulevičius, K. 
Grudzinskas, Šatas, Liūlevičiū- 
tė, ir kiti. Posėdis truko ketu
rias valandas. Primtos atitin
kamos rezoliucijos, kurias pa
skelbsime kitame numeryje.

Am. Liet. Mokytojų s-ga

Pabaigoje posėdžio buvo dis
kutuojamas Amerikos Lietuvių 
Mokytojų s-gos klausimas. Nu
tarta korespondentiniu būdu 
nustatyti kokioje lietuvių ko
lonijoje turėtų būti renkami 
centriniai organai, keleriems

t metams ir korespondenciniu bū
du išrinkti dar šiais metais 
naują ALM s-gos centro valdy
bą- ■ • , .’“L . <ų>«. t _•

. Baigiant reikia pastebėti, kad 
Švietimo sekcijos Kultūros kon
grese darbai pralenkė visas iš 
anksto daromas pastangas ir 
viltis. Sekcijos posėdyje dalyva
vo daugiau kaip 80 Kongreso 
dalyvių. Tas rodo didelį susido
mėjimą švietimo problemomis. 
Kongrese matėsi pasauliečių, 
dvasiškių, vienuolių mokytojų ir 
tėvų atstovų. Kongrese dalyva
vo keturių kongregacijų sese- 
lių-vięnuolių atstovės, šv. Kazi

miero seserų-vienuolių kongre
gaciją atstovavo seserys-vie- 
nuoBės: Perpetųa, Anastazija, 
Emma, Emerenciana, Herma- 
ma, Koronata, Servita, Angelą; 
Švento Pranciškaus — motina 
Aloyza, sesuo Pranciška; Nu
kryžiuotojo Jėzaus — motina 
Aloyza sesuo Pranciška; Nu
kryžiuotojo Jėzaus — motina 
Liguria ir sesuo Elzbieta; Ne
kalto Prasidėjimo seseris — se
suo Felicija ir sesuo Celina. Iš 
dvasiškių, iš dalies parapijų at
stovų, matėsi — kun. V. Pik
turna, kun. dr. J. Dambrauskas, 
kun. B. Sugintas, kun. dr. J. 
Gutauskas, kun. dr. A. Juška, 
kun. J. Tautkus, kun. dr. Buč
inys, kun. dr. Paškauskas ir ki
ti. Paskaitų klausė J. E. vysk. 
Brizgys, St. Barzdukas, P. Mal- 
deikis. ir daugelis kitų mūsų žy
mių pedagogų ir tėvų atstovų.z 

Gana gausiai dalyvavo atsto
vai iš įvairių lietuviškųjų kolo- 
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Vytauto Augustui o 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apit 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
• yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willonghby Avė.

BROOKLYN 21, N. Y.

tSFSlt BARČUS 
MW0 PHOGRAMA

« stoties — Banra HM
KUO FUtMAD IKI PENKTA© 

•:46 Iki *:>0 vai. ryto
8E*TAT> g:SO Iki »:«0 ryto 

P1RMAIMENN1O vak. nuo l—l v*
SEKAU. S:SO—»:SO v. r. U stotie* 

WOPA — 1430 kU.
Chlosao M, -U. HEmloc*

1131 So. ROCKWKLI

iiiiMiimiiimiMfimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr.1 Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, alus ir vynas 

Gera maudymuisi vieta 
imNimiHiiiiiiiifMiiHuimiimiiiitiiiiinii

GU2AU6KŲ
BEVERLY HILL8 GfcLINYČIA 
Goriausio* r«l<a Ml vsstavlų, kanka 
tų, laidotuvių Ir kitų pasuosimų.

1441 WEHT ORI) STREET
S-SSSS tr FR S-0SS4

KRONIKA
• Prelatas Pranciškus Juras, 

uolus lietuvis kultūrininkas, 
Kultūros instituto pirmininkas, 
šią vasarą švenčia 65 m. am-

nijų — Hamiltono, Toronto, 
Montrealio (Kanados), iš De
troito, Clevelando, Bostono, St. 
Loųis, Wisconsin, Nebraskos ir 
kitų vietovių. Kongrese buvo tų 
vienuoliškų kongregacijų atsto
vės, kurios praktiškai vykdo 
mūsų vaikų mokymą bei auklė
jimą, aktyviai jungėsi į disku
sijas tėvai, parapijų atstovai 
kunigai ir mokytojai šiuo metu 
dirbantieji lituanistinėse mo
kyklose. Tai liudija ŠvietiTno 
sekcijos darbų pasisekimą ir 
reikia tikėtis, kad ir posėdyje 
svarstytieji klausimai, ir pri
imtos rezoliucijog bus veiksmin
gos ir naudingos mūsų jauna
jai kartai.

X

žiau3 nukaktį. Garbingasis su
kaktuvininkas nuo pat 1929 me
tų klebonauja Lawrence, Mass. 
Nuo 1912 metų bendradarbiau
ja lietuvių spaudoje. Rašė dia
logus, išvertė ir pats sukūrė ke
letą dramų kaimo, parapijos te
atrui. Bendradarbis laikraščių: 
Moksleivio, Vyties, Draugo, 
Darbininko, Laivo, Moterų Dir
vos, Kataliko, Amerikos, Garso,

jėzuitų įkūrėją plačiai rašo vi-1 
so pasaulio spauda. A. LiuimoB 
straipsnis parodo autoriaus la
bai platų apsiskaitymą ir gilią 
erudiciją. Atspausdintas univer
siteto žurnale Gregorianum, 
paskiau atmuštas atskiru leidi-; 
niu.

Vargonininkų sąjungos

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted $1. Cfilsmet S-7252

Forumo, Studentų Žodžio ir ki- naujau valdybon išrinkti; pirm.
tų. Organizatorius spaustuvių, 
Alkos muzėjaus ;gausiai auko
damas savo lėšų 'spaudai, yra 
išleidęs visą eilę pirmaujančių 
mūsų veikalų tremtyje, sukurtų 
Vaičiulaičio, Aisčio, dr. Macei
nos ir kitų. r

• A. Liuima, SJ, dabar pro
fesoriaująs Romoje, parašė lo
tynų kalba studiją apie Šv. Ig
naco dvasinio dienraščio vieną 
fragmentą, liečiantį dievotumą. 
Šiemet sueina 400 metų nuo šv. 
Ignaco mirties ir a apie tą didį

Justas Kudirka, vicep. Bronius 
Budriūnas, sekretorius Pranas 
Bujanauskas, iždo globėja Jus
ta Karkliūtė, vald. narys Žylius. 
Muzikos Žinių redaktoriumi per 
rinktas Juozas Kreivėnas.
A

PLU MB I NG
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-3451

BUIČK’ AŠ

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

S

CHICAGO SAVINGS NAUJAS NAMAS
Kairėje matote būrį įtakingų aamenų, 1955 m. rugsėjo 12 

dieną susirinkusių į Chicago Savings & Loan Association 

naujo namo, esančio 6243-45 So. Westem Avė., statybos
pradžios (ground breaking) ceremonijas. Paveiksle iš kai-%
rėš į dešinę stovi: Jack Healy, vyriausias egzaminatorius 

iš State Auditor įstaigos; John McCarthy, Marųuette 

National Bank direktorių pirmininkas; Barney R. Piet-4
kiewic>z, Crane Savings & Loan Association prezidentas; 

Julius Brenza, Metropolitan State Banko prezidentas; 

Allan Anderson, Federąl Home Loan Banko viceprezi

dentas; Walter McAvoy, Illinois įstatymus leidžiančios 

įstaigos atstovas; Michael Halini gan, 15-to vvardo repu- 
blikonų komiteto atstovas; John Kluczynski, J. A. Vals

tybių kongreso atstovas; Bernice Stephon, Chicago Sav
ings sekretorė; John Pakel Jr., Chicago Savings vice
prezidentas; John Gregg, Chicago Savings viceprezidentas; 

Anton Valonis, Metropolitan State Bank iždininkas; Ubas. 
Beehham, direktorius; Percival Trudeau, Chicago Nation
al Banko viceprezidentas; Ralph Fuslis ir VVilliam Se- 

basttem, Chicago Savings direktoriai.

