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PIRMOJI RELIGINIO MENO 
PARODA CHICAGOJE
BRONIUS MŪRI NAS, thicago, II*.

Sveikintina L. B. Chicagos T. Valius — monumentalus ir 
ap. Kultūros tarybos iniciatyva, į ekspresyvus kompozicijoje. Tu- 
suruošiant pirmąją bažnytinio ri gerą techniką, įdomiai išdės-

Kotryna Grigaitytė

meno parodą Cliicagoje.
Kūryba yra Kūrėjo dvasios 

išreiškimas matomom formom. 
. Josios turinys, paprastai, yra 

labai platus ir apima visas sri
tis, pradedant gamtovaizdžiu, 
socialinio gyvenimo scenom, 
žmogaus, kaipo kūrinio arčiau
siai stovinčio pačiam Visatos 
Kūrėjui, idealesnių formų jieš- 
kojimu, ir baigiant pačio daili
ninko sielos santykių su Dievu
išreiškimu.

Tad įdomus toks faktas, kad 
šį kartą visa kūryba sukoncen
truota šiuo pastaruoju atžvil
giu, apima kuoplačiausią daili
ninkų skaičių, kas, paprastai,
retai tepasiseka, turint galvoje, zicijose, m'nkštas tonuose ir 
perdidelį mūsų individualizmą. Į turtingas grafinėje faktūroje?
Kaip socialinio gyvenimo, taip 
ir meno formos kinta su laiku. 
Daug kas gal negali įsivaizduo
ti, kad modernusis menas ne
tinka religinėm temom reikšti. 
Įdomu tačiau priminti, kad šios 
parodos kūriniuose negalima 
pastebėti, kad formų moderniš- 
kumas kenktų turinio taurumui. 
Čia kaip tik sve'kintinas pasi
reiškiantis sugebėjimas išreikšti 
religinį jausmą bei filosofinę 
mintį dabarty vyraujančiom 
formom.

Paroda yra įruošta, palyginti, 
nemažoje Šv. Kryžiaus parapi
jos salėje, kurioje dalyvauja net 
38 dailin'nkai bei architektai, 
išstatę 153 kūrinius. Daugiau -
šiai vyrauja vitražai, jų projek- formato kropščiai atliktus rs- 

tai, grafika, tapyba, skulptūra, 
keramika, mozaika, kilimai, me
džio drožiniai — koplytėlės.

Šioje parodoje, taip pat pla
čiai pasireiškia ir architektai iš
statę bažnyčių ir koplyčių, bei 
jų vidaus įrengimo projektus.

Čia su savo kūriniais dalyvau
ja stiprios mūsų dailininkų pa
jėgos, kaip Kasiulis, Vizgirda,
Petravičius, Valius, Valeška,
Augius, Paukštienė, Kolba, Ta
mošaitienė ir architektai — Ko
vas, Rudokas, Lukštaitė ir kt.
Malonu, kad šioje parodoje ra
do sau atitinkamą vietą ir mū
sų jaunesnieji, net meną tebe- 
studijuoją busimieji dailininkai.
Toks bendras apjungimas visų 
mūsų meninių pajėgų yra labai 
malonus reiškinys, duodąs vil
čių, kad ir ateityje pilnai galė
tumėm suruošti bendras meno 
parodas ir su visuomene pasi
dalinti meno laimėjimais.

Dabar trumpai apie pačius 
kūrinius.

V. Kasiulis čia reprezentuoja-
mas tik keliais darbais. Jo “Šv. mis ir dėmių išdėstymu išgauna
Antano Gundymas” ir “Apreiš 
k'mas” tai naujausi darbai. Šie 
kūriniai neabejotinai patvirtina, 
kad jo esama pajėgaus ir dide
lio masto tapytojo.

V. Petravičius veik gausiau
sias ir kūrybingaus'as šioje 
parodoje, išstatęs vitražą ir jų 
projektus, tapybos ir grafikos
darbus. Jo darbuose jaučiasi Bzegoraičio koplytėlės, ir taip 

pat turi labai gerų duomenų 
Merker, šapkus, šermukšnis ir 
kt..

Paveikslų ekspozicija be prie
kaištų. Pave’kslai neperkimšti. 
Šviesa, nors ir nepritaikinta, ta
čiau pakankama. Persilpnas ap
švietimas Tamošaifenės kilimui, 
o Petravičiaus vitražų projektai 
skendi kuone visai tamsoje; 
jie žiūrovų veik visai nepa3tebi- 

Visų vitražų apšvietimas
geras, ypač kurie yra scenoje, 

Vizgirdos “šv. Jurgio” vitra- raudonos uždangos fone, atro- 
žo kompozicija stipri. Jis savo do įspūdingai.

stipri kompozicija, apgalvotas, 
įvairus ir nenuobodus figūrų iš
dėstymas. Visi darbai išlaiko 
bendrą visumą ir reiškiamos 
idėjos turnį. Jo “Trys Kara
liai” — (buvęs Art Instituto 
meno parodoje, 1955 m.) ir 
“Nuėm;mas nuo Kryžiaus” vi
sais požiūriais yra meistriškai 
išpildyti kūriniai. Linijose ir dė
mių išdėstyme labai įspūdinga 
“Pieta su Šv. Kazimieru”, kuri mi 
šioje parodoje dominuoja.

mėgiamus mėlynus tonus papil-
do dažymo faktūra, išgaudamas paskirstytos prie parodos ati- 
sultingą ir vieningą kompozicl- darymą, tas būtų labiau orien- 
jos visumą. tavęs eilinį žiūrovą.

to šviesų ir šešėlių pėtmes, ku
rios sustiprina jo minties eks
presyvumą, o formos atžvilgiu 
praturtina pačią grafinę faktū
rą. Puikūs jo “Bodeno ežeras”, 
“Kryžiaus kelių stotis”.

A. Valeškog “šv. Kazimieras” 
gerai suprastas vitražo kūrinys. 
Figūros ir rankų judesiu išgau
nama darni kompozicijos visu
ma. Įdomūs ir kiti jo kūriniai.

P. Augius. Sava tvirta ir nu
sistovėjusia grafine technika 
puikiai įriša į kompoziciją taip 
artimas mūsų sielai bažnytėles, 
koplytėles ir kitus lietuviškos 
gamtos elementus.

R. Viesulas, šviežus kompo-

Labai jautrus formose ir lini
jose. Pasigėrėtinas jo “Ponti- 
jus Pilotas”.

Paukštienės. “Bėgimas į E- 
g'ptą”,* nors ir matytas anksty
vesnėje parodoje, dabar ir vėl 
su malonumu gal'ma jį stebėti. 
Šis kūrinys ir anoj parodoj bu
vo kritikų gerai įvertintas. 
“Nuėmimas nuo Kryžiaus” — 
gerai įkomponuotas plokštumo
je ir skambus šiltuose tonuose.

Kolbos vitražų projektai (48,- 
49) yra st.prūs. Kompozicijos 
apgalvotos figūros gerai įkom
ponuotos plokštumoje. Spalvinis 
apipavidalinimas vykęs. Mozai
kos “Angelas” taip pat geras.

Tamošaitienė davė du didelio

tin'us kilimus. Spalvingais, dul 
siais ir minkštais, iy« akvarėli- 
niais, tonais — įspūdingai išga
no “Mindaugo karūnavimą” ir 
“Knygnešius”. Puikus šiltais ir 
šaltais tonais operavimas.

Milaknio “Kristaus galva”, vi

sais požiūriais yra vykęs kūri
nys. Stambia ir kiek artima Ro- 
d:no skulptūros faktūra, vyku
siai išmodeliavo formas, išreikš
damas vidinį skausmą ir fizinę 
kančią.

Skulptorius Raulinaitig jau
triai sugauna formas ir medy
je gerai techniškai valdo kal
tus.

Ignatavičiaus-Igno “Pieta” 

suprasta ir žalsvuose tonuose 
spalvinga. Jei nebūtų naudoja
mi tie patys šalti tonai šviesai 
ir šešėliams reikšti, jo tapyba 
būtų daug malonesnė. Be to, 
piešiniui išryškinti naudoja, gal 
kiek k:etokus kontūrus.

Jameikienė išstatė spalvingus 
ir įvairiom spalvom žaidžian
čius vitražus. Lengvomis linijo-

gražias spalvines kompozicijas.
Tričio natūrmortas, spalviniai 

nenuobodus ir kompoziciniai ge
rai išspręstas.

Daugvilos įdomus “Kūdikėlio 
Jėzaus” kilimas ir spalviniai 
įva rus “Kristus tyruose”.

Labai į.’omi Rakio keramika, 
Modzeliau*.ko “Kr'stus”, Kun.

Gaila, kad premijos nebuvo

Pavasarių daina
O berže žaliasis prie lankos, 
Nesvyruodamas gi atsakyk, 
Arne tavo tai verkiančios rankos 
Man pritaškė perlų į akis.

Pavasarį nešėmės mudu 
Iš krašto į kraštą drauge,
Kol prieblandoj paukščiai užsnūdo 
Auksiniame saulės karste.

Dainuoju viena užsispyrus: 
Gyvenime tave myliu.
Akyse perlai, o ne žvyras 
Išklaidžiotų mano kelių.

• Lietuvio mokslinis darbas 

Švedijoje. Dr. inž. Kazimieras 
Kraujelis atliko laboratorijoje 
mokslinius tyrimus tunelio in- 
takos Limingeno ežere. Tokia 
anga padaroma sprogdinant 
pertvarą tunelio gale, po van
deniu. Tyrimo rezultatai iš
leisti Faxalvens Regleringsfo- 
rening Stockholme 1955 me
tais. Darbą lydi 34 fotografijos 
ir brėžiniai.

K. Kraujelis baigė Augšt. 
Kultūrtechnikų mokyklą Kėdai
niuose, V. D. universiteto Sta
tybos fakulteto Hidrotechnikos 
ir Melioracijos skyrių su inž. 
hidrotechniko diplomu ir ’Muen- 
chene 1947 metais gavo dr. inž. 
titulą. Reikia džiaugtis mūsų 
jauno hidrotechniko pasiseki
mu: jo patyrimas bus ypatingai 
reikalingas Lietuvos vandens 
ūkiui.

• Alfonsas Dargis Lietuvos 
mokyklos mokinyB, studijas gili
nęs Paryžiuje, kur dalyvavęs 
parodose ir sulaukęs puikaus 
įvertinimo. Jis pažįstamas, kaip 
grafikas, vienas moderniškiau
sių, daugelį domino užpernai 
grafikų parodoje, Amerikoje 
mėgstamas. Jo grafika ne vien 
linoleume, bet medyje, kas, 
ypač, ryšku pastaruoju laiku. 
Platesnio masto parodą numa
to suruošti viename Amerikos 
didmiesčių.

• Balys Milaknis, skulpto
rius; studijų vietos: — Vilnius 
ir Freiburgas, dar tremtyje — 
Australija, kur drąsiai pasirodė 
tenykščiose parodose, kaip vie
nas jaunesnių skulptorių. Reli
ginio meno parodoje dalyvauja 
tik vienu darbu “Kristaus gal
va”. Šiuo metu turi kelis stam
besnius užsimojimus, tikisi da
lyvauti artimiausioje lietuvių

žvalginėje parodoje.

• Jurgis Daugvila, studijas 
baigė Frei burge, Vokietijoje, — 
vienas jaunesnių dailininkų, 
ypač, pasižymėjęs kilimuose. 
Jo du darbai išstatyti religinio 
meno parodoje. A. Tamošaitie
nės mokinys ir vienintelis vy 
ras audėjas, neskeitant dail. A 
Tamošaičio. Rodėsi ir*tapybo
je, religinio meno parodoje ste
bina vitražu, kurs gana stiprus 
ir kompozicija ir spalvomis.

• Antanas Mcnčys, Freibur- 
go ir Paryžiaus mokyklų auklė
tinis, vienas žymesnių mūsų 
skulptorių ir Paryžiuje greta 
svetimtaučių jo darbai gerai 
įvertinami. Paskutiniu metu de
koruoja Metzo katedrą, o lais
vesnį laiką naudoja kūrybai. 
Religinio meno parodon jo at
siųsti keturi darbai; nors jie ir 
nuotraukose, bet daug ką pa
sako apie jo stiprumą, origina
lumą.

Parodą reikia laikyti nusise
kusia. Jai dalyvaujančių meno 
jėgų ir pačių rengėjų tai dide
lis nuopelnas, supažind nant lięt. 
visuomenę su taip turtingu, 
įvairialyčiu religinių temų iš
reiškimu.

O Dr. Vydūno premija Mažo
sios Lietuvos Bičiulių draugijos 
Kanados centro valdyba norė
dama suaktualinti Mažosios 
Lietuvos idėją mūsuose ir sudo
minti Mažąja Lietuva mūsų 
rašto žmones skelbia:

1. Dr. Vydūno vardo $1000.00 
vertės premiją už geriausią 
1956 m. parašytą (neišspausdin
tą arba išspausdintą, bet dar 
nepremijuotą) Mažąją Lietuvą 
liečiantį veikalą.

2. Veikalas turi būti iš Ma
žosios Lietuvos gyvenimo, da
barties ar praeities, parašytas 
grožinės literatūros ar mokslo 
veikalo pobūdžio, netrumpesnis 
kaip 250 puslapių spausdintos 
knygos normalaus formato ir 
tinkamas versti į svetimas kal
bas.

3. Premijai galima siųsti ir 
mašinėle parašytus veikalus. (3 
egz.)

4. Premijuotini veikalai at
siunčiami iki 4956 m. gruodžio 
15 dienos Mažosios Lietuvos 
Bičiulių draugijos Kanados 
centro valdybos antrašu:

V. Peteraitis, 5155 Bourbon- 
niere, Apt. 6, Montreal, Que., 
Canada.

5. Neatsiųsti veikalai nebus 
svarstomi.

6. Skiriama premija nebus 
skaldoma tarp atskirų autorių.

7. Premijos sprendėjų komisi 
jos sąstatas bus paskelbtas vė
liau.

8. Pinigų premijai sutelkimu 
rūpinasi MLBD Kanados centro 
valdyba, talkinama visų BLBD 
skyrių.

9. Premija bus įteikta 1957 
m. sausio 15 dienos minėjimo 
metu Montrealy.

MLBD Kanados Centro 
Valdyba

J. Dagys Kryžiaus kelių stotis
Medžio skulptūra Šv. Jono bažnyčioje, Toronte (Kanadoje)

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Grimų passvtų naują laidą 

parūpino leidykla Terra, šias 
pasakas naujai vertė laikrašti
ninkas St. Vainoras ir minė
tos leidyklos savininkas V. Ci- 
vinskas. Anksčiau, 1926—1927 
metais, Grimų pasakų abudu 
tomu buvo išspausd'ntu prof. J. 
Balčikonio vertime, kurs dauge
lį domino kalbiniu atžvilgiu. Šis 
verfmas padarytas stengiantis 
tiksliau perduoti originalaus 
teksto mintį i: vengiant retų 
žo;’ž:ų, krrie tremtyje augu- 
siems mŪ3ų jauniesiems apsun
kintų skaitymą, šiame Grimų 
pasakų leid'ny telpa pasakos: 
Užburtas karalaitis, Trys siu
vėjo sūnūs, Broliukas ir sesu
tė, Bremeno muzikantai, Pelenė, 
Baimės jieškotojas, Jonukas ir 
Gretutė, Sniego senė, Karalius 
Strazdabarzdis, šešios gulbės, 
Daktaras Visažinąs, Vargšas ir 
turtuolis, Snieguolė, Du broliai, 
Erškėtrožė.

Šių pasakų autoriai — broliai 
Jokūbas ir VVilhelmas Grimai 
—vokiečių kalbininkai ir pasa
kų kūrėjai, yra pasiekę pasau
linį garsą. Nuoširdžiai broliškai 
sugyvendami, kits kitą moksli
niame darbe ir kūryboje papil
dydami pasiekė didelių laimėji
mų. Jokūbas buvo bibliotekinin
kas, vėliau profesorius Goettin- 
gene, mirė 18 3 m.; antrasis, 
Vilhelmas, taipgi profesoriavo 
Goettingene. Į gyvenimo pabai
gą abudu broliai persikėlė į Ber
lyną, kur ir mirė (Vilhelmas — 
1859 m.). Pasakas daugiausiai 
yra kūręs jaunesnysis brolis. — 
Vilhelmas. Jos pasižymi labai 
lengvu, patraukliu stiliumi, yra 
mėgiamos viso pasaulio jauni
mo, išverstog beveik į visas kul
tūringų tautų kalbas.

Grimų pasakų knvgo3 dabar- 
L’.nis leidinys turi 170 pusi., tur
tingai iliustruotas iš originalo 
imtais paveikslais su puošniu, 
spalvotu viršeliu.

• Albinas Bielkis-Elskus yra 
vienag jaunesnių dailininkų, 
Paryžiaus mokyklos ir daugiau 
pažįstamas, kaip garfikas, da
lyvavęs 1954 m. lietuvių grafikų 
oarodoje Chicagoje, kurioje iš
siskyrė iš visų savo originalu
mu. Be to, reiškėsi ir tapyboje. 
Pažįstamas ir kaip knygų ilius
tratorius. Religinio meno pa
rodoje dalyvauja su vitražu 
“Šventas veidas”, šiuo metu gy
vena New Yorke ir turi užsimo
jęs keletą stambesnių darbų; 
ateityje numatąs suruošti savo 
darbų parodą.

• Jlevos Simonaitytės knygą 
PAVASARIŲ AUDROJ antru 
leidimu patiekė Terra. Veikalas 
turi 228 puslapiu. Tai vienas iš 
trijų žinomesnių kūrinių Jievos! 
Simonaitytės, davusios: Augš- 
tųjų Šimonių likimas, Pavasario 
audroj, Vilius Karalius. Už sa
vo romaną Augštųjų Šimonių 
likimas ji buvo 1939 metais ga
vusi premiją. Autoi'ė yra gi
musi 1897 metų sausio 23 d. 
Stragnuose — Vanaguose, Klai
pėdos apskrityje. Baigusi pra
džios mokyklą ir komercinius 
kursus ji ilgą laiką dirbo Klai- j 

pėdos “Ryto” spaustuvėje, vė-i 
liau Klaipėdos “Keleivio” redak
cijoje”. Paskiau perėjo į tarny-l 
bą administracinėse įstaigose. 
Daug skaitydavo, rašinėdavo ir 
1936 metais pasirodė su dideliu 
romanu, kurs savo tematikos 
naujumu jai laimėjo minėtą 
premiją.

Šiuo metu mes jau turime žy
miai stipresnių kūrybiniu puoš
numu veikalų, tačiau knyga 
PAVASARIŲ AUDROJ mums 
yra miela, kaip vaizduojanti 
Klaipėdos lietuviško jaunimo 
gyvenimą, jų vidaus įtampą, 
kai reikia apsispręsti — ar eiti 
su civilizuotais vokiečiais, ar su 
“vyžotais” žemaičiais. Knyga 
vaizduoja augantį lietuvybės są
jūdį Mažojoje Lietuvoje, įtrau
kiantį į savo sūkurį vis naujus 
žmones, kurie “mato rytų sau
lės spinduliuose paskendusią ka
ži kokią svetimą žemę; kaži ko
kį kraštą. Jis dar svetimas, bet 
toks mielas. Ne, ne, ne sveti
mas tas kraštas, tai juk Mažo
ji Lietuva” (p. 95). Jaunimas 
pradeda jausti, kad “Lietuviš
kos dainos — visos jos išlak o 
lietuvį kilnų ir gerą, bet ne vo
kiškos traldos” (p. 109).

Knygoje yra nemažai germa
nizmų, kaip fibelė, freileina, 
kleidė; užgirstame ir apie pro
testantų kuniges. Veikale išsi
vysto nemaža intryga meilės, 
laukiamų vedybų. Į pabaigą ap
rašomas Klaipėdos sukilimas 
kuriame dalyvauja vyriausi vei
kalo herojai, kur išryškėja lie
tuvių pergalė.

