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Dail. P. Kalpoko išpažintis
VYTAUTAS BRAZIO, IS, Cleveland, Ohio

“Iš pat mažens turėjau pa- 
l'nkimą piešti, ir jau rusų liau
dies mokykloje, caro laikais, 
stengiausi iš knygų kopijuoti 
visokias figūras. 1890 metų 
pradžioj buvau išvežtas rogė- 
mig iš savo tėviškės Miškinės 
j esančią už 140 k'lometrų Min
tauja, dabar Jalgava, kur įsto
jau gimnazijom Mokslas man 
nelabai sekėsi, kadangi aš visą 
laiką stengiausi ką nors piešti i 
ir vis daugiau ir daugiau įsivaiz
davau turįs tapti dailininku. 
Būdamas Mintaujoje pripuola
mai susipažinau su dailininkais 
Purvitu ir Valter.'u, kurie man

V'skas, kas dedasi anapus, 
geležinės uždangos yra apgaub
ta nežinios rūkais. Nežinios 
ūkanos dengia ir mūsų įžymio
jo dailin’nko Petro Kalpoko 
mirtį. Jis mirė 1945 m. gruo
džio 5d savam name. Kaune, 
ant vaizdinio žaliakaln’o skar
džio, prie Žemaičiu gatvės. Ta
čiau io mirties aplinkvbė* dar 
nežinomos ir nūdien. Dailinin
ko sūnus. Rimtas Kalnokas, po 
ketvertu metu rašydama g ap’e 
savo tėvo mirt' tarybiniame žu
rnale “Pergalė”, tik t’ek te- 
raseko: — .Jis mirė taip. kaip 
pareidavo, lvg io norą kas bū
tu išpildęs, be ilgų kančių, be 
artimui',, giminiu a'manų. Ra
miai užmigo kėdėie, pakėlęs 
galvą į viršų, lvg dar siekda
mas tų viloiančiu, užburiančiu 
augštų tikslų, kuriems buvo 
pašventęs per visa savo amžių.”

Lemtingu sutapimu ar pa- 
slapt'nguiu raudonuiu tironų 
vienu rankos mostelėi’mu, Pet
ras Kalpokas buvo išbrauktas 
iš gyvuių tarpo greit po to, kai 
tie ratys raudonieū tironai iam 
suteikė “Lietuvos TSR nusipel- 
nu?’o meno veikėjo” vardą. 
Reikšminga, kad paslaptinga 
rrrrtimi mirė Salomėia Neris, 
Liudas Gira. Petras Cvirka. Juo
zas Tailat-Keloša. Juozas Gruo
dis. Borisas Dauguvietis, Jonas 
Marcinkevičius. K. Žukas, greit 
po to. kai iiems buvo “suteik
tas” vienokis ar kitnkis “nusi- 
pelnus:o tarvbinio veikėio” var
das bei garbė, nevienas iu prieš 
tai “išonžine” savus “ideologi
nius nukrvnimus nuo generali
nės linijos...”

Petro Kalpoko žodis

Petro Kalpoko šviesų atmini
mą noriu pagerbti jo paries žo
džiais, kuriuos man pavyko iš 
dailininko “plėšte išplėšti” niū
riais 1943 karo metais. Tą dai
lininko išpaž'ntj, kurią jis pat
sai buvo pavadinęs “Keliais žo
džiais apie save” kaip retą bran 
genybę išnešiojęs varganais 
tremties metais, nūdien pertie- 
kiu š’o laikraščio skaitytojams. 
Ji padės mums geriau suprasti 
jos autoriaus, Petro Kalpoko, 
gyvenimo vingius bei jojo kū
rybines paslaptis. Štai ji:

“Sunku man kalbėti dabarti
niu metu apie meną, ypač kai 
vyksta tokio neįsiva’zduojamo 
dydžio tragedija, kuri slegia 
mano dvasią ir dėl to esu labai 
suvaržytas, — tokiais žodžiais 
pradeda dailininkas savo išpa
žintį. — Nenorėčiau savo a!ma- 
nomig varginti skaitytojų, ku
rių, galbūt, dauguma pripratę 
manyti, kad tapyba yra links
mas ir lengvas užsiėmimas, o 
tikrenybėje, tai yra ilga kova 
su visokiomis kl'utimis, kova 
dėl technikos, kuri nesiduoda 
be didžiausių pastangų nugali
ma, kova su medžiaginiais sun
kumais, siekimai, kuriu negal’- 
ma pasiekti, retkarčiais koks 
lengvas triumfas, o dažniausiai, 
nusivilimas. Tikrai galima pa
sakyt', kad dailininko gyvenimo 
kelias nėra rožėmis klotas.

Jo gyvenimas
“Mano gyvenimas yra labai 

mazgas ir ganėtinai vargingas 
ir tik ačiū įgimtam humoro pa
linkimu!, lengvai panešamas. 
Gimiau aš 1880 meta's kovo 
mėn 31 d. tarp miškų ir pelkių, 
netoli Kvetkų miestelio, prie 
Nemunėlio. Iki 10 metų am
žiaus nemačiau jokio miesto, 
neturėjau supratimo, kad galė
tų būti dviejų ir daug'au augš- 
tu namų, nemačiau jokio gele
žinkelio, nekalbant apie auto
mobilius, kuriuos žymiai vėliau 
pamačiau. O dabar gyvenu 
orlaivių ir radijo gadynėje...

Autoportretas P. Kalpoko pav.

daug padėio, aiškindami, kaip 
reikią p'esti. Ir aš, matyda
mas kaip jie dirba, daug išmo
kau iš jų. Purvitas yra žino
mas latvių dailininkas, išimti
nai peisažistas, gyvas dar da
bar, o Valteris mirė prieš kele
tą metu. jis buvo žurnalistas, 
Dorrtetistas ir peisažistas. Jie a- 
budu baigė Peterburge Dailės 
Akademiją, bet jau nesilaikė 
akademiškų tradicijų ir sekė 
mancūzų impresionistus. Da
bar aš ga'liuosi, kad jie iš ma
nęs nereikalavo tikslaus pieši
nio, nes vėliau aš pats, pama
tęs praėjusiu epochų didžiųjų 
meisteriu kūrinius, supratau ko 
man trūksta, ypač kai susido
mėjau portretu ir figūromis. 
Čia be rimto piešinio nieko ne
gali išreikšti.”

Akys atsivėrė Italijoje

“Akys man atsivėrė, pirmą 
kartą patekus Italijon. Ten 
pamačiau didžiausių renesanso 
meisterių portretus, ir tik tuo
met supratau, kiek man trūks
ta: valdyt' formą, mokėti gerai 
piešti rankas, ir visą žmogaus 
figūrą su visais aksesuarais, 
draperijomis, rūbų detalėmis ir 
kitais elementais, iš kurių su
sideda portretas. Na, kuri dar 
lieka išraiška, būdo išryškini
mas, įsigilinimas į portretuo- 
jamo asmens individualybę, jo I 
psichiką? Portretai yra do
kumentai, kurie atvaizduoja tos 
epochos žmones.”

“Labai yra sunkus uždavinys 
nutapyti gerą portretą, ir re
tas iš da lininkų gali pasiekti tą 
augštą tikslą. Nekalbėsiu apie 
šabloninius portretus, apie 
portretus pagal nelabai augštos 
kultūros m'estiečių užsakymus, 
vpač vadinamų "gražiųjų po
niučių”, kurios daugiau dėme
lio krein'a i tai. kad būtų ge- 
**ai padarytos šilkinės sukne
lės ir jų papuošalai, kad vei
das būtų be raukšlių, jeigu yra 
kabanti pagurklė, kad jos nesi. 
matytu, kad visa tapyba būtų 
lveri. blizganti ir teptuku nu- 
laižvta. ir būfnai, kad portre- 
’uota dama atrodytų paveiksle 
ir gražesnė, ir jaunesnė, kaip 
gyvenine:”

Prievartaujamas portretas

“Daug yra statoma reikalavi
mų iš užsakytojo* pusės. Varg

šas dailininkas, dėl duonos 
kąsnio yra priverstas meluoti. 
Ir dailin'nkas šlifuoja, lygina 
savo tapybą, daro blizgančias 
akis, šypsančias lūpas, švelniai 
ružavą veido ir rankų spalvą ir 
sukuria tokį melagingą portre- 
tuojamo asmens vaizdą, būk ta 
žmogysta neturi nei kaulų, 
nei odos, nei nieko žem'ško, bet 
susideda vien tik iŠ švelniausių 
varsų eterio! Per tokius pi
gaus efekto portretus žlugo jau 
daug gabiu ir talentingų daili
ninkų. Bėda yra tame, kad, 
jau sykį pratęs prie panašos 
tapybos, dailininkas sugadina 
savo teptuko pabraukimą, virs
ta šabloniniu tapytoju ir nebe
gali prie didž'ausiu pastangų 
atsikratyti tokios manieros, pa- 
s'daro salioniniu tapytoju. įei
ną į madą, uždirba daug pinigų, 
gerai gvvena, bet menui yra 
žlugęs, kaip pardavęs žmogus 
savo sąžinę. Tikras menas rei
kalauja visiško dailininko atsi
davimo savo augštam pašau
kimui, siekt’ vien grožio idealo, 
kuria glūdi gamtos reiškiniuo
se, sukurtuose Amžinojo Kū
rėjo.”

Portretas ir monografija

"Rimtą portretą sukurti yra 
tas pat, kaip parašyti apie tą 
žmogų rimtą išsamią mono- 
graf'ją. Rimtas portretas rei
kalauja ne fotografijos, arba 
kopijos iš natūros, bet subiek- 
tyvios, gilios studijos, kuria 
perduotų žmogų ne kokiam 
nors pripuolamos išraiškos mo
mente, bet duotų sintezę viso 
žmogaus, kaip jį mato neša- 
bloninis dailin'nkas, ginkluo
tas visu savo mokėjimu ir 
mokslu bei meile savo menui.”

“Iš meniško portreto labai 
daug reikalaujama. Pirma, kad 
ū* būtų panašus į modelį, kad 
būtų sukomponuotas duotame 
plote, kad būtų pabrėžti cha
rakteringi bruožai, kad forma 
būtų harmon'nga, kad būtų iš
vengta nereikalingų detalių, 
kad visos spalvos būtų suhar
monizuotos ir kad jos viena, 
kitai kontrastuotų ir daug kit
ko.”

“Ypač turi būti jaučiama, 
kad čia yra tapytas gyvas žmo
gus, o ne koks arbūzas, arba 
glazūruotas puodas. Tuomet 
toks portretas ir žiūrovui, ir 
meno mėgėjui bus gražus pa
veikslas, nors atvaizduotasai 
žmogus bus jame nepažįstamas 
ir gal net negražių veido bruo
žų, bet atvaizduotas įkvėpto 
menininko, kalbės į žiūrovo sie
lą. kaip jam artimas ir mielas 
asmuo.”

“Turint galvoje anksčiau pa
sakytus žodžius, aš apie savo 
darbus nekalbės'u, nes iš savęs 
labai daug reikalauju. Aš esu 

Į portretų labai daug padaręs, 
bet labai nevienodos vertės. Be 
portretų, peisažų, sieninių de
koratyvinių paveikslu, net ir 
keletą teatrui dekoracijų nu
piešiau, operai ir dramai, šiaip 
piešinių bei karikatūrų ir daug 
dar smulk’ų ir didesnių kompo-

žveju taiso tinklą. P. Kalpoko pav,

Nelė Maaalaitė

Emigrantai
I
Ar girdi žuvėdros klyksmą?
O gal ne žuvėdra tai —
Tik nuo vienas kito tolstame,
Kaip laivas ir krantai.

Ar matai tu švyturį tolimą ?
O gal ir ne švyturys —
Blėsta *r tolinas tolinas 
Mūsų širdies ugnis.

n
Taip — ilgesys žvaigždes praaugo, 
O iš Širdies nepasitraukė, 
ir jei manas dienas skaitysi:
— Negyvenu aš — tiktai laukiu.

Mano laukimui nėra durų,
Nėra vilties. Nieko o nieko.
Tačiau — atimkite laukimą —
Nei kam gyventi nebelieka.

m
Einu ir galvoju pasakas:
Tokius neprotingus žodžius:
— Klausyk, išeikime šį vakarą 
Pasivaikščiot prie žvaigždžių.

Iš tikrų ją, koks keistas ūpas: 
Juk žinau, kad to nebus,
O sakau: — Pasėdėsim prie upės 
Pakol aušra pabus.

ziciių. Tik visa tai krūvon su
rinkus būtų galima apie jų ver
tę spręsti, kas Visai neįmano
ma, nes laiko būvyje ir per ka
rus, daug mano darbų yra žu
vę“ — šiais žodžiais Petras 
Kalpokas baigia savo išpažintį.

Perspausdintoji išpažintis 
būd'nga tiesumu Ir atviru nuo
širdumu. Kalbėdamas apie sa
vą lą kūryba Petras Kalpokas 
nevengia atvirai pasisakyti ir 
ap’e savus trūkumus, kurių ne- 
naiėerė pašalinti studijų metais 
’r vėliau keliaudamas savitu kū- 
'rėio keliu. Atv-'rumas ir nuo
širdumas tai viena iš Petro Kai 
noko įgimtų savybių, kuria 
dvelkė jo tauri asmenvbė, mū
sų kultūriniame gyvenime bu
vusi tokia populari bei pa
traukli. kuria’ galėtų prilygti 
tik retas kitas meno pasaulio 
žmogus. Jo šviesiai atminčiai 
skiriamas šitas raštas, su vilti
mi, kad greitu laiku ap'e šį mū
sų nuostabu dailės kūrėją susi
lauksime plačių ir išsamių stu
dijų.

Okupuotoje Lietuvoje
• Kalendorius Ir maldų kny

gelė. tokiu vardu, kaip Eltą 
praneša, pereitais metais Kauno 
Arki diecezija* buvo įgalinta iš
leist’ 62 pusi. didumo brošiūrė
lę. Joje sudėti visu šventųjų 
vardai ir šventės. Puslapių pa
raštėse atžymėtos komunistų 
šventės ir komunizmo istorinės 
datos. tačiau neleista išvardinti 
Letuvos tautinių švenčių. Taip 
pat nenurodytos ir pasninko 
dienos. Po kalendorinės dalies 
išvardijami liturginiai metai, 
įvairios maldos, mirštančiųjų

paruošimas sakramentams ir 
laidojimas su kunigu ir be jo. 
Gale įdėtas ganytojinis laiškas 
tikintiesiems J. E. K. Paltaro
ko, Panevėžo vyskupo ir Vil
niaus kapitulinio vikaro apie 
girtavimo žalą. Jį seka pana
šus laiškas kanauninko Stanke
vičiaus. Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkav'škio bei Kaišiadorių 
vyskupijų administratoriaus. 
Maldų skyriuje sudėtos visos 
maldos ir giesmės, vartotos Ne- 
prikl. Lietuvoje, jų tarpe ir 
Maironio “Marija, Maria...” Ar 
tai nebus pirmas religinio turi
nio leidinėlis, išleistas su bolše
viku ž’nia. norg ir sužalotas ko
munistiniais prierašais paraštė
se?

• Paminėta Petro Olekos 60

gimimo metinės. Jis pradėjo 
dirbti Lietuvos operoje drauge 
su K. Petrausku ir pas'žymėjo 
'mač režisūroje. Per savo re
žisūrinę veiklą P. Oleką yra 
pastatęs ir atnaujinęs apie 40 
veikalu, tarp jų operas “Bohe
mą”, “Sevilijos kirpėją”, “Lo- 
hengriną”. “Othelo’’ ir kt. Jam 
taip pat režisuojant teatro sce
noje pas* rodė lietuviškosios ori- 
ginalinė* operos: J. Karpavi
čiaus “Gražina” ir “Radvilas 
perkūnas” St. Šimkaus “Pagirė- 
nai". Sovietinės okupacijos me
tais jis atnaujino 4 pastaty
mus. o 1952 m. pastatė R’mskio 
-Korsakovo “Caro sužadėtine”. 
Sukaktuvininkas yra paruošęs 
anie 20 jaunu operos artistu, 
tam ių Zaniauskaitę, Gutauską 
ir kt.. be to. “LTS nusioelnu- 
s?us artistus” J. Stasiūną. V. 
Česa. A. Lietuvninką. Kauno 
muzikin'A dramos teatro solis
tu* V. Blažį. St. Girčytę, St. 
Gedvilą ir kt.

• Per sovietinių rašyto jų są
jungos savaitinį laikrašti Lite
ratūra ir Menas. A. Venclova 
anrašo savo įspūdžiu* iš bolše
vikinės Rvtų Vokietijos kurion 
buvo nuvykęs drauge su S. Są- 
’ungo* parlamentarų delegaci- 
’a. Kaip paprasta’, visur giria 
bolševikinę santvarka ir taria
muosius jų “kultūrinius laimė
jimus”.

• Konservatorijoje buvo su
ruoštas iškilmingas vakaras, 
skirtas augštosios mokyklos 
prof. Elenos Laumenskienės gi
mimo 75 metinėms atžymėti. 
Kaip muzikos veikėją ją api
būdino doc. Gaudrimas. Gauta 
daug sveikinimų.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Lltauen un:l seine Deu- 

techen, Holzner-V eriag, Wurz- 
burg, 1955, didoko formato, 
125 pusi. 'šleista kaip Karaliau
čiaus Alberto universiteto met
raštis. Ją sudaro 6 autorių 
straipsniai. Mum pažįstamas 
pref. Jungfer rašo apie Lietu
vos ūkinius ryšius su Vaka
rais ligi vokieč'ų Hanzos atsira
dimo. Dr. H. Schallhammer — 
apie lietuvių lenkų 1863 m. su
kilimą ir jo įtaką Europos ga
lybių tarpusavio santykiams. 
Dr. V. Markwardt — apie dau
giatautę valstybę ir jos'os pro
blemas, jas pavaizduodamas 
naujųjų Rytų Europos valsty
bių pavyzdžiais. Dr. E. Boet- 
tehen: Mintys apie Lietuvos 
ūkio sovietizaciją. Prof. M. 
Bcemm — apie daugiatautinė- 
je valstybėje mažumų sutirpd’- 
nimą ar jų įterpimą į bendrą 
valstybės kūną. Studijai įva
dą parašė prof. Kraus, išryškin
damas Karaliaučiaus universi
teto ryšį su lietuviais studen
tais, užmegztą dar 1544 m.' Ant
rą įvadą duoda J. Strauch, bu
vęs vokiečių g'mnazijos Kaune 
direktorius. Pažymėtina, kad 
jis Vytautą Didįjį laiko tik
ruoju vokiečių ordino nugalėto
ju ir daugiatautės valstybės 
tolerantingo valdovo pavyzdžiu, 
reikšdamas v'ltį, kad dau- 
giamžis taikingas lietuvių su 
vokiečiais sugyvenimas pasitar
naus geresniam lietuvių min
ties ir jų gyvenimo išminties 
pažinimui.