Kasamojoj .mašinoj sėdi; Johh Pakel Sr., Chicago 

Savings prezidentas; Miss Eiaine Pakel, tarnautoja; 

John F. OToole, 15-to vvardo demokratų komiteto atsto

vas, ir Norbert II. Lambcrty, Chicago Savings advokatas.

Į statybos pradžios ceremonijas dar buvo atvykę Mr. 

ir Mrs. A. Rudis, teisėjas Alfonse F. Wells,. kun. E. 

A. Convvay, lietuvių anglų spaudos bei įvairių Real Estate 

įstaigų atstovai, nors paveiksle. jų ir nėra.
/

Žemiau dešinysis paveikslas rodo iki šios dienos padarytą Chicago Savings naujo namo statybos progresą, o dar žemiau kairėj esantis paveikslas rodo šios įstai
gos namą, kai šių metų pabaigoje jis bus baigtas. x *

Chicago Savings & Loan Association naujasis namas bus ne tiktai vienas gražiausių tos rūšies namų visoje Chicagoje, bet jis bus įrengtas su vėliausiais pagerini
mais bei patogumais greitesniam ir malonesniam taupy tojų bei paskolų aplikantų patarnavimui.

' k • v >
Chicago Savings iš anksto kviečia kaip senus, taip ir naujus taupytojus, ir bendrai visus lietuvius 

rengtis į Chicago Savings naujo namo šaunų atidarymą (Grand Opening) 1957 metų sausio mėn.

Kad persikeltų į naują namą su turtu, nemažesniu kaip 20 milijonų (Įolerių, Chicago Savings kvie
čia visus į talką. Per pirmus šių metų 6 mėnesius Chicago Savings turtas paaugo virš $2,400,000.00 Jei 
taip augsime ir per ateinančius 6 mėnesius, tai į naują namą persikelsime su turtu, viršijančiu $20,000,- 
000.00. Kad užtikrintume tokį patį augimą, pradedant 1-ma ir baigiant liepos 15-ta diena kiekvienas, ap

darantis naują sąskaitą arba padidi
nantis savo seną sąskaitą su nema
žiau kaip $10.00 — gaus puikią do
vanėlę. O padedantieji nemažiau 
$1,000.00 gaus kamerą arba nepa
prastą 4 asmenų stalo setą. Vaikai, 
atėję su tėvais, taip pat gauna dova
nų.

1 •

į SfoSSSSM“!I ®

1S u _
J J

4bQ>

Chicago Savings per 32 metu saugiai ir pelningai tarnauja savo taupytojams. Per visą tą laikotar
pį ji visada išmokėdavo aukštesnį diVidendą negu didžiuma kitų finansinių įstaigų. Toliau gyvenan- 
tieji pas mus gali taupyti laiškais. Norint sužinoti mūsų mokamus dividendus ir mūsų teikiamus ver
tingus patarnavimus, prašome mums paskambinti GRovehilI 6-7575.

Pas mus taupomi pinigai yra pilnai apdrausti. '

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
b z •* k , 4P

6234 -South Western Avenue
k-

Atdara — pirmad. nuo 12 iki 8 vai., antrad. ir penktad. nuo 9 iki 4 vai., ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai., trečiad. uždaryta visą dieną, o šežtad. nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

I
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šv. Petro ir Povilo Parapijos choras Elizaheth, N, J., vadovaujamas komp. Juozo Žilevičiaus

NAUJASIS TV IŠRADIMAS
Supersoninis aparato valdymas iš tolo

Inž. A. SEMftNAS, Chicago, III.

Šiemet kiek anksčiau pasiro
dė 1957 metų televizijos apara
tų modeliai. Kaip ir kasmet, di
desnės firmos vis jieško ko. 
nors naujo, kad tik pritrauktų 
pirkėją. Čia norisi iškelti vieną 
naujumą, kuris itin atkreipia 
dėmesį savo pritaikymu.

Noras valdyti televizijos apa
ratą iš tolo yra sena problema 
ir įvairių firmų vienokiu ar ki
tokiu būdu buvo praktikuoja
ma. Iš tolo valdymas daugiau
sia naudojamas vielinis, t. y., 
kai tarp žiūrovo ir televizijos 
aparato pravedami laidai, kurie, 
aišku, painiojasi po kojomis.
Pirmoji firma, būtent, Zenith, 
jau pernai buvo sukėlusi sensa
ciją rasdama būdą valdyti apa
ratą šviesos spinduliu, pavei

kcijas. Pvz. • aparatą galima iš 
tolo įjungti ar išjungti, nustelb
ti garsą, Ijeisti stotis, 
f Toks iš tolo ir paprastas vai-

-   f
augšto dažnumo švilpukais, į

“paTfuktiaZys padekime artimiesiems
juos atsiliepia. Toji savybė bu
vo plačiai panaudota vokiečių 
per karą.

Zenith panaudoja supersoni- 
nius dažnumus juostoje apie 
40,000 c/s. Šių dažnumų šalti
nis neturi, jokių baterijų ar vie
lų. Įtaisas yra labai paprastas 
ir pigus. Visa valdymo dėžutė 
yra beveik tokio dydžio, kaip 
cigarečių dėžutė. Tuo būdu jis 
net patogus įsikišti į kišenę, nes 
neužima daug vietos. Kontroli
nėje dėžutėje yra keli mygtu
kai. Spaudžiant atitinkamą 
mygtuką, užgaunamas stripelis, 
lyg kamertonas, kuris suvirpa 
augštu dažnumu, ausiai negir

kihnt į foto-celes, įtaisytas te- dimu, bet mikrofonui, įtaisytam 
levizijos aparate. Toks būdas televizijos aparate, jaučiant.
buvo labai efektingas, tačiau 
šviesos spinduliui reikėjo pa
tekti per siaurą plyšį į foto-ce- 
lę ir toks aparato valdymas 
tebuvo įmanomas, esant visiškai 
priešais aparatą. Tačiau, ryšys 
tarp žiūrovo ir aparato buvo ne 
vielinis, bet šviesos spindulys.