® Juozapo Margalio - šnapš-

čio jau 35 metai kaip nebėra 
su mumis: poetas mirė 1921 m. 
kovo mėn. 24 d. Sudeikiuose. 
Buvo kilęs iš Margių (iš čia 
slapyvardis — Margalis), Šedu
vos valse. Buvo kunigas ir ša
lia savo tiesioginių pareigų, 
bendradarb’avo laikraščiuose: 
Tėvynės Sargas, Žinyčia, Vil
niaus Žinios, Viltis. Iš spau
dos išėjo jo eilėraščių rinki
nys Volungė ir drama — Mūsų 
bajorai. Kaikurį laiką dirbo 
Kaune leidž'amos “Vienybės” j 
redakcijoje. Plačiai pasklidu- 
siog jo damos: Leiskit į tėvynę, 
Nurimkit mano širdies verpetai 
ir kt. Populari taipgi buvo jo 
satyra “Be apetito”, apie dyka
duonį — ėdrūną, kurs pradėjęs 
senti dejuoja: “O dabar jau at
sikėlęs, / Nebeįveikiu puskvor- 
tėlės...”

• Jadvyga Narutavičienė, gy
venanti Kolumbijoje, paruošė 
spaudai ilgesnę legendą, kurią 
baigia iliustruoti dailininkė Vla
da Stančikaitė — Abraitienė; 
bus įvesti devyni keturių spalvų 
paveikslai per visą puslapį, be 
to dar keli mažesni, vienos 
spalvos. Ta pati autorė yra pa
rašiusi apie 40 mažesnių eilė
raščių vaikams.

• Prof. Z. Ivinskis baigė sa
vo pareigas Baltų instituto va
dovybėje Bonnoje ir vėl grįžta 
į Italiją, kur toliau rinks me
džiagą Lietuvos istorijai. Dabar 
jo adresas: Via Brescia 16, Ro
ma, Italy.

• Dail. Z. Kolba šiemet su
laukė 20 metų sukakties, kaip 
dirba architektūrinio dekoravi
mo meno srityje. Jo kūriniai 
dabar išstatyti religinio meno 
parodoje. Z. Kolba yra gimęs 
4. 10. 1909 m. širv'ntų m. Uk
mergės apskr. 1935 m. baigė 
pirmuoju 6 metų Kauno Dailės 
mokyklą iš specialybės mozai
ka ir freska.

1936 m., kaipo Švietimo mi
nisterijos stipendininkas, išvy
ko į Paryžių ir ba’gė 3-jų metų 
Conservatoire National dės 
Arts et Metiers, pas prof. Mag- 
ne — pritaikomojo meno sky
rių (vitražai, mozaika ir fres
ka).

Mokytojavo Kauno Dažytojų 
kursuose, krosnininkų kursuose, 
Pilviškių progimnazijoje, Vi- 
liampolės Amatų mokykloje, 
Kauno Amatų mokykloje ir 
paskiausiai Kauno Da’lės mo
kykloje dėstė mozaiką ir fres
ką.

1945—1948 m. gyveno DP la
geryje. Įsikūrus lietuvių gim
nazijai Detmolde, joje mokyto
javo.

Nuo 1948—1951 m. gyveno 
Prancūzijoje ir dirbo prie baž
nyčių dekoravimo Normandijo
je.

1951 m. atvyko į Chicagą. Čia 
3 metus dirbo vitražų dirbtuvė
je.

Yra dekoravęs Jezno bažny
čią, dekoravęs Prancūzijoje ir 
vitražais išpuošęs koplyčią Ken- 
nebunk Port, Maine.

1937 m .per Tarptautinę Pa
rodą Paryžiuje yra laimėjęs 
konkursą prieš estus ir latvius 
ir atlikęs freską ant Baltijos 
graštų paviljono, už kurią yra 
gavęs atsižymėjimo lapą.

1938 m. yra dekoravęs gusa- 
rų pulko kareivines. Padaryta 2 
did. fresko (per 2-jų aukštų na
mo dydį) ir 6 mozaikos.

Buvo pri’mti jo projektai de
koruoti Vilkijos bažnyčią, ulo
nų Ramovę Alytuje, Ukmergės 
kareivines, Vandens stotį Kau
ne, bet dėl karo darbai buvo 
nutraukti.

Dalyvavo meno parodose: 
1938 Paryžiuje, 1939 m. Kaune 
ir 1947 m. Baltijos kraštij pa
rodoje Oldenburge.

Yra aplankęs be Prancūzijos 
ir Vokietijos dar Italiją ir 
Londoną.

Paruoštų knygų “Monumen
talioji tapyba” (vitražai, mozai
ka, freska, enkaustika maioli- 
ka ir kt. techn.). “Braižyba” ir 
“Perspektyva” rankraščiai liko 
L'etuvoje.

10 meno kūrnių yra dabar 
išstatvta bažnytinio meno paro
doje Chicagoje.

• Juozas Rakis, keramikas, 
Freiburgo mokyklos auklėtinis 
ir šiuo metu stipriausias mūsų 
keramikas iš jaunųjų. Plačiai 
jau dalyvavo parodose, ir šioje 
religinio meno parodoje daly
vauja su dviem darbais. Jis ori
ginalus, modernistas, mėgsta 
liaudies motyvus. Praktikuoja 
ir tapybą, ankstyvesnėse paro
dose dalyvavo su tapyba, alie
jumi. Jo vienas darbas nese
niai išspausdintas vokiečių me
no žurnalo “Kun3twerk” meti
niame almanache, kuriame jis 
iš lietuvių tik vienas dalyvauja. 
Be vokiečių, dalyvauja ir pran
cūzai, net Piccaso, ir kiti mo
dernistai ir kitų tautų žymieji 
dailininkai. Relig:nio meno pa
rodon specialiai buvo atvykęs iš 
Kanados.

• Leonardas Mekus, tapyto
jas, čiagimis lietuvis, lankąs 
Meno institutą, religinio meno 
parodoje pirmą kartą išėjo sa
vo darbu “Paveikslas”, atliktu 
silksereenu, jaučiasi Amerikos 
mokykla.
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KRONIKA • Jonas Kova-Kovalskis vie- nųjų grafikų Amerikoje. Reli- ninkas. Ypač, pasirodė plačiu 
nas žymiausių architektų, jau ginio meno parodoje dalyvauja mastu Augsburgo stovykloje,

1 Paryžiaus mokyklos, pagarsė
jęs buvo Lietuvoje. Slambesnis 
pastatas — naujieji marijonų 

! vienuolyno, koplyčios ir Drau-

• Prof. Viktoras Biržiška

švenčia savo 70 m. amžiaus su
kaktį. Yra gimęs 1886 m. va
sario 23 d. Viekšniuose. Tai ga ( gnaustuvės ir redakciios rū- 

prof. dr. bus matematikas. Gimnaziją g . P .
t . • , . . .or,. , j mai. Paskutiniu metu paga-Launnai- baigė 1904 m. aukso medaliu. .' ".. .. „ . ... minti projektai tėvų jėzuitų irStudijas ėjo Petrapilio umversi- J, į Dastatams Ame-tete ir Fetraplio Technologijos tėvų galaz^dų pastatams. Ame

trimis darbais, litografija. Be padaręs žymesnių asmenų apie
to, jis yra ir geras knygų ilius 
tratorius, dekoratorius ir šarži-

40 šaržų.

St. Barzdų ko sukaktis
50 m. amžiaus ir 30 m. visuomeninės veiklos
ALOYZAS BAGDANAV ICIUS, Clevcland, Ohio

Stasiui Barzdukui šįmet su- tiką”, o kartu su 
kanka 50 metų amžiaus ir 30 Skardžiumi ir J. M
metų visuomeninės veiklos, čiu* “Lietuvių kalbos vadovą”.
Jo veikla — labai plati, sako- Visuomeninėje srityje, gy- a _ ____ ..... .. . . .
ta ir energinga, sužimbanti vai suprasdamas lietuvių vie- institute, kurį baigė 1914 m. •'jkoje Jls P aciai reiškiasi, ypa , 
vaivorykštės spalvomis. nybės reikalą .atsidėjęs puo- inžinieriaus laipsniu. Dar stu- letuvill tarpe- Kaune pro eso-

Gimė Stasys Barzdukas selėjo Lietuvių Bendruomenės dcntaudamas kaikurį laiką mo- ^a.V°. . ytduto D- unlvers1’ te. 
1906 metaig Meškučių kaime, svarbą ir aktyviai jungėsi į kytojavo vienoje Petrapilio Religinio meno parodoje įss a-
Marijampolės apskr. ir valse., jos organizavimo darbus. Bu- gimnazijoje, dirbo elektros sto- ^yti jo projektai, dėmesį krei-
ūkininkų šeimoje. Augo aš- vo vienas iš pirmųjų L. B. or- tyje, vadovavo tramvajaus til- Pia P monstrancija, pagaminta
tuonių vaikų šeimoje. Nuo ganizatorių Clevelande. Čia ii- to statymo darbams, dirbo pa-j Italijoje, gana originali,
mažens įsižiebė meilė savo tė- gą laiką jai vadovavęs, nuo. trankų tūtelių fabi ike, kur ka- • Eduardas Krasauskas, gra-
viškei, Ikraštui, žmonėms bei praeitų metų buvo išrinktas! mį prasidėjus buvo paskirtas fikas, Lietuvos mokyklos, buvo

fabriko direktoriumi. Kelis kar- pažįstamas jau Lietuvoje. Trem
tus bolševikų areštuotas, grįžo tyje mažai rodosi, bet parodose 
į Lietuvą iškeistas į vieną bolše- dalyvauja. Pasirodė Chicagoje 
viką iš Panevėžio kalėjimo. Dės- grafikų parodoje,ir dabar — re- 
tė Vilniaus lietuvių gimnazijo- liginio meno parodoje, t bet 
je ir mokytojų seminarijoje bei smulkesniais darbais. Tematika 
Lietuvių Mokslo draugijos augs- visą laiką religinė,-daugiau liau

dies motyvais. Šiuo metu gyve-

jų kalbai, lankant pradžios 
mokyklą Meškučiuose, Mari
jampolės gimnaziją ir V. D. 
universitetą Kaune, kur jis 
studijavo lituanistiką. Tai ve
dė Stasį Barzduką į lietuvių 
kalbos ir literatūros mokyto
jo profesijai Mokytojavo 
nuo 1928 metų paeiliui: Tau
ragės mokytojų seminarijoje, 
Prienų Žiburio ir Alytaus Val- 
Btybinėje gimnazijose; čia nuo 
1941 iki 1944 metų direkto
riavo.

Stasį Barzduką — mokyto
ją — daugiausia atsimenu iš 
tremties Eichtaetto Lietuvių 
gimnazijos, kurioje jis nuo 
1945 iki 1949 metų dėstė ir 
kai kurį laiką inspektoriavo. 
Taip pat buvo Švietimo Valdy
bos inspektorium lietuvių kal
bai ir literatūrai. Manau — jo 
buvę mokiniai man pritartų 
sakant, jog užtai, kad šian
dien nuo kitų darbų atitrū
kęs, mielai imu į rankas lietu-

Stasys Barzdukas

tuosiuose kursuose.
Kelis kartus lenkų areštuo

tas, kartu su 32 kitais iš Vil
niaus krašto ištremtas į ne- 
prikl. Lietuvą. Čia kaikurį laiką 
buvo artilerijos tiekimo sky
riaus viršininkas, d’ėstė Aušros 
ir suaugusiųjų gimnazijoje, o 
nuo 1922 m. dėstė Vyt. Didžiojo 
universitete. 1940 metais pra
dėjo profesoriauti Vilniaus uni

LB JAV pirmininku. Kaip versitete. Jau gimnazijos ir 
anksčiau, taip ir dabar nuo- studentavimo laikais dalyvavo 
lat matomas ir išgirstamas slaptuose lietuvių sąjūdžiuose, 
įvairiuose lietuviškuose susi- bendradarbiavo periodinėje 
būrimuose su sveikinančiu, spaudoje, redagavo matemati- 
pamokanč.u, skatinanSm žo- 1 kog skyrių Liet. Enciklopedijo- 
džiu. je, parašė eilę matematinių stu- 

! dijų, pasirodžiusių atskirais
višką knygą, kad gyvai menu verta prisiminti Stasio Barz- Jįj^je gaudamas YJklia 
Lietuvą, kokią mūsų poetai dūko šeimą, kurioje jau per- . ° ? ’ & j .
įr beletristai aprašė, — didele nai buvo kukliai atšvęstas 25 Pen,j1^ uo amas s u en ams 
dai nai esu dėkingas tuometi- metų juhilčjus ir, kurios dėka maema1 03 pamo-
niam lietuvių kalbos ir litera- šiandien ir turime savo tarpe
tūros mokytojui — Barzdų- sukaktuvininką tokį energin- 
kui, kuris su giliu įsijautimu į gą. Jo žmona —Albina (Ka- 
•ir meile dėstė lietuvių litera- zlauskaitė) irgi buvusi moky- 
tūrą. Jis, mokėdamas labai, toja Lietuvoje. Čia, tremtyje,
•įdomiai bei pagaunančiai mo- jausdama ir įvertindama sa
komąjį dalyką perduoti, taip i vo vyro užsimojimus, didelę 

, (sutelkdavo mokinių dėmesį/dalį šeimos reikalų bei rūpes-

Šios

lel. ofiso HE. 4-0099, rez. l'It 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Gar'ield BlvdL
VAL: 1—4 Ir 6—9 

4eštudlenials nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtai!. Ir sekmad.

na Waterbury, Conn. ir turi 
sukūręs kelis darbus kiek di
desnio maštabo, bet gyvenimo 
sąlygos neleidžia plačiai pasiro
dyti, skęsta įmonėje.

• Romas Viesulas — grafi
kas, Freiburgo ir Paryžiaus 
mokyklos, plačiai dalyvauja 
amerikiečių parodose ir gavęs 
nemaža premijų bei įvertinimų. 
Jis vienas mūsų žymesnių jau-

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

OR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PU 8-3220
Re» telef. \VAlbrook 5-5078

DR. JUZA IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 -t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto 
2ikl 4 ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 
penkt. 2 iki 4 ir 6 Iki 9 popiet. šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 0-1705 
Rez. tel. GRovehUl 6-560S

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: WAlbroolt 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-232*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
IYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westeni Avenue 
Chicago 20, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllc 7-4000 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

0R. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

K0DIK1Ų IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Westem Avenoe
tMEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. tr nuo 
6 v, — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fleštad. 1' 
vai ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofioe tel. RE. 7-1168
Ree. tel. WAlbrook 5-3705 

TeL ofiso TA. 7-5557, rez. RE. 7-4006

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 We»t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA. Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. vizą dieną Ir šeštad. vak.

TeL Ofiso GR. 0-5300, PR. 0-4732

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

2123 West 63rd Street
(Kampas 63rd Ir Artesian)

VAL. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Seštad. 2—4 popiet 

Trečlad. ir sekmad. uždaryta

0R. 1. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4250 W. 63rd St 
Ofiso tel. ItEllauce 5-4410

Rezld. telef. GRovehlU 0-0017 
Valandos: 1-2 p. m. ir 6-8 p. m

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6760 
Buto — ENglevvood 4-4070

Ofiso Ir buto teL HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak.
10—12 vai. ryto. šeštad. 2- 
Kitu laiku pagal susitarimą

5St virt. 
trad.

4 p. p.

Ofiso tel. CLiffaide 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47 th Street 

(Kumpas 47th ir Hermltage)
Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 

fleštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, Seštad. 1-2 

Telef. TOwnhaU 3-0050 
2534 YY'est 68th Street

Vai.: tik 19 anksto susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius

skambina CEntral 0-2204.

DR. VYT. TAURAS* 
TUPAIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. b 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASOMIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės Ilgos
0255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak 
šeštad. 2—4 p. p. Trečlad. 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.

jog atrodydavo, kad pergreitai 
f skambteldavo Iskambutib, lai
ką pertraukai skelbdamas.

1949 metais su šeima atvy
kęs į JAV apsistojo Cleve
lande. Čia, dirbdamas gele- 
•žinkelio dirbtuvėse, daug savo 
poilsio valandų skyrė lituanis- 
•tinei mokyklai, kaskart vis 
daugiau sielodamasis ir visuo- 
' meniniais reikjalajs. Kalbant 
'apie Stasį Barzduką kaip apie 
visuomenininką gyvai prisime- 
•na klasė ir atrodo — tarsi 
pranyksta jos sienos ir Sta
sys Barzdukas išeina į visuo
meninę plotmę, ypač tremty- 

P®* '> Nuo studento dienų pamė-1 
gęs spaudos darbą, energin
gai jį tęsia ir šiomis dienomis. 
.Lietuvoje bendradarbiavo: 
.Ryte, XX Amžiuje, Ateityje, 
Pėdinyje, Naujojoje Romuvo

je, Gimtojoje Kalboje ir ki- 
' tuose laikraščiuose bei žurna
luose; tremtyje: Ateityje, Ai-, 
duose, Drauge, Darbininke ir 
kituose. Rašė ir rašo dau- 

. giausia kultūdiniais, visuome
niniais ir kalbos klausimais. 
Be bendradarbiavimo periodi
nėje spaudoje, būdamas trem
tyje, Vokietijoj .paruošė ir iš
leido “Lietuvių kalbos grama-

čių nešdama, sudaro palan
kesnes sąlygas jo organizaci
niam ir spaudos darbui. Duk
ra Aušra ir du sūnūs — Ar
vydas ir Gytis — visi trys yra 
aktyvūs ffieftuviškojo jarfriimo 
veikloje.

AR GI NETEISYBE,

kad Velykoms labai graži doya- 
na operos sol. V. Jonuškaitės 
plokštelių albumas gaunamas 
visuose knygynuose ir pas J. 

Karvelį, 3322 So. Halstcd St., 
Chicago 8, III. Tcl. Y A 7-0677.

P. S. Naujas lietuviškų plok
štelių, knygų ir gintaro katalo
gas tik 90 centų.

• Vytautas Vepštars, Urbanos 
universitete studijuoja archi
tektūrą ir religinėje parodoje da 
lyvauja su dviemis projektais 
bažnyčios ir sekmadienio mo
kyklos. Jo darbas jau turi ryš
kų Amerikos mokyklos charak
terį ir viskuo skiriasi nuo mū
sų bei Euiopos mokyklų. Kiek
vienam įdomu pamatyti ir paly
ginti.

• Viktoras Vizgirda, žinomas 
tapytojas, Lietuvos mokyklos, 
plačiai dalyvavęs Lietuvoje pa
rodose. Religinio meno parodo
je pasirodė su vitražu “Šv. Jur
gis”. Jis ir vitraže skirtingas, 
šaltomis spalvomis, kaip ir jo 
mokyt. J. Šileika. Gyvena Bos
tone ir turi nutapęs kelis dar
bus, mėgsta peisažus.

• Vytautas O. Vi r kati, grafi
kas, baigęs Chicagos Meno ins-j 
titutą ir studijas dar gilinąs. 
Dalyvavo mūšų grafikų, ir ame
rikiečių dailininkų parodose, o 
religinio meno parodoje daly
vauja vienu darbu “Nuėmimas

i nuo Kryžiaus”, emalis. Pasku
tiniu laiku sukūrė vieną naują

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštine atidara kasdien nuo 

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

DR. T. DUNDULIS
-VDYTOJASIK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:20 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0030

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St

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

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

Tel. ofiso PRospect 0-0400
Rezld. PRospect 0-D4OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURŲfi 
6248 South Kedzie Avenue

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

Duoną Ir įvairias skoningas 
bulkutra kepa

RRUHO’S KEPYKLA
3389-41 8. Lltuanira Avė.