• Augustinas Zajc (Kiškis?) 
yra išleidęs pirmą lietuvišką 
knygų JAV-se, pavadintą “Hys- 
torija septynių mokytojų”. 
Knyga išėjo 1880 metais, Chi
cagoje. Vėliau jis Amerikoje iš
leido keletą kitų lietuviškų kny
gų. Daug talkino lietuviams 
steigiant pirmuosius lietuviškus 
la'kraščius JAV-se. Pats buvo 
kilęs iš Lietuvos ir rūpinosi 
tremtin patekusių lietuvių švie
timu. Dabar juo yra susidomė
jęs istorikas Konstantinas 
Klukowski, pranciškonas kuni
gas, kurs rašo lenkų pranc'ško- 
nų provincijos istoriją JAV-se. 
Augustinas Zajc buvo įsteigęs 
pirmą lietuvių — lenkų pranciš
konų vienuolyną JAV-se. Apie 
Augustiną Zajc minėtas istori
kas renka medžiagą ir jeigu 
kas turėtų jo šleistas knygas, 
labai prašo painformuoti ra
šant: Rev. K. Klukowski, 645 
So. Irwin avė, Green Bay, Wisc. 
Šis istorikas jau yra suradęs 
daug pirmųjų lietuvių laikraščių 
Amerikoje, jam yra daromi ver
timai ir j's plačiai rengiasi tą 
medžiagą panaudoti ruošiamo
je spaudai knygoje.

• Moterystė — šitokia ant
rašte J. E. Georg veikalo nau- 
’ą laidą išleido Vaiva. Vertė P. 
Pociejus. Išleista Chicagoje. 
Knyga parašyta su mokslinin
ko rimtumu, su sociologo rūpes
tingumu. Joje iškeliama mote-

• Valstybinės pedagoginės li

teratūros leidykla pasiskelbė 
šiais metais paruošusi vadovė
lių įsteigimo planą ir ypatingą 
dėmesį kreipiantį į original'os 
metodinės literatūros mokyto- 
’ama leidimą. Lietuvių k. mo
kytojai šiais mokslo metais 
gaus Butėno ir Sprindž'o pa
ruoštą straipsnių rinkinio apie 
lietuvių literatūrą antrąją dalį, 
orto grafinį lietuvių kalbos Žo
dyną vid. mokykloms etc. Nu
matoma taip pat 'šleigti Navic
kaitės — Martinienės “Elemen
tarinę muzikos teoriją” etc.

Užplanuota išleisti per 30 ori
ginalių vadovėlių ir šiaip vei
kalų.

rystės vertė, svarstomi natūra
lūs įstatymai sa’stą moterystę, 
plačiai paliečiamas intymus mo
terystės gyvenimas, supažindi
nant su naujais atradimais ja
ponų mokslininko dr. Kyusaku 
Ogno ir prof. dr. Hermano 
Knaus (Grąže) apie dienas mo
ters periode, kada ji gali susi
laukti kūdikio, kada ne. Pla
čiai nušviečiami gamtos dėsniai, 
o taipgi ir Bažnyč'os nuostatai 
tais klausimais. Veikalas rim
tas, aprūpintas net 42 tabelė- 
mis, turi 224 puslapius.

• Katalikų kalendorius Lie
tuvoje. NCWC žinių agentūra 
praneša, kad Lietuvoje išleistas 
katalikų kalendorius. Jis turi 62 
puslapiu, jame atžymėti šventų
jų vardai, pasninkų dienos, ta
čiau okupantai nepraleido tauti
nių švenč'ų datų ir būtinai įs
praudė komunistų šventes ir 
svarbesnes datas iš komunistų 
istorijos.

Visdėlto kalendoriuje yra ži
nių apie liturginius metus, apie 
pamaldumo praktikas. Nurodo
ma, kaip paruošti esančus mir
ties pavojuje, kaip atlikti lai
dotuves su kunigu ar be kuni
go. Įdėtas taipgi vyskupo Pal
taroko ganytojiškas laiškas, ku
riame perspėja apie girtavimo 
pavojus.

Šalia to kalendoriaus, Kau
no ark'diecezija išleidusi ir ka
talikų maldaknygę.

Sovietų okupuotuose kraštuo
se tiek priespaudos, kad net tie 
maži leidinėliai atrodo kažkas 
nepaprasto. Laisvuose kraštuo
se tokių leidinių spausdina dau
gybė, ir niekas to nesumiir, nes 
tai normalus reiškinys.

• Prof. Pr. Jucaitis už nuo
pelnus mokslui cheminių tyrimų 
srityje gavo garbės pažymėji
mą (Award). Prof. Jucaitis 
dirba Armouro Tyrimų Funda
cijoje prie Hl'nojaug technolo
ginio instituto Chicagoje. Tie 
tyrimai dažnai esti sunkūs ir 
reikalaują daug žinių ir kūry
biškumo. Į tą fundac’ją tepa
tenka tik tokie klausimai, kurių 
fabrikai ir jų laboratorijos ne
gali išspręsti. Malonu pažymėti, 
kad prof. Jucaitis buvo vienin
telis iš 1,200 personalo, kuri3 
šiais metais gavo tokį atžymė- 
jimą.

• Prospero Merimmės “Lo
kys” lietuviškai. Retkarčiais 
viena kita knyga pasirodo ir to
limoje Australijoje. Šiuo kartu 
tai yra Prosper Merimmės no
velė “Lokys”. Tai ilgesnė no
velė, O Pridotkaitės išversta ir 
Australijos Lietuvio Adelaidėje 
išleista 1955 m. Josios turinį 
sudaro žemaičių grafo Šemetos 
šeimos tragedija. Kaip žinome, 
dail. V. K. Jonynas, kiek anks
čiau, prancūzišką "Lok'o” teks
tą iliustravo gražiais raižiniais.

• Vytautas Bacevičius, kom
pozitorius ir pianistas, š. m. sau 
so m. 18 d. Westervillėje, Ohio, 
davė piano rečitalį, kuriame 
skambino Chopino, Scarlatti, 
Liszto ir kitų kompozitorių ku
rinius. Be to, paskambino ir 
savo paties sukurtą sonatą Nr. 
1, apie kurią muzikos kritikai 
rašo kaip apie didelę fantazi
ją impromptu, rodančią jo pia
no literatūros pažinimą ir išra
dingumą.

• J. šernas naujame War- 
ner Bros filme “Helen of Troy” 
vaidina Parisą. Filmas iš karto 
pasirodys 126 miestuose, esan
čiuose 50-je valstybių ir bus 
pertiek darnas 23-mis kalbomis.

• Dail. Romo Viesulo grafi
kos kūrinių paroda vyks vasa
rio 5— 29 d. New Yorko mies
to bbliotekoje. Išstatys apie 
50 piešinių.
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Pirmieji naujagimio žingsniai
VII. Įsteigtojo Kultūros iondo klausimu 

S. TAMULAITIS, Chicago, III.

Apysakininko pašaukimas Coliai ir dešimtadaliai

John SteinbecR taip moko Žurnale “Standartai” C. M. 
savo jaunuosius kolegas: Wright iškėlė klausimą, kad dar

“Apysakininko pašaukimas bui ir apskaičiavimų palengvini- 
laba', lengvai išryškėja. Jeigu' mui angliškoji metų sistema bū-

„ . . j artimo veidas ir likimas tau la-'tų suskaldyta i dešimtadalius,ka,p v:sas pasauks taip ir Gajom asmenybėm klmtys duo.įbjau rū , ncj „avo jei dides.;kai metrinėje '8i3temojei 
atskira tauta tebus išgelbėta da naujo impulso, kuria pnver- 1 J J
tik asmenybių. Aš tikiu į ma- čia jas dar skubiau artėti prie 
žumos vertę. Aš tikiu j mažų savo tikslo, 
tautų vertę. ' Aras, norėdamas veikiai iškil-

! ti į padanges, geidauja sauAndre Gide, prancūzas; priešingo vėjo. Skulptorius, no
rėdamas Iškalti amžiams išlie
kančią statulą, jieško kieto gra
nito, o ne minkšto molio. ArIdėjos ir žodžiai pagaliau įga

vo savo realią išraišką. Didysis - . » .
lietuvių tautos Kultūros fondas I as ai uzgincY U 
jau įkurtas. Jis veiks L. Ben- Tvirtomis kojytėmis
druomeuėe globoje, kaip sava-; „aujagimis Kultūros
rankdkaa joa padalinys, kon-, (ondas & tvirtomis ko-
troliuojamas vyr. tarybos. Na-, jytėmis į gyvenimą. Nuoširdustūrali šio fondo paskirtis — lik
ti viena iš pagrindinių ir la-j 
blausiai veiksmingų L. B-nėsj

lietuvis jį pasveikins, linkėda 
mas jam daug sėkmės. Visi gi 
pypkiuojantys dėdės, karčiamų.institucijų, gebančiu judinti! didvyriai banko kny u ver. 

visą viešąją lietuviu kulturaų ■ gaj atkaWŪS Eroso
gyvenimą. tarnai iš kalno, žinoma, ant šio

Su giliu džiaugsmu tenka pri-, naujagimiū kakt užraiys tik

nį malonumą tau sudaro fak- griežtai pasisakė prieš įvedimą 
tų bei daiktų aprašymas nei: pačios metrinės sistemos. Tuo pa 
pasakojimas savo įspūdžių ta čiu jis apžvelgė angliškos matų

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
2300 West 51«t Street

Vai. pirm. Ir uutr. 10 Iki 12 ryto, 
21ki 4 Ir 6 iki 9 popiet; ketv. Ir 

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

Ofisu tel.PRuspect 6-1795 
Rez. tel. GRmehlll 6-5003

tema, — tai ženklas, kad esi 
rašytojas”.

sistemos išsivystymo istoriją.
Senovėje žmogaus nykštis bu- 

Termometrai veikią iŠ toli į vo laikomas mato vienetu. Noah 
Išrasti nauji termometrai, pa- ■ pikais mato vienetas “cubit” bu- 

vadinti pirometrais, kurie gali vo skaitomas nuo žmogaus al- 
bet kokio daikto temperatūrą Ikūnės iki £al° vidurinio piršto, 
išmatuoti jo neliesdami, būdami Dvyliktame amžiuje pėda buvo 
net už pusės mylios. Šio įtaiso valdančiojo monarcho pėdos il- 
pagrinde — faktas, kad infra ^*s’ Kiek vėliau “rod buvo ly- 
raudonus spindulius daiktas lei- ^us bendram kairės kojos pėdų 
džia priklausomai nuo to, kokiaI iJ5iui šešiolikos gerų vyrų, kai 
jo temperatūra. Kolkas šie ter- i sekmadienių rytais paskubo- 

i mis eidavo į bažnyčią.
Lengvas būdas pažinti 

džiovą Colis (inčius) kitados buvo 
;žmogaus nykščio ilgis; dvylika 

Colorado universiteto profeso; nykščių sudarė pėdą. Keturio- 
rius dr. H. J. Corper pranešė! liktame šimtmety standartinis

minti, kad šia kryptimi jau ir menkystęSj negalios ir bepras- Amerikos Tuberkuliozės akade-Įcolio vienetas buvo lygus trims
einama. Tatai rodo visos dabar
tinės mūsų kultūrininkų suges
tijos, atremtos ne į kokius siau
rus pasaulėžiūrinius ar parti
nius išrokavimus, o nuoširdų, 
objektyvų ir patriotinį didžiojo 
klausimo supratimą.

Aure, sakykite, apie ką nese
niai viešai ir privačiai buvo dau
giausia kalbėta? Ar ne apie 
Kultūros fondą? Kokiu reikalu 
ilgiausiai ir karščiausiai buvo 
disputuota Chicagos kultūrinin
kų ir L. B-nės veikėjų viešame 
posėdyje, įvykusiame 1955. 
VIII. 6, dalyvaujant L. B. Tary
bos pirm. S. Barzdukui ir dr. J. 
Bajerčiui? Ar ne Kultūros fon
do klausimu?.. Pagaliau kokiam 
kultūriniam naujagimiui, kuris 
dar tik rengėsi išvysti žemės 
šviesą, buvo tiek suaukota pini
gų jo kraičiui, ar ne tam pa
čiam Kultūros fondui? 

Optimizmas ir reali tikrovė

Suprantame gerai: grynu op
timizmu toli nenuvažiuosiniė. 
Kiekvienas sveikas optimizmas 
būtinai privalo turėti stipraus 
sąlyčio su realia tikrove. Nes 
tik tikrovinė atrama apspren
džia kiekvienos žmogiškos idė
jos vertę, galią ir reikšmę.

Lygiai žinoma tiesa, kad bet 
kurio nuo realybės ncatitrūku- 
sio žmogaus (taigi ir visuome
nės veikėjo) misija tautoje yra 
ne idėjinė spekuliacija ir ne žo
dinė vertybių klasifikacija, o 
nuoširdi veiksminga tų idėjų 
konkretizacija.

Neklysdami tad galime ir tar
ti, kad sveiko optimizmo ir gy
venimiškos tikrovės santykis 
tai analoginis santykis tarp 
minties ir darbo, tarp troškimo

mybės ženklus.
Ką gi — tegul užrašo. Miru-

siems palikime garbinti mirtį, 
karčiamų didvyriams leiskime 
filosofiškai žvelgti į tuščių bon- 
kų dugnus, o atkariems skepti
kams nedrauskime ir toliau gė
rėtis savo susikurtu devizu: 
“Viskas ii’ viskas žemėje yra

;mijai suradęs chemikalus, ku- miežio grūdo ilgiams (iš varpos 
riuos įleidus į paciento ranką; vidurio).
per 30 sekundžių pasirodanti re ,--------- -—-________________
akcija atskleidžia, ar jisai serga
džiova, ar ne. FOR F R E E EST1MATE

Antanas Maceika (IlichnioiM, N*. Y.), 
vienas iš pirmųjų per S. Tamnlaitį 
paskyręs dar 1955 m. vasarą L. 
B-nės Kultūros Fondui 100 dol.

niekybė. Vienintelės vertybės 
— auksas ir lytis.”

Ir va: jei bent pradžioje at
siras 700—1000 patriotų lietu
vių, kurie didžiųjų kultūros 
tikslų labui ryšis atsisakyti jei 
ne žymios dalies, tai bent mažo 
trupinėlio iš tų gėrybių, kurios 
jiems brangios, jei pirma bus 
pareikalauta aukos iš savęs, o 
vėliau iš kitų, —K. fondas sa
vo veikla nustebins ne tik visus 
lietuvius, bet ir svetimtaučius. 
Nepamirškime: ne aplinkybėse

laisvės siekiančiai tautai? Ar į 
jos ne tautos egzistencijos pa-J 
grindas ? Ar ne pirmoji ir tik-, 
roji jos atrama ? Ar ne dvasinis j 
jos maistas, garbė, pasididžia- > 
vimas, ateitis — viskas? žodžiu, 
ar ne toji jėga, iš kurios gimsta: 
visos kitos tautinės jėgos?..

Šis privatinis mūsų kreipima
sis yra kreipimasis į visus kil
niuosius lietuvius, į senus ir jau
nus, j mokytus ir nemokytus, į 
kultūrininkus, visuomenės vei
kėjus, rašytojus, dailininkus, 
mokytojus, gydytojus ir inžinie
rius, o ypač į kukliuosius — 
darbščiuosius — nepretenzingus 
mūsų viešojo gyvenimo vairuo
tojus: laikraštininkus ir žurna
listus..

Dabar, kviečiame, tarkite sa
vo žodį jūs!

WE BUY PAPERS
65c PER 100

RAGS, IRON, METAL, ETC, 
JOHN COZZI

EU. 3-3143 S A. 2-5259

0n Any Electrical Work, 
Call STANLEY — 
REpublic 7-5767

LICENSED — BONDE1)

CHICAGO L A W N 
E L E C T R I C A L C O. 

6203 S. Whipple

COMRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

Norintieji gauti 
daugiau fotografi
jų, atsiimti užsili
kusius arba nusi
pirkti savo nega- 
tiviis, paskubėkit., 
parduodam pigiai.
Terminas tik iki 

kovo 1 d.

4(4 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883

ir tam tikrose palankose sąly- 
ir išsipildymo, tarp braižinio ir į gose glūdi bet koks pasiseki-
pastato, tarp priežasties ir pa
sekmės.

Natūralios kliūtys
Kiekvienas sveikas optimiz

mas pramato kliūtis ir jų nesi
baido. Kliūtys nuoširdų opti
mistą tik dar labiau skatina dar 
ban.

mas, bet pirmiausia pačiame 
žmoguje, jo genialioje* dvasio
je. Šia tiesa irgi turbūt niekas 
nebandys abejoti.

JUNK
IIigh<st prlces paid for copper, 

brasu, lead. ragu. paper and iion
brought to oiir yard.

Huron Paper Stock Co.
2534 \V. Huron Street

DIckona 2-10:10

PIGIAI m SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK 1$ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
0936 S. Talman, Chicago 29,111 

Tel. GRovehill 6-7096

BE

Tel. ofiso HE. 4-0(100, rez. PR. 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1857 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtai!. Ir s«*<niad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiuius —

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

Ofiso telefonas: I'lt 0-3220 
Rez. telef. \VAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo fi—8 vai. vak. 

Seštad. 2—4 y ai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Kez.: WAlbrook 5-3048

Ko prašome iš tikru lietuvių?!

Šiuo metu mes prašome iš jū-, 
sų ne vien aukų ir ne vien ma-1 
terialin’ės paramos. Prašome! 

Būdami realūs optimistai, ši-! kartu ir moralinės pagalbos' 
(disputuose, užsiminimuose, kal
bose, straipsniuose, brošiūro
se ir t. t.). Nes, jei pati idėja

SELFO SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202 
Sausio 26, 27, 28 dd.