Šiemet toji pat firma sukėlė 
dar didesnę sensaciją, pritaiky
dama supersonines bangas val
dyti televizijos aparatą iš tolo ir 
iš bet kurios pageidaujamos 
vietos, nebūtinai esant prieš te- 
levizijos, aparatą.

Virpesiai, kurie sudaro girdi
mą garsą, yra tarp 30r15,000 
virpėsiu per sekundę. Tie vir
pesiai, kurių mūsų ausis nebe
girdi, t. y. augštesni 20,000 c/s 
(ciklų-virpėsių per sekundę) 
yra vadinami supersoniniai vir
pesiai arba supersonines ban
gos. Pvz. šunys girdi dar gerai 
net iki 25,000 o/s. Todėl su

Mikrofonas paverčia tas super
sonines bangas į elektros ener
giją. Kitaip sakant, impulsas iš 
mikrofono, pastiprintas stip
rintuve, paveikia atitinkamas 
relių grandines ir tuo pačiu 
aparato valdymą. Skirtingi vir
pesiai, sukelti kontrolinėje dė
žutėje, atlieka ir skirtingas fun-

t

dymas, kai nėra surišta sū apa
ratu jokiais fiziniais lakiais, 
tikrai gali daug kuo pasitarnau
ti. Toks išradimas suteikia ne
paprastų patogumų ypač senes
nio amžiaus žmonėms, ligo
niams ar invalidams. Gi di
džiausią malonumą patirs tie, 
kurie nemėgsta įkyrių rekla
mų, nes užtenka tik paspausti 
mygtuką ir garsas nutildomas 
iš tolo, nesikeliant iš savo sė
dimos patogios vietos. Iš tikrų
jų tokius aparatus su paskuti
niais techniškais išradimais 
verta pamatyti. .

Apie kitus techniškus atsieki- 
mus pakalbėsime kitą kartą.

Mfrsės pamato žaizdas, bitės 
į medų; geri žmonės mato nuo
pelnus, blogi — ydas.

— Rytų priežodis

Išteką jaunesnės

Miami, Oksfordo ir Ohio uni
versitetų surinktais duomeni
mis apie 70% moterų, tarp 20 
ir 24 m. amžiaus, 1955 metais 
jau^buvo ištekėjusios. 1945 me
tais tebuvo šitekėjusiu 60% to 
amžiais moterų, o 1915 me
tais — tik 50%. Tarp ištekėju
sių moterų bevaikių skaičius 
1955 metais buvo 17%, kai tuo 
tarpu 1945 m. bevaikių buvo 
27%.
Kamera prisitaiko šviėsai

Amerikoje jau išrasta foto-
AUDYKLA JUOSTA

Sav. Kazys Prišmantas
1805 West 46 Street

Chicago 9, UI.
’ Tetef: LAfayette 3-SO85 

Gamina juostas, takelius, Juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms.

grafijos kamera, kuri, kaip a- 
kis, automatiškai prisitaiko 
šviesos stiprumui.

Dvigubai stipresnės 
lempos

General Electric bendrovė iš
rado naujos rūšies fluorescenti- 
nes lempas, kurios yra dvigubai 
šviesesnė**

Padangas taisys ^nenuėmę
Išrastas būdas kaip patogiau 

taisyti padangas, kurios viduje 
neturi kamerų: pro skylutę su 
specialiais instrumentais įlei
džiamas iš lauko gumos gaba
lėlis, kuris prisiklijuoja dėka 
prijungtų klijų.

Ilemkite dicn. Draugą!

LIETUVOJE IR SIBIRE
Siunčiame į Lietuvą, SSSR 

teritorijas ir visą Europą pilnai 
apmokėtus angliškų medžiagų, 
avalinės, maisto ir vaistų užsa
kymus, parinktus iš katalogų, 
taip pat išsiunčiame ir įkainuo
jama vietoje' siuntė jo supakuo
tus siuntinius. Labai pigūs pas 
mus užsakomi vaistai. 60 gm 
streptomycino ir 50 pc penicilino 
tik $37.30 siunčiant expresu iš 
Anglijos. Lietuviškas ir sąži
ningas patarnavimas. ,

Dirbame 6 d. : 9—6 ^al.

PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 

Chicago 23, III.

TeL CRavvford 7-2126

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WE$T INN AND 

PICHIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

ZZ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti Ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje.

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—u savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPAN Y
4035 So. Riehmend SI. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. Iki šeštad., nuo 9 v. ryto Iki 8 v. v

s

TT. Marijonų Bendradarbių Draugija
v Kviečia

Visus draugus ir prietelius
Aplankyti

TT. MARIJONŲ SEMINARIJĄ

per

METINĮ IŠVAŽIAVIMĄ
Liepos 15 d., 1956 m., Sv. Mišios 11:30 vai.

•'" • y / s ‘z - z •
Marian Hills Seminary — Clarendon Hills, Illinois

• (Prie kelio Nr. 83 ir 63-čios gatvės)

AUTOBUSAI IŠVYKS Ift SEKANČIU VIETŲ —
Av. Jurgio Parapijos — 12:00 vai. po plet, 3280 So. Lituanica Avė.
Av. panelės Marijos Gimimo Parapijos — 1:00 vai. po plet, 6312 So.

Washtenaw Avė.
Av. Panelės Nekalto Prasidėjimo Parapijos — 1:00 vai. po plet, 2745 West 

44th Street
Av. Antano Parapijos — 1:00 vai. po plet, 1515 So. SOth Avė., Cicero, UI.

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 
GELEŽINES UŽDANGOS

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti saviesiems pasiųsti siuntnius 
į Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 savaitės. Galima siųsti naujus ir dėvėtus 
kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat, yra didelis pasirinkimas/, 
daiktus įr vaistus.

r ' • ' t - ,
UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 

1263 N. Paulina SI., Chicago 22, III. Tel. HU 6-3353
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas, ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.■' I _ ‘ ’

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PALATINE BARGAIN BASEMENT
Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base- 

ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me- 
džiabų, ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo
terų kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas (vairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

Užvažiuokite pamatyti ir jūs įsitikinsite, kad pas mus yra 
didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kainos.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį. 

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 471h $1., Tai. LA 3-9670

1

AR NORITE BOTI KUNIGAIS7
TOvų Marijonų Kongregacija, S. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus } kunigus. Tšval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltSe po PanelSs švenčiausios vSllava; 
stokite } TSvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novlclų vedšjul. Laiške pašymšklte klek 
mokslo baigšte, klek amžiaus ir koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite iemlau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatui J brolius, kuria 

dirbtų {vairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
batnyčloee ir kitur. Labai pageidaujami mokų kokj amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jšgaa, gyvenimų Ir sveikatų Dievui ir Panelei šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novloljato vedŠJu: 
pažymėkite amžių, sveikatos atovj Ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

STE I N TEXTI LE CO.
» 1306 South Union Avė. f

Yra kalbama mieste, kad STEIN TENTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.