Tsl. Cliffside 4-6376 
Pristatome ) visa. krautuves 
Ir restoranus, taip pat 19. 
siunčia | visus artimuosius

liestus.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ,
negali ramiai sėdėti Ir naktimis grafikinį darbą
miegoti, nes Jų užsisenėjuslos žaizdos ' b 1
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą, senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau- 
Ižlų nudegimų. JI taipgi pašalins 
niPžėJi.ną ligos vadinamos PSORIA- 
STS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHT.ETE’S FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlms 
'arppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
lžiOstančlos, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos išbėrimų ir t t., taipg’ 
jnkama vartoti vaikučiams, kada pa 
drodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo ti^ 
virtinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po , 76 
et., »1.26, Ir *3.60 
Pirkite valstlnėseChl 
sagoj Ir apylinkėse—
\fllwaukee, Wlsc.,Oa 
'y Ind.lrDetrolt, Ml- 
ehigan arba rašyki 
re Ir atsiųskite Mo 
ney order 1

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

RADIO SUl 
[ Clempos-dalys-batirijos) j

TAISYMAS^ 
įnamuosedir

—100% 4

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-0867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
<Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Avė. 

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

Ofiso t.-.ef. YArds 7-1160 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 85-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).

VaL kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero

Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vai 
vak. šeštadieniais 10-2.

Ofiso ir buto tel. OLymplo S-1S81

zen.thMGE1

lAiDGina

ĮLUtelevision
[Csav. inž. A. Semėnas^Į
k313OS.Halsted-0A6-6887]

Ofioe WAlbrook 5-2670.
Re.. Hllltop 5-150O

0r. Alexander J. Javolo
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDIOAL OENTEB 

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

Trečlad. ir Seštad. pagal sutarti

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllc 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 6—8 vai. vak. 
Išskyrus plrmad. tik nuo 6 Iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Tel. ofiso. VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-O74S

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kam p. Halsted ir 31-mos gatvių) 

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko aklnlna, 

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

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

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. Ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WIHSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

PEft 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA llt 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 

AUGUST SALDOKAS Pr.zld.nto.

JONAS GRADINSKAS
naujausi VOKIŠKI ULTRA HI-FI 

PATEFONAI

9. O. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100% |

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEININGI PATARNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ »W,000,0OO IŠTAIGOJE. AI KŠCI AUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U* PAID IIP ĮSVESTMEN 
ry SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KAI,E l»Ų IR VAKACIJU SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAUKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. INKEIOLAM IB 
PARDUODAM VAIZDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRfEINAMLAUHI OM SĄLYGOM. SUMNOT MCSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL 0-7575

CHICAGO SAVINOS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERH AVĖ.
S VAL.: ANTRAD IR PENKT. 0 Iki 4 VAK.: KET • IKI S vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; ŠEŠT. 0 IKI 2 POPIETPTRM •» VAI.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We»t 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p., p. Ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta 

Telefonas ČiRovehlll 6-1696

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPEC1ALIST®

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

.uaitarinią Išskyrus trečiadieniu.
2422 West Marąuette Rd.

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps vlršmlnėtl telefonai
Šaukite MIdway 3-0001

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

DR. P. Z. ZŠLATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0650 

1821 So. Halsted Street 
Rezld. 0000 S. Artesian Avė. 

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 T. v

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthop»xlas - ITotezlstas 

Aparatat-Protezai, Mod. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir t.t
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
1RTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

2850 W. 63rd St Chicago 20, OI 
Tol. PRospect 0-5084.

Telefonas ItEUance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 We»t 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:80 vak. 
Trečiad pagal sutart)

Tel ofiso Ir buto OLymptc 2-4160
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ” 
4988 W. 15th St, Cicero 

Kaadlen 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1520 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-3210. Jei 
neataillepla. šaukite KEdzie 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 S. Archer Avė.
i VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 

Vak pirm., antr., ketvlrt. 0-8:80 v. 
Trečiadieni tik susitarus

Dr. aiM KRIAUCELIOHAITE
(Gydytoja Ir Ohlrargė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

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

Tel. ofiso Ir rez. REpubllc 7-4140 
^Vel. 11-2 Ir 6-9 v. v. šešt 1-4 p p.
1 Priėmimas tik pagal susitarimu.

Jei turite parduoti ar ifauomo 

U, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
elefonu: Vlrginia 7-6640.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas tr akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 Ir 
Seštadieniate 10-2 vai. popiet.

---------------------------

DR. S. YAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kuri. 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus Speciali atyda kreipiama 
t mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. Seštad. 10:20 
Iki 6 vai. Sekin. Ir treč. uždara.

Virš 25

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 8. Oalley Avė., Chicago 8, m. Tel. Vlrglnla 7-0041 j 7-6642

Entered aa Second-Cluss Matter March 81, 1916, at Chicago. Illinois 
Undet the Act of March 8. 1879.

Sl BSCKIpTION RATESMember of the Cathollc Press Asa'n 
Publlshed dali y, exept Sundays, 

by the
Llthuanlan Cathollc Press Soclety 
PRENUMERATA: Metams
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Utslenyje 111.00
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Z. KOLBOS MOZAIKA IR VITRAŽAI

Religinės parodos lankytojo įspūdžiai
K. GINEITIS, Chicago, III.

Eidamas parodon nesitikėjau, Vidinis pergyvenimas ir meniški 
kad ji yra tokia gausi ir ekspo- formalumai
natų, ir joje dalyvaujančių meni-| T , A _. ... ...
ninku Skaičiumi — apie pusantro | Lankant šių laikų įvairias pa- 
šimto eksponatų, sukurtų dau-' rodas tik kaiP° meno mėgėjui man 
giau kaip 30-ties dailininkų ir ar-! dažnai Kalvoje sukinėjasi mintis, 
chitektų. Kol dar paroda neužsi- kad apskritai daugelis šiandiem- 
darė Chicagos lietuvių visuomenė ni4 menininkų su jų modernistine- 
neturėtų praleisti progos ją pa-| m^3 tendencijomis ir tais madin- 
matyti. Tai yra z tikrai rimta me-'Sais obalsiais “menas menui” ir 
no paroda, turinti įdomių kūrinių tt. aplenkia, užmirštą esminį da-
iš įvairių meno šakų — bažnyčių *>*.4 ~ vietoje atvaizduoti vidų- - - įnstituta Conservatoire dės 
projektų, vitražų, mozaikos, tapy-W žmogaus pergyvenimą, dau- ' I *aatU“įJetiers ParvžiSe jis 
bos, grafikos. Skulptūros tai ne- gelis jų tenkinasi vien tik grynai Ąrtset toMetiers ^aryziuje. Jis 
daug, tačiau Ramojaus Modzeliau-
sko Kristus tikrai yra įspūdingas 
kūrinys.

Mozaika pasaulio šventovė
Mozaiką, tą seną, garbingą me

ną, kilusį Rytuose, tobulintą Grai
kijoj ir vėliau žydėjusį Romoje,

Kvalifikuotas menininkas ,
Religinio ir apskritai dekoraty-! 

vio meno srity mes nedaug me
nininkų teturim. Kai-1930 m. bu
vo Lietuvoje religinio meno paro- j 
da, palyginamai nedaug meninin-' 
kų * joje dalyvavo, nes jie jautėsi. 
nedrąsūs, nepatyrę šioje srityje. | 
Ši meno šaka, kaip ir kitos, rei
kalinga specialių studijų, specia- 
lės technikos ir praktikos. Dabar 
Z. Kolba galbūt yra kvalifikuotas! 
menininkas dekoratyvio meno sri
ty. Jis nėra čia mėgėjas, bandy
tojas, šokinėjantis nuo vienos į 
kitą meno šaką. Išbuvęs šešerius 
metus stipendininku Kauno Meno 
mokykloje (nedarbštiems stipendi
jų ilgam laikui neduodavo) ir pašto!

Tadas Sparkis Šienapjūtė
I)ail. T. Spnikio kurinių pnrodn Lietuvių nuditaiijoje uždaroma rytoj.

• Jurgis šapkus tapytojas, 
Freiburgo, Muencheno ir Chica
gos mokyklų auki't'nis, dalyva
vęs mokyklon parodose. Jis 
daugLu pa.sine.'.ę;, į figūrln; ta

pybą. Religinio meno parodoje 
dalyvauja vienu aliejiniu darbu. 
Chicagos visuomenei dar pažįs
tamas, kap geras dekoratorius, 
su linkimu į modernizn.ą.

Z. Kolba Kristaus veidas

meniškais formalumais. Mes, pa
prasti žiūrovai, nuėję į tas moder- 
nistiškas parodas pasiilgstame gi
lesnio vidujinio pergyvenimo pie
šinių. Ir todėl, grižę namo, mes vėl 
džiaugiamės vartydami paveikslų 
albumų lapus su praeities meni
ninkų paveikslais, kur piešinio ba
zę sudarė kompozicinis koloritas, 
proporcijos ir mintis.

Kristaus kančios ir — 
mūsų tautos

Kita Kolbos mozaika Šventoji 
Šeima, — patraukia parodos lan
kytojo dėmesį ne tik pačio vaiz
do ryškumu ir spalvų efektu, bet 
ir savo kuklumu, paprastumu, gi 
Angele jaučiasi šventadieniško ra 
mumo dvasia. Kristaus Veidas 
man atrodo įspūdingesnė mozaika 
negu Kančia. Šitoje mozaikoje 
matomai menininkas bandė, įpi
nant liaudies skulptūros, smutke- 
lių motyvus surišti nekalto Kris
taus kančias su mūsų tautos tra
gedija ir savo tėvynės netekusių 
žmonių dvasinėmis kančiomis.

Atrodo, kad Kolba yra kvalifi
kuotas menininkas ne tik mozai
kos, bet ir vitražų sritv. Galop, I 
ir pats vitražas yra ne kas kitas kai i 

tik šviesos spalvų mozaika, kurio-1 
je faktinai nuo saulės užtekėjimo 
ligi tamsios nakties mozaiškai kai
taliojasi spalvų atspindžiai sulig 
to, koks kiekis yra šviesos. Juk 
ir pati vitražo idėja kilo iš mozai- 
kis, kai prasidėjo stiklo gamyba. 
Taigi, pavyzdžiui, raudonos spal
vos grasiame Kristaus vitražo 
projekte, manau, ryškiausiai ir 
spinduliuojančiai atrodytų pačia
me vidudieny, kai yra daugiausia 
šviesos, išpildžius šį projektą sti? 
kle.
Šv. Kazimieras ir Aušros Vartai

Daugelis sustoja ir prie Šv. Ka
zimiero Sapno vitražo projekte. 
Tai yra tautinis vitražas su Vil-

nuo pat pradžios pasirinko archi
tektūriniame skyriuje kaip tik 
vitražų, mozaikos, freskų ir kito 
dekoratyvio meno technikos stu
diją. )

Apart mokyklinių studijų Z. 
Kolba apkeliavo visą Italiją, 
lankėsi Anglijoj ir kitur gilinda
mas savo žinias.

Ir vitražų, ir mozaikos ir kitoj 
kūryboj Z. Kolba nemėgsta kraš
tutinumų, manierizmo ir visko, 
kas priešinga
sąvokoms. Iš jo kūrinių dvelkia 
klasinio meno rimtis, gilios min
ties jieškojimas su kruopščia tech 
nika, visos tos ypatybės, kuriomis

Kultūrinė kronika

Z. Kolba Šv. Kazimieras (vitražas)

• Adolfas Valeška, tapyto- naujose parodose: Paryžiuje ir 
jas, vitražininkas, Kauno, Ber- Šveicarijoje. Šie jo pastarieji 
lyno ir Italijos mokyklų auklė- darbai guašu padaryti ligos pa- 

arčhitektūrinėms; tinis, šiemet švenčia savo meni- tale.
nio darbo 25 metų sukaktį. Sė-j • Kun. Petrei Dzegoraitis 
kmingas parodų rengėjas, kas pastaruoju laiku,* nors gyven- 
ryškėja prisiminus Berlyno pa- damas toliau nuo centrų ir tu- 
rodą, Italijoje tarptautinę spau- rėdamas pastoracinio darbo ai- 
dos parodą, kai lietuviškas pa- rių parapijoje, randa laiko ir 
vilionas gavo ir medalį. Šioje privačioms studijoms, daugiau 
bažnytinio meno parodoje jis pamėgęs architektūrą. Parodo-

reprezentuoja tik vienas meninin
kas, Zenonas Kolba, bet ir jo re- 
prezentavimas yra stiprus. Gal 
nėra nei vienos pasaulyje garsios 
bažnyčios, kurioje nebūtų mozai
kos papuošimų. Teko matyti ža
vingą mozaiką šv. Petro ir Santa 
Maria Maggiore bažnyčiose Romo
je, nemažai jos turi ir Venecija,
Florencija, Ravenna, o Anglijoj—
Canterbury katedra, Wespninste- 
rio abatija ir kitos. Tai yra pat
variausia dekoratyvinio meno te
chnika. /Gena mozaika išsilaiko 
šimtmečiais. Tremties metu man 
teko keletą metų gyventi pašonė
je dabar jau mažo Italijos mieste
lio, vadinamo Ostia, prie Vidurže
mio jūrų. Seniau tai buvo Romos 
uostas, čia 'stovėdavo laivai su 
šiaurės Afrikos kviečiais ir kitų 
šalių turtais, gatvėse buvo pilna 
žmonių, bet dabar pačioje Ostia 
Antica niekas negyvena, gatvės 
tuščios, prie jų tėra namų sienų 
likučiai, jūra šioje vietoje atsito
lino nuo buvusio uosto krantinės, Į 
prekybos keliai pasikeitė, mies
tas numirė, bet jo pirtyje ir net j 
šalygatviuose po poros tūkstančių 
metų pasiliko mozaika su savo 
Bpalvcmis, panašiai kaip ir Pom-1 
pejnje. f

Muzikinės simfonijos įspūdis Į
Šioje parodoje matome šio taip 

patvaraus dekoratyviško meno ke! 
turius paveikslus, Z. Kolbos su- j 
kurtus — šventoji šeima, Ange-, 
las, Kristaus Veidas ir Kančia.
Jau spaudoje buvo minėta, kad Į 
nors visa parodoje išstatyta mo- i 
zaika yra religinėje tematikoje, I 
tačiau ji yra lietuviškam charak
tery ir tautiniais motyvais. Visa 
Kolbos mozaika pasižymi pusiau
svira, rimtu, architektonišku har
moningumu ir pačių paveikslų vai
zdingumu. Tūkstančiai įvairių ant- 
spalvių viename paveiksle sudaro 
muzikinės simfonijos įspūdį.

Koks gilus skausmas
Ypatingai gilų įspūdį į mane pa

darė jo Kristaus Veidas Šv. Ve
ronikos drobulėje. Čia Kolbai pa
vyko atvaizduoti tikrai beribį, ne
išmatuojamą skausmą ir univer
salų patosą. Jig yra atliktas su 
tokiu giliu meniškos dvasios nuo
širdumu ir su tokia meistriška te
chnika, kad paprastas žiūrovas 
negali atsistebėti, kaip žmogus su
gebėjo iš spalvinių gabaliukų su- prisitaikintų prie vitražų, bet vit- 
kurt* taiP &d‘.a’ /^pudingą paveik- raįamg prisieina taikintis prie jų. 
slą. Tokia gili kančia jaučiasi ši- Apskritai, Kolbos vitražai savo 
tame vede, kad žiūrovui^ kaž kaip gpaĮVų žaismų, kompozicijos vie- 
net nepatogu darosi žiūrėti į jj numu jr užbaigimu teikia žiūrovo 
ilgą laiką, stovint ; kyla mintis gal aųjai p0usjo jausmą, juose nėra
reikėtų priklaupti, o nuėjus nuo jo disharmoniios. (Gaila. kad. keli,______________ ________________
vėl ir vėl grįžti, dar kartą pasi-, Kolbos mozaikos ir vitražo darbai *************************’* 

, žiūrėti. Vienas iš žiūrovų, visai nara pažymėti parodos programo-
man nepažjstamas asmuo, galbūt 
atvykęs iš kito miešto, stovįs gre-1 
ta manęs, neiškentė nepakartojęa:
“Koks gilus skausmas! jaučiu šiur 
nulius visame kūne...” Va kokį 
didelį jausmingumą jame sukėlė 
menininko kūrinys.

Z. Kolba A ngelas

niaus herbu ir istorine mintimi, 
atvazduojančio Šv. Kazimiero vi
dinę kovą tarp svietiško tarnavi
mo valstybei ar Dievui ir, kaip 
žinom iš istorijos, šioje dvasinėje 
kovoje Dievas liko laimėtoju. Su
rišti religinę temą su tautine nė
ra lengvas uždavinys. Aušros V ar 
tų, tos brangios kiekvieno lietuvio 
skini šventyklos, vitražo projek
tas irgi reikia laikyti tautišku— 
istoriniu. Jis ir savo spalvų žais
mu, ramumu ir mintimi patrau
kia daugelio lankytojų akį. Vitra
žo tikslas neturėtų būti spręsti 
vien tapybines problemas, jis tu
ri sutapti su architektūrine aplin
ka. Bažnyčios nėra statomos, kad

šimtmečiais 
meno dvasia.

reiškėsi bažnytinio

Zenonas Kolba yra palyginamai 
dar jaunas, gimęs 1909 m. širvin- 
tuose. Reikia tikėtis, kad šis ener
gingas, labai darbštus ir su didele 
meile prie savo darbo menininkas 
patieks mūsų visuomenei dar daug 
įdomių kūrinių ir ateityje.

dalyvauja tik vitražu ir projek
tais vitražui. Ypač, krenta pa
rodoje j akis vitražas “Nukry
žiuotasis” šv. Kristinos bažny
čiai prie Šv. Kazimiero kapinių 
Chicagoje. Ee to, Šv. Kryžiaus 
parapijos auksiniai sukakčiai 
panrnėti sukaktuvinis kielikas, 
kuris parodoje išstatytas Turi 
visą eilę naujų darybų, užsaky
mų savo bažnytinio meno stu
dijoje.

• Vytautas Kasiulis, tapyto
jas, vienas žymiausių mūsų dai
lini nkų, prasiskverbusių į euro
pinio masto meno viršūnes. 
Studijas baigė Kaune ir Pary
žiuje, jau kuris laikas gyvenia

THE BEST IN F. ATI NO 
Chleken-RlbB-Shrlmp-Steaka 

Try Our Wed. >1-00 Chicken speclal 
4:30 PM To 8 PM Its Great!

MOKIU IjOUNGE A ItESTAl’RANT 
3409 8. Hoyne 

Open 4:30 PM To 1:30 AM 
Closed Mondays — . Ph. LA 3-1139«WWWWWWWWWWWWWWWW»!WWWWW«WW

JOHN HOLDEN
Physical Therapist

• DTATHF.RMY
• FIF(TRO-H YrUiOTHEICU’Y
• DEEP MA88AOE
Pagelbsti nuo Strėnų Skaudė
jimo, Sciatica, Rheumatiamo, 
Lumbago, Oseillitis, Bnraitis, Ner- 
vous Condition.

222 N. GENESEE ST. 
Waukegan, III., DE 6-9336
Dienomis, vakarais Ir atvykstame 

i namus.

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis)
Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir Idt. parengimams kreiptis J A & H 
muz. BRONIŲ JONUAĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI! 