3S

tų kliūčių buvimą pramatome 
ir mes. Kuriant — plečiant K. 
fondą, jų bus daug. Iškils ne

m

> DR. IRENA KURAS
(Gydytoju Ir Chirurgė) 

K.CDIK1V IK VAIKU! LIGŲ
SPECIALI STfi

7156 South We8tem Avenue
(MEDICAL 11UILD1NG) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Oflco tel. RE. 7-1108 
lies. tel. WAlbrook 5-3765 

Vėl. ofiso Y'A. 7-5557, rez. RE. 7-4906

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

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

TeL ofiso CK 6-5399, PR. 6-4732

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

2423 West 63rd Street 
(Kampas 6Srd ir Artesian)

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — Plllinan 5-0700
Buto —• ENglewood 4-4979

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresus: 4255 W. 63rd SU
Ofiso tel. KEliance 5-4410 

lteziil. telef. GRovehill 0-O017 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir SeAtad. pagal sutarti

Ofiso tel. GLUfside 4-2800 
Rezidencijos: LAfayette 3.1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kumpus 47th ir Hcrniituge)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

šežtad, nuo 2 Iki 6 vai., lftskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, geštad. 1-3 

Telef. TOwnhull 3-0059 
2534 West 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEinlouk 4-7080, neatsuklns

skambinu CEntral 0-2294.

tik natūralių būtinų sunkumų,, bus viešai iškelta tinkamon 
bet atsiras net ir sąmoningo augštumon, visokios aukos, įna- 
trukdymų, pvz., iš tarpo tų kon- šai, palikimai, stambesnės fun- 
servatorių, kurie apskritai nc-ldacijos plauks į K. fondą sa- 
mėgsta jokių naujenybių ir ku-!vaimc.
ric mielai plaukia pasroviui? Dėl to ir sakome:
Be to, žymi dalis mūsų licctuvių Atiduokite puma mums savo 
(kurių tikrasis vardas — žodi-, širdis, daelę širdies! Atsklciskit 
niai patriotai ir kurie galutinai, pirmiausia tyrą šventą, didmies- 
Husmulkėję savo subjektyviai ( čių ūžesyje dar neišblėsusį, lie- 
individunlistinėjc ir lyriškai, tuvišką jausmą, palikdami nuo- 
p na litinėje — lietuviui būdingo- šaliai visokias siauras ambici-į 
jc — prigimtyje) parodys jas, c'nizmą, rezervuotą partis-, 
mums ne tik šalto abuojumo, kurną ir kitAs tikram didvyrių 
bet ir atvirų patyčių. žemės ainiui svetimas "dory-

Tačiau ar reiktų dėl to per- bes”! 
daug nusiminti? Manau, kad ne., Reikalas eina dėl tautinės 
Visos kliūtys, net ir stambiau- garbės: dėl tautinio "aš”, dėl 
sios, yra natūrali gyvenimo ap- lietuviškos individiinlyliČH iškė- 
raiškn. Jos parodo, kad idėja limo, trumpai, dėl gyvybinių 
yra tikrai didelė, stipri, origi- tautinės kultūros reikalų, 
nali, vertinga. Su menka idėja1 O kultūrinės vertybės argi

BISUUIT THKEE isiTAK COGNAC Fiftli $4-98

FltAPIN CIIAMPAGNE OOONAC Flftli $5*98

GKA1N ALtOHOL, 11M) Proef, V. ii. P. FiftJi $4-89

ASBACII URALT Flfth $5-59

COINTREAU BRANDY
Peach, Apricot, Black Bcrr.v Ftftk $3*59

KRUPNIK-(Henry Punch) Fifth $3*59

CINZANO VKRMOLTH
8weet or Dry Flfth $1.39

VANDKKFI4P IH T( H W1NE
Chcrry. Kasiierry, Blat'kciirrant Flfth $1.59

BENEDIKTINE or B A B Fifth $6-98

PABNT, HAMM’S SdlIJTZ OR 
iHILLERS, Cnsc of 24 <*ns $3-89

juk niekas nestoja kovon ir nie
kas ia nesidomi Dar daugiau.

nėra, sakykite, pagrindinės ver
tybė? kiekvienai tautai7 Ypač Be

Tel. ofiso HE. 4-B849, rez. HE. 4-2324

DR. PETCR T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutartiem
Telefonas REpobllc 7 -4900 

Rezidencija: GRovehill 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2* iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrginia 7-OO30

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-G867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
(Spec. iiM>terŲ ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

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

Ofiso Ir buto tel. HEndock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

6757 South We8tern Aveuno
Valandos: .įpirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto. šefttad. 2—4 p. p 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 3437 
W. 62nd St.. tel. Republic 7-8818.

Ofi«o telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzio ir Archer).

Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Ofiso telef. YArds 7-1106
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halstcd ir 35-ta gatvft) 

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

še6tadienials 1 — 4 vul.

Ofiee WAlbrook 6-2670.
Rea HUltop 5-1500

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQd?TTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo T—t ▼. vak. 

Trečiad. Ir AeAtad. pagal sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šefit. uždaryta

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

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas RLliancc 6-181 i

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. i—4 popiet, 6:30—8:30 
Trečiad. pagal sutarti

vak-

Tel. ofiso Ir buto OLytuplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien i—3 v. ir 6—8 v. vakare. 
Butas 1520 So. tntli Avė. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210. Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4148 9. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-3:30 v. 
Vak. pirm., antr.. ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni lik eualtarua

Dr. Niša KRMUČEUONAITE
(Gydytoja Ir i 'hirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUBĖHIJOU 
SPHCIAIJHT®

■ 2750 We«t 71st StoMt
(Kampas 7tst Ir California)

Tel. ofiso Ir rez. REpuhlic 7-4110 
Vai. 11-2 ir «-# v. v. še*t. 1-4 p. p.

Kitu laiku pagal susitarimų

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. HEpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES TR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus plrmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YAnLs 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9: šeštad. 

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

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Afihland Avė., Chicago
Plrmad., antr., ketv. ir penk. 

6:30—^8:30 vai. vakaro 
ftešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

ltez. 8053 S. Campbell Avo. ..

Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. PB 0-i93O

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršminčti telefonai
šaukite MIdway 3-0001

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - Protezistas 

Aparatal-Protezal, Mod. ban
dažai. Kpec. pagaliui kojom

(Arch Supports) Ir 1.1.
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OBTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd SL Chicago 29, UI. 
lel. PBospcet 0-5084.

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICB — n 60 DIVERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8426

Vai.: 2-6 Ir 6-8, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius.

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Hethany Methodist ligoninėje 

Tik |Kigal susitarimo tel. AR 1-1493

Skelbkitės "Drauge”!
V

DR. VYT. TAURAS- 
TUPAIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51»t St 
rel. PKospect 8-1223 arba WE 0-5577

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, re* PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Hpec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak. 
Seštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRos|wct 6-9100
Rczld. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vuškcvičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. Ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštail. 1-4 p. p. Trečiadieniais
ir kilu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tli Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 vai.

vak. Šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir Imto tel. OLympic 2-1381

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Wčstt 31st Street
Kamp. Halstcd ir 3l-mos gatvių.)

Pričmimo valandos: 2-4 p. p. ir nuo 
6-8 v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. 0-0440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 2420 West Marųuette Rd.

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

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6059

DR. P. Z. ZAUTORIS
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6059 

1821 So. Halsted Street
Itczid. 0(100 S, Artesian Avė.

VATl 11 y. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. 6. SERNER
LIETLVI8 AKIŲ GYDYTOJAS 

Virt 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisus ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs za«•

' DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimu, kuris 

yra priežastis gali os bkaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančiu akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
lę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai darornt su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali a tyri a kreipiama 
1 mokyklos vaikus. ,

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. m:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
Iki 6 vai. H<'km. Ir treč. uždara.

DRAUGAS 

THE LITHŲAN1AN DAILY FRIEND
2834 8. Oaklcy Avė.. Chicago 8. UI. Tel Vlrginia 7-6041; 7-6642

Entercd as Hecond-Uluss Matt^r March 31, 1916. at Chicago, Illinois 
Uudi'f the Aut of Mūreli 1, 1879.

Member of the įJathollc Press Aon'n 
Publlshed dally, ezept Hundays, 

by ths
Llthuanlan Cathollc Press Sodely 
PRENUMERATA: Melams
Chlcagoj ir Clceroj |9.00
Kitur JAV Ir Kauadoja 38.nn
Užsienyje 111.00

SVBKCRIFHON KATES 
38.01) per year outsido of Chtcagn 
89.00 per year In Chicago & Cicero 
88.00 per year lu Canada 
Korclgn 311.00 per year.
% metų
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3 4.50 
36.60
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32.6O 
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81.00
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rtedakclja straipsnius taiso savo tiuoftiūrg, Neaunaudotu atratnsnlu ne
saugo. Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kaluoe prtsiuučiiunoa gavus prašymą.
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Prof. Pranas Jodelė
Jo gimimo 75 ir mirties 10 metų proga 

Prof. STEPONAS KOLtT.ULA, Notre Dame

Spauda praneša, kad Lietu* 
voje gruodžio mėn. 13 d. po il
gos ligos mii'ė žymus moksli
ninkas prof. dr. Pranas Jodelė, 
84 metų amžiaus, daug nusi
pelnęs savo tėvynei ir moks
lui.

Velionis buvo gimęs 1871 m. 
Kupr ų km., Utenos aps. ir 
sunkiu darbu prasimušęs į 
mokslą. Pradžioje jis pasi
rinko ypatingai svarbią tuo me
tu specialybę — veterinariją ir 
1896 m. baigė Charkovo Veteri
narijos institutą. Petro Vilei
šio paragintas jis pasiryžo bū
ti inžinierium ir stojo į Kievo 
Politechnikos inst'tutą, kurį bai 
gė 1904 metais. Ten jis dirbo, 
kaip asistentas; bene 1911 me
tais jis išleido statybinėms me
džiagoms bandyti vadovėlį.

P. Jodelė ėmė rūpintis ce
mento gamyba Lietuvoje. Drau
gė su k tais lietuviais (kiek pri
simenu, su Vileišiu, Masiuliu ir 
Dubinsku) pasistatė nedidelį 
cemento fabrikėlį ties Valkinin
kais, kuris veikė ligi 1915 m. 
Karas sustabdė darbą. Lenkų 
okupac'joje jis nebuvo atstaty
tas. Vedęs dzūkę nuo Valkinin
kų išaugino gražią šeimą — 4 
sūnus ir dukterį.

Organizuojant pirmąją 

technikos mokyklą

Kuriantis nepriklausomai 
Lietuvai P. Jodelė dalyvavo 
Augštuosiuose kursuose. Kai 
1922 metais buvo ste:giamas 
Lietuvos universitetas, P. Jo
delė buvo paskirtas Technikos 
fakulteto dekanu ir sudarė 
kartu su P. Jankausku, J. Ši- 
moliūnu ir K. Vasiliausku nau
jo fakulteto branduolį. Reikėjo 
titano pastangų iš nieko orga
nizuoti pirmąją technkos mo
kyklą: be kadrų, be priemonių,

Universiteto rektorius
1927 m. Vytauto Didž:ojo 

universiteto taryba išrinko P. 
Jodelę Universiteto prorekto
rium, kitais metais, pagal tra
diciją, rektorium. Prisidėjo pa
reigų ir reprezentacijos. Visa
da veiklus ir judrus, visur pės
čias, rektorius įsitaisė vieno 
arklio vežimą: studentai sukūrė 
kupletą: pasikinkęs sau kume
lę! Įsteigtame L. Energijos ko
mitete P. Jodelė buvo Žemės 
turtų skyriaus pirmininkas ir 
ėmė uoliai organizuoti kreidos, 
klinčių ir gipso tyrimus, pla
nuoti cemento gamybą. Pradė
tąją ties Skirsnemune cemen
to fabriko statybą nutraukė ka
ras. Dabar pastatytas fabri
kas ties Menčiais ("Naujoji 
Akmenė”) — k'tas P. Jodelės 
sumanymas.

Kuklus, taupus, tolerantas

Kaime išaugęs, P. Jodelė bu
vo visada kuklus, praktiškas ir 
tauoun, nemėgo tuščios pra
bangos. Reikia pripažinti, kad 
jis sutaupė daug išlaidų vals
tybei, bet ir iš kuklių lėšų pa
darė labai daug. Dėl senatvės 
sėjęs į pensiją, jis nenustojo 
dirbti geologinių tyrimų įstai
goje. Antroje rusų okupaci
joje jis buvo priverstas vėl 
grįžti prie profesoriaus darbo. 
Karas išsklaidė jo šeimą po vi
sus kontinentus: vaikų lik'mas 
apkartino jo saulėleidžio die
nas...

Savo seną profesorių su pa
garba prisimins jo gausūs stu
dentai, kuriems jis buvo nuo
laidus ir draugiškas. Pagerbs 
jo šviesų atmin'mą ir jo kole
gos, su kuriais drauge jam te
ko dirbti didelį ir naudingą dar
bą. Velionies kilnumui pabrėž
ti priminsiu vieną būdingą pra- 
e'ties faktą. P. Jodelė buvo kai
riųjų pažiūrų žmogus, o savo

MEliJUSTTS DRAUGAS. CHICAGO. ILUINOIS

Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčia Iliustr. iš paveikslų albumo “Lietuva” (V. Augustino)

‘Tame kolorite glūdi demoniš
koji Faulknerio jėga. Koks jis 
skirtingas nuo ruso Dostojevs- 
lt.'o. Dostojevsk's iškėlė žmo- 
jų į augščiausiojo subtilumo 
viršūnę. Žmogus ten gelmė — 
metus žvilgsnį žemyn ir gelmė 
— pažvelgus į augštį. Faiukne- 
ris prisegė žmogui etiketę: lė- 
ė, kurios galva prikimšta pju
venų — likimas ja žaidžia, ka
da ankstyvesnės lėlės numestos 
šalin.

Faulkneris sukūrė faulkne-
•izmo mokyklą, ka p savo laiku 
prancūzai Flaubert ir Zola.

(Paskutiniame jo veikale The 
‘i’able — alegorijose imama 
Įžiūrėti šviesių pradų prošvais- 
*es. Argi tai senio Dostojevs
kio nuopelnas?)

Toru perą mentingie ji
Jų daug. Irving, James, 

švelnioji Willa Cather. Vis ne
tolimos praeities vardai. Dabar 
toje plejadoje skaisčiausiai žė
ri Ernest Hemingway ir John 
Steinbe.k.

Tai du poliai — abu kupini 
temperamento, abu įsitikinę ku
lią š patirties, bet abu savo 
temperamento vergai, kuris ei
na virš patirties objektyvumo.

(Nukelta į 4 pusi.)

be vadovėlių, be patalpų, be tra- asistentu ir įpėdiniu katedroje 
dicijų, be ypatingų lėšų. Dėka- pasirinko gabų jaunuolį A. D.,
nui teko kviesti personalą, 
rengti laboratorijas, remontuo
ti ir statyti patalpas, derinti 
mokslo planus, rūp:ntis techniš
kąja terminologija, rašyti vado
vėlius. Pirmosios jo knygos: 
Lietuvos geologiniai tyrinėjimai 
ir Statybos medžiagų technolo
gija; tai buvo pirmieji mūsų 
techniški leidiniai. Technikos 
fakultetas ėmė leisti savo orga
ną “Technika”, kurį redagavo 
dekanas ir jam rašė eilę moks
lo straipsnių iš geologijos ir 
statybos srities. Dabar, po 30 
metų, mus stebina toji nepa
prasta technikos mokslų pa
žanga Lietuvoje, kurios liudi-

žymų ateitininkų vadą. Fakul-1 
teto kolegos nustebo išgirdę jo 1 
griežtą paaiškinimą: Jei aš to
kį pasirinkau, tai jis to tikrai 
vertas!

Liūdna žinia apie pirmojo 
Technikos fakulteto dekano ir 
buv. V. D. Universiteto rekto
riaus mirtį uždaro vieną mūsų 
šalies technikos mokslo istori
jos puslapį. Pastatykime gar
bingam ž lam Seneliui paminklą 
bent savo širdyse!

STATYBAI 
IR NAMŲ

ninkais buvome. Tokios “Tech-1 PATAISYMU 
n:'kos” mums turėtų pavydėti Visokių Rūšių 

MEDŽIAGĄ

Modernios JAV literatūros metmenys
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles

Kalbame čia apie romaną. 
Aritmetiškai matuojant š'o lai
kotarpio amerikiečių romanistų 
kūrybinę įtampą, turėtumėm 
pavadinti bent 2,000 vardų, ku
rie šį bei tą patiekė Amerikos 
skaitytojui.

Stovime prieš tą milžin:šką 
literatūrą, kaip prieš didžiulį 
mišką, kaip prieš plačių ribų 
parką. Mūsų tikslas: pereiti 
per tą mišką, pamatyti vieną 
kitą gamtova'zdį, pergyventi 
matomų vaizdų nuotaikas, pasi
grožėti plačiomis panoramo
mis, bet nesustoti ties paski
rais medžiais, kad ir kaip di
dingai jie beatrodytų, kad ir 
oštų jų viršūnės padebesyse.

Visuma amerikietiškosios li
teratūros giminiuojasi su Eu
ropa, kada vartote jų literatū
rinių kritikų raštus kaip daž
nai matome: Kafka ir Kierke- 
gaard, Čechovas ir Unamuno, 
Berdiajevas ir Brandes, Dosto
jevskis ir Carlyle.

Bet jau vis didesnes knygų 
lentynas užima amerikietiškoji 
literatūra europiškose bibliote
kose, vis savesni tampa ten

kuone visi 600 augštųjų Ame
rikos technikos mokyklų, kurios 
nieko panašaus neturi!

Technikos prospekte

Neįsivaizduojamai sunkiose 
sąlygose teko dirbti dekanui:
Kaune nebuvo galima rasti vie
tos prisiglausti. P. Jodelė pasi
statė namelį už miesto, už Ne
muno, Augštojoje Fredoje. To
ji gatvė, Vėliau išaugusi, buvo 
pavadinta pačių gyventojų 
Technikos prospektu, pager
biant pionierių — Technikos 
fakulteto dekaną.

P. Jodelė buvo retos energi
jos ir darbo našumo žmogus.
Be sunkių ir sudėtingų deka
no ir Senato pareigų, jis per ei
lę metų dalyvavo universiteto 
ūk o tarybos darbuose ir vyk
dė visas naujas universiteto ...

tt2 jj • - sides, four High Masses are of-statybas. Uz medicinos rūmų fcred each year for the repose of 
statybą Medicinos fakultetas the aouls of all deceased mem- 
suteikė P. Jodelei garbia medi- j due> for mOTber
cinos daktaro titulą. Jis bu- whether living or deceased, is $1.00 

. , ,. T _ . , per year. Send application for
vo steigėjas L. Technikų drau- membership. as well as reųueat for 
gijos ir jos amžinas pirmin’n- Pravers and medals, and novena 
kas. Kur, laiką Jis vadovavo ir LEAGE „F ST DYMPHNA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITW1NAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinei atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

JOIN THE LEAGUE
0F ST. DYMPHNA

The League of St. Dymphna 
seekg to care for the spiritual 
needs of those suffering from ner- 
vous disorders.

Either living or deceased per
sona may be enrolled in this chari- 
table organization. All members 
share in a Mass each week. Be-

PADEKIME ARTIMIESIEMS

LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus iš katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. CRawford 7-2126

naujo kontinento literatūriniai 
vardai. Neužilgo ateis diena, 
kada nugalėję savo konserva
tizmą europiečiai pamirš savo 
globojančią rolę amerikiečiui 
rašytojui, pajus, kad ameriko
nų idėjos galės apvaisinti seno
lės Europos rašytojus.

Amerikiečių literatūra dar 
taip nescn'ai buvo žinoma Eu
ropai kaipo pauguolių skaity
ba, kur viešpatavo nuotykis ir 
ginklas. O ji pakilo labai greit; 
savita ir įdomi, galingos vals< 
tybė3 kvėpavime rengiasi užka-! 
riaut pasaulio skaitytoją.

Pasaulio ..literatūra eina 
skepticizmo, net pesimizmo 
ženkle. Atsidavimas idėjai be 
rezervų, rašytoją paverčia tos 
idėjos propagatoriumi. Tai taip 
dažna mumyse. Tam tikras 
reliativizrras, skeptiška ir mi
norinė gaida- — visa tai dabar 
būtina, kad rašytojas iškiltų 
augščiau minios ir ats:stotų 
Fausto ar bent Child Haroldo 
pozoje.

Amerikos literatūra, kaip ir 
pasaulinė, eina po skepticizmo 
ir pesimizmo šydu; ir tai nuos
tabu rasti toje šalyje, kuri da
bar išgyvena nepaprastą mate
rialinį gerbūvį, iš dviejų karų 
'sėjo laimėtoja.

Unamuno pajusta tragedija

Unamuno, jieškodamas mo
dernių literatūrų esmės, išsi
tarė: baimė mirti visiškai, be 
kito gyvenimo iliuzijos, verčia 
mus neapkęsti šį gyvenimą.