’ \ i i
STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų: 
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos- /1

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50 

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir
moteriškiems kostiumams tiktai ............. ................................$1.89S

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

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai V...J................... ..................................................... $1-39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetfą, “brocades”, Sbantung, irt. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek
vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

, STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVEHUE

1 blokas į rytus nuo Ilalsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 

Tel. MOnroe 6-8152.

ryOOTOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOO-COOOOOOC-OOOOOOOC’OOOOOOOOOOOO

K. GASIŪNAS
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja. • ,

SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329

©oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

6715

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arbą brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų^kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų. t
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICAN INDEMNITT COMPANT
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANT

FIREMAN'S INDEMNITT COMPANT 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 

PEARL ASSURANCE COMPANT
RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT 
r WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT

WESTERN CASUALTT & SURETY COMPANT 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MAUlY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

GEORGE’S WATER SKI RESORT
• Sceniškas Bamboo Baras • Irkliniai laiveliai
• Skl pamokos • Piknikams stalai • Plaukimas
• Smčlčtas pliažas • Motorlaiviais pasivažinė
jimas. Suaugusiems S1.00 — Valkams — 61.50

37 W. GRANT AVĖ FOX LAKE, ILL
Kaip nuvažiuoti: Važiuokite U.S. route 12 J piet
vakarius Iki Fox Lake miestelio šviesos, tada 
pasukite J kairę du blokus. Apie 60 mylių nuo 

• Chicagos "loop”.

LJ. BREIVE & SON CONST. C0
1442 So. 48th Ct. Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus. Atliekamo visokių trobesių ir 
patalpų įvairius remonto darbus, skubiai, gerai ir pigiai.

Saukite: Tel. DA 6-2793 nuo 9 vai. ryto, iki 7 vai. vakaro.
Tel. OL 2-5121 nuo 6 vai. vakaro iki 11 vai. vakaro.

SKUBIAUSIAS PRISTATYMAS - ORO PAŠTU
MES GALIME JŪSŲ SIUNTINIUS PASIŲSTI ORO PAŠTU.
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— 35. Šie penki išrinkti į vai- Kostas Ostrauskag
dybą. Kandidatais liko Kl. Jur- turė POkelevičiūtė
gelionis, gavęs 32 balsus, ir Rezoliuei,
Alb. Valentinas — 27 balsus. ...\ Visuotinis rasytcVienas vokas rastas tuščias. , mas pirmajame Ut 

Toliau vyko slaptas' balsavi- rys kongrese priėm
mas naujiems LRD nariams pri- nmus ■
imti. Balsavime x dalyvavo 15 1) Rašytojams -
narių. Naujais nariais priimta išlaikyti lietuvių 
šie rašytojai: Leonardas An- tęstinumą, plečiant 
driekus, gavęs 15 balsų, Aldo- gilinant turinį ir 
na Irena Nasvytytė — 8 balsus, savitą tautinį — i

, 2) skaitytojams —
pamėgti savąją literatūrą,,

kur sukaupta kūrybinė lietuvių 
dvasia ir išryškinti dvasiniai 
tautos bruožai; palaikyti lietu
višką knygą, kuri ugdo tautinę 
sąmonę, kartu kelia tautinį ver
tumą pasaulinėje tautų šeimo-

mašinų ir aparatų ir tuo būdu 
periodiškai susitaupyti laiko 
kūrybinėms atostogoms. Savai
me suprantama, jos turėtų 
trukti po pusmetį ar metus.

Paskaita sukėlė gyvas disku
sijas, kuriose dalyvavo Kl. Jur
gelionis, B. Brazdžionis, dr. P. 
Celiešius, B. Babrauskas ir kt.

Parašytą 2,000 laiškų
LRD pirmininkas pateikė 

LRD dvejų metų veiklos apys
kaitą, nurodydamas, kas pada
ryta, kas dar būtų darytina. 
Palaikyta artimi santykiai su 
plačiai pasklidusiais kolegomis; 
parašyta daugiau kaip 2.000 

! laiškų. Revizijos komisijos aktą 
! paskaitė Alė Rūta. Išlaidų pa- 
Į daryta $1,659.15, pajamų turė- 
I ta $1,495.75. Išlaidos rastos rei
kalingos ir remtinos. Visuoti
nis susirinkimas Valdybai iš
reiškė padėką.

Nauja valdyba
Balsavimo komisija, patikri

nusi slaptojo balsavimo duome
nis, paskelbė,- kad ateinančiam 
dvimečiui LRD valdybos rinki
muose dalyvavo 57 nariai. Be
nys Babrauskas gavo 52 bal
sus, Aloyzas Baronas — 40, So
fija Tomarien’ė — 40, Povilas 
Gaučys — 36, Vincas Ramonas

Rašytojai Kultūros kongrese $2.00 J metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. M<5glnk NEW EKA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonką.

F. BITAUTAS
302 S. Paari St., Denver, Colorado

Rašytojų visuotiniai susirin- i 
kimai vyksta kas dveji metai. 1 
Pastarasis susirinkimas, įvykęs j 
Kultūros kongreso metu, buvo 
gausiausias: dalyvavo daugiau 1 
kaip dvidešimt rašytojų ir 30 su i 
viršum svečių —• redaktorių, j 
kritikų1, recenzentų ir literatū- j 
rinlo prieauglio. Iš tolimesnių , 
viėtovių buvo atvykę šiė rašy
tojai: Bern. Brazdžionis ir D. 
Mitkienė iš Los Angeles, J. Ci- 
fcėrias iš Omahos, Alė Rūta iš 
Detroito, A. I. Nasvytytė ir 
Em. Skujaniekas iš Clevelando, 
L. Andriekus ir P. Jurkus iš 
N. Yorko, J. Girnius ir Faus
tas Kirša (pastarasis atvyko 
tik į pabaigą) — iš Bostono. 
Literatūros žmonių dalyvavo 
kūn. dr. J. Prunskis, dr. A. Bal
tinis, dr. P. Celiešius, V. Mariū- 
nas, A. Grauslys, A. Morkus, A. 
Mockus, V. Braziulis, S. Narke- 
liūnaitė, P. Abelkis, P. Kėsiū- 
nas, V. Saulius, P. Šulas, V. 
Makiejus, Z. Umbražiūnas ir kt. 
Pažymėtinas seselių kazimierie- 
čių it prstnciškiečių dalyvavi- 
mas.

Susirinkimą atidarė LRD 
pirm. Benys Babrauskas, pap
rašydamas susikaupimu pagerb
ti LRD garbės narį a. a. prof. 
Vac. Biržišką, taip pat tuos ko
legas rašytojus, kurie mirė Lie
tuvoje ar Rusijoje. Į prezidiu
mą pakvietė Bernardą Braz- 
džionį (jis susirinkimą vedė), 
Alę Rūtą, L. Andriekų, J. Cicė
ną ir Em. Skujenieką.

I)t. J. Griniaus paskaita

Dr. Jono Grinįaus paskaitą,
. specialiai parašytą šiam susirin

kimui, skaitė B. Babrauskas.
. Paskaitos tema gyva — “Lietu

vių rašytojams aktualios pro
blemos”. Plačiau sustota ties 
ypatinga tremtinio rašytojo pa
dėtim, kuri graso jam degrada
cija ir kapituliavimu.