Pilnas namo atremomtavimas 
General Contracting 

Namus statome 
pagal užsakymą 

Apskaičiavimai nemokamai
Mieste ir priemiesčiuose 

Tel. HU 6-3247

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Sveikatos Centras Northwest Sidėj

HORTHWEST HEALTH 
CEHTER

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

ŠIMANSKIS, direktorius
Ši įstaiga nemažą skaičių ligonių 

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

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

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

1869 No. Damen Avenue 
(Cortland & Damen Avė.)
Telef. ARmltage 6-8200

RITE-WAY SEWER 00.
Catch basins, cleaned, rcpalred, 

blocked sewers rodded.
Flooded basements pumped and 

lJrevented.
DAY OR NIGHT SERVICE 

Work guaranteed. Llc.-Bonded.
ALImny 2-9226

We will make your 
draperies

F R E E
Select your clioice of fabries 

in your oWn home. Our decorator 
wlll call on you at your conve- 
nience. No obligationa of course

Call TR 4-9930
SPECIALTY RENTAL SERVICE 

TYPEWRITER8, ADDEKH, 
COMI’TOMETERS 

ALL MAKE8
A-l oon<l. gunr. New and rebullt 
Portables, Chroksrltem, Reglsters 

Dellvery <terv|ee, emergency servtce 
BUSINESS MACHINE 

SERVICE 
7006 S. Marshfleld WA 5-8875

Įrengiame krautuvėms vitrinas —
pastogėse Ir rflsyse butus.' Taisome 
porčlus. {taisome plieno stulpus Ir 
balkius. Atremontuojame virtuves ir 
vonias, {dedame Plastikines sienų bei 
grindų “tllea”.

J. IPTOLITO & SON 
BRumtvfck 8-2708

je dalyvauja su medžio droži
niais — įvairiais kryželiais sta
tulomis, kur daug originalumo. 
Jų yra išstatyta net 13, vis 
skirtingų, tik lietuviškame sti
liuje, ypač, mėgstami ornamen
tai: lietuviška tulpė, Gedimino 
stulpai. Dirba ir tapyboje. Me
džio drožybą buvo pam’ėgęs jau 
Lietuvoje, būdamas Šiauliuose 
kapelionu.

• Algirdas Kurauskas mokė
si Freiburge ir Paryžiuje ir dau
giau pažįstamas kaip grafikas. 
Geras ir dekoratorius. Religi
nio meno parodoje duoda du li- 
tografinius darbus ir pasirodo 
su eskizaig vitražams. Gana 

Paryžiuje ir dalyvauja“ parodo- stiP™s- vienas darbas “Pieta’

SaAUgl V‘lta taupyti Petyje, mes norime Jums pagelbėti ir dabar. Ar nonte taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (checking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai. 8

METROPOLITAIN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus nagai parei
kalavimus. r
_ METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin

telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance

Corporatiorf, Washington, 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 8, Illinois Tol.: Vlrginia 7 - 8430

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLIMO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžio, 
transmisijos ir t. t MOBLLGAS benzinas, įvairių rūšių alyva 

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

M. CESAS, patyrę* auto specialistas

se. Jo darbai puošia eilę meno 
galerijų, mužėjų, šiaip priva
čių butų. Tremtyje dirba dau
giau aliejaug ir pastelės techni
ka, o pastaruoju laiku ir gua
šu, net religinio meno parodoje 
atsiųstųjų tarpe yra du guašu 
darbai. Jis geras grafikas ir 
greta eina su mirusiu Willratu. 
Parodoje yra jo viena litografi
ja. Be to, išstatytas ir alieju
mi darbas, gana stambus, bet 
dirbtas anksčiau ir žiūrovai ga
li palyginti kūrybinę pažangą ir 
pačią techniką. Šiuo metu užsi
motus jo darbus kiek sutrukdė 
liga, o jau numatęs dalyvauti

ATTENTIOH!
HOUSEWIVES-CLUBWOMEN

GIRLS-BOYS
Eam fast cash quick this easy way. 
Everyone a prospect. Make $5.00, 
or more per day by selling our 
package to your neighbors and 
friends. This prodjict is made of 
EMMI PRODUCT CO. and is one 
of the most revolutionary Products 
available for children today.

A small investment can eam

For Information call 
MISS SALL Dl 8-MOO

We have a special dept for fund 
raising organizationa, churches, 

scout troope, etc.
blg money for you!

SALES & SERVICE 
Washing mashine repalrs 
Guaranteed repalrs on all 
Makes & Types, we also
Repai r small applianees 

Will pirk up & Dellver free 
ARPO HOME' APPI.IANCER

1723 W. OŠIU! St. PR 6-588H
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— projektas vitražui, atliktas 
tempera. Jis įvairus tematika; 
net ir pirmaisiais ekslibrisų ban 
1ymais pasirodė stiprus. Paro
doje dalyvauja su 6 darbais.

• Kęstutis Račkus yra atva

žiavęs Kanadon prieš 20 metų. 
Studijavo meną: Detroite, To
ronte, Ontario Meno akademi
joje ir dabar — Paryžiuje. Pa
žįstamas, kaip tapytojas ir sa
vo individualią parodą buvo su- 
ruošęs 1954 m. Paryžiuje ir tu
rėjo pasisekimą ir buvo
teigiamai įvertintas. Religinio 
meno parodon atsiuntė vieną 
darbą “Šv. Cecilija”. Dalyvavo 
visoje eilėje parodų.

• Adomas šermukšnis — ta
pytojas, portretistas, Augsbur
ge — Rato studijog ir Stutt- 
garto mokyklų auklėtinis, turįs 
puikų pagrindą. Parodose pasi
rodo pirmą kartą ir net trimis 
darbais. Dviemis portretais, 
aliejumi ir vitražu, kuris, ypač, 
skiriasi ir tematika, pačia tech
nika ir išpildymu. Šiuo metu 
dirba religine tema vieną stam
bų paveikslą.

• Vytautas Raul'.naitis,. Vil

niaus ir Freiburgo mokyklų au
klėtinis, vienas žymesniųjų jau
nųjų skulptorių, gyvenąs Cleve- 
lande, religinio meno parodoje 
pasirodė trimig darbais: dvie
mis — medžie ir vienu — gip
so, originalus ir stiprus. Yra da
lyvavęs mažesnėse parodose ir 
sulaukęs gražių atsiliepimų.

• Ramojus Mozeliauakas

ACTIVE HEATING SERVICE skulptorius, Freiburgo mokyk
los, kuri davė visą eilę stiprių 
įvairaus žanro dailininkų. Jis 
religinėje parodoje dalyvauja

Alyvos ir gazo ‘‘ conversion ” degin- 
tuvai. Boileriai-Ccntriniai pečiai- 

Radiation
Įtaisomi — Užlaikomi — Išvalomi

AVenue 3-6266
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

vienu darbu "Kristus”. Įpusėjęs 
keletą naujų darbų.

--------------------------------------- -------------------- =>
Mes siunčiame apdraustus siuntinius Į LIETUVĄ, UkralJInų, Rusiją Ir 
visus Rytų Europos kraAtus. Pradedant 1986 m. dldelB nuolaida Daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J KAM IENSKI
JAN IQUE TRADING CO.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

Chicago, III. — 2314 W. Chicago Avė. Tel. BR. 8-6780 
Buffalo, N. Y. — 1162 Broadway. Tel. FI-1272 

Persiuntimo Ir muitų mokesčiai apmokami mflsų įstaigoj. ftelmos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite | mūsų latalgų

dėl Informacijų (r kalnaraAėių.
{staiga atidaryta kasdien plimad. Ir Aefttad. nuo 12 vai. Iki H vai. vak.

□
INSUklO 1 ■ ■

UPTO-J ■
>000°/ L.
FEDERFIL 
5AVING

& LOAN

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
t Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

t
2. Pinigams padėti nereikia važinėti 

Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3 Planingas taupymas visados moka 

gerus dividendus.

J202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAU8KAS. Pre*

Chartered and Snpervteed by the U. S. Government 
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto Iki 6 vai. po plotų. Ketv 
nuo 9-tos vai. ryto Iki 8 vai. vak. Selt&d. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. p< 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

Pabalti jos Valstybių Pašto Ženklai
mano specialybė. Vidutinės kainos. Taip pat turime pašto ženklų ir 
kitų Europos kraštų; ir kaikurių retų ženklų. Dėl kainų sąrašo ra

šykite: Mr. E. VILNIS — Stamp Shop, 7 Beaconsfield Terrace Rd„
Hammersmith, London, W. 14, England.

PAINTED DESERT 
URANIUM & OIL CO.

A YV'ashington Corporation

Engaged in exploration for Uranlum and other metais on pro
peršos in the Daybreak Uranlum area, Spokane County, and 

in Ferry County, Washlngton; also in 
Grand and San Juaa Counties, Utah.

PUBLIC DFFERING
12,000,000 shares of cdmmon capttal stock at 1 c per share 

fnlly pald, and non-assessable.
Wrlte for Offerbig Circnlar to

W. M. FREDERICKS, Secretary-Treasurer
725 PEYTON BUILDING, SPOKANE 1, WASHINGTON

The Statutory Statement Tlled wtth the State of Washtngton Is a va II- 
able for Inspectlon at the Company’a Office, 737 Peytoą Building, 

Spokane, Wfa<hington.

W. M. Frederleks, Secy-Treas.
723 Peyton Building
Spotkane t, \Vashlngton

Please aend me Offerlng Clrcular on 
PAINTED DESERT URANIUM A OIL CO.

Name (print)
Street .............
City................. State

Phone Madlson 1851.
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A. a. Julijonas Špakevičius
Prof. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Daine, Ind,

Augščiausiojo valią vienas po vėl grįžti. Po to ėjo bombos,
kito nueina amžinybėn žymūs 
mūsų tautos vyrai... Š. m. vasa
rio 23 d. po sunkios širdies li
gos mirė Brocktone, Mass., ir 
ten pat vasario 27 d. palaido
tas dipl. agronomas Julijonas 
Špakevičius. Jis gimė 1888 me
tų rugsėjo 1 d. Burgėnų kai
me, Saločių vai. Biržų aps., kaip 
jauniausias sūnus labai gausin-

badas, stovyklos, niekinimai, ra
ginimai, pagaliau emigracija. 
Čia, Amerikoje, Julijonas gavo 
darbo savo srityje, dirbo dar
žininko darbą. Jis buvo paten
kintas tuo darbu, kaip ir. visa
da nenustodavo savo giedrios 
nuotaikos. Tik jam tas darbas 
buvo per sunkus dėl amžiaus;

goję ūkininko šeimoje. Mokslą dėl to išsivystė širdies liga Jo
pradėjo Rusijoje, Mohilevo mle-| , . , ., .paskutines dienas skaidrinoste, kur gyveno vienas jo vy
resnių brolių, Juozas. Vėliau 
jis mokėsi Mintaujos realinėje , x
mokykloje, kartu su Vytautu P’*1“?“

nuoširdžiai prisirišusi šeima, 
kuri visa įsikūrė JAV-se ir dėjo Juozas švaistas

Rašytojas, kovo mėli. 18 d. su'utikęs 
65 m. amžiaus, daugelio beletristinių 
knygų autorius, dalyvis Literatūros 

šventės, įvykstančios rytoj.

Kultūrine kronika
• Vaclovas Ver įkaitis — bas- 

baritonas, balandžio 19 d. kon
certuos Conservatory salėje 
Toronte, Ont. Jo dainų rečitalis, 
p!anu palydint pianistei Edith 
Meek, prasidės 8 vai. 15 min. v. 
Programoje Handelio, Mozarto, 
Wolfo, Weberio, Mussorgskio, 
Armstrongo Gibbs kūriniai. V. 
Verikaitis yra pasižymėjęs so
listas, peniai vasarą pasirodęs 
su Roal Conservatory ir CSC 
Cpera bendrovėm^, o taipgi 
kaip solistas su Toront0 Phil-

• Planuoja išradimus. Du-
bois laikraštis “Courier Ex- 
press” įsidėjo per dvi skilti kun. 
B. Liubausko paveikslą ir ilgą 
J'. Vailionio paruoštą aprašy
mą, kur iškeliama, kad minėtas 
lietuvis kunigas yra paruošęs 
keletą išradimų. Vieną iš jų 
studijuoja pramonės ekspertai. 
Tas išradimas tai — saugumo 
įtaisas susisiekimo mašinoms. 
To įtaiso dėka net automobilių 
nelaimės metu išlaikoma stati 
priekinės sėdynės atrama, su-

bibliotekoje. Daugiausiai rašo
ma ape karą Lietuvoje. Mini
mos vietos: Biržai, Pasvalys, 
Šauliai, Linkuva, Panevėžys. Iš 
asmenų dažniausiai minimas 
Sapiega. Aprašomieji vaizdai 
ryškūs ir baisūs. “Kario” re
dakcija yra paprašiusi pulk. O. 
Urboną, duoti šios knygos pla
tesnę recenziją.

• Jonas Triėys tapytojas, 
studijas pradėjo Vokietijoje ir 
tęsė Amerikoje. Vokietijoje da
lyvavo vienoje parodoje. Jis 
mėgsta peisažą, bet ir portre
tas jam artimas. Turi sukūręs 
kelis natiurmortus, peisažus. 
Vienas darbas išstatytas paro
doje, religinio turinio, gana bū
dingas, originalus.

MOVIHC ias pūmausiįff
IR ARTI

harmonijos choru. Porą savai-, laikomos durys nuo atsidarymo 
čių dainavo CBC programoje susidūrimo atvsjuje ir kitaip

h****“ „ ™
NAUJI OJO£II TEOK4I-NAUJAUSI KRAUS T SAVO (PAHKIAI 

UStį METU PATYRIMAS-PtSUS IP SĄttN/N6AS AHMRNAWfAi

JUOZAS NAUJOKAIHS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Altn>ok 5-9209

Petruliu, Antanu ir Apolinaru 
Vienažinskiais ir kt. vėliau pasi
žymėjusiais lietuviais. Mokslą 
einant jį rėmė jo brolis kun. 
Leonas, tada jaunas Dusetų vi
karas, vėliau Kvėdarnos, Žaigi
nių, Kovarsko ir Ukmergės kle
bonas ir kanauninkas.

tančią gyvybę. O velionis vis ti
kėjosi pasveikti ir grįžti į Lietu
vą, į savo Dainavos ūkį...

Prisiminimų pluoštelis

Julijonas Špakevičius buvo 
man artimas giminaitis ir bi
čiulis nuo mūsų jaunystės. Jis 
buvo man dėdė

Augštąjį mokslą Julijonas į už mane vyresnis 
ėjo Rygos Politechnikos institu
te, pasirinkęs agronomiją, kaip 
naudingesnį Lietuvai ir malo- 
niausį savo širdžiai dalyką, kurį 
būtų galima taikyti savo tėvų 
žemei, ne Rusijai. Rygoje tuo 
metu buvo susispietusi didelė 
lietuvių kolonija, kuriai nestigo 
gabių ir energingų jaunų jėgų.
Čia Julijonas gavo progą pasi-- miško 
reikšti, kaip dainininkas ir ar
tistas scenoje. Prasidėjęs Didy
sis karas nesutrukdė jam baig
ti mokslą: 1915 metais jis ga
vo moksl. agronomo diplomą.
Tais pat metais, rugpjūčio 18 d., 
jis vedė Bronę Giedraitytę iš 
labai populiarios Rygoje Gie
draičių šeimos: kitos seserys 
Marija ištekėjo už prof. Kazi
miero Vasiliausko, Stasė — už 
Kosto Šakenio, brolis Balys, vė
liau Krašto apsaugos ir Vidaus 
reikalų ministeris, bolševikų nu
kankintas Červenėje.

Fredos mokyklos įkūrėjas

Julijonas gavo pirmą darbą 
lietuvių gimnazijoje, nebe Lie
tuvoje, bet Voroneže, Ukraino 
je, *kur dėl karo buvo išvežtas 
mokyklinis jaunimas. Jis dės
tė Martyno Yčo gimnazijoje f i 
ziką ir gamtos mokslus. Pergy
venęs revoliuciją ir suirutę, jis 
su šeima vienas pirmųjų grįžo 
į kylančią iš griuvėsių nepri
klausomą Lietuvą. Čia jam pa
vyko įkūnyti didžiausią jaunų. nais teko tartis įvairiais liūd- 
dienų svajonę — įkurti Augš- j nais ir linksmais gyvenimo rei-

“Songs of my People”. Jis 
taipgi yra lietuvių Prisikėlimo 
bažnyčios vargonininkas ir

apsaugoma nuo sužeidimų. Jis 
taipgi baigia suprojektuoti sta
lą su moderniškiausiais pato-

chorvedys. Netaip seniai jis dai- giais įtaisais. Tas lietuvis dir 
navo ir Chicagoje, daugeliui bąs ir prie keleto kitų išradi

mų.

vilčių, žaidė su anūku. Atsisvei
kinom, ligi kito susitikimo!

Mielas mano pjaunu dienų bi
čiulis džiaugėsi tuo, kad pada- 

nors nedaug rė įtakos mano lietuviškam ap-
Kartu mo- j sisprendimui ir pirmas supažin- 

kėmės Mintaujoje. Mano kla- djno su Lietuva, su kuria vėliau 
sės cfraugai, ir kiti gimnazistai, sutapau ir likau ištikimas vi- 
visi vadinome jį “dėde”. Jis sam gyvenimui. Su meile ir pa
buvo sveikas, linksmas, drau- garba lenkiuos jo atminimui ir 
giškas. Keletą metų gyvenome nuoširdžiai užjaučiu jo nuliū- 
viename bute, pasidarėm bičių- dusią šeimą. Tebūna velioniui 
liai. Kalėdoms jis kviesdavo ma- lengva svetima žemė!
ne į Burgėnus, lankyti po visą _________
apylinkę gimines, ragauti kai-

palikdamas geriausią įspūdį
• P. Laurinavičius padarė 

naują prasmingą inkrustaciją 
medyje: lietuvaitė ties milžiniš
ku dangoraižiu ilgesingai žiūri 
į tolį ir už kalnų ir bangų sva
jonėse mato saulėtą tėviškės 
sodybą su lietuviškais kryžiais.

• Pulk. O. Urbonas, kuris 
dabar yra Švedijoje ir dirba 
Švedų Karo Muzėjuje, surado 
knygą, liečiančią senąją Lietu
vos praeitį. Tai yra seržanto R. 
Petres dienynas iš 1602 — 1709 
m. karo Lietuvoje. Knyga at
spausdinta 1901 m., rankraštis

politinėms idėjoms. Jis gyvai! saugom&s UpsalOs unįVersiteto 
reagavo j visus gyvenimo reiš
kinius, nepaisydamas jų geru
mo. Jis rašė ir prancūziškai.

alaus ir kitų gėrybių; Henrikas Heinė ir 
Karolis Marksasman tai buvo pirmosios pažin-i 

tys su tėvų žeme, nes gimiau ir 
a įgau svetur. Julijonas baigė
realinę mokyklą 1010 metais iri mS^‘’j£
išvyko i Rygą. Ruosem eks- VQ kjlme buVQ žydag
kur sijas i Rygą žiūrėti, kaip lyrika i§ Vokiečių kaltos yra 
mūsų dėdė vaidina “Pilėnų ku- išgavusi gtažiausįų išraiškos 
nigaikštyje” Latvių teatro sce- perių Jig mifž ir buvo palaido. 
noje. Po metų aš patekau į įas Paryžiuje. Tarįj kitko*, jis 
Maskvą. Julijonas lankė ma- savo testamente tiksliai nusta- 
ne, aš lankiau Rigą. Didysis tė savo laidotuvių tvarką, jpa- 
karas nutraukė ryšius, susiti- reigodamas jį palaidoti be reli- 
kom Kaune 1912 metais. Iš Dot- ginių ape igų ir be jokių kalbų 
nuvos lankydamas Kauną, daž-prie karsto. Jis taip pat už- 
nai keliaudavau vakare į Augš- draudė betkada jo palaikus per

Paryžiuje jis gyveno tų emi
grantų tarpe, kurie sukūrė 
daugumą mūsų amžiaus “iz- 

! nių”. Pasak “Manchester Guar
dian”' Heinė savo visuomeninio 
nepasitenkinimo dvasia darė

'Neseniai štfkako šimtas rne- įžymios įtakos ir Karoliui Mark- 
tų nuo garsaus Vokiečių poeto su*’ Tačiau Marksas stengė- 

sa- si ■ Heinę kuotoliau laikyti nuo 
savo partijos, būdamas nuomo
nės. kad poetas yra savotiška 
šūvis.

tąją Fredą pas svetingą šeimą. 
Persikėlęs į Kauną įsikūriau 
Technikos prospekte, vėl pasi
darėm kaimynai. Daugelis kau
niškių mėgo lankytis pas Špa
kevičius ypatingai švenčių pro-

kelti į Vokietiją. “Aš įsakmiai 
pabrėžiu, rašė jis, kad koki lai
kai beateitų, aš nenoriu, kad 
mano kompatrijotai bandytų 
mano palaikus perkelti Vokieti
jon. Man niekada nepatiko, 
kad iš mano asmens darytųsi

PRANAS SALEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.)