Tos tragedijos kvapą Una
muno užuodė Ispanijoje ir 
Prancūzijoje. Tas pats beviltiš
kumo kvapas yra ■ amerikoniš
koje literatūroje. Importas, ku- 
-f pamėgo amerikietiškoji lite
ratūra yra nuodingas. Dabarti
nėje amerikietiškoje literatū
roje nebėra savų korifėjų švy-| 
įėjimo: Walt VVhitmano skais
tumo. Europos kančios, davu
sios jai savaimingą literatūrą, 
suprantamos ir aiškios. O tasai 
:mportas amerikietiškai litera
tūrai yra lyg mielės tešlai.

Kurie žvaigždynai plaukia Į 
ties galvomis amerikietiškos li
teratūros danguje? Kaip juos 
suskirstyti ir suvokti? i

Imame gana drastišką, bet 
idomų jų grupavimą, minint t b 
vėliavnešį.

Apokaliptikai
Jų pranokėjai Brown (sielos 

nerimo ir slogių nujautimų meis 
teris), Poe (garsesnis Europo
je. kaip Amerikoje), garsusis 
mūsų dienų alkoholikas Nobe

lio premijos laimėtojas, nenei
giąs savyje Dostojevskio įtakos 
VVilliam Faulkner.
Tai rašytojai, kurių pasaulis be 

prošvaisčių; spindulių ten jieš- 
koti netenka. Žmogus tam pa
čiam Faulkneriui nėra vertybė, 
bet tik savo vid'nio teroro dras
komas ir stumdomas padaras, 
savo stumdymusi veikiąs tokius 
pat padarus.

Tasai stumdymasis be pro- 
švaiščių ir be aukštesnės pras
mės yra apokaliptikų, ir Faulk
nerio, pasaulis. Didžiausias jo 
veikaluose veikėjas yra fatum, i 
aklasis likimas, kuris žaiste i 
žaidžia su lėlėmis, kurių galvos Į 
prikimštos pjuvenų.

AKORDEONO PAMOKOS
Derinimas ir Taisymas

SPECIALIAI PRADEDANTIEMS 
C Painokos ........................ $11.00

Su nemokamu pasinaudojimu 
akordeonu.

Tiktai susitarus.

JOHN BLUMBERG
(Lietuvis)

4107 Archer Avenue, Chicago, UI. 
TeL AR 1-3453 arba VI 7-0350

STEPHENS LIQUOR:
4134-36 ARCHER AVENUE 

(Kampas Francisco Gatves)

Ii. Inžinierių it A.*cHi*! tų są
jungai, buvo kelių studentų 
korporacijų garbės naryc.

VIHITUM' 
UStAUUHTi

FIESTA DINNERR 
ALI, VOU GAN 

EAT FOR $3.00
RMū AI ONLT 
IU. MANCHrm 

cam. ooht toroit 
TMN CHILOMN 

MMUMtai 74(11UAJ.
* •’ tS ipJi*011! AVį‘

AIR CONDITIONEU

Rev. Richard Marnmlt, O.F.M. 
Dept. A.F.

LONGVIEW HO8PITAL, 
Clnotnnatl 18, Ohio

Užtikrink savo ateitį — išmoka geriausią amatą JAV. Vasario 
mėnesio klasėms Registruokitės dabar.

MECHANICAL DRAFTING & DESIGNING 
TOOL MAKING & DIE MAKING

Taippat galima mokytis namuose korespondenciniu būdu.
Klasės — vakarais ir savaitgaliais.

LASKI INSTITUTE, 
INTERNATIONAL TRADE SCHOOL 

1232 Milwaukee Avenue Dlckens 2-5653

GIFT SELECTIONS OF FINE FLORIDA 
ORANGES & GRAPEFRUIT 

TEMPLES and GRAPEFRUIT 
Tl-M 90-lb. B?x $6.50 T42M 42-lb. Box 3.50 
T2-M 55>-lb. Box 4.50 T3-M 30-lb. Box 2.85 
Your cholce this month: Temples and Grape- 
fruit. Faney Gift Package. Red Tangelo spec.
Miū-aeason Oranges. Grapefruit — The Old 
Favorite Red Tangelo Jun|or Our Pride.
Send For Colorful Brochure: W. 8. BELL, Merrlt Island —
Indian Rlver Otrus Fmits. Star Rte. North Cocoa, Florida.

PASIDARYKITE savo zubruvkos
'pirkite keletą Šiaudelių importuotos tikros 

stumhražolės į butelį grynos degtinės ir galė
site pasigardžiuoti geriausiu pasaulyje aro
matišku gėlimu. Vieno pakelio užteks visiems 
metams. Patenkinimas garantuotas arba grą
žinami pinigai. Vžsisukvkite nedelsiant. Pa- 
k.> i a tt.09. Rašykite:

W9RLD G0.. Dept X, 459 — I3m Avė.
NEWARK 3. NEW JERSEY

... V !.£'<'•

Choro vedėjas K. STEPONAVIČIUS — savininkas

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo tautietį yra dides

nis pasirinkimas ir žemesnės kainos. Pasitikrinkite ir Jūs 

Keletas pavyzdinių pirkinių:

BISQUIT — prancūziškas konjakas 5th $4.95 

GRAIN ALCOHOL, 190 laipsnių 5th $4.85 

NAPOLEON BRANDY — prancūziškas 5th $3-89 

VOKIŠKAS KONJAKAS, 10 m. senumo 5th $4.27 

PORTUGALIŠKA BRANDY, 10 m. šen. 5th $3.89 

ITALIŠKAS KONJAKAS, 10 m. senumo 5th $3-89

Visi patogumai: Gražus baras su vietiniais ir užsieniniais 

gėrimais, bufetas su šūtais ir šaltais valgiais. 
Didelis parking lot nemokamai
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(Atkelta iš 3 pusi.)
Hemlngtvay, nobelininkas, 

prarastos kartos ,lost genera- 
tion) trubadūras. Ta žiauri te
matika, jam įteigta Paund iri 
Wolf, Amerikos rašytojų, sa
vanoriškai pasirinkus ų tremtį, 
gyvenimą už Amerikos sienų. 
Ta tema buvo plati dirva nau
jam talentui augti. Toje dirvo
je tegali augti tik kosmopolitai, 
nukirtę ryšį su tėvyne ir jos 
sentimentais. Tėvynė tada yra 
v!sas pasaulis. Rašytojo hero
jus — žmogus po visais plane
tos meridianais. Hemingay tu
ri nuopelnų formai. Jis sukū
rė stakato dialogą, jo pasakoji
mo stilius “hot—boiled”. Sa
vo laiku Hemingway jaunie
siems rašytojams buvo tas, kas 
buvo Byronas savo laiku. He- 
mingway gyvenimo būdas bu
vo gyva jo romanų idėjų ilius
tracija. Gyvenimas ir mirtis 
eina vienoj grandinėje: žudyti 
žmogui malonu, mirti, kaip ilsė
tis, smagu.

Kiekviena jo pasirodanti 
knyga yra įvykis l teratūrinia- 
me gyvenime. Jo filosofija ir 
jo forma sukūrė gausią jo se
kėjų plejadą.

John Steinbeck savo kūrybos 
prigimtimi artimas Dickensui. 
Jo pomėgis aprėpti temą pla
čiai, stengtis temperamentą 
slėpti po sutiršt ntos realybės 
skraiste. Jis, galbūt, vienin
telis tarp šios dienos žvaigždžių, 
kuris myli žmogų. Meilė ma
žam žmogui eina jo kūriniuose 
prieš viską. Me'lė tam mažam 
žmogui, kuris nėra gyvuliškas, 
ir kuris nėra ir filosofas. 
Steinbeck stichija yra melan
choliškas vakaras, kada He- 
m;ngway stichija — smarkūs 
vėjai ir sukimas veido prieš vė
ją.

Mums, lietuviams, Steinbeck, 
kaip ir \Yil!a Cather, gali bū
ti labiausiai suprantami savo 
atstovaujamomis idėjomis ir 
savo dėstymo būdu.

Realistai
Jie išsirikiavo su jų mirusiais 

Dreiseriu ir Dos Passos iki 
kraštutinio jų polio Erscin 
CaldweU’io.

Dreiser skelbė, Kad pasako
jimas turi būti pilnas viso to, 
ką autorius žino apie temą. Jis

1^

sąžiningai vykdė tą teoriją, 
artėdamas prie Zola natūraliz
mo. Kaip ir Poe, Dreiseris 
pirmu pagarsėjo Anglijoje, o 
Amerikos publika pripaž'no jį, 
pasitikėdama Anglijos pasirin
kimu

Gyvenimo pabaigai Dreiseris 
stojo į kompartiją, galvodamas 
kovojančio, ne filosofuojančio, 
komunizmo idėjose rasti atsa
kymus į savo problemas. Tuo jis 
išdavė savo anksčiau kultivuo
tą objektyvųjį realizmą.

Dos Pasos bazavo savo kū
rinius klasiniais ir ekonominiais 
prieštaravimais Amerikos vi
suomenėje. Jis domėjosi Julės 
Romains paskelbtu unamizmu 
ir tapo čia tos idėjos atstovu. 
(Unamizmas laiko, kad esminę 
kūrinio dalį sudarąs chrono- 
giškasis dėstymo būdas, ar tai 
kalbama apie asmenį ar asme
nų grvpę).

£.anbus:s Dos Passos talen
tas padėjo jam sukurti monu
mentalius veikalus prisilaikant 
pasirinkto metodo — unamiz- 
mo. Jo USA ir Three Soldiers 
išduoda jo apmaudą dėl praras
to idealizmo. Jo The Ground 
we Stand on (1941) grąžina 
autoriui tikėjimą tuo, ką jis 
jautėsi praradęs. Tai Ameri
can Dream jieškotojas. Toli
mas Walt VVhitman ainis. 
Mes gal geriausia’ suprasime tą 
American Dream, jei tą idėją 
įvardinsime kaip: demokrat’ja 
tai šilta draugystė.

Realistų kraštutinyb'ė, Erscin 
CakhveH apdovanotas nepa
prasta galia vaizduoti nužmo- 
gėjusį žmogų, jo knygos par
duodamos milionais. Pietietis, 
nepaprastai apmaudingo šar
žo meisteris, j s yra amerikie
tiškasis Rabelais. Jo veikėjai 
kretinai be išimties; jie gyvena 
instinktais ir gyvuliniais po- 
troškia's. Jo kūrybinio pasau
lio formos sukausto žmogų 
•taip, kad jis ir negalįs pagal
voti apie Unamuno rastą neapy
kantą. gyvenimui. Caldvvellio 
žmogus niekad neturi filosofi
nio pamušalo, o visdėlto jis gy
vena idėjomis. Bet jo idėjos 
yra tokios kret niškos, kad jos 
skaitytojui atrodo tik kaip 
juokingas absurdas.

Bet virš to satkazmo ir ne
gailestingumo savo veikėjui

JŪSŲ APDRAUSTI INDELIAI

Kazys narsUukas su savo šeima, .lis vienus iš pirmųjų 1955 m. vasarų 
per S. Taiuulaitį pažadėjo Kultūros Fondui 100 dol. įnašų.

Žinios iš okup. Lietuvos
® Garsėja Valentinas Adam- 

kevičius. Okup. Lietuvoje yra 
nauja kylanti balso pajėga — 
tai operos ir baleto teatro so
listas Valentinas Adamkevi- 
č us. Jis yra gastroliavęs viso
je eilėje Sov. Sąjungos teatrų 
— Tb lisyje, Baku, Leningrade, 
Maskvos didžiajame teatre, taip 
pat Latvijos operoje Rygoje. 
Neseniai Maskvoje didžiojoje 
konservatorijos saiėje koncer
tiniu atlikimu buvo pastatyta 
Verdi opera “Othelo”. Tame pa
statyme dalyvavo ir V. Adam- 
kevičius, atlikdamas Othelo 
partiją.

© Dailininkai siunčiami “pasi
mokyti” į Rusiją. Ir visa eilė 
Lietuvos dailininkų siunčiami 
“pasimokyti į plačiąją tėvynę”... 
Pirmoji 1956 m. į “dailininkų 
kūrybos namus” prie Maskvos 
pasiųsta graf kė Laimė Bari- 
saitė, kuri turės kurti darbus 
“iš jaunimo gyvenimo”. Į ki
tus bolševikinius “dailininkų kū
rybos namus” siunčiama grafi
kė K. Bilienė, skulptorės Nijolė 
Gaigalaitė ir Radauskaitė, Mi- 
eeikaitė ir keletas tapytojų. Tų 
“kūrybinių komandiruočių” 
metu jie turės dirbti prižiūrimi 
“Maskvos dailės meistrų”.

Caldwellis neša didelę misiją. 
Jis priverčia matyti iki kokios 
ribos gali nueiti nužmogėjęs 
žmogus; jis priverčia gailėtis 
tų gailių padarų.

(Bus daugiau)

• Šiaulių dramos kolektyvas 
pažymėjo vienos iš seniausių 
teatro aktorių, Pinkauskaitės, 
35 m. kūrybinės veiklos meti
nes. Per tą laiką ji yra atli
kusi daugiau kaip 120 įvairių 
vaidmenų. Dabar ji yra gavu
si “T. Lietuvos nusipelnusios 
artstės” vardą.

• J. Talat-Kelpšos vardo Vil
niaus muzikos mokykla minėjo 
15 m. sukaktį. Tai esanti vid. 
kvalifikacijos mokslo įstaiga 
muzikos kadrams ruošti. Skel
biama, kad mokykla išleido 
daugiau kaip 200 muzikantų, 
dainininkų, instrumentalistų, 
pianistų etc. Iškilmingas m'nė- 
jimas buvo suruoštas gruodžio 
18 d.

© Maskvoje į “jaunųjų rašy
tojų pasitarimą” buvo išsiųsti 
Marcinkevičius, Baltakis, Mac
kevičius, Nerečionis ir Kubilius, 
kurių kūriniai buvo numatyti 
nagrinėti “kūrybinių seminarų 
metu”. Juos palydėti ir prižiū
rėti buvo pavesta T. Tilvyčiui.

VIENGUNGIS, 32 m. amž., vedy
bų tikslu nori susirašinėti su lie
tuvaite, gimusia Amerikoje. Ne
varesnė 26 m. amž. ir ne našlė. 
Laišką ir nuotrauką siusti šiuo 
adresu (oro paštu) Mr. A. Caz, 
182 Hawthorne Prd. Haberfield, 
N.S.4V., Australia.

help your
HEART FUND^T 
help your HEART

C Vilniuje dailės muziejuje' • Leningrade buvo atidaryta 
! buvo atidaryta visos Sov.1 Są-1 Latvijos, Lietuvos ir Estijos 

ungos dailės fondo suorgani- kom. vaikų literatūros paroda, 
zuota graf kos paroda, kurioje Skelbiama, kad 1954 m. buvo 
išstatyta apie 200 įvairių auto- išleista bendru tiražu 271.-
rių darbų.

• Kom. Lietuvoj rašytojų su
darytas naujas “dramaturgų 
sekcijos biuras”: pirm. V. Miliū
nas, vicepirm. L. Karvelis, se
kretorė A. Liobytė, nariai — J. 
Baltušis, A. Gricius, J. Lanku
tis it K. Saja. Biuras paskiau
sia teigiamai įvertino J. Gru
šo “Dūmus”, V. Sirijos “Drau- 
g šką vizitą”, R. Narečionio 
“nuostabų bičiulį” ir kt.

• Klaipėdos dramos teatro 
kolektyvas parodė premjerą 
Arbuzovo 4 v. dramą “Klajonių 
metai”. Režisierius St. Ceikaus- 
kas, dekoracijos — dail. R. 
Lukšio.

• Poetų sekcija “apsvarstė” 
jauno poeto Algimanto Pabijū- 
no spaudai ruošiamą eilėraščių 
rinknį. Į jį sudėti satyriniai 
eilėraščiai, parodijos bei epidra- 
mos.

• A. Bieliausko pjesė Egza
minas kaip premija pasirodys 
šį mėnesį okup. Lietuvos teat
ruose.

SCANDINAVIAN
BUILDERS

Specialists in Acoustic Tile 
Complete Building Service 
Alterations—Acoustic Tile 
Remodeling—Porch Repair 

We Do Our Own VVork 
NO MIDDLEMAN! 

ItELIABLE YVORKMEN 
ENGLEYY’COD 4-2534

956 ©
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausi!
• Nemokamai 3-jų mSn. pilną, garan

tiją. — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir lnBta- 

liavtmas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą- ' 

vlmo aparatai, .lempos, baterijos, da- j 
lys ir kitų firmų teievrzijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELI8

aoaoe,1 ..joeaoi

614.000 egz. vaikų knygų.

• Vienuolio raštai išleisti 7 
tomais. Atskiru leidiniu iš
leistas fotografuoti Donelaičio 
rankraščiais su keliomis poeto 
laiškų nuotraukomis.

RAOIO SU
I (lempos-dalys-baterijos) 1

TAISYMAS 
įnamiiosedirbtuvėse] 

— ioo% — 
lgarantoa.

□GinaTELEVISION
ICsav, inž. A.Semėnas) 
[3130S.Hal5ted-DA6-6887j

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas 
2S46 W. 69*h St. REnublic 7-1941

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
šeit. 9 ▼. ryto iki 4:10 p. p.

• V. Putinas šiuo metu rašo 
stambų romaną “Sukilėliai”, 
kuriame vaizduojamas 1863 m. 
sukilimas Lietuvoje. Pirmoji ro
mano dalis bus išleista dar šie
met vasarą.

• Vietoj nuvirtusių kiyžiųar 
koplytėlių Lietuvoje naujų sta
tyti, paskiausiomis žiniomis, ne
leidžia.

Ououą Ir įvairias Hkouiiigiu. 
kulkotea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lltuanlca Avė. 

Tel. CLlfside 4-6376..
Pristatome 1 visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 14- 
■lundla 1 visus artimuosius 

miestus.

PARKHOLME SERVICE 
STATION

5000 W. Cennak Rd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 
Wllliam J. Origelaitis, sav.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROVĖ

Trečlad. 9 ryto Iki 13 v., o 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vak.

Dividendą pas
ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI... AUTOBUSU KELIONĖ
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 myliy) atidaryti naują sąskaitą 

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

VELTUI...TERMOMETRAI
Su kiekvienu $50.00 ar didesniu indėliu!

Kad gavus mūsų padidintą dividandą, nereikia pinigus išlaikyti ilgą laiką 
Dividendas bus išmokamas kas šešis mėnesius... Pradėkite indėlius dabar ir 
tapkite turtingesni 1956 metais.