Nors mūsų rašytojų šiuo me
tu darbo sąlygos labai neįpras
tos ir nepavydėtinos, ^nors ir 
moraliai trūksta akstino rašyti, 
matant skaitytojo abejingumą 
ir žinant, *kad šiuo metu tavo 
raštai tautos negali pasiekti, — 
tačiau yra reikšmingų aplinky
bių, kurios įpareigoja mūsų ra
šytoją kurti. Jis yra patekęs į 
savotiškai Užburtą ratą: tar
nauti emigracijoje atsidūrusiai 
tautos daliai, taip pat tėvynei, 
turint galvoje, kad ateityje tau
tai bus labai pravarti mūsų da
barties kūryba, ir trečia — mū-

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas it taisymas 
2646 W. 691h St. REpublie 1-1941

PIRKITE BABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSOR,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335
AUGUMAS GYVENIME 
SUSIDEDA Iš

Ramus, be finansinių rūpesčių, gyvenimas sa
vo mylimųjų tarpe ... tai laimingo šeimyninio gy
venimo vaizdas ... Svarbi to vaizdo dalis yra 
stambi taupymo sąskaita; tai vienintelė priežastis 
dėl kurios tūkstančiai šeimų taupo Fairfield Sa- 
vings Bendrovėje. Santaupos čia neša augštus di
videndus ir kiekivenag doleris yra‘ saugiai ap
draustas. i .SVARBUS PRANEŠIMAS 

MŪSŲ TAUPYTOJAMS
LIŪDESIO valandoj

FAIRFIELD
SAVINGS

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIV DIREKTORIAI

6845 80. Westera Ava. Air Condllloned koplyi 
REpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurte <yvena kltoee miesto dalyse; sausiai* 
t .,. . n>mų-

1601 Milwaukee Avenua 

Chicago 47, III EV 4-3600

ANTHONY B. PETKUS
, - LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS '

9812 90. UESTERR AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
9HI6AM, ILt CICERO, ILL
telefonai — SRorehlll 6-2345 arba 

TOsnbalI 3-2109

SKIP’S Vb^.ce 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
AU PHONES — UALBROOK 5-8202
- LIEJOS MĖN. 12, 13 ir 14 DIENOM

Du nuošimčiu mokėsime už taupymo indėlius 

(savings accounts) pradedant Liepos 1 d., 

1956 m.

Visi indeliai iki $IO,OOO.OQ apdrausti Federal De- 
posits Insurance Corporation.

Metropolitan statė 
6 a n k

x 2201 West Cermak Road
Chicago 8$ Illinois Tel.i Vlrglnia 7 - 8430

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4805 07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Fifth

PEBBLKFORD 8 year old Bonded 
Whiskey Fifth

MARQUITA PORT WINE Fifth

CINZANO VERMOUTH 
Street or Dry

kuafA wine

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAOOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanuų patams- Mee turirae koplyčių
vbnu dieną ir nak- - visose Chicago* ir
U, Reikale laukite Roeelando dalyse ir

mua. natarnauiame

Fifth

Tam “O“ StlANTER Imported Scotch 
VVhiskey , ? Fifth

VVURZBURGER, IMPORTED BEER 
Case of 24 bottles

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

LOWENBRAU, IMPORTED BEER 
Case of 24 bottle^

ANTANAS M, PHILLIPS
8367 S. LITUANICA AVĖ.

Šiais metais Crafte Savinas mini savo 30 metų 
sukaktį, šia proga bendrovės vadovybe nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems it seniems tau- 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys nauja sąskaitą arba padės j senąją $50.00 ar 
daugiau, tai gaus doyanų bendrovės laktą su termometru 
arba puikią piniginę.

2. Kas Badės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir parankų 
plastikui arba nailoninį shopping bag (krepSį pirkiniams).

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

PETRAS P. GURSKIS
VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga. 1 .

Unlverssl Savings and Loan Assoclatlon užtikrina saugu
mą Ir grafų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais krelpldtia:

659 VVeet 18th STREET TeL SEeley 3 5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Rd., Kiverside, BĮ. TeL OLympic 2-5245

POVILAS L RIDINĄS
MM 8. HAI.STED STREET 1

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CHIGAN AVĖ., TeL COmmodore 4-2228

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCMTIOft 

2655 Wwt 47th Street LAfeyette 8-1183
B. R. Pietkiewicx, prez.; E. R. Pietkievici, Bekr. ir advokatai

Mokame aukfttua dividendus. Keftluojame čekius. Parduodame 
Ir tftperkame vatstybBs bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
atidarykite sąskaitą aiammsn. APnRAt’irrA ntr b 10,000

DARBO VALANDOS: plrmad. Ir ketv. nuo 9 tkt t vai. vak.j 
antradieni Ir penktadieni nuo 9 liti S; trečiadieni uždaryta, 
o lefttad tentais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

MU a IJTCANICA AVĖ.

VASARIS — BUTKUS
1446 S. 5OUk AVĖ., CICERO, U. TeL OLymplo 2-1008

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

18Q0 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-6781

242* W. 6ttk STREET 
2814 W. 2Srt PLACE

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof
V.S.P. Fifth. $4.89

BISULIT, THREE STAR COGNAC mth $4.69

GRAND ARMAGNAC
12 year old imported brandy

z
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Redaguoja ST. SEMENIENE, 3321 So. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. CLiffside 4-5665; Vlrginia 7-6618

ASTUONI LAPAI
N. BUTKIENE, Reading, Pa.

Ir vėl turime naują premi
juotą romaną Birutės Pūkele- 
vičiūtės “Astuoni lapai”. Skai
tydama si romaną, mano šir
dis džiaugėsi, kad Birutė Pūke- 
levičiūtė šiame romane parodė 
didelius gabumus; jos kūrinys 
įdomus ir jaunimui, o tokių ra
šytojų niekuomet nebus per
daug. Labai gaila, kad dėl Dan
cigo pergyvenimų šioji knyga 
jaunimui nerekomenduotina. Ži
noma, daug to romano skyrių, 
kaip antai: Rytmečio akvare
lės, Vladas, Kaimelis, Žėručiai 
ir t. t., tėvai galėtų paskaityti 
savo vaikams, padarius kaiku- 
riuos praleidimus, kaip tai, ma
mytės apgavystę su skrybėlai
te arba mamos brolio Stasio 
meilės istoriją. Todėl, kas nu
sipirks šią knygą, turės dvigu
bą naudą: ir sau gerą pasiskai
tymą su netolimos praeities 
prisiminimais, ir vaikams ir 
jaunimui kaikurie parinkti pu-

malkom. Šiltos pobterų rankos: 
paišinos, miltuotos, kvepiančios 
laurų lapais, mierūnais, riebia 
tešla ir karčiaisiais migdolais— 
minko, kočioja, sijoja, mala”.

Net iš tų valgių aprašymų iš
plaukia kulinariniai patarimai, 
pavyzdžiui: “Iš apačios girdisi, 
kaip ji plaka kiaušinienę ir 
kaip tarkuoja juodąjį ridiką, 
kurį užpils rūgščia grietine". 

Pedagoginiu atžvilgiu

Išrengtos iš užvalkalų, su ky
šančiom vatos barzdom...”