Susitarimui skambinkite — Vlctory 2-3486
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad.ddara
z -*■

ga, kada Augštosios Fredos 
“dvare” buvo tikras “open ■ politinio manevro dalis. Didysis 
house”, jaukus visuomeninio gy- mano gyvenimo uždavinys bu- j 
venimo centras. Augštaitiškai v0 dirbti didesniam susiprato-1 
vaišingi šeimininkai ir graži be- mu* *arP vokiečių ir prancūzų j 
auganti šeima traukė jaunimą ’r| nugalėti demokratijos priešų 
ir senesniąją kartą. Su kaimy- "

tesniąją Sodininkystės ir Dar
žininkystės mokyklą / senuose 
Augštosios Fredog dvaro rū
muose, greta Kauno miesto. 
Nuo 1919 ligi 1934 metų jis 
buvo to3 mokyklos direktorius 
ir mokytojas, ėalia mokyklas 
ūkio įsikūrė V. D. Universiteto 
Botanikos sodas. 1934—1944

kaalis, drauge liūdėti ir džiaug
tis.

eiles’
Heinė savo ironiškoje ir mc-! 

lancholiškoje lyrikoje davė iš-1 
raišką ano ir.eto filosofinėms ir

Pirmas sunržiiidino mane 

Lietuva

su

Kai traukėmės į Vakarus, tu-; 
rėjau sau tikslą — Kempteną, 
Bavarijoje, kur turėjau pažin-, 
čių ir reikalų. Atvykęs į Kemp-

PIGIAI IR SAUGIU

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLI Ali

R. E1DUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdrfludas
2313 W- 91st St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

sekmad. nuo 9 v. r. iki 9 vai. vakaro. 
20 METŲ PATYRIMO

MES PRISTATbttE INGUS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !į’

f M'vai

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą Mo-I 
ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pae1 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoynė Avenue Tel. Vlrgini. 7-7091)

I kų

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yro sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš..................... £57,000,000.00
Atsargos Fondas...........  £4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVTSED BY TWr 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEW1CH, President

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

STAMIAKI, FI’lfflM, SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
ĮlĮl^f 4192 ARCHFP AVI., CHICAGO 32 

PHONE. Vlrginio 7-1141

|ipiiiimHmimiiHnmnininmfHniiiiiiiiitiiiiiimmitiiitiniiiiiiiiiitiiiiiR!iiiitiiiimu

MARQUE1TE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GfiLfiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 69th Street Tel. PRespeet 6-0781 j
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę)

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

Sukaktuvinių Melų Dovanos Taupytojams
MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIAIS, 

AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.
Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa 

rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

J. Špakevičius buvo Žemės Ūkio teną, sutikau ten pirmuosius 
ministerijos žemės ūkio mokyk-, tremtinius: tai buvo Špakevi- 
lų inspektoriam, tik per pirmą čių šeima, pasislėpusi nuo karo 
bolševikmetį buvo grįžęs moky- kalnų papėdėje. Ir vėl susikry- 
tojauti į A. Fredos mokyklą, žiavo mūsų likimo keliai: kartu 
Dainavoje, netoli Kauno, jis įsi- laukėm karo galo ir ruošėmės 
taikė pavyzdingą ūkelį su gra- grįžti, kartu kentėjom stovyk- 
žiu sodeliu ir daržu, ir čia tikė- lose ir kovojom su visomis ne
josi ramiau sulaukti idiliško gerybėmis. Amerikoje mus 
saulėlydžio. Su mylima žmona, perskyrė šimtai mylių, tik guo- 
ištikima drauge, motina ir šei- dėm vienas kitą laiškais, ir vis 
mininke, jie išsiaugino pavyz- skaičlavom, kiek liko laiko ligi 
dingą šeimą: tris dukteris ir gtįŽimo. Tik po penkerių metų, 
sūnų. Visos švajonės sudužo. 1954 metų vasarą, radau progą 
kai antrą kartą veržėsi į mūsų aplankyti savo mielą bičiulį 
šalį Rytų barbarai, žiaurių bu- Brocktone. Jis jau buvo pasvei- 
delių varomi. Teko mesti viską kęs po pirmojo širdies priepuo- 
irt rauktis su šeima, vieninte- lio, gerokai pasitaisęs, links- 
liu turtu, J tremtį, su viltimi mas, pilnas optimizmo ir gerų

SHOP Ik TULiR NDCHBOHSOOO 
ANO $AVs WITH

CHANE SAVINGS*
2555 W. 47thSTRHT

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

maisto produktus.. Senns ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje.

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5 -B savaičių hBgyje.

T. KUCZEWSKI& COMPANY
4036 So. Richmond St. Tol. FRontior 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pinuad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

................. .... - J■ • ■■«■ 35
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų fr 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

Telefonas — FRontior 6-1882
jitiiMiiiHiHiiiiiHiiiiHiiiimiiiifiiiiHiiiHmimiiimiiiiinaimnmiiiiiimiimnimii

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL.

A. TVERAS
LAIKRO92IU IR BRANCENYKS

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 68th St. Rtpublic 7-fMI

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės į senąją $60.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo
metru arba puikią piniginę.

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

3. Kas padės $600.00 ar daugiau, tai gaus saugių dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2566 W«t 471h Street Ufeyette 3-1983
n. lt. I'lctkiru h z, proz.; L. lt. I*lrtkewh*z, M-kr. Ir luIvokulitN

Mokame uukAtim dlvtdendun. KeMuoJame čekius. Parduodu, m* 
V lAperkame valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai veltui

ATIIlAKVKtll s5.sk Alt) <dA\I»ll.\. A PI ĮKAISTA IKI 910,0011 *
DARBO VAL.AN1KJH: pirmad. Ir kotv, nuo 9 Iki A vai. vak.; 
antradlonj ir penktadieni nuo 9 Iki fi; trečiadieni uždaryta, 
o AeAtadienlala nuo 9 valandos tkt vidudienio.

v-maBE

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS
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DIDŽIULIS PASIRINKIMAS 
NAUJAUSIO STILIAUS BALDŲ 

VELYKŲ ŠVENTĖMS!
Kainos be užprašymy — sąskaitos neparduodamos 

Finansy Kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, nakčiai lovos pas mus $69.00 
Už $200 parduodamos sofos ir foteliai Nylon ar vilnos,

naujausių stilių pas mus ........................................... $149.00
Už $300,00 parduodami 10 metų garantuotos sectional

sofos, tinkamos kiekvienam butui pas mus .......... $239.00
Už $600.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen

Nart home, Pulman ir kitų geresinių Amerikos Fab- 
rikos — mes parduodam tiktai už ........................... $400.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo ar

riešuto medžio pas mus tik ...................................... $119.00
. Už $300.00 parduodami miegamieji 4 dalių pas mus tik $229.00 

Už $500 parduodami Brazilijos raudonmedžio baldai
gaunami ir su dviem pavieniom lovom pas mus tik $350.00 

Už $700.00 parduodami Europos stiliaus ir gamybos
9 dalių miegamųjų su puošimuos! stalu pas mus tik $490.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dal. valgomojo baldai pas mus $ 99.00 
Už $250. parduodami 6 dalių, ąžuolo ar raudonmedžio

baldai, su nedegamu stalo viršumi pas mus tik .... $190.00 
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomojo paskiausio

stiliaus iš auksčiausios rųšies pas mus iki Velykų tik $400.00 ttn • - . • <iu....... .• ’ “

VIRTUVES FORMICA STALAI \
Už $69.00 siūlomi parduoti 5 dalių Formica stalai ir

4 kėdės, įvairių spalvų! ir stiliaus pas mus tik .......... $.39.00
Už $ 99.00 siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su chromo

ar juodo metalo kojom pas mus tik ..:....................  $ 75.00
Už $129.00 siūlomi 7 dalių Formica setai mediniai,

ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik ..............  $.99.00

ŠALDYTUVAI — VIRIMUI KROSNYS

Už $199.00 parduodami 8 Cub. šaldytuvai visų firmų
pas mus parduodami tiktai ................................ •... $169.00

Už $250.00 siūlomi 9 Cub. šaldytuvai AVestinghouse,
Norge, Kelvinator, General Electric ir kitų pas mus $199.00

Už $120.00 parduodami virimui parcelano pečiai pas
mus tiktai .............................. . ...................................... $ 99.00

Už $200.00 parduodami virimui pečiai Crown, Universal
pas mus tiktai ............................................................... $139.00

KILIMAI
6x9 kilimai parduodami tik pas mus .................................. $19.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00 
9x12 parduodami po $129.00 A. Smith, Bigelow, Magee,ir

kitų žymiausių firmų pas mus tik ..............................  $79.00

TELEVIZIJOS APARATAI
RCA, Duniont, VVcstingliousc, Admiral, Motorola, Zcnith par

duodami žemiausiomis kainomis Chieagoje.
21 inco Travcler ant žemės pastatomus tiktai .............. $149.00’
21 inco RCA arba Admiral tiktai ....................................... $149.00
24 inco raudonmedžio tiktai .............. ................................ $250.00

Kiekvienas pirkėjas pirkdamas bent už $200.00 gauna 53 
dalių porcclano setą dovanai.
9x12 linolcum įvairiausių spalvų ............................ .............. $5.50
Kavos staliukai riešuto ar Oak ............................................ .. $6.50
Lempom ar telefono staliukai [>o ........................ .................. $2.50

Viską pirkdami pas mus sutaupysite daug pinigų ir labai
daug bereikalingų rųpesčių ir vargų.

Išmokėjimai iki 2 metų ir ilgiau.

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 South Halsfced Street 

TEL. — VICTO&Y 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad................................................................. 9—9:30
Kitom Dienom:.............................................................9—6,00

. Sekmadieniais: .............. . ................. ........ 19—6 valandom
■ ...... ...............................- •- ■ - .................. ■■■! "-

Dėl poezips
K. MOCKUS, So.

“Literatūros Lankai”

• • y*.
Boston.

• •! - —.»—

Mass.

To leidinio vedamuoju straips-
Pažymėtos dar 1955 m. da-| ““ įdėtas. ''P,atrio.t'< skilimas 

to ir šeštuoju numeriu, spau-! arba kivirčas su tauty-
sdinamas Argentinoje, Buenos
Aires mūsų jaunesnės literatų 
kartos leidžiamas žurnalas “Li
teratūros Lankai” pasiekė skai
tytojus šiame krašte vos ant
roje vasario mėn. pusėje. Ne
abejoju, kad visiems besidomin
tiems mūsų kultūrinio gyveni
mo eiga emigracijoje šio Žurna
lo pasirodymas yra vienas iš 
labai džiuginančių reiškinių, nes 
įneša gyvumo, iškelia naujų da
lykų, suaktualina literatūrinį 
gyvenimą.

Laureatas H. Radauskas
Jam rytoj bus įteikta ■ premija.

be”, pasirašytas Antano Jas- 
manto. Tai, be abejo, pseudoni
mas, po kurio slypi daug įdo
mesnė tikra pavardė. Straips
nis ne trumpas. Jame nagrinė
jamos mintys yra aktualios ir 
išvados gana griežtos, reiškia
mos su nemaža autoritetingu
mo pretenzija (bent man taip 
atrodo). Kadangi.keliamos min
tys sukėlė eilę abejonių, noriu 
jomis pasidalinti viešai, ne 
kevestijonuodamaj autoriaus 
gerų norų ir išreikšdamas gilių 
simpatijų jam, kaip vienam iš 
pačių kūrybingiausių mūsų kul
tūrinio gyvenimo puoselėtojų 
bei originalios minties ugdyto
ju

ne taip jau lengvu plunksnos F. Kiršos, M. Vaitkaus, kurie 
pabraukimu A. Jasmantas ar juk nemažai davė patriotikos. 
kas kitas pajėgs tą kūrybą su- Siūlyčiau padaryti anketą ir ap- 
niekinti meniniu atžvilgiu. Ma-, klausti poetus, ar ji® iš tikrųjų 
nau, kad poezijai ir iš viso Ii-i
teratūrai vertinti turime stip-j =

(Nukelta į 7 psl.)

resnių vardų už A. Jasmantą iri f**w**NHK******w*N(taM*M**M*NB

Aloyzas Baronas
Rytoj Literatūros šventėje skaityt, 

savo kūrybą

to straipsnyje berods panaši 
prasmė tam žodžiui teikiama. 
Bet mūsų atveju kas iš tikrųjų 
sudaro tą minią? Ar kankina
moji tautos dauguma Tėvynė
je? Ar tie išblaškyti po pasau
lį emigrantų būreliai, kurių da-

jo žodis tame reikale nedaug 
tereiks.

Savo laiku buv0 linkimas, 
kaip sakoma, “nurašyti” Mairo
nį. Seniai užmiršome tuos, ku
rie tokius bandymus darė, o 
Maironio vardas iš naujo spin
di mūsų tautoje ir spindės visa
da kaip žymiausias tautinio at
gimimo poetas. Ir A. Jasman- 
tas nemėgina Maironį “nurašy j 
ti”, jis tik mėgina jį “modifi-l 
kuoti”, palenkti savo dėstomai 
tezei. Taip pat A. Jasmantas 
kažkodėl neužkabina vyresnių

KOMENTARŲ NEKEIK:

Geriausios 1955—1956 m. 
knygos:

Jurgis Savickis: ŽĖME 
DEGA,
utsiniinimų ir užrašų knyga 
iš 1939 — 1946 m., kruvl- 
niuuHio ir tragiškiausio lai
kotarpio Europos istorijoje,
456 psl. — ......................................$4.30

Jurgis Jankus. SENAS 
KAREIVIS MATATU- 
TIS,
apysaka iš netolimos praei
ties, perlas jaunimo literatū
roj — ............................................... 3.00

j lis dar rodo nuostabios tauti- 
Patriotų sukilimas ir minia ! nės gyvybės ? O gal tas vie-
Labai neįtikinančiai 

pirmoji antraštės dalis. Kas ir 
prieš ką ištikrųjų pas mus su
kilo? Iš netrumpo straipsnio ne
gavau atsakymo į pagrindinėj 
antraštėj duodamą klausimą 
Man rodos, kad pats autorius 
sugalvojo sukilimą, kurio nie-j 
kad nebuvo. Straipsnio pra

skambainas kitas šimtas poezijos kny
gos pirkėjų ir jos gerbėjų? 
Man atrodo, kad minios sąvo
kos vartojimas mūsuoju atveju 
yra neatsargus ir negali pasi
tarnauti palaikymui geresnio 
ryšio tarp kūrėjo ir skaitytojo.

Teisingai pabrėžiama, kad 
kritiškais laikais žmonės (ne

mūsų tarpe esančių poetų kaip^ Thor Heyeniah|: K0N.

TELEVIŽIJOS'
TIKI,
išgarsSjusi norvego knyga, 
vienas įspūdingiausių veika- 

i lų, kokį esate skaitę. 414 psl. 3.73

* c 5adi° aParatM Taisymas! Mirko jeiusič; cezaris,
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. 8awyer St.
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8087

Visada mielai skaitau “Lite
ratūros Lankus”. Skaitytojas 
taip pat turi savo vietą ir savo 
žodį literatūriniame gyvenime. 
Nepretenduodamas į ką nors 
kitą ,to skaitytojo teisėmis ir 
noriu kelti vieną kitą mintį, ku
ri iškilo perskaičius pastarąjį 
“Literatūros Lankų” numerį.

Labai krenta įakis kritikos 
straipsnių ir vertimų persvara 
prieš mūsų pačių kūrybą. Ma
nyčiau, kad jaunesniam kolek- Į 
tyvui, pasinešusiam kartais ga-l
na aštriai praktikuoti už save 
vyresnius ir gana produktingus 
bei žinomais vardais kūrėjus 
dėvėtų ir patiems daugiau sava 
kūryba reikštis. Toliau taip 
eidamas, šis leidinys gali virsti 
literatūrinių apmąstymų rinki
niu, o tai jau nebūtų į naudą 
turim'ems užsimojimams.

istorinis romanas, vaizduo
jantis didį romėnų Kajų Juli
jų Cezarį ir jo dramatiškas 
kovas senojoj Romos impe
rijoj. Trys tomai, kiekvienas
po ......................................................... 3.00

Užsakymus ir pinigus siųskit —

TERRA
3333 So. Halsted St., 

CHICAGO 8, ILL

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR DAIKRODIIA’ 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., at Mozart 

Chicago 32. ūl. — TeL i.A 3-861džioj ypač daug kalbama apie būtinai minia) jieško paguodos 
minią ir jos santykį su poetu. vilties, bet toli gražu neįti- 
Toji minia literatūroj pas mus žinantis yra tvirtinimas, kad 
buvo priimta vartot lotyniškai tokiu atve3u “žvaS>s užkliūva 
“vulgus” prasme. Ir Jasman- už dvieN ramsčių: už politiko
-------  - ■ — ir už poeto”. Šis tvirtinimas,

nepagrindžiatnas aiškesniais 
įrodymais, kaip ir eilė kitų pa
našių tvirtinimų .atrodo gerokai 
schematizuotas, padedąs pa
grįsti autoriaus norimąją tezę, 
bet neturįs atramos realybėje. 
Argi, sakysim, religijos vaid
muo sukrėtimų metais yra ma
žesnis, kaip politikos ir poezi
jos? Ar į religijos atstovus 
ne daugiau nukrypsta žmonių 
akys sunkesniu momentu, negu 
į pačius politikus ar poetus? 
Ir kodėl būtinai poetus? Jeigu 
įau kalbėti apie meno pritaiky
mą praktiškam gyvenimui, tai 
kitos meno šakos nemažiau 
efektingai panaudojamos negu 
poezija, kartais gal net daugiau. 
Nežinau, ar autorius daro esmi
nį skirtumą tarp kario ir po 
litiko. Šiaip ar taip, sąmyšių 
metais dažnais atvejais žmonių 
priekyje atsiduria kariai, nu
stumdami įprastinius politikus 
su jų dialektika ir pan.

Sakoma taip pat, kad tokiu 
atveju, kai poetai imasi dainuo
ti apie aktualijas, “politikas ir 
poetas susilieja į vieną. Tada 
jis esti minios pavadinamas — 
tautos pranašu”. Mūsuoju atve
ju vargu ar galima rasti tokį 
atvejį. Tiesa, laikome Maironį 
tautos atgimimo pranašu, bet 
politiku juk tas asmuo savęs 
nelaikė ir tokiu tikrai nebuvo. 
Buvo L. Gira savo laiku rašęs 
eiles, o paskui bandęs politi
kuoti. Bet jo pranašu nelaiko
me, o laikome išdaviku. Buvo, 
tiesa, kun. Šmulkštys, kuris

Benys Babrauskas
Liet. Kas. dr-jos 
šventėje kalbės apie 

<'/■',ią-

pina., literatūros 
Kaminsko po-

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

Kiekvieno Santaikos Apdraustos Iki $10,090.00
IB

taotnriift Duodamos Barny Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CNKAS8 SAVINOS & LOAN ASSN.
6234 & Westem Avė. Chicago 35, IU.