:l/„ozNeš 3/2/o
P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
I 4102 Archer Avė., »l Mozart 

Chlcago 32. III. — TeL lA 8-8617

TELEVIZIJOS
'r Radio Aparatų Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. 8awyer St 
Tel. VI 7-0087 - VI 7-3037

CRANE SAVINGS
2555 WE8T 47th STREET I.Afayette 8-1083

B. R. Pictklewicz, prez.; E. R. Pletkiewlcz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. - Kešiuojame čekius. Parduodame Ir 
Išperkama valstybės bonus. Taupytojama patarnauvimal veltui 
ATIDARYKITE SKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o iežt. nuo 9 Iki vidurdienio.»T,«iTwyr

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tek TOwnhall 3-8131 ir 8132
Atidarą kasdien; Uždara trečiadiemain ........................................ JUOZAS GRIBAUSKA8, Vedėjas

MES PRISTATOME ANGLIS BEIi 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lįTTJT
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

kų ar keliaadežimta mylių. Reikale Šaukite mus. i
Vieno kambario baldus arba vigo namo — kreipkitės pas’ 

’mua. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Noyne Avenue Tel. Ylrginia 7-7097)

-/r

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

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai:
8415 8- LnTANICA AVĖ., CHICAOO, ILL,

Jfig ANTANAS VILIMAS
Telefonas — FRontfor 6-1883

Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos
“Parduodam pigiau, tajsom geriau”

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui

MARQUETTE GfiLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GRI.fiS VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2143 West 6911) Street Tel. PRospect 6-0181
(priešais šv, Kryžiau* ligoninę)

ee

SINCLAIR Gazolino Stotis

PAGALBA"11

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
Įlenkimui). Dažome Ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname nii \ ilkiku j Dairias vietas. 

Pardundame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71 st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. REpiibltc 7-9342. Namu tel. WAIbrook 5-5934

a E E



l

t

šeštadienis, sausio 28, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuvių Prekybos Namai
, Dainavimas Amerikoje

1 t

"Vocal couch” vietinių sąlygų profesija
VLADAM 4AKUBENAS, Chicago, III.

"Vokalinio koučo” vaidmenį Kartais ši kombinacija gali bu- noma, tiems kas siekia augš-
atlieka ir gabesni dainavimo mo ti vykusi, bet kartais pasitaiko 
kytojai, tačiau per brangią 'dtd- asmenų su dideliu mokinių skai-

ke-

Sausio men.
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS VISOMS PREKĖMS 
NUO 25% IKI 50% !

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos puikiausių spalvų ir medžiagų, reg. $59.00 dabar $39.00
Sofos 4 dal., nakčiai puikus miegamasis, reg. $169, dabar $119.00
Sofos ii Foteliai Nylon Foam rubber naujausių stilių ir

spalvų, reg. $250, dabar $149.00
Sofos garantuotos 10 metų Naujausio Stilių, 

vilnos viršumi, parduodami $500, dabar
Nylon ar

$350.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Matracai visų dydžių vatiniai $12.00
Matracai visų spalvų ir didžių felt $18.00

Matracai springsiniai puikiausių firmų, reg. $39.00, dabar $19.00

Matracai springsiniai Simmoris ir kitų, reg. $59.00, dabar $39.00

Puikūs Dreseriai ir lovos, reg. $150.00, dabar $89.00
3 dal. miegamieji ąžuolo ar riešuto medž. reg. $200, dabar $149.00
6 dalių miegamieji 56 metų stiliaus, (nematyto gražumo)

reg. $600.00, dabar $400.00

ŠALDYTUVAI IR PORCELAHO PEAIAI
6 Cub. Pėdų šaldytuvai. We-tinghouse, Adrairal, Norge,

ir kitų, regui. $200.00, dabar $149.00
8 Cub. Pėdų šaldytuvai puikiausių '56 metų Tnodebų,

reg. $250.00, dabar $189.00
Porcelano virimui pečiai Crown, Universal ir kitų

geriausių firmų, reg. $120.00, dabar $89.00
Porcelano pečiai liuksusiniai, reg. $20.00, dabar $139.00

FGRMICA VIRŠUMI STALAI
5 dalių chromo formica puikūs stalai, reg. $69, dabar $39.00 
5 dalių dideli formica stalai, parduodami po $99, dabar $69.00 
7 daiių chromo stalai '56 metų modelio, reg. $130, dabar $89.00

KILIMAI
Vilnoniai Kilimai 27x54, reg. $10.00, dabar $3.00
Vilnoniai Kilimai 9x12 įvairiausių spalvų, reg. $69, dabar $19.00 
9x12 vilnoniai, Bigelovv, Magee. Allsmith, reg. $99, dabar $69.00 
9x12 Linoleum didžiulis pasirinkimas, reg. $8, dabar $5.50

TELEVIZIJOS APARATAI
16 inrių aparatai: Dumoni, RCA, Adrniral $99.00
21 inčių TV visų firmų, spalvų, '36 metų $149.00
21 inčių TV Florų modeliai, '56 metų mod. $199,00

Perkantiems svečių kambario baldus, miegamuosius. Tele
vizijos aparatus duodama 56 dalių parcelano servizai dovanai.

Pirkite Sausio mėnesi mokėkite pusę kainos ir džiaukite 
naujausio stiliaus baldais!

FURNITURE CENTE, INC.
Jmonėa Vedėjas JUSTAS LIEPONIS

3222-24-26 South Halsted Street 
TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.......................................... . 9—9:30
Kitom Dienom;.......................,........................ 9—6.00
Sekiną dieniais: .........................i........ 10—5 valandos

navimo pamoką nedaug laiko 
atlieka nuo balso pratimo spe- 

! cialioms repertuaro studijoms. 
Norint plėsti repertuarą, vis- 
viena tenka kreiptis pas “kou- 
čą”, net ir dainininkams, kurie

JAV yra ne tik “neaprėžtų gaį atro aplinkumoje, išmokti 
limumų", bet taip pat ir para- lėto operų choro partijų ir kar-
doksų ir prieštaravimų šalis, til susipažinti su jomis, beklau- , ..
Šis kraštas augo savitu būdu, sant didžiųjų garsenybių daina-(>t .^l°2U 8 am lna ir 
skirtingu, negu senos Europos vimo. Kandidatus viliojo ir tai, !^ai. as 8 ai uPiatimaa a so 
šalys; jis tebeauga r tebebręs-į kad per 6 savaites galima pa- |erTUS1J°s tec ni °s Pas 0U(A 
ta ir daba . Gal todėl čia gausu
reiškinių, kurie tarsi vienas ki
tam prieštarauja ir kuriuose

čium, bet taip pat dideliu nenu- 
simanymu balso pastatyme, šio 
straipsnio autoriui netiesiogi
niai, per vieną klientę graikę 
amerikonę teko stebėti vieno 
daugiau kaip 120 mokinių tu
rinčio dainavimo mokytojo dar
bą, kuria (jo neteko asmeniš
kai matyt) atrodė esąs geras

čiau, ir ten yra “kouoai”. Jie 
rekrutuojasi iš pensininkų diri
gentų, iš profesinių koncertinių 
akompaniatorių ir pan. Tačiau 
ši profesija toli gražu nėra taip 
gausi kaip šioje šalyje. 
Jaunimo pastangos ir ateitis 
Susiduriant su amerikonų jau 

nimu, siekiančiu dainininko kar
jeros tenka nustebti dėl jų pasi
ryžimo gtudijuoti ilgus metus,

būti full Ūme" muziku, apmo-'JTa bet nebūti-
nas. Ši sritis šiaip priklausokarnų pagal unijos skalę (apie 

90 dol. per savaitę). Tai nesu- ; vokaliniam mokytojui.
naujai atvykusiam kartais sun-Įdaro pastovios pragyvenimo ba-j. Vokaliniai koučai daugiau 

zės, tačiau šios šalies sąlygo- 8*a/ *®kyla iš akompaniatorių 
mis ir laikinos operos laikinodainininkų studijose; akompa- 
choristo vieta turi patrauklumo, niatorius tai yra kukli sam- 
Europoje gi operos choras kan- Į dinio vieta, menkai apmokama, 
didatams j artistus buvo laiko- ^et reikalaujanti didelių kvali-

ku susivokti.
Muzikali ir "nedahiuo jauti” 

šalis

Viena iš tokių kontraversinių 
sričių yra dainavimo menas. Iš fikacijų. Kiekvieno akompania 

toriaus svajonė — gauti moki
nių ir iškilti į "koučus”. Tai pa- 

užtvertas, su retomis išimtimis. yyksta tik nedaugeliui: reikia 
(Kaune berods J. Mažeika ir1 speciahų tam gabumų, o taipgi 
P. Radzevičiūtė išėjo iš operos *r palankių aplinkybių, 
choro).

mas tik bėdos išeitim ir “liep-
vienos pusės ši šalis atrodo ne- to galu”patapus choristu, ke- 
muzikali ir nedainuojanti: nėra lias į solistus būdavo lyg ir 
ča nei vienos visus metus vei
kiančios operos; nei centro, nei 
vietinė valdžia, kaip taisyklė, 
neremia meho institucijų, ypač 

[teatrų. Iš kitos pusės matome 
nepaprastą veržimąsi kaip tik 
prie dainavimo. Iš visokių Eu
ropos tautų konglomerato išau
gusi gyventojų masė pagimdo 
aibes gražių balsų; dideli būriai 
mokosi dainuoti, leidžia nema
žus pinigus brangioms dainavi
mo pamokoms ir... svajoja.

Svajonės ir... menedžeriai

Svajonės gali būti didelio mas 
to: būti Metropolitan operos 
solistu New Yorke, koncertuoti 
Carnegie Hali ar Chicagos Or
chestra Hali už tūkstantinius ho 
norarus. Svajonės gali būti (ir 
esti) kiek kuklesnės: iš viso, 
užuot mokėjus už pamokas, ką 
ndbs uždirbti iš dainavimo, ar 
bent kur nors viešai padainuoti, 
nors ir nemokamai, kad įgytų 
praktikos ir tuom sustiprintų 
savo vilt.'s. Geram, išmokslin
tam dainininkui, kuris nėra iš
garsėjęs ir kuris moka keletą

“Vorai eoaeh”

Nenuostabu, kad šioje šalyje 
gausu dainavimo mokytojų ir 
jų profesija laikoma pelninga. 
Bet šalia jų vietos sąlygomis 
išbujojo kita, pagalbinė profe
sija: t. v. "vocal coach”: priva
taus pianisto-akompaniatoriaus, 
kurio uždavinys paruošti daini
ninkus koncertiniams ar operi
niams pasirodymams. Tai nėra 
visai tas pats, kaip Europos te
atrų ar radiofonų “repetitorius” 
ar “akompaniatorius” — tar
nautojas su pastovia alga, pa
dedąs solistams išmokti teisin
ga intonacija ir ritmu dainuoti 
jų partijas. Iš “vokalinio kou
čo” laukiama daugiau: jis pri
valo gatavai paruošti daininin
ką, nustatyti dainos interpreta-

p'anistas, skoningas muzikas, Į atiduodant gerą savo uždarbio 
taip pat gabus biznierius, bet! dalį. vokaliniams mokytojams ir 
kartu ilgametės kalėjimo baus-' ••koučams’’, stud: juot kruopš- 
mės vertas balsų gadintojas, j čiai, tiksliai, stengiantis kuo

Europoje į vaisingiausiai išnaudoti bran
giai "nupirktąjį” mokytojo lai- 

Eu: opoje “vokalinio koučo” ką ir pilnai jsisąmonint į žiaurią
profesija taipgi egzistuoja, bet 
yra ne taip esminga, ne taip 
gausi ir ne taip pastebima. Eu
ropos šalyse gausu valdžios re
miamų teatrų ir teatrėlių, ku
rie veikia kiaurus metus ir turi 
pastoviai samdomų solistų ir 
choristų sąstatą. Pakliuvus į te
atrą, jau pats teatras duoda 
sąlygų išmokti partijų ar įgyti 
bendio muzikališko ir sceniško

Pora liūdnų pavyzdžių

Didelę aureolę “koučui” suda 
ro jo esamas ar buvęs sąlytis patyrimo. Tur:nt pastovią ar tai 
su žymiu operos teatru ar su pa choristo, ar solisto — tarnybą' 
šaulio garsenybėm. Atrodo, kad Yra dirbama lėčiau, sistemingai
bendradarbiavęs su meno viršū
nėmis jis gali parodyti dainavi
mo adeptui kažkokius "triksus”, 
kaip iškilti į tas viršūnes. Daž
nai tai esti tik iliuzijos, nešan
čios didelį pelną pačiam "kou
čui”, o nuostolį jo klijentams. 
Šio straipsnio autoriui teko 
dirbti su viena jauna ameriko
ne, gabia dainininke, kuri jos 
turtingų giminių buvo išsiųsta 
"koučyti” už $25 per valandą 
pas vieną New Yorko garseny
bę. Galiu visu tikrumu pasaky
ti, kad jis nieko daugiau nepa
tarė, kaip paprasčiausias sąži
ningas Kauno, Rygos ar Talino 
operos “repetitorius”, atgrojęs

ir ne taip skubotai; pagaliau, 
turint, kad ir kuklų pragyveni
mą nėra taip svarbu būti pasi
ruošusiam į visas puses: teat
ras duoda visai apčiuopiamus, 
kad ir aprėžtus, uždavinius. Ži-

gyvenimo tikrovę ir būsimą kon 
kurencinę kovą. Daugumai jų 
svajonės neišsipildys: jie pasi
liks kitose profesijose ar sėdės 
namie ir augins vaikus, retkar- 
č'ais pasirodydami parengimuo
se ir stebindami klausytojus sa
vo profesinio treningo likučiais. 
Šiam kraštui organiškai besi
vystant, gal šis dainavimo me
no pamėgimas kada pasieks ir 
valdž'os viršūnes ir privers su
teikti pastovią paramą meno 
institucijoms ir teatrams. Kol- 
kas tai yra priešinga šios šalies 
mentalitetui, bet kas žino? Pla
tus veržimasis prie dainavimo 
meno gyventojų tarpe teikia 
vilčių išeinant iš ši0 krašto de
mokratinių principų.

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. LESĄS, patyręs aato specialistas

>J- %

riją, jos stilių pakoriguoti sve-1 su “užsirašiusiu” dainininku jam 
timų kalbų tareną (kas ameri-1 tarnybiškai privalomą “valan- 
konams ypač svarbu) , studijuo- į dą„ Antra vertus daugelio 

* 1 jant operos rolę išaiškinti šios , kilusių dainininkų pasisekimas 
vaidmenį ir atitinkamai gret'namas ne tiek su jo voką-operų partijų jas kur nors pa- rol-g

"“Statyti Tečlta'tyvų
išraišką. Nedažnas yra atvejis, ^"-akompaniatoriaus 
kad dainininkas mokosi operos 
rolės, kurios nekuomet nėra 
matęs; pasitaikius progai jis 
privalo ją gerai žinoti, nes daug 
repeticijų nenumatoma.

ki problema. Padainuoti atski- ’Z d*alo£l į liais mokytojais, kiek su jo "kou
rame operos pastatyme nemo
kamai, ar net primokant išpar- 
luotinų biletų forma, v’en dėl 
praktikos ir malonumo, yra 
kiek lengviau, bet ir tokios pro
gos gatvėje nesivolioja, jų rei
kia pajieškoti. Apmokamų 
‘job’ų” galimumai yra riboti: 
klubai, ‘.‘night”-klubai, atskiri 
•perų, operečių ar oratorijų pas 
tat.ymai, bažnyčios, kartais ra
dijas, kartais — kaip sunkiai pa 
siekiama svajonė — televizija; 
žinoma, ir koncertai, jei surink
si publikos ar gausi menedžerį.

Visi šie uždarbių galimumai 
yra apsupti didelės konkurenci- 
•os: menedžeriai gali pasirink
ti iš gerai pasiruošusių, kandi
datų. Dainininkai, kurie preten
duoja į šią konkurenciją ir pil
nai ar iš dalies iš dainavimo 
pragyvena (tokių visdėlto esa
ma) privalo daug žinoti: kele
tą ar keliol'ką operos partijų, 
nemažą klasikinį ir romantinį 
repertuarą įvairiuose stiliuose 
originalo kalbomis, svarbiųjų o- 
ratorijų arijas, ir —. bent "semi 
-clasical” žanro lengvą "popula- 
fų” repertuarą (specifinis džažo 
da’navimas nenatūraliais balsais 
sudaro atskirą sritį, nes dažnai 
nėra suderinamas su “normaliu” 
dainavimu). Visi šie atvejai 
reikalauja dainininko pilnai pa- 
siruošusio, nes paprastai anga- 
žamenlas nėra surištas su pas
tovia tarnyba ir algų ar pasto
viai veikiančia meno institucija, 
kaip tai esti Europoje. Daininin 
kas angažuojamas tam kartui, 
ar trumpam sezonui, ar riboto 
ilgio kontraktui: Ilgoms repeti
cijoms nėra laiko: reikia arba 
partiją žinoti iš anksto, arba 
mokėti ją labai greit perimti.

Operos’ chore
Organizuojant dabartinės Chi

cagos operos (Lifte Theatre) 
i chorą konkursai) prigužėjo de
vynios galybės subrendusių dui- 

Į ninlnkų, ypač sopranų, kurie 
luikė už didelį pasisekimą pa 

1 kliūti už operos choristus, pa- 
' buli 6 savaites liltro operos te

asmeny-1 
te. ' |

Yra nemažai dainavimo moky 
tojų, kurie iš kuklių akompania
torių iškilo j “koučus”, o iš 
“koučų” į vokalius mokytojus.

H©*
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Juostąs

“ 15 TOLI IR ARTI
NAUJI OiOtU TAUKAI* NAUJAUSI KPAUSTr/'K) (MUKIAI 

tl&f M KTU MTTAMAS-AltUS lASĄtlNIUGAS AATARUAYlNAS

NAUJOKAITIS
2022 W- 69 S+. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAlkmok 5-9209

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, OELŽKELJAI8, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

Reosevelt Furnitūra Miegamo Rakandu IšpardavimasI
11 gabalų — tiktai už |169.00 “ —’ 1 -- -—-

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

tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 8-4711

FelN Raudonis, «•▼. tr mcnarlžerla 
Krautuvo atidaryta sekmadieniai* nuo II Iki 4:10

Budriko metinis pre-inventorinis 

Deimantų, Laikrodėliu Išpardavimas

40% NUOLAIDA — DIDELĖ SUTAUPĄ
Štai čionai! Tai išpardavimas, kurio jūs laukėte — ir dėl geros 
priežasties! Mes turime puikiausią pasirinkimą deimantinių 
brangenybių — laikrodžių, žiedų, auskarų, špilkų, rankžiedžių, 
karolių, kolionikų (euff links) ir daug kitokių dailių dalykų! 
Ateikite, pasirinkite ir pasinaudokite 40% nuolaida jau ir taip 
numažinta nuo orlginalės kainos! Ateikite anksti... Tai yra 
nepalyginama proga!

štai keletas pavyzdžių iš didelio pasirinkimo:
2 deimantiniai žiedai, kaip paveiksle, vertės $100,

40% nuok, už $60.00
Vyriškas deimantinis žiedas vertės $300, už ............... $180.00
2 deimantiniai žiedai, vertės $200, už ......................... $120.00

Ketvirtad. karato žiedai vertės $60, už .......................... $36.00

Elgin, Gruen, Benrus laikrodėliai, Parker rašomos plunksnos, 
Shacffers, VVatermans plunksnos. Rogėm silvervvare, sieniniai 
laikrodžiai, lėkštės, Manketai, kaldros, patefonai, mažos radijos, 
elektriniai foasteriai, automatiški kavos perkolatoriši — 40%

nuolaida. Lengvi išmokėjimai.
Lietuviški gintaro išdirbiniai.