Nepaprastai stipriai parašy
tas vaizdelis, bet, deja, autorė 
čia nesustojo, o padarė priera
šą: “ir gėdingas naktinio puo
delio baltumas”, kuris yra ne
skoningas ir visai nereikalin
gas grožinėje literatūroje.

/
Realistės poetiškumas

Žmonių ir namų apyvokos 
rakandų aprašyme autorė yra 
didelė realistė; kai ima apraši
nėti gamtą bei jo gyvulėlius, ta
da pas ją atsiranda daug gra-/ žiu žodžių ir palyginamų, atsi-

Aptinkame vietų, verčiančių Į rant^a poetiška vaizduotė. Štai 
susimąstyti, vertinant jas pėda- pacituosime:
goginiu atžvilgiu.

“— Išsirink sau gaidžiuką 
pietums, — sako mama. — Šei
mininkė mums jį papjaus ir 
nuplikins- —

Šaunūs, pentinuoti gaidžiu
kai, dygstančios skiauterės, iš
didžios krūtinės, vėjo kedena
mos mažos uodegaitės — akys

“Didelės, pilnavidurės aguo
nos, išsivertusios pro pumpurų 
marškinius, puikinasi, lyg veš
liai nuaugę merginos: baltos, 
margaplunksnės ir juodai rau
donos — iškarpytais, atsargiai 
pakedentais žiedlapiais. Išdi
džiai stovi sulčių pilni stiebai, 
nukorę balzgana migla aptrauk -

Stasė Prapuolenytė

slapiai sudarys daug malonu
mo. Tačiau geriausia būtų, jei raudona barzdelytė. 
pati autorė iš tų skyrių, su kai-
kuriais praleidimais bei papil
dymais, sudarytų atskiras kny
gutes, kaip vaikams, taip ir 
jaunimui. Jos bus mielai skai
tomos, ypač mergaičių.

Aš čia nesiimu recenzuoti B.
Pūkelevičiūtės romano, tik su
stosiu prie tų romano vietų, 
kurios rodo, kad autorė gali 
rašytu knygas vaikams ir jau
nimui. Pačios autorės vieno 
skyrelio pavadinimai “Rytme
čio akvarelės”, man rodos, tin
ka jos rašymo būdui apibūdin
ti. Gal toks akvarelinis stilius 
kartais susmulkino Dancigo tra
gedijos įvykius, bet jaunimui 
skirtose knygose toks rašymo 
būdas neikiek nepakenks, jis tik 
pratins jaunimą grožėtis lietu
vių kalbos turtingumu.

žvilga, lyg du karoliukai. Kai tus lapus. Tin-tin- sužvanga 
deda koją, kai snapu kapteli pa
bertas avižas, pagurkly dreba

M ari j a Salatkienė
Sėkmingai vadovauja Šv. Petro ir 

Povilo parapijos chorui Grand 
Hapids, Mick.Turtingi sakiniai

Sunku būtų parinkti visus 
Pūkelevičiūtės gražius sakinius 
bei palyginimus, nes jiems nėra 
čia galo. Turbūt, autorės šir-

Ir papjaus ir nuplikins...
— Šitą! — sušunku, bakstelė

jusi pirštu į juo<|ą gaidžiuką, 
dyje'jų tiek daug ^prisirinko,' “ šit5Ir įsikniaubusi mamos

’ I sterblėn imu verkti. 
Skaitytojas supranta

Had dabar džiaugėsi, jog, paga
liau, atsirado proga juos pa-' 
berti, na, ir beria su didžiau- Jaučia mazytės ašaras. Tačiau, 
siu kruopštumu, bijodama ką Pasirodol skaitytojas apsiriko,
nors praleisti. Todėl -nekartą vaikas v_erkia’ nes: “Aš.labai 
nuo didingo prieina prie kas- i norlu mėsos . Atrodo, jis ne- 
dieninio, pmzaiško. Paimkime turi kantrybės taip ilgąi laukti, 
pavyzdį. i kol gaidžiukas bus papjautas, ir

“Traška, pleška ugnis: šven- nuPHkintas. 
ta sesuo. Gaisro svaiguly, tit-Į žinoma’ vaikams ir jaunimui 
nago žiežirboj, ugniakuro pele- skirtose. knygose autorei teks11 4- z-. 1 r ■» 1 mimlnilrTrri

ir at-

nuo tokios moralės susilaikyti.
Dabar gi knyga buvo rašoma 

suaugusiems, tai šis aprašy- 
moti-

noms: nepratink vaiko žiauru
mui. Vaikas nori mėsytės, o 
mamytė verčia jį pasirinkti gai
džiuką papjovimui ir nupliki
mui. jįBūtų geriau, kad ji pati 
pasirinktų, arba pavestų, šei
mininkei, be vaiko, dalyvavimo 
ir žinoj’mo. Nemaža knygoje 
yra ir kitų vietų mamytėms su
simąstyti dėl vaikų psichologi
jos, dėl jų auklėjimo.

Noreikai hiras...

Ir kitos rūšies aprašymas, 
kaip pavyzdžiui, šeimos krau
stymasis iš vieno buto į kitą 
vaikų bvs su malonuinu per
skaityti, nes tai atitinka jų 
vaizduotę.

“Rakandų vežime linguoja vi
sos šeimos gyvenimas, išduotas 
dienog šviesai: augštyn apvers
tų kėdžių kojo3, surūdiję rpa- 
tracų spyruoklės, nudažyta 
spintos nugara, nušiurę šepečių 
šeriai... Juoduoja žieminių rūbų 
krūva — dėmėta gelumbė, iš
plikę apykaklių kailiai, nutrūki- 
nėję sagos. Ir suodina. virdu
lio apačia, ir suplyšę kaldros,

nuošė — raudona, žėrįnti, nai
kinanti. Užpučiama, užgesina
ma. bet niekad nemirštanti. Am- .
žinai gyva, amžinai jauna.” Ir mas labai Pamokantis 
čia pat: (

“Ten stovi tėtis, ilguose apa
tiniuose baltiniuose, įsispyręs į 
nutryptas šliures ir skutasi. Aš 
matau jo veidą mažame veidro
dėlyje, užkabintame ant surū
dijusios vinies.”

Autorė nekartą mėgsta kal
bėti apie valgius. Tos vietos ga
lėtų sudominti mūsų mergaites 
kreipti daugiau dėmesio kulina
rijai... Pacituosiu vieną romano 
vietelę:

“Klebonijos virtuvėj spirga 
mėsos kepsniai: užvožtuose bri- 
tvonuose ir plačiose keptuvėse, 
sprangsinčiame svieste ir karš
tuose taukuose, apvartyti, ap
laistyti, apkarflšyti slyvom ir 
saldžiom morkom, švelnia par
šiuko -oda, obuolių prigrūstais 
gaigalų gūžiais, kurapkų spar
nais, pagruzdusiom viščiukų 
kulšim nuteka čirškančios, sal- 
stelcję sultys. Sksmba samčiai 
ir žarstekliai, galandami peiliai, 
plakami baltymai, kapojami rie
šutai. Karščiu alsuoja krosnis, 
traškėdama sausom eglinėm

nužydėję, pernokę galvos, lyg 
vaikų barškučiai, užveržti iš
džiūvusiu mazgu stiebo gale.” 
Arba paimkime kiškio aprašy 
mą.