SRAM SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th Si. Cttcago 32, ffi.

DRTRIGT SAVINGS G LOAN ASSN.
3438 S.. Ihltfml StrMt Chicago S. H

UNIVERSAL SAVINGS G LOMI ASSN.
1800 S. Halitod St. CAicago 8, fil.

Rooseveit Furmtvre Miegamo Rakami? Kpardaviniasl
11 g»bal« — tiktai ui $169.00

I žį setą įeina lova, dresdria, ko
moda, gpringsai, matrasas su vidu
jinėm spirųokffim, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Ut 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
balduB, užsukite į šią lietuvišką 
kTantuvų, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
«S10 WWST ROOSEVELT INDAI) Tel SBMey S-4711

1’eU* ftaadonia. aar. ir mnnadžnrln 
KmutuVB atidaryt* aakmadienlaln nuo 11 Iki 4:80.

Paparonio slapyvardžiu rašė 
kiek eilių, dalyvavo kiek ir po-

BILL K S LIQUOR & TAP ROOM
4644 So. Paulina Street

(Town of Lake kolonijoje)

Per su virš 10 metų aptarnavo šimtus 
savo klientų įvairių rūšių gėrimais, 
kaip vietiniais taip ir užsieniniais ir 
už žemesnes kainas, negu kitur.

Prašome ir jus, jeigu dar nesate mūsų klientu persitikrinti mūsų 
kainas ir pasinaudoti mūsų lietuvišku patarnavimu, ypač dabar 
Velykų šventėms.

SAVI PAS SAVUS!
WILLIAM KAREIVA, užeigos savininkas

II
SINCLAIR Gazolino Stotis

PAGALBA“
Shv. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužiinus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARRAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
k, Tel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook5-5984

---------S-............1 -i . a"B". ■■ '

£

Q|S|P’<& SELF oi>l« O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALI BRONĖS — WALBROOK 5-8202
OfOVO 22, 23 ir 24 d. d.

4

litiko j. Bet jo nesame pratę 1JL 
laikyti nei dideliu poetu, nei juo 
labiau dideliu politiku. ję-

Iš Jasmanto toliau išskai-1', 
čiuojamų poetų nė vieno netu- Į 
rime aktyvioj politikoj. Miški
nis, Brazdžionis, Aistis, Sant
varas, Ališas, Grigaitytė, toi- 
lauskaitė ir kiti juk nelaiko sa 
vęs politikais ir mes jų tokiais 
nelaikome. Jie visi, tiesa, da 
vė eilę patriotinės kūrybos, ii

ji

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

NOT PHOTO STUHO
(hK’orpoTHted) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

COl ViVOtSfEIt, Tbrec Star Cognae* Fifth S4.9G

mSQLIl TOFR'EE STAR COGNAC Fifth $4. 79
NAFMA08N CMJGNAC, Imported Flfth $3-79

GRAIN ALG0WOL, 190 PROOF ESP Fifth $4.89

1952 VINTAGE tniportcd Bordcaii.v
WIN'E —- Red or VVhite Fifth 69c

KIJAFA W1NE 5th $1.69

CINZANO VERMOIJTH
Svvcet or Dry liftti $1.39

STRIKiA LKfclKint Hfth $4.89
MARAS!T11NO (CheTry) L’ųneur Fifth $3-39
CIIAKTKHtJsk (Vėlina), 86 Proof Flfth

m a.
$5-89

3S
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Prancūzų kultūrinis gyvenimas
A. .1. GREIM AS, Egiptas

Jean Coctaau — dvigubas būdu ji8 iš pagrindų atnaujina dicįjaSi antroji jo pjesė, Egipto mille Arleųuin, jeigu galima pa- 
akademikas. Su trijų savaičių aprašymo meną, kadangi šita- princas (The First-born), ati- sitikėti teatro kritikų avangar- 
pertrauka Belgų Karališkoji me "objektyviame”, daiktinia-j dariusi pereitų metų naująjį se-, du, paskyrusiu jai Mogero pre- 
akademija ir Prancūzų akademi
ja priėmė Jean Cocteau, lite-

blikos buvo priimta ne tik 'beluje kiek nelauktu — The Tiger jektas. Paminklinės bažnyčios | parodą, bet tas priklausys ir 
entuziazmo, o tiesiog “neman-j at the gates— pavadinimu. projektas. Jis religinio men0 pa-1 nuo sąlygų. Šiuo metu, gyven-
dagiai”, atgaivinant jau beveik Geriausiu sceniniu pastatymu rodoje dalyvauja savo architek- damas Clevelande, turi padaręs i- -
pamirštas gražias senų laikų’pereitais metais buvo pripažin- tūriniais brėžiniais. j kelis darbus dekoratyvinėj ta-j Kiškučio Vardinės

tikrai liaudiškos publikos tra- ta Jacqes Fabbri pjesė La Fa- • Vytautas Ignatavičius - Ig- Pyb°J- mėgsta religines temas. Pal gražiausia dovana mūsų

STASYS DŽIUGAS

nas religinio meno parodoje : 
dalyvauja su trims darbais. Stu-1 
aijas pradėjo .Vilniuje, tęsė ir 
baigė Freiburge. Ateityje nu- 

didelio pasisekimo, tus Montherlant’o Port-Roytrl,1matęs suruošti ir savo darbų
me pasaulyje, medžiaga nebe- zoną Vieux Colombier teatre, miją 11 balsų prieš 8-is — gkir- 
pristatoma žmogaus širdies (at- susiiaukė 

-atūros sūnų palaidūną, į savo s’minimų, panaudojamumo) ypaž tur;nt galvoj, kad Ch. Fry Jean Meyer pastatytai Comedie 
tarpą. Nieko negalima prikiš- funkcijoje, bet kaip nepermal- dramaturgija visai nesiskaito su Francaise teatre dramai, 
ti pirmajai, kur jis pakeitė ne-' daujama erdvė, kurią žmogus
seniai mirus:ą Colette. Kai dėl gali pasiekti tiktai žygiuoda- 
antrosios: akademijos netikė-i mas joje, o ne naudodamasis ar
tas noras atsijauninti, išren
kant Cocteau, nesukėlė nei psi
chologinio “šoko”, net nei skan
dalo, kurio gal būtų norėjęs 
pats naujasis akademikas. Tra
dicinė įžanginė Cocteau kalba, 
nežiūrint didelio kiekio neolo-

pavergdamas ją.” (Critiųue) 
Užjūrio Prancūzija. “Per še-

šeris pastaruosius metus, viena 
Prancūzija savo užjūrio terito
rijose yra išleidusi dvigubai di
desnę sumą, negu kad Tarptau

tradiciniais prancūzų teatro 
reikalavimais: konstrukcijos
solidumu

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 Avė. 

Chicago 8, III.

AKORDEONO PAMOKOS
Derinimas ir Taisymas

SPECIALIAI PRADEDANTIEMS
C Pamokos ........................ $12.00

Su nemokamu pasinaudojimu 
akordeonu.

Tiktai susitarus.
JOHN BLUMBERG

(Lietuvis)
4101 Archer Avenue, Chicago, Iii. 

Tel. AR 1-3453 arba VI 7-0350

o B r. Stasys Rudokas žino- 
ar draminio vyksmo! mas architektas, Italijos mo-

kyklos, stebinęs savo architek-
, tūriniais pastatais Kaune, ne- 

Ats.tiktinumas ar gražinta | ataiuk<> tr€mt je Slambiausi 
dėkingumo skola? - Ch. Fry da,.bai. clcTClando ir Toronto 
tuo pat metu išvertė iš prancu-Į baž {ios šiu0 mctu turi kelis

____ __  ________ , »» “bos Cnaudoua La Suerrr s,ambius projektus profeSoria.
----- ---- ------- ------  ------ tūlis Atstatymo ir Plėtojimosi, Troie n aura pas lieu^ i ro- v0 p;aune Religinio meno paro-
gizmų ir liaudiškų išsireiškimų, i bankas (BIRD) išskolino visa- j^S. ^aras. n^ivyks) pjese, kuri doje išstatytas jo Marąuette 
buvo šiltai priimta. Jo pareis-’ me pasaulyje”, — pareiškė pe- šiais matais statoma Broadvv.iy - parjto lietuvių bažnyčios pro-

progresija.

kimas spaudai: “Mano tragedi
ja yra ta, kad aš esu žmogus, 
kuris niekad nemąsto, ir kad 
esu gimęs mąstytojų amžiuje”, 
kuriuo jis norėjo pasirodyti są
mojingas, atrodė greičiau kaip 
liūdnas prisipažinimas. Fran- 
qois Mauriac’o nedalyvavimas 
toje ceremonijoje buvo itin pa
stebėtas.

Skandalų pamėgimas, apibū
dinąs tam tikrus publikos sluo- 
gsnius, liko nepatenkintas net 
po Roger Peyrefitte knygos, 
Švento Petro Raktų pasirody
mo. '

Louvre’o lankytojai. Tai Pa

reitų metų pabaigoj Pflimlin, 
Prancūzijos Finansų ministeris, 
Tarptautinio Brangiųjų Metalų 
Fondo kongrese. Pagal jo pa
tiektus statistinius davinius, 
nuo 1949 m. iki 1955 m., Pran
cūzija išleido tam tikslui 
1,340 bilionus frankų, t. y. apie 
4 bilionus dolerių, tuo tarpu kai 
BIRD išdalintų paskolų suma 
tesiekia tik 2,380 milionų dole
rių.

Prancūzų astronomija buvo 
pagerbta išrenkant, paskutinio ' 
kongreso, įvykusio Dubline, me
tu Paryžiaus Observatorijos 
direktorių Andre Danjon, Tarp-

ALFALFA 
TABLETS

Used ai te a or tablets

200 for $1.48 
at all Drug Staras

ALFALFA CONCINTR/fT!. INC. 
Portloai Udioaa

AT ALL DRUG STORES — 

Mali orders accepted.

CHIMNEY SERVICE

CH1MNKY L1NER 
Stninless Steel 
For Gils Ilent

25 Feet lustai lįsi 
ONLY $64.50 

Gas ConversiBti, Complete 
Slicet Metai Installations

NU-1VAY HEATING
1548 N. Springfield Avė.

HUMBOLDT 6-6310

STASfS METRIKIS 
Savininkas ir krautuvės 

isteisėias

Chieagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

»U CO DARŽAS
WILL0W WEST IHN AND

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

ryžiaus daugiausia lankomas tautinės Astronomijos Unijos 
meno muzėjus: per pirmuosius pirmininku. Prancūzija, su savo 
šešis 1955 metų mėnesius buvo pavyzdingu observatorijų tink- 
užregistruota 272,400 lankyto- lu, su savo Paryžiaus obser- 
jų, vietoj 1954 metais apsilan- vatorija, turinčia monopolį as- 
kiusių 265,000 asmenų. tronometrijos tyrinėjimų srity-

Nekrasovas, 8 pav. Jean-Paul je laiko ir meridiano nustaty- 
Sartre farsas buvo turbūt di-j mai, ir t. t), su tarptautine 
džiausiąs praėjusių teatrinių Meudono centrale, kuri įparei- 
metų skandalas. Linksma, kar-Į gota rinkti visus saulės aktyvu-

: i;
JUČUS SISTERS RESTAURANT 

(Naujai) dabai* atidarytas
Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį. 

29 metai toje pat vietoje.
1008 W, 47th SI.. Tel. LA 3-9670

tais gal kiek per grubi vergiš
kos žumalizmo būklės parodi

nio davinius, ir t. t., užima vie
ną iš svarbiausių vietų astrono-

dija, ši pjesė, autoriaus nuomo- minių tyrinėjimų srityje.
ne, turėjo prisidėti prie saty- Christopher Fry nepastovi
rinio teatro atgaivinimo. Dia
logo maestriškumas, situacijų 
komiškumas, kalbos išradingu
mas — niekas iš tų, kurie bent

laimė. Pereitais metais daug 
kalbėta ir rašyta apie du sve
timšalius dramaturgus: Chris
topher Fry ir Bertolt Brecht,

6715
Chicago 36, Illinois

K. GASILUS
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš {vairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli praleokia gavo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

. . Tel. REpublic 7 - 6329
°°<><><><><><X><>0<XKXXX><><XXKX><XX><X><>000<X>00<><>0-<>0<>0<KX><><XX><XX'

šiek tiek pažįsta Sartre’o teat- kuriems lemta, atrodo, susilauk - 
rą, negalėjo abejoti jos pasise-' ti Paryžiaus pirpažinimo. Jei į 
kimu, kuris, atrodė, ir pasi- pirmoji Ch. Fry pjesė, Belaisvių 
tvirtino, publikai generalinės! Sapnas, prieš kurį laiką pasta-Į 
repeticijos metu, po I-jo akto tyta J. L. Barrault teatre, pu 
15 kartų iš eilės reikalaujant
aktorių pasirodymo ant scenos 
ir nesigailint plojimų autoriui.
O tačiau sekančią dieną visa 
kritika kuone vienbalsiai pa
smerkė pjesę — dėl politinių, 
bet, ž'noma, ypač dėl “žurnalis
tinių” priežasčių.

Po 83 Nekrasovo pastatymų,
Anfo’ne teatro direktorė pasi
rinko k'tą Rusiją, ir netikras 
sovietų ministeris užleido sce
ną t’krai didžiajai kunigaikštie
nei Anastazijai, paskutiniojo 
caro Nikalojaus II-jo dukteriai, 
kurios paslaptingas gyvenimas, 
štai jau treji metai, intriguoja 
Londono, Romos, Berlyno ir 
Broadway publiką. Pjesė pa
rašyta Mercelle Maurette, iš
versta į visas svetimas kalbas, 
galų gale buvo vaidinama ori
ginale, t. y. prancūzų kalboje.

Bernard Grasset, garsus kny
gų leidėjas ir 1918 metų litera
tūrinės kartos asmenybių “at- 
kasėjas”, atspėjęs ir išgarsinęs 
Mauriac,, Giraudoux, Itfont- 
herlant, Cocteau ir kitus talen
tus, mirė pernai metų pabaigoj, j

Alain Robbe-Grillet 1955 me
tais gavo Kritikos premiją už 
savo knygą, pavadintą “Le 
Voyeur” (“Spoksotojas”). “Tai, 
turbūt, vienas iš geriausių jau
nųjų rašytojų, pasirodžiusių po 
Samuel Beckett’, — sako Mau- 
rice Blanchot, didžiausias jau
nosios rašytojų kartos kritikas 
(Naujoji NRF). Roland Bar- 
thes, nauja figūra literatūri
nės ir socialinės kritikos pa
saulyje, daug ginčų sukėlęs sa
vo prieš porą metų išleistos 
knygos Degre Zero de I’ecriture 
pasirodymu, šitaip atsiliepia 
apie Robbe-Grillet: “Autoriaus 
tikslas yra suteikti daiktams tą 
pačią aprašomumo privilegiją, 
kuri iki šiol priklausė tiktai 
žmogiškiems santykiams. Tuo

■Huuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii>."iiu*’*''"t|||fiil||||||||||||||f}|||||||||||||||||||||||u||p
PERSONALIZED 

DECORATING PROGRAM 
FOR THE HOME MAKER

Learn to develop your own natūrai 
Creative talent, be individual "and 
express it in your home with self- 
confldence.

Call HY. 3-1724
iniiiiiiiitiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiitfiiiiiiiiiniiiiitiiitHiii

FURNACE & BOILER REPAIRS
INSTALLATION & CLEANING 

GAS & OIL CONVERSIONS 
Free estimates— FHA terms

SULLIVAn HEATING SERVICE 
6604 S. Ashland PRospect 8-1980

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldus, antomobilios 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemaiohumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:

AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING- COMPANY

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE PIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL PIRE INSURANCE COMPANY
PEARL ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY
VVESTERN CASUALTY & SURETY COMPANT 

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

O’MAILEY and MeKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

Jau virš 15 mėty 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

METRIKIU 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVE
1804 West 47th Sir.

Arti Wood Str.

Chicago 9, Illinois
Telef. YArds 7-8393

VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 
VALGIŲ BŪSTINE

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNĖNAS

0402 S. Fairfield Avė., Chicago 20 
(S-člaa augštas, durys po kairei, art 
63-čios gatvės ir Califotnia Avė.) 

duoda tremtinys prieš karą balgęr
Čikagos universitetą..

1 dol. 25 et. vai. — privačios.
VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI

AUDYKLA ĮUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street

Chicago 9, III.
Telef: LAfayette 3-3085

Gamina Juostas, Lakelius, juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms. Taip pat galima 
gauti Ir knygų.

Remkite dien. Draugą!

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
T6vų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus J kunigus. TSvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas: redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokitfis po Paneles švenčiausios vėliava; 
stokite j T8vų Marijonų Kongregaciją: rašy
kite noviclų vedėjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, kiek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Laišką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE ROTI RROUAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregacija kviečia phs save kandidatus } brolius, kurie 

dirbtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką kokį amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jčgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį Ir užbaigtus mokslus.

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draug$”.

NUO SAUSIO 1 D, 1956 M.
MŪSŲ TAUPYTOJAI GAUS

I

Padidinti dividendai bus išmokėti arba kredituoti «į taupomas sąskaitas 
kovo mėnesio 30-tą dieną.

Indėliai įdėti prieš mėnesio 1 O-tą dieną neš dividendus nuo pirmos 
dienos.

UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASS’N
1800 South Halsted Street Tel. HAymarket 1-2028

VALANDOS: ^pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų; 
ketvirtadieniais nno 9 iki 8 valandos va karo; šeštadieniais nuo 9 iki. 8 vai po pietų; 
trečiadieniais — uždaryta.

aukšte£n”j?

> District invesDistrict investment taupo
mos sąskaitos gali jums pelnyti 
iki 20% augštėsnius 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 certifi- 
cater. yra parduodami blokais 
—10 po $75 už c e r t i f i c a t e. 
Kiekvienas $75 investavimas 
pasieks pilną certificate nomi
nalinę $100 vertę po 98 mėn.

DimKT 5AVINCJ
and LOAN ASSOCIATION

3430 South Halsted Street 
Cl I f f s I d a 4-0104
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DEL POEZIJOS IR PATRIOTIKOS

(Atkelta iš 5-to psl.)
nusilenkė patriotųmano, kad 

sukilimui.
Dėl atskirų poetų

Man gaunasi įspūdis, kad 
straipsnyje labiausiai mėgina
ma “nurašyti” Brazdžionį, 2 
pusi. sakoma, kad Aistis paro
dė savo jėgą individualinių, o 
Brazdžionis religinių motyvų 
apipavidalinime, bet kitoj vie
toj tvirtinama, kad “mes netu
rime religinės poezijos” (18 
psl.). Jeigu taip, tai kokią vie
tą iš tikrųjų Jasmantas skirtų 
Brazdžioniui mūsų literatūroje? 
Iš tikrųjų manau, kad nei Jas
mantas, nei kas kitas nebepri- 
valo skirti vietos šiam poetui, 
nes Brazdžionis jau senai yra 
įgijęs savo ryškią vietą ir mė
ginimai jo kūrybą neigti sutiks 
panašų likimą, kaip ir Mairo
nio kūrybos neigėjus.

Pačiam Maironiui pripažįsta-

Tam yra manau, 
pagrindo.

pakankamai

Klausimas iš kitos pusės

Keldamas abejonių dėl sumi
nėtų dklykų, neneigiu paties 
fakto, kad tikrai poetui yra 
sunkiau susidoroti su dabarties 
medžiaga ir sunkiau kurti pa
triotinį poeziją, kaip kokią gry
ną lyriką ar pan. Bet faktas, 
kad visų amžių didieji poetai 
nevengė ir patriotinių motyvų, 
daug jų patriotinių kūrinių te
bėra gyvi ir mielai skaitomi 
ligi šiol.