J. F. Budrik Furniture
( į N C O R P 0 R A T E D )

3241 So. Halstcd St« Teki CAIuhiet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvirtad. vakarais iki 9:30 l’.M. Sektnsd. 10-5.

Budriko Lietuviška Radijo Valanda leidžiama kiekvieną ketvir
tadienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš \\ IIEC radijo stoties, 

lifto klloeycles, stl žyminis dainininkais ir orkestru.

AUKŠTAS DIVIDENDAS. — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PfcLNINGI PATARNAVIMAI.
TAtmkin IA IRIAI. APDIlALHTO.I »IH.OOO.OOU ISTAIOO.IL. ALKSCI ALKIAS, > Al 4AI I’AIHIHYI AS l>lt IDL.MiA* » l l’AIII t I’ 1 \ t I .S 1 MEM- 
Tl SĄSKAITA*. MTt tAt PVMO SKYRJAI: <HTIO\AL. Iiukl S. KAbftl>4 »K t AkA« IJ ą, shMllAl. GALITE TAI PY TI llt PLIl laiftKI S. SL- 
TAIPVKITI: IŠLAIDAS IGhl.lėlAMt ČEKUS llt APMdKAYT VISOKIAI MIAS HILAS. VELIII l’ATAHN A Vt.MAS YAIILUIS. lAKEIT IA.VI Ui 
PAItlH ODAM t.YLDZIOS ItoM S. SAMI PASKOLOS PILI 1.1A AYIIALSI OM H>IA<*OM. SI ŽINOT MCfcV Al KOTĄ DILIDLYDY III KITAN |N.

IOIIVIA<'I.IAS PAMIKIT — OlLOtKHILL O-75T5.

CHICAGO SAVIMGS and L0AM ASMGIATI0N, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PHD* IS V AL.__B YAL.: AMILAD. SIt l’E.YKT. 5 UU T \ AK KLT 9 IKI 8 vai. ta.lt ; Tree. LZD.UtYTA Vlfc.J DIL.VJ: ftl.fcl. B IKI 2 PUPLLT
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Henri de Toulouse-Lautrec
Jo paroda Chicagos Meno institute 

Dail. K. 2OROMSKIS, Oilccgo, DL

vaikas). Galbūt, todėl su visu j Ir štai žmogus (Toulouse-! Toulouse-Lautrec mirė 1901 
įnirtimu jis piešdavo ir piešda-Į Lautrec), pats gyvenimo žiau* m. Jo paroda vyks iki vasaiio 
v°- | riausiai nuskriaustas (negalė-

Tėvai, pamatę aiškų talentą, damas juo naudotis) nesižudo 
pasamdė dvaro dailininką jį nesikeikia ir nepuola į isteriš- 
mokyti. Po kiek laiko jis įsto- kas tragedijas — tik juokiasi.

15 d

iŠ Zarathustroa nusako ne tik 
Toulouse-Lautrec, bet ir geni
jaus apimtį ir kelią.

Toulouse-Lautrec (taip jis 
normaliai vadinamas) pilnas

Kaip Giorgione, kaip Rapha- 
elia, kaip Modigliani, kaip M.
K. Č'urlionis, Toulouse mirė 
jaunas. Gal dieną prieš jo mir
ti, kada jis gidė jo mirties pa
tale, jis dar nugirdo draugų, yj.a> Henri de Toulouse
bumbėjimų: i Lautrec-Monfa. Jis gimė Albi

— Gyvenimas yra gražus rei-! 1864 m. Tai sūnus senos ir 
kalas... žinomos Toulouse kunigaikščių

šeimos. Apie ketvirtus metus

jo į Paryžiaus meno mokyklą 
“Beaux-Arts”, kur mokėsi pas 
Bonnat ir Connon. Bet greit

Geru, ramiu, atleidžiančiu — 
didelės kultūros šypsniu. Tai, 
pasakyčiau, šventojo juokas,

jis čia nutraukė studijas ir pra-. kur is gali sulaikyti žmogų nuo 
dėjo vaikštinėti po Montmartie, nuodėmės! šitie ant akių už- 
kur tuo laiku vyko visas Pa- mauti katilokai, šitos šukuose- 
ryžiaus ir meno gyvenimas. Nė-, nos ir, pagaliau, net inarš- 
ra abejonės, jaunuolis papuolė kin ai... Kiek jie turi tikros di- 
į įtaką tokių meistrų, kaip Ed. daktikos!

Kada mes šitą pasakymą: 
pervertame į akivaizdžią iro-' 
niją — yra pats geriausias rak-i

jį ištiko nelaimė: du kartu 
skaudžiai krito nuo laiptų, ir jo 
vaikiškas gležnas kūnas buvo

Manėt, Degas ir Van Gogh. 
Taip pat domėjosi (tuo laiku 
Paryžiuje labai madoje) japonų 
menu. Tinkamiausiu autoritetu 
sau rado Degas. Taip Mont-tas skaityti Henri de Toulouse, taįp gužalotaSi kad, kaikUrioms martre jis surado ne tik save

kūrybą.
Jo juokas ir jo nepralenkia

mas talentas stebėti, jungtį 
žmogaus judesio ir jo psicholo
ginės būsenos, yra kilnios ir 
didelės inteligencijos. Jis ne
smerkia žmogaus, kaip Dele-

kūno dalims atsisakius norma* 
liai augti, jis subrendo fiziškai 
gyvenimo lyg ir išjuoktas.

To meto prancūzų krašto po
nai leido laiką skaitydami, me
džiodami, šokdami ir mylėdami. 
Taip, kad tėvui Toulouse šita 

croix, kaip Rembrandtas ir ne- kreatūra buvo niekam nebeti- 
keikia jo kaip Goya, o tik sė-' kusi, ir jis šiuo savo sūnum nu- 
di “Moulin Rouge” kertelėje ir stojo visai domėtis, bet, jo lai- 
juokiasi, jeigu lakštingalos mei, motina teikė jam viską, 
g'esmę galėtume pavadinti juo-! kad jis nejaustų savo dalios.

Bejėgis dalyvauti gyvenime 
ir, sakyčiau, nuteistas gyven
ti tik stebėtojo rolėje, jau iš 
pat mažens išaštrino savo akis 
šiam efektui — stebėti. Dar 
vaiku būdamas, buvo pratina
mas piešti savo malonumui. 
Bet, greit pradėjo piešti daly
kus, kurių jis pats negalėdavo 
išgyventi: jojimas, arklių lenk
tynės, medžioklės, žaidimai. 
Tik paukščių būdavo jo kam
baryje, kur stovėdavo jo “am
žina” kėdė. Bet, tik kaikurį 
laiką paukščių giesmės tepri- 
versdavo jį pamiršti nelaimę 
(buvo iš prigimties aktyvus

ku.
O žiūrint iš meninio taško, 

net nuostabu, kaip jis visa tai 
su didžiausiu talentu susumuo
ja į menines formas ir, saky
čiau, lyrišką spalvinę harmo
niją. Jo linijos laisvos ir spal
vos, galėčiau pavadinti, “ge
ros”. Jokio kartėlio, jokio pyk
čio, kas dažnai matosi Van 
Gogh spalvose.

Tai aristokratas tikra pras
me, ne vien “krauju”, ar moks
lu.

— Jūs turite turėti gerus vi
durius, kad jie jums neskau
dėtų.

— Jūs turite savom kojom 
į kalną kopti, kad ten šokdami 
nuo arklio nepajustumėte sa
vo raišumo! ....

— Jūs turite išmokti juoktis 
iš visko, kad taptumėte didesni 
už žmogų.

Šios tryg palaidos ištraukos

bet ir gyvenimą, kuris buvo 
jam reikal'ngas išsireikšti.

Nereikia žiūrėti į Toulouse— 
Lautrec kūrybą kaip jo asme
ninio gyvenimo išdaigą. Tai to 
laiko Paryžius, kuris jau nuo 
Maupassanto iki Tristan Ber- 
nard buvo traukiamas “gyven
ti” cirkuose, kabaretuose, ka
vinių koncertuose, atletų klu
buose ir teatmose. Dailininkai 
dabar daugiau, negu impresio
nizmo kūrėjai, traukė į gamtą 
ir į “gyvenimą” 
temų jieškoti. 
trec šią nuotaiką jau rado. 
Moul'n de la Galėt ir Moulin 
Rouge jau buvo žinomi Renoi- 
rui, nors kaikurie autoriai šią 
nuotaiką ir pavadino “Lautrec 
dvasia”.

O koks piešėjas! Rodos ne
kaltos linijos paskaito, bet, žiū
rėk, jau mėtosi ponios paries
ta nosis, arba ištižusių geidu
lių pilnutės lūpos, tai vėl be- 
gėd'škai nusiteikusios akys.

Goya “eaprichos”, taip pat, 
sarkastiški piešiniai ir, taip 
pat, genijaus piešiniai, tik Goya 
piešiniuose girdisi klaikus, bai
sus, iki kaukimo juokas, tai 
Mefistofelio ir Demono juokas, 
— Toulouse-Lautrec (kaip ką 
tik sakiau) — šventojo juo
kas: — Gerai, gerai, kad tik 
galas būtų geras...

Paroda puikiai reprezentuo
ta, gausu eksponatų iš visų jo 
kūrybos laikotarpių ir žanr-ų 

sau natūralių piešiniai, plakatai, grafika ir 
Touluose-Lau-. aliejus). Labai patartina ap

lankyti.

įstatymai Sovietų 
Sąjungoje

Vienas įžymiųjų pasaulio ju
ristų, Hans Kelaen parašė ne
seniai išėjusią knygą ,-The Co- 
mmunist Theory of Law” (Ko
munistinė teisės teorija), ku-' 
rioje faktais ir citatomis įrodo, 
kad dabartinė Sovietų Sąjun-! 
gos juridinė (teismų) sistema,! 
matyti, ir toliau pasiliksianti 
diktatūros įrankis. Leninas at
virai sakė, kad teismų veikla 
turinti būti paremta nuoga pa
jėga, kurios tegul joki įstaty
mai nevaržo. Laiške komisarui 
Kuraičiui jis sakė: j

“Teismams nėra skirta iž-.rorą įamžinti ir padaryti prin- 
stumti iš mūsų gyvenimo tero- cipiniui legaliu.” 
rą. Ne — jų uždavinys yra te-Į V.

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (checking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAIN STATE BANKAS yra atsižjTnėjęa savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.60 apdrausti Federal Deposit Insurance 

Corporation, IVashington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 3, Illinois Tel.: Vlrginia 7 - 6430

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNCNA-S

0402 S. Falrfleld Avė., Chicago M 
(S-člas augštas, durys po kairei, arti 
6S-člos gatves Ir Caltfoinla Avė.) 

duoda tremtinys prlei karą baigęs
Čikagos universitetą.

1 dol. et. vai. — privačios.
VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI

Leidykla PAŠVAISTĖ išleido naujus religinius muzikos kūrinius
ADORAMUS TE — mišriam chorui 
ir BENEDICTUS — moterų chorui

Parašė Julius ŠTARKA
Abu kūriniai išleisti viename leidinyje. Kabu $1.50. ^Gaunami kny

gyne LAIMA, 835 Union Avė., Brooklyn 11, N.Y.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Ave>.

Chicago 8, III.

STASYS METRIKIS
Savininkas ir krautuvės 

įsteigėjas

NUO SAUSIO 

MŪSŲ
1 D., 1956 M. 

TAUPYTOJAI GAUS

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

WiUow Springs, Illinois

jJKŠTESNIUS
AUDYKLA JUOSTA

Sav. Kazys Prišmantaa

1805 West 46 Street
Chicago 9, III.

Telef: LAfayette 8-8085 
Gamina Juostas, takelius, juostele* 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms. Taip pat 
gauti tr knygų.

illl

Jau virš 15 metų sąžinin
gai patarnauja lietu
viams, parūpindami švie
žius jr skanius produktus. 
Todėl geriausi žmonės- 
kaip eiliniai, taip ir pro
fesionalai —- iš arti ir toli 
lanko

METRIKIŲ 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVĖ
1804 Wtsl 471h Str.

Artt AVood Str.
Chicago 9, Illinois 

Telef. YArds 7-8393
VYRIAUSIA- LIETUVIŠKŲ 

VALGIŲ BŪSTINE

The Photographer To
LOVELY BRIDES Everyv/here

PCRTRAITS • CANDIDS
3213 S. Morgan St YArds 7-5858

Coum« by M art ha
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JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th Si., Tel. LA 3-9670 1
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District investnient taupo
mos sąskaitos gali jums pelnyti 
iki 20% augšt'esnius dividendus 
negu paprastos. Mūsų naujieji 
iš anksto apmokami certifi- 
cates teikia ilgalaikį didesnį pel
ną.

Saugus, be svyravimų inves
tavimas Agency of the Federal 
Government apdraustas nuo 
bet kokių nuostolių.

Galite atidaryti investavimo 
taup. sąskaitą įnešant $100 ar
ba daugiau indėlių po $100. Di
videndų čekiai siunčiami kas 
šeši mėnesiai.

Iš anksto apmokami certifl- 
cates yra parduodami blokais 
—10 po $75 už c e r 11 f i c a t e. 
Kiekvienas $75 investavimas 
pasieks pilną certlficate nomi
nalinę $100 vertę po 98 mėn.
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Mes siunčiame apdraustus siuntinius Į LIETUVĄ.. Ukraijlną. Rusiją ir 
vlpus Rytų Europos kraStus. Pradedant 1956 m. dldelč nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J KAMIENSKI
J A N I Q U E TRADIN6 C0.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
RAPORTO FIRMA.

2314 W. Chicago Avė., netoli Oakley Avė., Chicago 22, III. 
Telefonas — BRunsnirk 8-6780.

Persiuntimo Ir muitų mokesčiai apmokami miksų Įstaigoj. šeimos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite Į mūsų Įstaigą 

dėl informacijų Ir kalnaraščių.
įstaiga atidaryta kasdien, šeJtad. ir sekmad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

'S ----------------------- -

F U E L O I L
RANGE & FURNACE OIL 

Call any time

I CALUMET 5-6475 or 6479

BLUEFIRE OILS

-------- ' -Z ... . ■■■■ - -

I

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
T8vų Marijonų Kongregacija, a. a. Arklvye U 
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia į 
pas save kandidatus Į kunigus. TSval Mari- J 
Jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe 
Dievui leidžiant Jie darbuosis tr Lietuvoje 
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraSčius- 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai: 
darbuokltčs po Paneles švenčiausios vėliava: 
stokite J Tėvų Marijonų Kongregaciją; raSy 
kitę noviclų vedėjui. Laifike pažymėkite kiek 
mokslo baigCte, klek amžiaus Ir koks svel- ( 
katos stovis. Lalžką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BŪTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Krngregacija kviečia pas save kandidatus Į brolius, kurie j 

dirbtų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raStlnčse. 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką kok} amatą Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą tr sveikatą Dievui Ir Panelei šven
čiausiai Tapkite Broliais Marijonais. Husiraftykite su novtcijato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj Ir užbaigtus mokslus.

MASTElt OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINABY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOISPlttMCT SAYINCS

.tusiem
and IOAN ASSOCIATION * * .

3430 South Halsted Street
CL iff «id« 4-0104

JOSIPH M. MOZBUS

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

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums poliau per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI Šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BOND1NO COMPANT 
AMERICAN INDEMNITT COMPANT
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S INDEMNITV COMPANT

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 
MAS8ACHU8ETT8 FIRE A MARINE INSURANCE CO.

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL A88URANCE COMPANT

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVER8AL INSURANCE COMPANT

WE8TERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WE8TERN CASUALTT & 8URETT COMPANT

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrltera"

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

'Ktoooooooooooooooooooooooooooooooooooocooneoooooooo.M

K. fiASIŪNASM„XT»v
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSAM1 AVCHUE 
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpubJic 7 - 6323
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Dr. Kaškelio Komunizmas be kaukes Amerikos tikslas
Jusdami, kad ateities vado-

Bolšeiizmo agresyvumas ir, tuvoje. Paduodama visa eilė f ak prieš komunizmą. Jis rašo: Įvavimas mums priklauso, it
imperialistiniai kėslai mūsų au-Į tų, kaip sovietų pasiuntinybės — Turėtume daryti visa, kadj^els^» mes praeitį lyg nubrau- 
toriams sudaro vis naują pas- nariai palaikė ryšį su Lietuvos atvertume laisvajam pasauliui

i

kiame. Kaikur juk turėjome ta

še. Leiskime tik jam per muši 
kalbėti. Ir nepamirškime, kad 
prmusyk žmonijos istorijoje 
tautinė savynauda mumyse yra 
iš tikrųjų beribė mielaširdyatė,

Fotografijos istorijai
Amerikoje pasirodė Helmut 

Gernsheim veikalas “The Histo- 
ry of Photography”, kuriame

nupasakojama fotografijos me
no istorija nuo vienuolikto 
šimtmečio iki 1914 metų. Kny
ga turi 359 pusk, kainuoja 
$16.50.

komunistais. Betardant 1920 m. Į akis .ir įtikintume jį- kad komu- 
suimtus komunistų agentus Ro- nizmas, tas modernusis Džingis- 
žę Žilinskienę ir Ovsiejų Kacą, kanas, stovi prie jo durų. kad 

kos žemyno galuose: pietuose buvo susekta, kad sovietų pa-' jis, kaip pasaulinis pavojus, gra- 
(Uragvajuj — Argentinoje) iš- siuntinys Akselrodas padėjo iš so visų tautų, valstybių tvar-

katą rašyti šiuo klausimu. Ne
seniai ta tema po lietuvišką ler 
dinį atsirado abiejuose Ameri

, ...... . nes negalima daryti gero Ame-kus praminti ir iš senųjų vagų .. . 7 .. , °° nkai, tuo pačiu sykiu nepada
rant gero visam pasauliui.išs mušti. Todėl sakome — bū

kime mokytojais būsinčioms 
kartoms, ne mokiniais mirusių
jų. Ateityje kartų bus gausiau,

leista J. Venckaus knyga “Ko- Maskvos gabenti revoliucinę Ii- kos sunaikinimu... Toje kovojeĮ negu praeityje, nes pasaulis 
munizmo pagrindai”, o šiaurė- teratūrą. Savo agitatoriams so- negali būti žiūrovų... Čia kas:tar jaunas nei pusamžiaus
je (Kanadoje) pasirodė dr. Juo- vietų įstaigos išdavinėjo klas- neina su antikomunistais, tuo!nePasie ?s-
zo Kaškelio knyga Komunizmas! totus Lietuvos pasus ir siuntė pačiu prisideda prie komunistų...! s verf?ij°s pasprukęs
be kaukės (išleista Montrealyje, 
116 pusi.).

Šiame veikale surinkta itin 
daug informacijų, ypač kas lie
čia Lietuvą. Pradžioje duoda
mos bendrosios žinios apie ko
munizmą: jo aptarimas, istori
ja, organizacija siekimai, veik
los metodai, apibūdinama komin 
tsrnas-kominformas, komuniz
mas ir tautiškumas, komuniz
mas ir religija (cituojamas “An- 
tireligiozniko” pranešimas, kad 
1929 m. Rusijoje uždaryta 423 
cerkvės; iš jų 156-se buvo įreng
ti kinai, teatrai, 38-se mokyk
los, 14-je kooperatyvai, 10-je 
įrengti veterinariniai punktai, 
29-nios sugriautos, kitos tuo tar 
pu buvo paliktos be jokios pas
kirties).