“Ir staiga mama parodo man 
dvi ilgas, rudas ausis, judan
čias pievos gale. Ten jis tupi. 
Tarp didelių, vešlių ramunių, 
tarp mėlynųjų varpelių ir šiugž
dančių girgždukų. Tupi kiškis 
— piškis. Ne šokoladinis, ne 
pliušinis —- tikras, gyvas kiš
kis : pasakų pramuštgalvis, 
velykaičių margintojas, lauktu
vių pyrago kepėjas. Tai jis juo
kėsi susiėmęs pūkuotą pilvą, 
tai tam iš juoko plyšo apatinė 
lūpa.”

Tas viskas rodo, kad su au
torės nepaprastu pastabumu bei 
mokėjimu grožėtis gamta ir jos 
sutvėrimais, mes galime iš jos 
susilaukti tokio kūrinio, kuris 
bus nemažiau vertingas už Tur
genevo “Medžiotojo užrašai.”

Kritikuojama princesė
Princesė Margarita, kuri bu

vo išrinkta viena gražiausiai 
besirengiančių moterų pasauly
je vos prieš šešetą mėnesių, 
šiomis dienomis buvo apkaltin
ta nustojusi supratimo apie ma
das.

Rašydama “Reynolds News”, 
madų žinovė Winifred Munday 
pasakė:

“Prieš šešetą mėnesių, po 
kiekvieno princesės viešo pasi
rodymo, pasaulio madų kritikai 
entuziastingai žavėjosi jąja ir 
aprašydami statė ją šviečiančiu 
pavyzdžiu mados atžvilgiu.

Šiandien mes ją matome su 
skarele ant galvos, dėvinčią be 
formos lietpaltį, nerūpestingai 
užsirišusią apie pečius megztu
ką arbžr nešiojančią žieminį ap
siaustą visu numeriu per dide
li-”

Princesė Margarita, 25 metų 
amžiaus, ir jos teta pagal vedy
bas, Windsoro kunigaikštienė, 
sausio mėnesį New Yorko dra
bužių instituto sąraše laimėjo 
antrą vietą elegantiškiausiai 
besirėdančių moterų pasaulyje, 
tuoj po Grace Kelly ir Mrs Wil- 

,liam Paley iš New Yorko, ku
rios pasidalino pirmosios vietos 
garbe. \

Minėtoji žurnalistė, madų 
ekspertė, toliau mini įvairiau
sias madų klaidas, kurias per 
paskutiniuosius mėnesius pada
rė Anglijos karalienės Elžbietos 
II sesuo. Ji išskaičiuoja, kad 
vien tik per birželio mėnesį 
princesė Margarita padarė “ne
dovanotinas mados klaidas”, 
dėvėdama:

Prezidento duktė
Milagros Magsaysay, duktė 

Philipinų prezidento Ramon 
Magsaysay, vadovaus jaunųjų 
skyriui Katalikų Labdaros or
ganizacijos paskelbtame vajuje, 
kad sukeltų $250.000.

Laimėjo meno stipendiją
Sesuo Jane Kotryna, vienuo

lė uršulietė, Mary Manse kole
gijos instruktorė, iškeliavo aš- 
tuoniems mėnesiams į Europą 
studijuoti meną, laimėjusi To

ledo muzėjaus meno stipendiją. 
Ji studijuos mleną, istoriją ir 
piešimą Pijaus XII institute 
Florencijoje, Italijoje.

Karai yra moralinių sukilimų 
padariniai. — Fulton Sheen

Pasigendu Tavęs
Pasigendu tavęs, kai Sėmė neša sniegą, upės ledą.
— Ateina Kovas pradžiūvusių žibuoklių takeliu 
Pakrantėmis sujudę šlapi karklai šnera:
— Pavasaris! Pavasaris jau čia, drauguž!

Pasigendu tavęs, kada nokina saulė
Soduose uogas ir obuolius sultingus;
Auksinis kviečių laukas linksta žemėn,
Apsunkę varpos dalgio ilgisi. \
Pasigendu tavęs, kada po kojų krinta rusvi lapai, 
Šnibždėdami daug kartų ištartus žodžius:
— Žydėjimas vien trumpas sapnas...
— Čia siautėja monsūnai per metus. *

Pasigendu tavęs, kai žiemos vakarą prieš ugnį 
Svarstau ateinančias ir buvusias dienas.
Iš nepasiekiamos tolybės sklinda rožių kvapas 
Ir Laumės Juostos spalvomis blizga rasa...

IŠ MOTERŲ PASAULIO

skrybėlę, lyg gėlių puodą, 
dengtą gėlėmig — “perdaug 
krentančią į akis”.

šilko apsiaustą “taip siaurą 
per juosmenį, kad net raukšlė
josi; X

didelę keturkampę šilko ska
relę, piniginę, pirštines ir kai
linę paleriną “viską netvarkin
gai supainiotą, suimtą vienoje 
rankoje”;

W. Munday, kritikuodama 
princesę, pastebėjo, jog “Mar
garita yra perdaug publikos 
šviesoje, kad ji galėtų ignoruoti 
tokias mados klaidas, nes Mar- 
faritos mados yra biznis — mū
sų tautinis biznis”.

Ji užbaigė tikėdama, kad 
princesė atgaus supratimą kaip 
rėdytis ir padės pasaulio 
“mėgstančioms madas mote
rims” pamėgti britų madas ir 
jas nešioti bei pirkti.

Tėra tik vienas uždavinys: 
auginti meilę savyje.

— Tolstojus

* Moterys Lietuvių Kultūros 
kongrese Chicagoje reiškėsi la
bai gyvai. Neskaitant, kad dau
gelis jų dalyvavo, kaip žiūrovės, 
dauguma aktyviai darbavosi į- 
vairių sekcijų posėdžiuose, skai
tė paskaitas, dalyvavo diskusi
jose.

* Stud. Gaškaitė buvo prezi
diumo sekretoriate, eidama se
kretorės pareigas ir skaityda
ma sveikinimus.

* I. Matusevičiūtė iš Toron
to, Kanados Kultūros fondo 
pirmininkė, skaitė pilną gilių 
minčių ir praktiškų gyvenimo 
faktų paskaitą, tema : “Būdai ir 
priemonės tautinei kultūrai ug
dyti”.

* Seselė Rafaelė, vienuolė 
benediktinė Chicagoje, po pa
skaitos dalyvavo diskusijose, 
pabrėždama reikalą daugiau at
siduoti lietuvybės ugdymui.

* A. Reveniouė, Vliko Vyk
domosios tarybos pirmininkė, 
iškėlė sumanymą, kad ryšiumi 
su neramumais Lenkijoje, Lie
tuvoje ir kituose Pabaltijo kraš
tuose, reikia kreiptis į JAV vy
riausybę ir kelti šių dėl laisvės 
kovojančių kraštų vargą ir ko
vas. Ji siūlė jieškoti JAV vy
riausybės simpatiją ir veiks
mingo pritarimo šiems kraš
tams.