Jau minėjau, kad nei eilė mi
nėtų mūsų poetų, nei daugumas 
kitų nemėgino užimti konkre
tesnės vietos mūsų politikoj. 
Savickis su Baltrušaičiu buvo 
diplomatai. Ir kitos šalys daž
niausiai turi literatus nuošaliau 
nuo kasdieninės politikos, o jei
gu joje ir atsiranda, tai grei
čiau diplomatinėse ir panašiose 

mas poeto vardas, bet sakoma, ; Ir mūsų Jakštai,
kad tautiniai ir religiniai moty
vai jo kūryboje yra apipavida
linti silpniausiai. Sakoma, kad 
Maironis tebesąs gyvas tarp 
mūsų patriotine simbolika, nors 
griežtai tvirtinama, kad “pa
triotinė mūsų tremties poezija 
literatūrinės vertės neturi 
Nejaugi joje negalima rasti nei 
tos “patriotinės simbolikos”, 
kurią autorius jaučiasi, atrodo, 
priverstas rasti Maironio kury 
boję. Manau, kad čia esama ob 
jektyvumo stokos. Visai su
tinku, kad dainuoti apie dabar
tį sunkiau, kaip apie praeitį, 
bet nesutinku su tokiu griežtu 
visos kūrybos paneigirtiu.

Iš kitos pusės nenoriu neigti 
ir tokios kūrybos, kokios mums 

duoda Bradūnas ar Nyka Ni- 
liūnas, abu aiškūs Jasmanto 
favoritai, kuriems skiriama ne
mažai vietos straipsnyje, sten
giantis įrodinėti jų tautiškumą 
Atskirų abejonių kelia mėgini
mas teisinti vartojamas sveti-

z

Slaptoji atomine 
laboratorija

Vokiečių dvisavaitiname žur
nale “Die bunte Illiustrierte 
David Berija (sušaudytojo L. i prof. Hertz siūlęs kitokį — pa- 
Berijos pusbrolis) pasakoja prastesnį ir bent 90^ pgesnį.

ne Ir prof. Hertz atsiradęs nuo- dviejų mėnesių Molotovas Vyr.1 
monių skirtumas. Prof. von Ar- Sovietų taryboje pareiškęs: 
denne siūlęs cheminio proceso — Mes turime hidrogeninę 
degtuvą, kuris buvęs pavadin-! bombą anksčiau, kaip amerikie- 
tas C5 N4 H8 02 formule, o čiai. ,

apie pagaminimą pirmosios hi
drogeninės bombos Sovietų Są
jungoje.

Jų ginčui išspręsti iš Centrali- 
nio Sibiro buvęs atgabentas

Prof. Manfred von Ardenne 
ir toliau tebedirbąs slaptoje 
specialioje laboratorijoje Nr. 
33, o prof. Hertz dabar esąs su-

Pietų Kaukaze, tarp jūros iš kakę ir į moksl.ninkų tarpą įsi- 
vienos pusės ir parudavusio pu- kišęs pats L. Berija, 
šyno iš kitos pusės esanti vie-, Buvęg prfmtas prof Hwtz 
tovė Sukhumi. C a caro lai- projektaS) kaip pigestls 
kais buvusi sanatorija, kurią iš Berija laboratorijoje suė
visų pusių supąs 30 kvadr. kilo- 200 «sabotažninkų” ir pareika- 
metrų didumo parkas, šios sa-, lavęs per m-negį pagaminti „ . 
natorijos patalpose esanti yen- giosios>. hidrogenin5s bomb„s 
gta h drogeniniams ginklams prototipą.

prof. Pontecorvo, bet to nepa-[ grąžintas į Rytų Vokietiją. —
—A. G.

Maironiai, Tumai, Putinai, net 
Šalkauskiai, Dovydaičiai nepre
tendavo į konkretesnį politinį 
vaidmenį, o priversti tokį pa
imti greitai jo kratėsi. Krėvę 
Mickevičių laikysime dideliu 
taip pat ne už tai, kad jis daly
vavo politikoj.

Emigraciniame gyvenime tu
rime kiek skirtingą reiškinį. Ei-į

t rti laboratorija, kuri oficialiai 
vadinama “Slaptoji specialioji 
laboratorija Nr. 33’-.

Šioje laboratorijoje prievarta 
atvežti dirbę vokiečių moksli
ninkai prof. Manfred von Ar
denne ir prof. Hertz. J:e ir pa
gaminę pirmąją Hidrogeninę 
bombą Sovietų Sąjungai.

Prof. Hertz esąs Nobelio ir 
Stalino premijų laureatas, o 
prof. Manfred von Ardenne, 
nors ištrėmimo dokumentuose 
esąs atžymėtas kaip “Nazi”, bet 
gaunąs 8,000 rublių mėnesiui ir 
naudojąsis visomis privilegijo
mis. Jų darbui talkininkavę 
šimtai vokiečių ir rusų chemi
kų, elektrotechnikų, matemati
kų ir kitokių specialistų.

Hidrogeninę bombą pagamin-

Profesor ai Hertz ir von Ar
denne dirbę kartu ir po vieno 
mėnesio pasiekę rezultatus.

Praėjus 2 mėnesiams L. Beri
ja buvęs sušaudytas, o dar po

Elektrinis dantų 

gręžimas
Chicagos Dantų Gydytojų 

draugijos susirinkime buvo pa
demonstruotas naujas dantų 
gręžimo būdas, kur elektros 
srovė užmarina paciento skaus
mą. Tą būdą yra išradęs To- 
kyo Medicinos ir Dentisterijos 
universiteto profesorius dr. Ken 
saku Suzuki. Principas yra šis:

prie gręžimo adatos įtaisoma 
silpna elektros srovė, kuri eina 
per paciento kūną ir išeina į 
kitą vielą, kurią pacientas laiko 
rankoje. Srovė yra tiek silpna, 
kad organizmas jos nejaučia,1 
tačiau ji dar turi tiek galios, 
kad nervų aud nius daro ne
jautriais ir naikina skausmo ju-! 
tfmą. i

Tolerancija ir katalikai
Keletas autorių šią temą 

svarsčiusių domininkonų teolo
gijos kolegijoje La Sarte, Bel
gijoje, patašė kolektyvinį veika
lą, kurs išėjo iš aržių kalbos
socaoi ibcaot:

lė mūsų literatūros ir kitų kul-: tį įsakęs tuometin's Sovietų ato- 
tūrinio gyvenimo sričių žmonių! m-nėg komisijos šefas L. Beri

STEPHENS LIIIIIOIIS
4114-36 Archer Avėhue

(Kampas Francisco gatvės)

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

F s

vertimo, pavadintas: “Tolerance 
and the Catholic”. Veikalą kri
tikai augštai vert’na ir pataria 
skaityti kaip katalikams, taip 
ir kitiems.

veržte veržiąsi į politiką ir no 
ri teisintis tuo, kad girdi nie
kas neišugdė politikų bei visuo
menininkų ir todėl kultūrinin
kams reikia imtis tos naštos.

‘Patriotų sukili-

ja. Lithiumas, kuris neišven
giamai esąs reikalingas šių gin
klų gamybai, buvęs surastas 
centrinėje Azijoje ir Kamčatko- | 
je-

Siūlyčiau “Patriotų sukili- Begaminant šį baisųjį ginklą 
mo” autoriui panagrinėti ant- j ^arP Pr°f- Manfred von Ardan- 
raip pastatytą klausimą. Ar ei-
lė meno ir mokslo sričių atsto
vų, neturinčių kvalifikacijų po
litiniam darbui, neįnešė berei
kalingo sąmyšio į mūsų politi
nį gyvenimą? Šis klausimas, 
manau, ne mažiau svarbus, ne
gu politinių tendencijų veržima-

mybes europiniu kultūros ben-; sis į literatūrą, mėginimas su-
drumu. Bent jau asmenvar- 
vardžiai ir vietovardžiai tikrai 
nebūtinai imtini iš kitų, jeigu ir 
dainuojant apie bendrinius da
lykus.

Noriu kelti klausimą iš kitos 
pusės. Kas bebūtų, jei atsidūrę 
tremtyje visai nebūtume sulau
kę patriotinės poezijos, jei ne
būtų “Nemuno ilgesio”, “Sveti
mų kalnų” ir kitų dalykų, o bū
tų Bradūno ir Niliūno bei kitų 
panašių poetų kūriniai, kurie 
neabejotinai sudaro mūsų tau
tinės literatūros dalį ir be rei
kalo A. Jasmantas stengiasi 
įrodinėti savaime aiškų dalyką. 
Ar tada sakytume, kad jau vis
kas tvarkoj? Ar tautos skaus
mas, jos tragedija neturi atsi
liepti poeto ir iš viso literato 
kūryboje? Ar būtinai tik kaž
kokie “patriotiniai sukilėliai” 
priverčia poetus rašyti patrioti
nio turinio eiles? Ar jų pačių 
išgyvenimai negalėjo ir negali

lieti politiką ir poetą. Ar gerai 
jei poetas liejasi su politiku? 
Ar negalima kalbėti apie po
etų sukilimą prieš politikus?

Architektūrinės aktualijos 
Amerikoje

JAV-se architektų profesija 
užima labai svarbią poziciją eko
nominiame gyvenime. Šiuo me
tu yra apie 20,000 registruotų 
architektų, iš kurių 9,000 yra 
Amerikos Architektų instituto 
nariai. Yra apie 12,000 aktyviai 
praktikuojančių architektūrinių 
firmų, kurių įvairiuose departa
mentuose dirba 140,000 žmonių. 
Pagal architektų paruoštus pro
jektus ir jų priežiūrą, kasmet 
pastatoma apie 20 — 25 bilionų 
vertės pastatų.

Įvairaus pobūdžio pastatų in
dustrija Amerikoje yra viena iš 
didžiausių dirvų aktyvioj indust-

x a- . , . . . , „ r’j°j, kurioje reiškiasi architek-paskatinti , tokią kūrybą? Delit0ro6 ktika Nemaža kitoki 
jos praeinamumo ar nepraeina-' profcsij vcikja jr rciškiasi 
mumo dar per anksti kalbėt,., architckt kai koordinatoril. 
Jei duos Dievas, pagyvensim ir
gal aiškiau pamatysim, kas pra
eina ir kas ne.

Tuo nenoriu tvirtinti, kad vi
sa mūsų patriotika ar ne pa- 
triotika būtų vienodos vertės 
meniniu atžvilgiu. Meniškumo 
kriterijus yra žymiai subtiles
niu, negu jį mums paduoda A. 
Jasmantas. Galima paimti iš 
by kurio ir mūsų autoriaus fa 
vorizuojamo poeto, neįskaitomo 
į patriotinių poetų skaičių, eilę 
posmų, juos cituoti ir statyti 
klaustukus poetiniu atžvilgiu. 
Gali taip pat A. Jasmantas sa
kyti, kad iš Nepriklausomybės 
metų poetų “kaikam truputį 
rūpėjo Dievas (netikras bet vis 
tiek Dievas!)”. Aš pats ir kieK- 
vienas kitas galime manyti ki
taip. galime tvirtinti, kad eile 
poetų ne truputį, o labai rūpė 
jo iTievas', ir tai tikras, apie j
rašė eiles ir giliu po tokio tvir
tinimo pastatyti nemažesni 
šauktuką, kaip A. Jasmantas'

ar vadovą.
Amerikoje veikia 68 architek

tūrinės akademijos su 10,000 stu 
dentų. (E.A.-A.)

Choro vedėtas 
K. Steponavičius, 

savininkas'

BISQUIT, prancūziškas konjakas 

SPIRITAS —- Grynas — l90°

Fifth

Fifth

$4-95

$4.&5

IMPORTUOTAS ITALIŠKAS KONJAKAS,
10 metų šenumo Fifth

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 8-1038

PORTUGALIŠKAS KONJAKAS, 
10 metų senumo

PRINZ, VOKIŠKAS KONJAKAS, 
10 metų senumo

FLORA DELLA ALPI, 
Itališkas likeris

5tli

5th

5th

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WOES stoties — Banga 1890 
NUO PIKMAD. IKI PENKTA-D. 

8:48 Iki 9:30 vai. ryte 
SEŠTAD. 8:30 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). 8:30—8:30 v. r. U stoties 

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

7121 So. ROCKWELI. ST.

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimu? 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BL 7-7075 arba 
RE 7-9842

PADEKIME ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil- Į 
nai apmokėtus medžiagų, ava-, 
lynės, maisto ir vaistų užsaky-i 
mus, parinktus i« 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 GttT PARCEL CO.

3741 W. 26th Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. CRawford 7-2126

IŠ AUTI m Itou BALDU
PERKRAusTVMAs
Naujas sper-lalus didelis 

sunkvežimiu su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R S E R E N A S
d St., Chicago 8, 
• VI 7-29'

4MB 8. Wood 
Illinois, tel

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
8 Nemokamai 3-Jų mln. pilną garan

tiją — dailias Ir dalys.
* Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
8 Iki 1100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsij senų televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų telcvlzljot.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
I'ARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefoną* CAliunet 5-7252

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZEL1S

COINTREAU LIKERIAI 
Įvairių skonių

KRUPNIKAS, lietuviškas skonis

ZUBROYVKA, su importuota žole 

MIDUOLIS, lietuviškas receptas

5th

5th

5th

5th

Tėtei. KKpdbfle T-oSOS 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

anglių m alyvos 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių naftų apšildymo 
sistemos (vediftks, perfjfrbi- 

mas te p&t&feyotto 
Greitas, sąžiningas Ir pigia 

patama virusą

ATLAS FUEL CO.
A t s t 6 v a i

4919 So. Paulina St 
PRospcct 6-7960

VELYKINES SVEIKINIMO 
- kORtELES

Pieštos amerikietės lietuvaitės dai
lininkės Elenos Putris, gaunamos 
Drauge. Kortelės kelių spalvų, 
kaikurios aukso pakraščiais, su 
kiškučiais, • margučiais, rožėmis, 
spalvingomis gėlėmis ir kaligrafiš
kai jrąšytais specialiai parinktos 
prasmes lietuviškais teksttais. Dė
žutės su 8 spalvotom kortelėm 
kaina $2.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS 
2334 So. Oaldey Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY TIILLS GEUNYCIA
Otriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEŠT H3RD STREET 
Tel. l’IUispcet 8-0833 Ir l’R 8-0831

uodAsio valandoj

MAŽEIKA*
LAIDOTUVIŲ DDUBKTOBIAI -

6845 S. Westem — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7*MM — 7-Mtl AvtonoMUama vftto 
karte gyvena kttoee miesto dalyse: gaustose

koplyčlaareUĮ^lOs^ianv^^^^

£3 S H S ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

68I2SO. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.
$3-83

$4.29 CHICAGO, ILL CICERO, ILL

$5-95

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

$3.59

$3.39

$3.49

$3.59

KIJAFA, Daniškas vynas 5th $"|.59

VERMOUTH, Importuotas Vynas Kvorta $"|.29

DIDELIS “PARKING LOT” NEMOKAMAI

JOHN F. EUDE1K1&
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Aventra

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Pradčkit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:“

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LEETUVRJ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUO8

Ambulansų patarna- 

imas dieną ir nak-

, U, Reikale šaukit* 

nūs.

Mes turime koplyčias 

/Įsom Chicagos ir 

Roeelaudo dalyse ir 

uojau patarnaujame

Piiiuud., aiilrad., |i<iikla<l. Ir 
Šeštini. 9 \al. ryto iki 4.30 p.p.

Treėlad. !• ryto Iki 12 vai.. 
Ketvirlad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

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

ANTANAS M. PRILUPS " ’
3301 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOOI>S1DE R4„ Rlveraide, IU. Tel. OLymplc 2-3245

POVILAS 1. RIDlkflS
3354 S. HAL8TKD STREET Tel. YArda 7-1911

CV3 £..*» rfc!,

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR. NELSON

- SAVININKO -

SAINT CA8IMIR 
MONUMENTCO 

SSI4 W»«t 11IIh Širsti
Vieniu klokaa ano kapinių

Mtflauelaa paminklams planą 
paairlnUrnaa miesto.

Taki. CEducml 3-6335

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

JURGIS F. RŪOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

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

ZIGMUNft (ŽUDYK) ZUbYCkl “
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS 0. LAOKAWtCZ
2424 W. 69th STREET BBpabUe 7-12181
2814 W. 28id PLAOE VIrgfafc 74072,
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"Moters" žurnalui įsibėgėjus
O. LABANAUSKAITE, Chicago, Ilt

• •
Kai pradedant “Drauge” mo- gvesnis Moterų Tarybos leidžia- 

terims skirtą puslapį buvau mas “Moteris ir Pasaulis

O. Labanauskaitę išleidžiant
(

O. Labanauskaitė, septynis kaitė nebūtų aktyviai prisidė-

D. Mickutė - Mitkienė

Štai Žmogus!

prašyta parašyti įžangos žodį, 
tai jame nedrąsiai reiškiau vil
tį, kad tas mažas grūdas pa
skatintų iš nepriklausomos Lie
tuvos išrautas ir po pasaulį iš
blaškytas lietuves atgaivinti ša
kotas Lietuvos moterų spaudos 
tradicijas — dasikasti iki sa
vo rimto žurnalo.

Šiandien tokį žurnalą jau tu
rime. Tik tenka vėl linkėti, 
kad jis būtų visaip stiprus, kaip

Vietoje tų keturių šiandien 
už Lietuvos sienų atsikūrė vie
nas, o okupuotos Lietuvos mo
teris su visomis kitomis kultūri
nėmis vertybėmis prarado ir 
teisę turėti savo laikraštį. Ge
rai, kad taip atsitiko, jog atsi
kūrė “Moteris” — taip ir dera 
elgtis pionieriui. Tą naštą neš
ti pasiėmė Kanadoje atsikūrusi 
Lietuvių Katalikių Moterų drau

darbo metus bebaigianti “Drau
go” redakcijoje, apie Velykas iš 
redakcijos pasitraukia ir laiki
nai nebevalgys duonos iš spau
dos darbo, šalia kitų redakcijos 
darbų ji kurį laiką redagavo ir 
“Moterų gyvenimo” puslapį.

O. Labanauskaitė Lietuvoje 
buvo daug nusipelniusi visuo
menininke ir stiprus šulas spau
dos darbe.

jusi.
1918 m. buvo bolševikų ka

linta. 1924 m. pavasarį pirmojo 
pavasarininkų didžiojo kongre
so metu Šiauliuose buvo išrink
ta į tos organizacijos centro 
valdybą. Už metų jai buvo‘pa
vestos generalinio sekretoriaus 
pareigos, kuriose 15 metų išėjo 
savo didžiąją tarnavimo visuo
menei mokyklą.

gija, bet to žurnalo ji nelaiko 
sunkiausiais laikais yra buvusi *‘k savo or?anu — J*8 skiria-
stipri, lietuvių tautos moteris.— ” .... ’ ~
kad jis mandagiai, bet pilna

mas visoms lietuviškos ir kri- 
kščion'škos nuotaikos moterims 

I (gali ten akį u.'mesti ir vyrai!).