Komunistai ir ateistai

Autorius skelbia įdomų fak
tą, kad “iki 1938 metų antireli
ginei propagandai užsieniuose 
kominternas buvo sunaudojęs 85 
milionus aukso rublių... Vien 
1938 metų viso pasaulio ateistų

Izra-
su literatūra ir pinigais į Lietu- Kiekvienas, turėdamas atlikti i eJ‘s senovėje nėjo eg ptėnų ke- 
vą. Autorius net skelbia: i savo kovos su komunizmu pa- ^am buvo duotas kitas,

— SSSR pasiuntinybė buvo reigą, praktiškai ją turi vykdy- ‘us‘'us ir uždavinys,
intensingai pradėjusi pinigais ti pirmiausia savo srityje, tai ^es’ amerikiečiai, esame mūsų 
remti įvairius kairiųjų pažiūrų yra, toje pozicijoje, kurioje jis dienoms parinktas naujas Izra- 
moksleivius, praktikoje vien žy- yra. Taip, pavyzdžiui, mokyto- e.is -j- nesti pasauliui šventąjį 
dus. Kiek žinia, tokių SSSR pa- jas mokykloje, gydytojai ligoni-
siuntinybės “stipendiatų” 1921 • nėse ir apskritai turėdami rei' 
metais Lietuvoje buvo net 400 kalų su pacientais, žurnalistai

visų laisv ų indą. Pradžiai Die-

c?

Iš amerikieč'ų rašytojo Her- 
man Mellvile, 1850 metais pa
rašyto “White Jacket”.

V.

Nauji televizijos įtaisai

General Electric bendrovė iš
rado naują televizijos lempą, 
sudarytą iš keraminio tuščio 
indelio su titanijaus žiedais. 
Įtasas labai mažas, pigus ir jį 
galutinai pritaikius atsiras nau-

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 

dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3%.

STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga visoje Amerikoje

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation

JUSTIN MACKIEWICH, President and Manager

vas davė didelį, nuo vieno van-i j°s Salimybės televizijai užka
riauti visus namus.

asmenų (p. 76).
1921 m. Žaliakalnyje buvo ras

ta ištisas sandėlis sprogstamo
sios medžiagos. Sekančiais me
tais komunistai savo konferen
cijose įvykusiose Kaune ir Ra
seiniuose svarstė, ar neįvesti te
roro prieš asmenis, veikiančius 
prieš komunistus.
Kompartijos istorija Lietuvoje 

Knygoje autorius duoda su
glaustą Lietuvos komunistų par 
tijos istoriją. Pirmasis komu
nistų branduolis Vilniuje buvo 
sudarytas 1918 m. pradžioje; tų

spaudoje, darbininkai savo dar
bovietėse.. — J. Pr.

Žemės amžius — 5 bilioni
Jau baigėsi spėjimų laikotar

pis apie Žemės amžių. Dabar 
turime galimybės jį gana tiks
liai apskaičiuoti. Kolumbijos 
univers'teto Lamont Geologijos 
observatorijos mokslininkai dr. 
George L. Bate ir dr. Kulp 
skelbia, kad jų apskaičiavimais 
Žemės amžius yra apie 4,800,-
000,000 metų. Tie geochemikai 

metų vasarą iš komunistų buvo Pavo apskaičiavimus padarė 
sudaryta “Lietuvos ir Baltaru- naudodamies’ turimais duome- 
sijos socialdemokratų darbinin-! nimis, — leidžiančiais apskai- 
kų partija”. : čiuoti per kiek laiko uraniumas

Kaip kominternas stiprino sa- Į pavirto dabar žemėje esančiu

denyno iki kito, ir platų sau- 
sažemį, o toliau pasiūlė pri
glausti visus politinius pago- 
nus, kurie tik pr.'e mūsų išga
nymo indo ateis, kruvinų prie- 
spaudų neverčiami, žmonija iš 
mūsų laukia didelių, Dievo skir
tų dalykų, o savo s eloje ir jun
tame didel'ų dalykų. Kitos tau
tos neišvengiamai mumis pa
seks.

Mes pasaulyje primtakūnai. 
Mes eiguliai kirsti naują taką 
į naują, mums pavestą pasaulį. 
Mūsų nekalta jaunatvė — mūsų 
stiprybė. Mūsų nepatyrimas yra 
mūsų išmintis. Kuomet kitos 
šn'bžda, mūsų balsas aiškus. 
Tiesa, ilgai abejojome ir netikė
jome į politinio mesijaus atėji
mą. Bet jis atėjo; jis — mumy-

$ DREAMER g
Wake up and come to us for 
your new positipn. Get out of 
your present rut, choose your 
location and plan your future 
with us.

PAGE PERSONNEL
3149V2 N. Central

PEnsacola 6-2163 (my) 
MRS. tVHITE

DOYLE SALVAGE

Papers — Rags — Metals 
Stovės — Old Iron 

Usable furniture, Plumbing 
ARmitagc 6-2576 cr 6-5959

sąjungos kongresui, kuris įvyko ; vo veiklą Pabaltijo valstybėse, i švinu.
Londone, Maskva buvo asigna 
vusi 2 milionus aukso rublių.
Savaime suprantama, jog tokios 
sumos buvo skirtos vien šie- paskyręs 50,000 aukso 
kiant, per žmonių religingumo (p. 97).

matyti iš to, jog 1927 metais! 
komunistinės propagandos rei- į 
kalams šiuose kraštuose buvombiių Vestuvių nuotraukos 

Augštos rūšies fotografijos

RELIABLE P A C K A G E 
SERVICE

3351 W. Davison (arti Dexter) i 
DETROITO GYVENTOJAI Į A 

Mes persiunčiame siuntinius jū-! nerkraustvmus 
sų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, PerKrausiy*nua 
Rusijoje, ir t.t. 1 iš tolimų ir artimų atstumų.

M O V I N G
BENIULIS atlieka įvairius 

ir pervežimui

įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai 
po pietį). Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

SMAIIII IKIltlIAI, SAVINAS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
įif 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 >'
* PHONE: Vlrginia 7-1141

LIŪDESIO valandoj 
&sfcift

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros alr-cond. koplyčios
RKpabU* 7-8606 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime
koplyčią arčiau jūsų namų.

silpninimą, sudaryti kuo daugiau 
sau šalininkų nekomunistiškuo
se kraštuose” (p. 52).

Kompartija Lietuvoje
Autorius surinkęs įdomių sta

tistinių duomenų apie komunis
tų partijos sudėtį Lietuvoje:

— 1940 metų pavasarį, prieš 
okupuojant komunistams Lietu-' 
vą, komunistų eilėse, priskai- 
tant ir "komjaunuolius” ir “Mop 
ro” organizacijos narius buvo 
viso 1.362 asmenys. Iš jų a) 
prie Lietuvos komunistų parti
jos priklausė 616 nežydų ir 317 
žydų, viso 933; b) prie komu
nistinio jaunimo: 54 nežydai ir 
137 žydai, viso 211- ir c) prie 
“Mopro” — 79 nežydai ir 139 
žydai, viso 218. Kitaip tariant, 
iš 1,362 komunistų 613 buvo žy
dai... Tų 1,362 asmenų tarpe bu
vo 230 moterų, iš kurių net 176 
žydės (p. 63).

Autorius paduoda net lentelę, 
nurodančią kiek komunistų bu-

Mūsų specialybė

Prccin Photo Studio
INC.

EDVARDAS ULIS. sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

Autorius primena, kad tik per 
vienerius pirmos okupacijos me.j 
tus bolševikai iš Lietuvos iš
gabeno apie 60,000 geriausių lie
tuvių, kad į kalėjimus NKVD 
per pirmus metus buvo sukim-> 
šusi 12,000 lietuvių, iš kurių Į 
apie 2,000 žiauriai nužudė.

Kovon!.
Paskutinį veikalo skyrių auto-, 

rius pašvenčia keldamas kovon. NUO UŽSISENEJUSIŲ

_ j SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

atvirų odos ligų
kokia yra

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

Ar valkas paliegę*. nejudru*, piktus? Ne
valgo ar nemiega? Gydytojau žilio, kad 
&i« nuailpimas gali būti nuo įvairių pri*»- 
ža^«iij. Tikroji priežastis dažnai gali būti 
perisialtini* su liūtėj imas pasekmėje blogo 
įpročio ar dietos. Šiuo atveju “Gomozo” 
gali būti reikalhiga*. Kaip ir pagal d-ro 
receptą gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
•’Oomozo” statė yra kalcius mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie; i) ramina ir 
šildo sutrikusį skrandį, 2> atleidžia vidurių 
išpūtimo skausmus; 3) sutelkia neskubt- 
Mantf palengvinimų, nuo sukietėjusių vidu
rių. kurie yra priežastini aukščiau tfivar. 

,, i •_____ _ i . z i dintų simptomų, švelnus. Gero skonio. I$-\o kuriamo apskrityje (p. 66). parduota ui* 20.000,000 honkų.
! dydžio bonka $1.66 vaistinėse. Bandykit©

SSSR pasiuntinybės veikla j !<1«
' Jei .ffiB', vaUtln* neturi. to<l paiMųnkltn J) 

. | už 11 oz. bouką (su Jūsų vardu, adresu)
apie šiuo adresu: GOMOZO, l»cpt.'871-31 

<541 N. llatenswood A) e., Clitcngu 
10. m.

Lietuvoje

Gana platus skyrius 
SSSR pasiuntinybės veiklą Lic

Kovodamas su nufaufėjimu, skaityk kultūros žurnalų

AIDUS
“/Vidai” padės apsaugoti išsineštąją lietuvybės liepsną, 

gyvenant be tėvynės.

Prenumerata: visur 6 dol. metams

Adresas: 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti Ir naktimis
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 

| niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimų, ir skaudėjimą, senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų, ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios Odos dedir- 
vtnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. *1.25, ir *3.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc..Ga 
ry. Ind.irDetrolt, Ml- 
cbigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 
618 W. Eddy St. Chicago 34, UI.

Skubus ir tikslas patarnavimas! 
Dėl informacijų šaukite:

TO 8-4658

Siuntiniai į Lietuvę
Lietuvių bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą IIAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garantija 
— pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO 

COMPANY

4426 S. Roekwell St. 

Chicago 32, III.

Tel. YArds 7-4337

Tel. BI. 7-7075 arba 

RE 7-9842

1OE3O1 1OCU01
Tclef. REpublic 7-5803 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovas
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST (S3OD STREET 
Tel. PRospeot 8-0833 Ir PR 8-0434

JOHN F. EUDEIR1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 Soufh Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ii LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambuląnsų patam*- yfSr Mes turime koplyčia*-
/ima* dieną Ir nak- visose Chicagos u

t|, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
mus. mojau patarnaujam

PETKA) 0IELIUKA3
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfeyette 3-3572

3307 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Didžiausias lituanistikos židinys, lietuvių kultūros paminklas

1» suprojektuotų 'JO—JI tomo septyni jau išspausdinti, kili rengiami. 
Redaktoriui vistj LE ruošinio darbą pitgal atskiras raides pasiskirstę 
iki gulo.

Laikas įsigyti, nuo \ III louio LE bu» spausdinama tik prenu
meratoriams.

Lengvos sąlygos: įmokėjusiems bent už vienų tomų, visi išėjusieji 
lomai Munėiunii iš kurto. Likusios sumos mokėjimus išdėstomas užsisa
kiusiam priimtinomis dalinus. Vieno tomo kuinu J.A.V. $7.76, visur 
kitur $8.00.

L/.oiikyniHi siųsi nu šiuo adresu:
J. KAPOČIUS, LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA.

266 C Street, South Boston 27, Mass. 
PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS!

IS arti ir toli baldų

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilnu np- 
ilrauila. Pigus Ir sąžiningas 
palariuiv imas.

R ŠERĖNAS
15 UI S. \Voori St.. Cliieugu »,

Illinois, tel. M 7-2973

PETRAS P. GURSKIS
659 Weat 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS
177 WOODSIDE Rd., Riverelde, III. Tel. OLympic 2-5245

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
J. MIGLINAS

Telef. — HUmbold 6 1038
Se

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR. NELSOM

— 8AV7NTNKO -

8AINT CASIMIR
MONUMENT CO-

S9I4 Wetf II ltd Street
Vienas blokas ano kapinių.

DitfilsnsiM paminklams planų 
pasirinkimas mieste.

Teiti. CEdarcrest 3-633S

POVILAS L
3354 S. H ALSTED STREET

RIDIKAS
TeL YArds 7-191L

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. ŪOth AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWIC2
2424 W. 69th STREET REpublic 7-12131
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672,



t

8 £ĮENKĄST1$ ČfrĄfcGAS, CHICAGO, m^LBOIS SelUtfiąpis sausio 22 2258

OWWBfAS
IKSailK3SIIKS$IIK33'U333IIKSi<llŠŠ

Redaguoja ST. SEMENIENC, 3130 S. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. Dftnube 6-6887; Virgiui* 7-0618

Ko. 25
Ha, 106

Baisioji nelaimė i skaudi visiems, o ypač velionės
Todėl visi, kuriems yra tekę' nl“n es‘e,'*s- Atsventus sidabri- 

- „ . .. t ją.geriau pažinti, buvo tiesiog! nes VC3tuve8> ižleidus duktė! į,;
A. a. Mariją Skardziuvienę prisimenant pritrenkti išgirdę, kad 1955 m P03 La^atnimu ir rūpesčiu

GRAŽINA BABRAUSKIENfi, Cicero, UI. gruodžio 13 d. Clevelande tra- j ^'ru‘ bai^s naujuosius moks-
giškai žuvo taurioji mūsų tau-! Ud blame krašte ir kitus reika- 

Marija Krigerytė - Skardž u*! šeimos. O buvusios “Aušros” tetė Baisioji nelaimė įvyko ’Us Padėjus po truputį ap-
vienė gimė 19C2 m. kovo 1 d. merg. gimnazijos mokinės, ma- ank.-‘tj rytą. Laukdama iš prie-1 l5tvarltyt1, Jau buvo besutvyks-
Daugelaičių km., Kybartų vis., ■ nau, ir dabar pasakyti}, kad kiQ pravažiuojančio vieno auto- siok.os tokios vilties spin- 
Vilkaviškio apskr. J!’----- ‘ ..„u^a a—a ,h:.......

Susipažinau su ja 1934 m. 
rudenį, kai abi buvom paskir-

Su saule akyse ir širdyje

didžiausios jų laikų buvo dvi mobiiio gatvės vdury stoviu- buliai, velionė jau ėmė dž’aug- 
* " ’ ’’’ velionė buvo užkliudyta t's mažyčiu palengvėjimu, iršventės: viena kai buvo iškil-; 
rningai sutiktas ir kaliovažiuojan..5tai, kelių sekundžių smttg.u

“ TilŽiS -atVyk?S «o kito automobilio. Nuvežta,"’.1”3 buV0 niekais PaVer3ta
* ° i noal/oitnr, aižai, . 'J paskaitos skaityti Vydūnas, oi... . , .. ... . ,. [Taigi staiga mirtis sutiko jąčių gimnazijų mokytojomis: J- ’n(rojl _ Bt,,.nardui Rrazdžio-.' llgomnę' po kehol,kos m"’uf «, svečiame kraite, nesulaukusi

l? ° be™1U,k’?,B1“n-!niui atsilankius pasidalinti sa- 0 ™-4 »<"> dldii'‘ 8alvos ir «’ į svaioto grįžtamo dienos.
' n’ 1,1 tų kūlio sužalojimų. i Tesie jai palaimėta ramybė

Tokia staigi mirtis baisiai amžinybėje. I
o aš iš Vilkijos Iš laikraščių-■ . , , , . , . . ivo poezija,sužinojus, kad mudvi busim 
bendradarbės, ja labai susido
mėjau, nes neseniai buvau bai
gusi universitetą ir jau pažino
jau prof. Skardžių.

Kai p’rmą mokslo dieną pa
mačiau lėtokai į mokytojų kam
barį įeinančią augštą, apytam
sių plaukų mokytoją, man la- 
fc'ausiai patiko jos didelės, mė-1 
lynos, nuoširdžiai besišypsan
čios akys. Priėjusi prie manęs, 
ji mė liai užkalbino, ir mudvi 
susipažinom. Po pamokų ji man 
pasiūlė kartu grįžti namo, ir 
taip prasidėjo mudviejų drau
gystė. Greitai ji ėmė mane 
vardu vadinti, bet aš niekad 
nedrįsau taip į ją kreiptis ir 
ne tk todėl, kad ji buvo už 
mane vyresnė, su didesniu sta
žu ir profesoriaus žmona, bet 
iš jos dvelkė kažkas motiniš
ka — gal ir nesąmoningas no
ras kitus globoti.

Vėliau, man ją arčiau paži
nus, šis jos būdo bruožas dar 
iab>au išryškėjo. Matydavau,

. , , , staigi mirtisKieto darbo kelias

Nors tiesiog negaliu įsivaiz
duoti Skardžiuvienės nesišyp- 
sančios, bet ir jos gyven’mas 
buvo viena vargo, nuolatinių 
rūpesčių ir kieto darbo kelias.,
Iš prigimties būdama labai stro- j 
pi ir didžiai sąžininga darbi-1 
ninkė, visados visuomeniškai 
nusiteikusi, ji nuo pat mažens 
turėjo kovoti su gyvenimo sun
kenybėmis ir, tos kovos užgrū- 
d’nta, dirbti kitiems naudingą 
darbą.

Dar besimokant Vilniaus ‘ paskaitose aš aiškinu moterims, pĮ[uku nes Įjk ^petuku gali- 
gimnazijoje, jai teko patirti , kad geriau naudoti mažiau pud- ma išvį3ti tikrą jį. švelnią lūpų

Grožio patarimai
JUDITA METKIK AITC, Chicago, III,

Apie pudrą ir lūpų. dažus
Tinkamas pudros ir lūpų da 

žų naudojimas yra menas 
gražinąs moters išvaizdą, 
pagražinimo priemonių
yra išryškinti prigimtus veido

Po ružo reikia panaudoti tru
putį pudros, kuri turi atrodyti 
lyg švelnus tinklelis ant odos, 

Pa" bet nepadaryti vedo, lyg kau- 
kė. Naudok mažai pudros ant 

tikslas j gvarįOs padušk'ėlės arba vatos 
ir švelniai papudiuok veidą. Lū-

bruožus ir spalvą. Visose savo ( pag geriausiai reikia dažyti še.