* Rašytoja Alė Rūta-Arba- 

čiauskienė buvo rašytojų sekci
jos posėdžio prezidiume. Taipgi 
ten dalyvavo poetė Aldona Nas
vytytė, Petronėlė Orintaitė, 

Gražina Babrtauskienė, žurna
listė Salomėja Narkeliūnaitė ir 
kitos.

* Alicija Rūgytė, istorikė, 
Chicago^ Augšt. Lituanistikos 
mokyklos direktorė, aktyviai 
reiškėsi istorikų sekcijos posė
dyje.

* Baugiausia moterų dalyva
vo, švietimo sekcijos posėdyje. 
Darbo prezidiume dalyvavo: Se
suo M. Perpetua, Birutė Lese- 
vičifitė.

* Bernarda Baleškienė buvo 
rezoliucijų komisijoje.

* Pranciškietė motina Aloy- 
za, Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyno sesuo Felicija, dr. Bal- 
šaitytė, Liulevičiūtė dalyvavo 
diskusijose.

augštuosius svečius laike Dainų 
šventės.

* Vincė Jonuškaitė, Pabalti
jo Moterų Tarybos Lietuvių At
stovybės New Yorko klubo pir- 

Į mininkė, atvyko į Chicagą į 
Dainų šventę ir pasisvečiavusi 
pas vaikus ir gimines porą sa
vaičių išvyko į namus.

* Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės Chicagos 
klubas paaukojo $10.00 Lietu
vių Kultūros kongresui per klu
bo pirmininkę Stasę Semėnienę.

* Lucija Zaikienė iš Los 
Angeles atvyko į Dainų šven
tę ir svečiavosi Chicagoje porą 
savaičių. Šioji gabi dainų ir šo
kių organizatorė jau antri me
tai studijuoja Los Angeles uni
versitete socialinius mokslus.

•
* Sesuo Bernarda dirigavo 

Augšt. Marijos mokyklos cho
rui, jai buvo įteikta premija už 
jos dainelę, laimėjusią pirmą 
premiją, taipgi toji jos kompo
zicija buvo išpildyta Dainų 
šventėje.

* Solistė A. Stempužienė pa
dainavo bankete keletą lietuviš
kų dainelių ir arijų iš operų, 
apie kurios balsą bankete daly
vavęs kardinolas Stritch pasa
kė šalimais sėdinčiam banketo 
programą pravedusiam kun. dr. 
J. Prunskiui; “Šita lietuvaitė 
turi gerą balsą”.

* Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas vaišino žurnalistus ir

* Alice Stepheųs, Dainų 
šventės rengimo komiteto pir
mininkė, atidarė Dainų šventę 
ir įteikė komp. St. Žilevičiui ba
tutą, kad ją saugotų ligi se
kančios Dainų šventės.

* Juzė Daužvardienė, Lietu
vos konsulo žmona Chicagoje, 
pravedė visą Dainos šventės 
programą ir atidarė banketą 
Sherman viešbutyje.

GAIVINANTIEJI PUSRYČIAI VASARĄ

Kasdieninis maisto pareika
lavimas vasarą yra toks pat, 
kaip ir žiemą. Trys gerai ba
lansuoti valgymai yra būtini 
per vąsarą lygiai taip pat, kaip 
ir kitais sezonais. Kiekviena 
vasaros diena turėtų prasidėti 
gerais pusryčiais.

Moksliški tyrinėjimai geriau
siose medicinos mokyklose įro
dė, kad daug geriau jaučiamasi 
ir dirbama bei žaidžiama per 
visą dieną, jei iš ryto turėta 
stiprūs pusryčiai.

Pusryčiams, kurie yra pa
grindu visai dienai, būtina: vai

siai ar vaisių sunka, javų dribs
niai, kiaušiniai, pienas, duona 
ir sviestas.

Yra daugiau, kaip pora tuzi
nų įvairių rūšių pagamintų pus
ryčiams javų dribsnių. Kiekvie
ną dieną galima paduoti skirtin
gos rūšies javų dribsnius su 
šviežiais vaisiais arba uogomis 
bei pienu. Čia duodame vienos 
dienos pusryčių pavyzdį:

Ryžių dribsniai su šviežiom 
arba šaldytom mėlynėm, vie
tas kiaušinis, bandelė su svies
tu pienas arba kava.

NAUJA KNYGELE VAIKAMS

TafltinUii drabužiais pacipuolusiog margaitė* Lietuvių dieneje New York* 1030 m.

• N. Butkienės knygelė vala
kams “Dvynukės” jau išėjo iš 
spaudos. Vaizdžiai iliustruota 
dail. V. Vijeikio. N. Butkienė, 
ekonominius mokslus ėjusi Ode
sos universitete, o teatro meną 
studijavusi Prahoje, bei gilinusi 
studijas Paryžiuje, dar be to 
Berlyne yra išėjusi Frebelio 
kursus. Kaune ji steigė vaikų 
teatrą, įsteigė Vaikų Namelio 
draugiją, redagavo žurnalą Vai
kų Žodį, taigi — vaikų pasaulis 
jai artimas. Savo raštais ji taip
gi daugiausiai reiškėsi vaikų li
teratūroje. Iš spaudos yra išė
ję jos veikahli: Kalėdų eglutė 
(1921), Mokinys tinginys, Išdy
kėlis Petriukas (1928), Galas 
žaislams (1929), Žiemą, Nauji 
Metai, Miške, Tėvams išvažia
vus, Velykų pasakos (1933). Ji 
taipgi parašė ,\Tėvas raštin n- 
kas, Gudrus katinėlis.

Šiame naujame veikalėlyje — 
“Dvynukės” autorė duoda aš
tuonetą vaizdelių iš vaikų gyve
nimo — apie du broliuku įvai
riais metų laikais, apie Birutės 
vaišes, apie išgelbėtą skandina

mą šuniuką, apie lėlytę Aurytę, 
apie Birutės vaies, apie išgelbė
tą skandinamą šuniuką, apie lė
lytę Aušrytę, apie tingų Sigutį, 
apie dvi sesutes dvynukes, apie 
pavydų Kudliuką; pagaliau pa
sakėlė apie meškeriojantį seniu
ką, kuris vis pradėdavo snausti 
ir įkrisdavo į vandenį...

Autorė pasakoja vaizdžiai, 
duoda gyvus dialogus; stiprus 
ir ryškus auklėjantis momen
tas. Gaila, kad pasitaiko korek
tūros klaidų; “Aušrytėje” iš
mesta keletas eilučių ir trūksta 
ryšio. Gaila, kad autorei nebu
vo siųstos korektūros. Berods, 
ir pats knygelės pavadinimas 
pakeistas be atsiklausimo auto
rėj Tai visdėlto neleistina.

Kai duonos kepalai yra labiau 
branginami kaip Dieviškoji Jė
ga, kuri juos padaugina; kada 
srovės labiau žavi, kaip šaltiniai 
iš kurių jos kyla, žmonija tada 
priims bet kokios rūšies kara
lių, kurs jai- prižadės duoną ir 
gausumą. — Fulton Sheen '
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