žiauraus bado ir okupantų pa- : ros ir dažų, negu jomis per- liniją jr> be to, tai lūpoms ge 
niekinimo bei persekiojimų, bet i krauti veidą ir lūpas. Patricia riau
ii nepalūžo: ne tik sėkmingai! Vance, didžios modisčių mo- ’» . . . .,, z. • • , J I Ruzas ir lupų dažai turi de-kyklos vedeia, te gia, kad, nau-r . ,. ,. . , . •J .. . . ! nntis. Blondines su šviesia odadojant šias pagražinimo prie- , ., . . . ,. .J .1 , .. , turėtų pasirinkti vadinamąjąreikia siekti natūralu- . , , • ,ryškią raudoną arba minkštą 

rausvai raudoną spalvą.
iš ko "gyventi, todėlvisą laiką i Pudrą. šviesesnę už veido spal-Į Jei turi vidutinę veido spal-
užsidarbiavo ir stud'javo, o ša- v^- galima ją reikia pride-| va ir tamsiai geltonus, rudus

kaip nuoširdžia1’ ji rūninosi sa-’lia to, kiek suspėdama, dar j rinti veido spalvai arba naudo-■ ,Xi ja r^utoru j .aa ar, . rue
vo auklėtinėmis, kad jos už-1 veikė ir kitose srityse: buvo u truputį tamsesnius. Reikia ved) raudona spalva geriausiai
augtų tvirto būdo, taurios šir- studentų ateitininkų draugovės vengti ryškius oranžinius at- -n a-
dies inteligentės ir sąmonin-' ;r mūsų didžiojo kalbininko J. spalvius, nes toji spalva atrodo Į 

gos lietuvės. Ne kartą mačiau Jablonskio sekretorė, labai daug 'abax dirbtina, 
ją, jau inspektorę, mokytojų rūp'nosi K. Būgos laidotuvė-j Išblyškusiam arba labai švie- 
kambaryje apklausinėjančią nu- mis ir įvairiais visuomeniniais šiam veidui pasirink raudoną 

spalvą. Natūraliai rausvam 
veidui rinkis rudą pagrindą.
Švelniai tepk ir lygink kaklo 

Universitetinių studijų metu, link. Pagrindas turi švelnint

ba'gė gimnaziją, bet buvo veik
li ateitininkė ir skautė, eida
ma tose organizacijose atsa
kingas pareigas.

Atvykusi į Kauną, ji neturėjo

mones, 
mo.

Pagrindui reikią pasirinkti

sikaltusias mok'nes, bet nie
kad nepastebėjau jos neteisin
gai sprendžiant ar supykusios.

Istorikui Šležui susirgus

reikalais.
Po ilgokos ligos

Bet kam atsidūrus nelaimėje,
ji buvo smarkiai susirgus’; jai 
buvo padaryta pavojinga gerk-

velionė skubėdavo kaip galė- j lės operacija, todėl po ilgokos
dama padėti. Prisimenu, kai 
sunkia’ susirgo mūsų gimnazi
jos mokytojas, jaunas istori
kas Paulius Šležas. Skardžiu- 
vienė rūpinosi, kad jis ir ligo
ninėje jaustų savo bendradar
bių nuoširdumą: kad būtų lan
komas, gautų reikalingą papil
domą maistą, gėlių, kurias j:s

ligos turėjo ilgesniam laikui 
nutraukti studijas ir išvykti į 
tėviškę sveikatos sustiprinti. 
Pasitaisius grįžo į Kauną ir to
liau tęsė savo darbą.

1930 m. birželio 28 d. ji susi
tuokė su prof. Pranu Skar
džium, su kuriuo buvo susipaži
nusi bedirbdama pas J. Ja-

labai m€go, ir būtų moraliai blonskį. 1935 m. juodu susi- 
stiprinamas. Jam mirus, Skar-: laukė savo vienintelės dukters 
džiuvienė globojo ir guodė jo Dalios, kuri neseniai prieš moti- 
nelaimingą motutę, o vėliau nos mirtį ištekėjo už inžinie- 
rūpinosi surinkti lėšų pam'nk-, riaus. Po sutuoktuvių, kaip 
lui pastatyti. ‘ jau žinome, M. Skardžiuvienė

Pati būdama silpnos širdies,' nemetė savo pedagoginio dar-

odą uždengiant visas dėmes.
Pagrindą išlyginus, užtepa

mas ražas, kuris turi imituoti 
skruostų prigimtą raudonumą 
ir nuskaidrinti akis. Ruzą rei
kia labai atsargiai ir švelniai 
tepti, nes, jei perdaug naudosi, 
atrodys dirbtina. Kremin’s ra
žas yra geriausias, nes lengviau
siai derinasi
ružu, reikia pirmiausia ružo 
tašką užtepti skruostų vidury
je truputį tol au už akies lėliu- 
tės ir švelniais bruožais tepti iki 
plaukų linijos.

Tamsesnės odos spalvos — 
juodaplaukėms geriaus’ai tinka 
melsvai raudoni dažai ir ražas.

Labai tamsios lūpų dažų spal
vos nebe madoje.

Išmokti tinkamai naudotis 
šiomis pagrąžinimo priemonė
mis reikalauja la:ko ir kantru
mo. bet rezultatai tai pateisina.

Dar kartą noriu padėkoti už 
’aiškus ir priminti, kad rašant 
laiškus pačiame laiške pažymė
kite savo adresus, nes vokai 
dažna’ pasimeta ir tada nėra, 
kaip atsakyti į laiškus.

★ Marijos Augštesn. mokyk

los mokinės sausio 22 d. 9:30 
Tepant veidą su; ryto per kanalą 2 iš CBS sto

ties davė televizijos programą. 
Dainavo mergaičių choras ir pa
rodė gyvus religinius paveiks
lus. Muziką paruošė jų moky
toja sesuo Bernarda.

dažnai save užmiršdama, gy
vendavo kitų. vargais ne tik 
L’etuvoje, bet ir Vokietijoje, ir 
jau Amerikoje, tai padėdama 
butą susirasti naujai atvyku- 
siems lietuviams, tai savo gilia 
paguoda ir parama nelaimės 
ištiktiems (pvzd. staiga miras 
Karosui ir likus jaunai žmo
na’ su trim mažais vaikučiais), 
tai surasdama kitiems darbo 
(pvz. generolui M.).

Nebuvau dažnas Skardžių 
šeimos lankytojas bet iš nu
girstų jos te’efoninių pasikal
bėjimų su namiškiais, iš kaiku- 
rių jos vyro pasisakymų ir sa
vo pastebėj'mų susidariau įspū
dį, kad ji buvo tikrai pavyzdin
ga motina ir žmona.

Jos didžiausias laimėjimas

bo: ji sėkminga’ mokė ir auklė
jo jaunąją kartą ligi pasi- 
raukdama į Vakaras.

Fabrike tremtyje
Gyvendama Vokietijoje, kurį 

’aiką turėjo sunkiai dirbti fab
rike ir iškęsti daugybę bom
bardavimo pavojų. Atvykusi į 
šį kraštą, j’ negalėjo pritaikyti 
savo specialybės ir todėl turė
jo sunkiai dirbti vienoj univer-, 
''■alinėj krautuvėj. Bet ir šito-' 
k oše aplinkybėse M. Skardžiu-1 
vienė pasiliko kas buvusi: nors 
būdama visados pavargus’, ji 
visur gyvai prisimindavo kitų j 
vargus.

Artimo meilė ir gyvieji tau
tos reikalai, galima sakyti, bu
vo neatskiriama jos visos būty
bės dal s: visada gyvai reaguo-i
davo tiek į visos tautos bei 

Savo didžiausiu laimėjimu ji visuomenės, tiek į paskirų žmo- 
laikė universiteto ba'gimą ir nių vargus ir šiaip visokias ne- 
labiausiai brangino mokslo ir geroves. Beveik nebuvo nė vie- 
meno žmones. Gal dėl to jų no žymesnio visuomeninio ar 
šeimos, kiek žinau, artimiausi kultūrin o lietuvių susirinkimo, 
bičiuliai buvo profesorius M. ’ minėjimo ar pobūvio, kuriame 
Birž škos, Krėvėg ir Sruogos, nedalyvautų M. Skardžiuvienė.

MADŲ PIEŠĖJŲ STIPENDIJŲ VARŽYBOS

čia ]»anulytos dvi Ininiūtojos (iŠ Arizonos ir Ncw Jcrse.v), gHViisios 
dviejų metų stųiendiją studijuoti madų pie’.iiną-kūi'imi) lVnshingtono 
universitete, St. Izouis. 1956 metais bus suteiktos dar dvi dviejų metų 
studijų stipendijos. Stipendijos (be to, dar duodama daug įvairių pre
mijų) irrieinvnioa visiems aukštosios mokyklos ]>eskut:nė8 klasės moki
nėms. Informacijos dėl stipendijų galima gauti šiuo adresu: Forest 
City Manufaeturing Company, St. Louis 3, Mo.

DEIMANTAS puses miltono vertes

Doluies vrray, kino aktore, vaidinanti Lalutne naujame MG M muziki
niame filme “Kisinet”, dėvi kaip tiarą 99.52 karatų deimantą “Per
sijos šachą , įvertintą daugiau, kaip pusė miliono dolerių vertės, šis 
geltonas akmuo tikrumoje priklausė Taj Maltai statytojui, šachui 
» elitui, bet iš Indijos buvo paimtas į Persiją 1737 hl. Nugalėtojo šacho 
Nndir. (Ii Persijos vyriausybė padovanojo Šių brangenybę Rusijos ge
nerolui V. D. Starosselky, kuris pardavė ją, atvykęs į šį kiaštą jter 
Pirmąjį Pasaulinį karą.

APIE KAILIUS PRAKTIŠKAI MOTERIAI
Upraeitame “Moterų Gyveni-, liūs tam tikram periodui — jos 

mo” numeryje nusakėme, kad griežtai vengtinos. Praktišk'au- 
populariausi kailiai paskutiniais šia yra pasirinkti “klasinį” ir 
metais yra žebenkštis (mink), kintamą stilių, kuris, su men- 
karakulis ir muskrat. Prieš tai kais pakeitimais, buvo madoje 
gi dominavo kailių rinkoje įvai- ‘ jau kokį deš’mtmetį ir greičiau 
rios lapės, k’rptas vebras, ruo- šiai dar tiek pat bus madoje, 
uis ir meškėnas. i Toks apsiaustas būtų laisvas, ne

Paprastai, geriausias patari-j i taliją įimtas, truputėlį “kvol- 
mas yra pirkti kailius, kurie yra dotas šonuose ar per vidurį, su
popularūs, bet ne reti bei nepap
rasti, o taipgi pasirinkti gero3 
kokybės tok'os rūšies kailių, ku
rią įstengi sumokėti, nei men
kos vertės brangesnių kailių. 
Įstatymo reikalaujamoji etiketė

MOTERŲ VEIKLA
★ Amerikos Lietinių Katali

kių Moterų Sąjungos 46-toji

1 kuopa išrinko naują valdybą 
šiems metams. Pareigomis pasi- 
skii-stė sekančiai: pirmininkė — 
Vicki Leone, vieepinnininkė — 
Harriet Nnurocki, finansų se
kretorė — Helen Gorčius, re- 
kordavimo sekretorė — Berni- 

ce Savickus, susirašinėjimo se
kretorė — Berenice Kniber ir 
iždininkė Casimiera Kata u skus. 
Apostoliacinio komiteto pirmi
ninkė yra Virginija Balnis. Šis 
komitetas rūpinas’ siuntimu 
vaistų mišrioms, o taipgi dova
nomis ir kitkuo senelėms lietu
vių senelių prieglaudoje Orland 
Parke, III. Per šias Kalėdas, 
šios kuopos globojamos devy
nios senelės gavo š'lkines ska
leles.

Šios naulos valdybos iškil
mingas įvedimas įvyko sausio 
mėnesį, šioji dar visai jaunu
tė kuopa atšventė savo dviejų 
metu gyvavimą sausio 18 d. Per 
iškilmingą kuouos sukakt'es mi
nėjimą pasirodė naujai suorga
nizuota dainavimo grupė ir pa
čių narių pastatyta komediia— 
pantomina “Kunigaikštienė

įžengia”.
46-tai kuopai dvejus metus iš 

eilės energingai pirmininkavo 
sumanioji Ba’e Murray-Vaiku- 
tytė. dabartinė “Moterų Dirvos" 
redaktorė. Sekretoriavo (finan
sų) Marija šrupšienė taipgi 
dvejus metus iš eilės.

paprastom įstatytom rankovėm 
ir manketais, kurie gali būti la
biau ar mažiau atraityti, taip, 
kad gal’ma rankoves dėvėti ar-

★ Stasė Prapuole.aytė, “Mo
ters” redaktorė, atsiuntė iš Ka
nados raštą D. Augienei, A. 
Rūgytei ir St. Semėnienei, pra
šydama paskleisti taip Chica- 
gos moterų. Rašte sakoma, 
kad “Moters” pirmo numerio 
nebeturima. Bendradarbėmis 
kviečiamos visos lietuvės mo
terys, sugebančios valdyti 
plunksną. Aktyviai pasireiš
kiančios bendradarbės įeina 
“Moters” redakcinės talkos sąs-

ba kaip paprastai ligi riešo, ar- j tatan. Moterys prašomos rašyti 
ba kiek paraitytas su ilgom pirš- redakcijai cavo pageidavimus.

Įstatymai šiais laikais reika- tingm- Apsiausto pilnumas (va- “Moters” antras numeris išeina 
lauja, kad kiekvienas kailis, kai- dinamas “Mošas”) vidutiniškai ši mėnesį. “Moters” Nr. 3 me
no jąs daugiau $5.— turėtų eti- tu^tų būti tarp 75 ir 85 colių;; džiaga priimama ligi kovo m'ėn. 
ketę, kurioje būtų kailio pava- maz^au atr°dys labai biednai , ("15 d
dinimas, iš kurio krašto kilęs, ( ° daugiau prideda tik bereika- 
jei importuotas — turi turėti I Hngo svorio, daugiau kaino ja ir 
numerį, kuris sutaptų su krau- 1 !Sreičiau sensta mados atžvilgiu. 
tuVės buhalterijos knygose įra- Standartin's ilgis yra pilno ii- Lyon & Healy studijoje Chica 
šytuoju ir registracijos nume-; gurno kailiniai, bet ypač bran- gOs miesto viduryje. Dainavo 
ris to išdirbėjo, kuris tą kailinį gesniuose kailiuose yra madoje'visą eilę lietuviškų dainų. Se- 
rūbą (apsiaustą, žaketą ar kit- i vadinami 3/4 ir 7/8 ilgio apsiaus niau j' dalyvavo Sophie Barčus 
ką) pagamino. j tai. Jie tuom nepatogūs, kad

Etiketėje turi būti tik vienas J mažiau apsaugo nuo šalčio ir 
kailio pavadinimas ir pvz. toks i neapdengia rūbų nuo l’etaus ir 

sniego. Taipgi daugelis moterų 
patyrė, kad su trumpesniais ap-

_________  _____________ siaustais ne kiekvienos spalvos įties Metimo ministerija davė
raštelyje pažymėta. Jei rūbe suknelę gali dėvėti, o ir net jos naturalizacijos klasės demons- 
yra pavartoti tik tam tikro kai- pasiuvimą turi derinti prie ap-’ travim3- Dalyvavo dar du he
lio gabalai ar net vartotas kai- s'austo.
lis — pagal įstatymus turi būti Be paminėtų apsiaustų dar uvęs tei®šjas.
...-„i------ , yra trumpi švarkeliai, palerinosj * Morta lais

žaketai ir lyg skaros apsigau- nanb Bernalmieste, Argentino- 
; bimui. Čia jau apie š'limą ir J.e’ šiemet baigė gerai mokyklą 

Naujos ir radikalios kailių maj praktiškumą nebetenka kalbėti, ir Savo mokytojos teises. Būda 
dos pasirodo kiekvienais metais nes viskas aukojama stiliui ir ma *r darbšti, ruošiasi to- 
ir išeina iš mados sekantį sezo-j grožiui. limesnioms studijoms,
ną. Tos mados padidina sąskai-; Kitą sykį paminėsime, kur, ★ Laureatės Birutės Pūkele- 
tas toms, kurios turi keletą kai- pirktis kailius, apie jų išparda-’ vieiūtės nuotrauka su aprašy- 
linių savo spintoje, betgi toms, ( vimus ir t.t, 1 mu buvo atspausdinta amerikie-
kuriog tegali įsigyti vienus kai- Aldona štrmulienė čių dienraštyje “Chicago Ame

rican”, šeštadieninėje la’doje.

★ Liucija Valatka — Prince,

muzikos mokytoja valdinėse 
mokyklose, turėjo savo rečitalį

nusakymas “Mink-dyed Mus
krat” yra nele'stinas. Jei kailis 
yra dažytas, turi būtinai būti

radijo programoje.
★ Marija Steikūnas dalyvavo 

televizijos programoje, kai sau
sio 19 d. po p’etų iš WGN sto-

viskas pažymėta etiketėje.
Kailių Išvaizda

tuviai vyrai — žurnalistas ir 
3.
’aištaraitė, gyve-

Italijos prezidento žmonos
Signora Gronchi lydėg Itali

jos prezidentą. Gronchi jo ofi
cialioje kelionėje į Washingto- 
ną nuo vasario 28 d. ligi kovo 
1 d., oficialiai pranešė italų už- 
s’enio reikalų ministerija.

Vizitas bus pirmasis istori
joje, kai Italijos valstybės gal
va kada nors yra aplankęs 
JAV. Po to Italijos preziden
tas su žmona praleig apie tris 
savaites, lankydami kitus JAV 
miestus.

Nepaliečiamos
Krautuvininkas Cecil Roberts, 

Truro mieste, Anglijoje, suma
nė įvesti geltonus prikabinamus 
ženklus moterims, kurios krau
tuvėje apžiūrinėja prekes, bet 
nepasiruošusios rimtam pirki
mui. Jo pardavėjai yra painfor- 
muot' nekalbinti tokių ženklų 
dėvėtojų.

Moteris angliakasė
Motina, kuri gavo džiovą, 

dirbdama anglių kasyklose Bru-

★ Solistė Izabelė Motekaitie- 
nė dainavo A. Jančos pagerbimo 
bankete Melrose Parke, III.

ges, Belgijoje, kad tik jos sū- Akomponavo sūnus Manigirdas. 
nūs galėtų baigti kunigų semi
nariją, stebėjo jo įšventinimą į 
kunigus senatorijos koplyčio-
je.

Brage^ vyskupas padarė jos 
sūnui išimtį, įšvent’nant jį se- 
natorijo’e. kad tik motina ga
lėtų stebėti iškilmes. Jie abu 
yra pabėgėliai iš Lenkijos, Ant
rojo Pasaulinio karo tremtiniai.

Ambasadorė Anglijai
Diplomatiniuose sluogsniuose! liūs tarnautojus, laukanč'us jas 

eina gandai, kad Clare Boothe! nuvežti į joms paruoštą sutiki-

★ Ona Piežienė sausio 21 d. 
atšventė savo gimtadienį. Daug 
pažįstamų ir draugių atėjo ją 
pasveik nti.

Karališkas sutikimas
Kai ispanų vienuolės r.tvyko 

į Matsue, Japoniją, kad atida
rytų katalikišką mokyklą mer
gaitėms, jos rado geležinkelio 
stotį dekoruotą ir miesto oficia-

Luce, Amerikos ambasadorė Ro
moje, yra numatoma rimčiau
sia kandidate ambasadoriaus

mo vakarienę.
Miestas atidavė joms didžiulį 

pastatą, kol jos galės pasista-
vietai Didžiajai Britanijai. Ne-jtyti nuosavus namus mokyklai, 
paslaptis, kad Winthrop Aid- Taipgi pardavė joms didžiulį
rich, dabartinis ambasadorius, 
nori išeiti j pensiją.

žemės plotą už juokingai mažą 
kainą.