Į pretoriją nedrąsų
Žmogų atvedė sargai.
Mirtimi minia Jam graso.
O teisėjas, klausinė jęs Jo ilgai, 
Mirties ištarmės nerašo: 
Nerandu Jame aš kaltės —
Ką gi blogo Jis padarė,
Kad mirties būt vertais gali ?
O minia, kaip vienas tarė:
Jis vadinasi karalium,
Ir numiręs žada keltis!
Kad žinotų nūn Pilotas,
Jog Tasai, Kurį jis teis j 
Didžio triumfo Majestote 
Pabaigoj dienų ateis!..
Bet nežino. Vėl Jo klausia:
Tu karalius, iš tiesų?
Jėzus ištaria ramiausiai:
Tu sakai tai — aš esu.
Dar gyvybė negyveno,
Žemė buvo dar tuščia —
A.$ KaraP.zts, tačiau mano 
Karalystė —* ne iš čia. ..
Jūs valdžia, trumpam sužibus, 
Tegu teis mane, žudys — 
Mano karalystės ribos —

Tai maža žmogaus širdis.
Ji tik dulkė žemės grumsto, 
Tik lašelis debesų,
Ji — minia, kur kelia kumštis, 
Kai ramybę jai nešu. ..
Ji, žinau, ir vėl prie stulpo 
Mane riš, išjuoks ir plaks,
O tik vieno „mea culpa“
Jos išganymui užtelcs.
Ir Pilotas sunerimęs —
Kas jam patartį nūn duos? 
Tolcių žodžių jis, kaip gimęs, 
Negirdėjo niekados!
Gal minia-, kuri ten žvanga, 
Atlaidesnė Jam jau bus — 
Jėzų išvedė už lango:
ŠTAI ŽMOGUS!
Bet Pilotas apsivylė.
Minios staugė: Nukryžiuok!. 
Rankas vandeniu nupylęs, 
Sėdos ištarmę išduot.
Ir kai visa jau įvyko,
Ką kalbėjo Pranašai,
Su žmonių vaikais Jis liko — 
Jam dangaus buvo mažai.

burna vertintų asmenis ir įvy , 
kius, kurie dėl vienos ar kitos ^Į8 nev3džioą grupėmis skaldan 
priežasties prisideda prie mū-i®l Įklijų; jis neužsiims parti 
sų tautinės savižudybės, — kad: ni Vietenų PrabanSa- Prlvi' 
jis padėtų mūsų šeimai ir or- palikdamas vyrams,
ganizuotiems vienetams atlikti Į “Moteris” nori ir stengsis bū- 
su jaunimu tas pareigas, kurias ti visų lietuvių moterų laikraš- 
savąją valstybę turint - atliko čiu. , Todėl kilnumas įpareigoja 
mokykla, — kad jo puslapiuo- visas burtis aplink tą jau gra
sė galėtų pasireikšti ir augti vi
si moterų talentai — žodžio, 
vaizdo ir garso menininkės, pe
dagogės, gydytojos, mokslinin
kės, neramiosios visuomeninin- 
kės ir visos kitos Gyvosios Dva
sios šalininkės.

Laikraščių Lietuvos moterims 
galėjo pavydėti daugelis tautų 
— juk bolševikams teko pa
smaugti keturis moterų laikraš
čius su didel'u tiražu. Miniu tik 
keturis, nes tai buvo bendro 
pobūdžo masiniai laikraščiai. 
Mažesnių ir siaurą sritį api
mančių būta ir daugiau.

Tuos keturis galime minėti su 
pasididžiavimu ir nostalgija. 
Pionierius amžiumi ir tiražu bu
vo “Moteris” — Lietuvių Kata
likių Moterų draugijos organas 
ir mūsų kaimo moters švietėja. 
Jauniausios amžiumi, bet trum
pu laiku masinio tiražo buvo 
pasiekusios “Liepsnos”, mūsų 
kaimo moteriškojo jaunimo 
greit pamėgtas dvisavaitinukas. 
Inteligentes aptarnavo rimtoji 
“Naujoji Vaidilutė” ir kiek len-

ž ai užsirekomendavusį žurna
lą (jau išėjo du numeriai) ir 
jam suteikti viską, kas reika
linga ne tik šiokiai tokiai gyvy
bei išlaikyti, bet pilnais plau
čiais kvėpuoti.

“Moteriai” galima ir reikia 
eiti talkon trimis būdais: ra
šant straipsnius, straipsnelius, 
žinias, teikiant dailiojo žodžio 
kūrybos; duodant sugestijų re
dakcijai apie gvildent'nus klausi 
mus; užsisakant žurnalą, ragi
nant kaimynes užsisakyti (ir 
prenumeratą laiku apmokėti).

Tuo tarpu “Moteris” užsipla- 
navo rodytis tik keturis kartus 
per metus, nes’ kanadiškės pa
bijojo iš karto sakalu pakilti, 
kad nereikėtų apipešiota varna 
nutūpti. Mes lengvai galime 
suteikti joms tiek pagalbos, kad 
“Moteris” galėtų pradėti rody
tis šešis kartus per metus. Nu
jaučiu, kad išsipildys ir ši ma
no “pranašystė”.

Malonu sveikinti “Moters” 
redaktorę Stasę Prapūolenytę. 
Ač’ū Kanados lietuvėms už pio- 
nicriką drąsą!

Dr. Ona Labanauskaitė

Baigusi Šiaulių gimnaziją ir 
išėjusi Kauno universitete tei
sių fakultetą, dvejus metus gi
lino studijas Prancūzijoje, Lille 
katalikų universitete, jas už
baigdama socialinių mokslų 
daktaro laipsniu, parašydama 
disertaciją apie moterų ir vai
kų tarptautinę darbo apsaugą.

Visą savo studijų metą ir

Šalia darbo organizacijose O. 
Labanauskaitei buvo labai arti
mas ir spaudos darbas. Ji yra 
redagavusi “Mdterį” ir “Pava
sarį”, buvo “Naujosios Vaidi
lutės” ir dienraščio “Ryto” re
dakcijos narys. 1935 m. įsteigė 
ir iki bolševikų okupacijos lei
do ir redagavo mergaitėms 
skirtą laikraštį “Liepsnos”, ku-

vėliau buvo ypatingo uolumo i1^8 susilaukė netikėtai didelio

Tvarkingumas - pagrindas darbui
t

Mary Skaggs, kuri turi spe-Į rūbai tinkamu laiku, — turėtų 
cialų darbą — apklausinėti nau-' įsidėmėti kiekviena, jieškanti 
jai priimamus į darbą, duoda darbo.
keletą patarimų. M. Skaggs pasisako, kad ji

Birželio mėnesį jaunuoliai nejieško gražuolių, bet ji tuč- 
baigia augštesniąrias mokyk- tuojau pastebi netvarkingai ka
las ir skuba susirasti darbą. M. bančius plaukus, gumos kram- 
Skaggs skundžiasi, kad labai tymą, nešvarius kaklus, juodas 
daug kartų ji turi su skaudan- (kad Ir lakuotas) panages ir vi
čia širdimi praeiti pro kaiku- 
riuos nepaprastai gabaus jau
nuolius su puikiausiais pažy
miais ir neduoti jiems darbo 
vien... dėl jų netvarkingumo. 

Žmogaus išvaizdą ji stato pir

są tai savo knygoje ji pasižymi, 
kaip dideles, juodas dėmes.

Ko ji jieško? Mergaitės su 
šviežiu, švariai nuplautu jaunu 
veidu, kad ir su ryškiu lūpų 
pieštuku, tvarkinga plaukų Šu

rnoje eilėje. Tai yra p:rmasj kuosena, konservatyvia skry- 
įrodymas žmogaus tinkamumui bele, sniego baltumo palaidinu

Moterys religinio meno parodoj
» .

Chicagoje, Šv. Kryžiaus pa- buvo Tauragnų klebonija, o 
rapijos salėje, 4551 So Wood, tremtyje — Amerikoje, padary- 
dalyvauja šios moterys dailinin- tas Uragvajuje lietuvių jėzuitų 
kės: j bažnyčiai projektas, kuri jau

★ Jadvyga Dobkevičiūtė - pastatyta. Projektas išstaty- 
Paukštirnė — dviejų mokyklų: tas ir parodoje. Šiuo metu Chi- 
Lietuvos ir Paryžiaus, bet stip-Į cagoje dirbą prie architektūri- 
resniųjų moterų dali ninkių, pla nių darbų, prie tėvų jėzuitų ir 
čiai pasinešusi į ekspresionizmą, tėvų saleziečių pastatų, 
kas ryšku iš religinio meno pa

visuomenininke, visą laiką ir 
energiją pašvęsdama ateitinin
kų, pavasarininkų ir katalikų 
moterų draugijų veiklai. Kelis 
kartus yra apvažiavusi Lietuvą 
su paskaitomis ir prakalbomis, 
organizuodama ir šviesdama 
Lietuvos kaimo jaunimą. Per 
visą Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpį nebuvo nė vieno di
desnio ar mažesnio lietuvių ka
talikų suvažiavimo ar kitokio 
įvykio, prie kurio suorganizavi
mo ar pravedimo O. Labanaus-

pasisekimo. Jos straipsnių bu
vo visuose katalikų žurnaluose 
ir savaitraščiuose'. Iš prancūzų, 
vokiečių, anglų ir rusų kalbų 
yra išvertusi kelias knygas.

Tremtyje, Vokietijoje vado
vavo Landshuto lietuvių stovyk
lai, o vėliau dirbo Vliko infor
macijos biure.

1950 m. Popiežius Pijus XII 
pagerbė dr. O. Labanauskaitę, 
suteikdamas jai Pro Ecclesia et 
Pontifice ordiną. Tik keli lietu
viai tuo ordinu tėra apdovanoti.

tam ar kitam darbui. Ir jei toji 
išvaizda netinkama — nėra rei
kalo nė eiti toliau.

Ji piktinasi, matydama jau
nas mergaites suglamžytom 
suknelėm, kabanč:ais ilgais aus
karais ir iškra’pvtaig sandalais. 
Ar jos mano, stebisi ji, kad tin
kami rūbai jas sendina?

Ir ne brangūs rūbai daro įs
pūdžio apklausinėtojui ar pa
čiam darbo vedėjui. Geras 
skonis apsmilkime ir tinkami

Uoli visuomėninkė
Jadvyga Damušienė, gyv. 

Clevelande, Ohio, aktyviai reiš
kiasi visuomeniniame gyvenime. 
Ypač jei artimas ir mielas ka
talikiškasis jaunimas, kuriam 
su pasišventimu vadovavo va
saros stovyklose (Šv. Kristofo-

kaip mėgėja, o grafikoje stipri. 
Parodoje išstatyti šeši tušu da
ryti jos darbai ir vienas alie
jumi. Jos darbų apstu Mari-

Anartaziia Mažeikastė-Ta jos Augšt. mokykloj, gražiai 
iro.-.aitienė, žinoma audėja me- puošia vienuolyno biblotcką, 
nininkė, studijas ėjusi Kaune ir daugumoje mūsų žymiųjų asme- 

Ii. įvertinimus, o Chicagoje, be /alyvavusi visoje ei; ny portretai. Ji religinio meno
dalyvavimo su kitais, turėjo ir '.4JC parodų, turėjusi ir indivi- parodo,e ,ev0 rrafika išsiskiria 
savo parodą, gana originalią,
bet visur ji buvo moderniste.
Mėgsta ir portretą. Ji viena 
produktingiausių, Amerikoje su
kūrusi per du šimtus paveiks
lų.

★ Bronė Jameikienė studijas 
pradėjo ir baigė Freiburge, da
bar tęsia Chicagoje Meno Insti
tute. Daugiau reiškiasi vitraže 
ir jau dalyvavo keliose parodo
se su amerikiečiais ir gerai bu
vo įvertinta, ypač susilaukė į- 
vertinimo “Trya karaliai”, ab
strakti spalvų išraiška. Religi
nio meno parodoje ji dalyvauja 
trimis darbais.

★ Bronė Lukštaitė architek
tūrą baigusi Lietuvos universi
tete, pati pirmoji moteris, bai
gusi šią šaką iš viso baigė t’k 
dvi. Jos vienas pirmųjų darbų

rodoje išstatytų jo3 dviejų alie
jinių darbų. Ji jau pasižymėjo ir 
Paryž’uje parodose, gavusi ke-

ja, stipri, dalyvavusi plač;ai pa
rodose, įvertinta. Religinio me
no parodoje dalyvauja vienu 
darbu, aliejumi. Religinė tema 
jai kiek tolimesnė, bet mėgia
ma. Turi sukūrusi ir daugiau 
ta tema, bet atsiuntimas iš New 
Yorko sunkus.

ke, kalnieruku ar pirštinėm, 
maloniu balsu ir natūralia šyp
sena. Tinkamumas bile kuriam 
darbui ar b:zniui yra ar
čiausiai giminingas su tvarkin
gumu ir švara, ne grožiu.

Švilpukas moters apsaugai
4 .

Londono moterims yra šu
te' ktas šioks toks ginklas nuo 
didmiesčio išsigimėlių užpuoli
mų. Londonietės nešiojasi su

MOTERŲ VEIKLA
★ Ona Krikščiūnienė, gyv. 

Chicagoje, persikėlė į naują bu
tą : 6617 S. Rockwell St. Tel. 
PR 8-4271.

★ Marija Rudienė grįžo su 
vaikais iš Floridos. Ten ji atos
togavo visą mėnesį. Grįžo 
ji vos porą dienų prieš dienraš
čio Draugo didįjį banketą, ku
riame jai teko dalyvauti su vy
ru inž. A. Rudžiu.

★ Regina Budrienė, Lietuvos 
konsulo New Yorke žmona, po 
viešojo jųdviejų pagerbimo, su
rengto “Sandaros”, pasiliko 
Chicagoje dar keliom dienom, 
viešėdama savo brolio Antano 
Kašubos šeimoje.

★ Lucille ir Bruno šotai su
silaukė naujo šeimos nario — 
dukrelės Nancy. Bruno yra 
“Ateities” šokėjų pirmininkas, 
o Lucille buvo veikli lietuvių vi- 
suomenin'ame gyvenime. Ji bu
vo Kęstučio klubo sekretorė ir 
Kęstučio gyvenime. Ji buvo 
Ir dabar, augindama trejetą 
vaikučių: dvi dukreles ir sūne
lį, dar dirba namuose kaip drau
dimo įstaigos atstovė.

★ Genovaitė Ka.neb sutiko įei-savimi policinnkų švilpukus, 
kuriuos jos naudoja, norėdamos ti į A. R. K. Moterų sąjungos 
prisisaukti policiją, kai joms
reikalinga apsauga.

Chicagos dienraštis “Chicago 
Sun Times” apklausinėjo eilę 
moterų ir vyrų, ar nereikėtų ir 
amerikietėms imtis panašių 
priemnn'ų.

Vienos pasisakė prieš, nes 
esą, vaikai, vien išdykavimo ve
dami, pradės gatvėje vartoti 
tokius pat švilpukus. Kitos gi 
pritarė tai idėjai, o ir ka;kurie 
vyrai atvirai pareiškė savo nuo
monę, kad šiais laikais moterys 
turi turėti ką nors panašaus 
savo apsaugai. Vienas jų pa
brėžė, kad vien tik žinojimas, 
kad moterys neš:ojasi tokius 
“ginklus” — švilpukus, atbai
dys akiplėšas nuo bereikalingų 
kabinėjimosi ar
puolimų.

centro valdybą. Dabar ji yra 
naujoji centro valdybos vice
pirmininkė. Beto, ji veda ir mo
ko Moterų sąjungos 5-tos kuo
pos chorą Worcesteryje. Šioji 
lietuvaitė, gabi dirigentė ir 
energinga veikėja, muzikė — 
smuikininkė, dėstė muziką augš- 
tesnioje mokykloje Worcestery- 
je. Ji yra pavyzdinga motina: 
augina penketą vaikučių, kurių 
du jauniausi dvynukai sūneliai: 
Petrelis ir Poviliukas greitai 
švęs vienerių metų sukaktį (gi
mė pernai per Šv. Petrą ir Po
vilą).

dualių. Buvusi Freiburge lėk- ig Mokvk’oic dėsto ispa-i
tore. Parašiusi keturias kny- nų kp’br t/.ų nusprūs-
gas ape letuvių audinius. Nu- ta jai atliek? ms laikas, 
mato išleisti, papildant, antrus
leidimus. Šiuo metu daugiau * Anp,ė jaunutė
dilba prie tautinių drabužių, taPVtnia- «ar mokyklos suole, 
bet ir audza kilimus, nes turi į* tebaigianti 7'eno institutą 
visą eilę naujų užsakymų. Turi ieago^e.^ Relig.n o myno p?- 
ir savo studiją. Religinio meno, rocbl’ davė v.eną aliejinį darbą 
parodoje dalyvauja dviem kili-' J Sana originalų ir
mais — “Knygnešiai sekma- ^au’’au savarankų, 
d enyje prie koplytėlės" ir “Min-l ★ Danutė Sakalauskaitė, ta- 
daugų krikštas”. Abu darbai^ pytoja, viena jauniausių religi- 
prel. Pr. Juro nuosavybė. j nio meno parodoje, bebaigianti

* Se«uo M. Mercedes, Ameri- M<™> institutą. Parė
kęs mokyklos, lankius Chicago-I d°> gyvauja dviemis darbais, 
je Meno institutą. Ji daugiam akvar;lc Tematika įvairi, 
pažįstama, kaip grafikė. JosĮ ★ Aleksandra Vitkauskaitė - 
nuoširdūs, gražūs darbai puošė! Merker, Amerikos mokyklos, 
“Šv. Kazimiero A’dus”, anks- emigrantė. Jaunutė Amerikon
čiau ėjusį žurnalą. Be to, šiaip 
iliustravo įvairius leidinius. Ro
dosi ir tapyboje, bet daugiau,

atvykusi, žinom0 dramos akto
riaus Al. Vitkausko duktė. Dau
giausia ji žinoma kaip tapyto-

Patarimai žmonoms ir 
vyrams

Billy Graliam, kalbėdamas To 
ronte davė sugestijų:

“Nešauk ant savo vyro iš vir 
uvės — pasveikink jį bučkiu. 
3etkokia ka na išlaikyk jo mei
lę. Pašil k jauna dvasioje. Ne
kritikuok sekmadienio pamoks
lininko ar kitų krikščionių savo 
vaikų akivaizdoje”.

Grahamo patarimai .vyrams:. 
“Teik meilę, ne vien pini

gus. Skaitykite Šv.- Raštą ir su 
kalbėkite maldas prieš ir po val
gio. Retkarčiais suplauk indus. 
Nebūk šykštus. Būk manda
gus ir paslaugus žmonai po ve
dybų, ka p buvai prieš”.

JT
Jo patarimas tėvams:
“Veskitės vaikus į bažnyčią, 

nesiųskite jų ten”.

ŠEIMININKĖMS
Pasninko metui

skonį, ir, idėjus šaukštą svies
to, patroškinti 15 min.

Padažas: imti 1/2 šaukšt 
rimtesnių už- i sviesto, 1/2 šaukšt. miltų, 1 

j stikl. pieno, druskos.
— ------------ Miltus su sviestu keptuvėje

palengva maišant kaitinti, tik 
į kad neparastų. Tuoj pat tra- 
i pūtį pilti karštą pieną, nuolat

Jadvyga DarauJienė

ro). Visuomet maloniai sutinka 
padėti moksleiviams įvairiuose 
jų meniniuose pasirodymuose. 
Talkininkauja vietos lietuviš
kam radijui, aktyvi lituanisti
nės mokyklos Tėvų komiteto 
narė, “Moters” žurnalo platin
toja Clevelande. Aktyvi liet. 
katalikių moterų veikime ir 
dažnai atstovauja lietuvių kul
tūrinius pasireiškimus amerikie
čių tarpe, čia nuotraukoje ją 
kaip tik matome lietuvių tauto
dailės skyriuje, tautinių grupių

SUMUŠTINIS SU
Baltą duoną apkepinti (to-

ast) ir kol šilta pertepti nesū
dytu sviestu. Maltą cinamoną

CINAMONU maičant. Pagal skonį įdėti drus
kos. Baltos duonos riekeles
apkepinti “tosteryje” ir, padė
jus riekę ant plokščios lėkštės,

sumaišyti su cukrum ir gerokai tuoJau” uždėU Saukšt» k”'’,ų
pabarstyti perteptas riekes. Ne
suvokti, bet vieną ant kitos su
dėjus skersai perpjauti.

Tinka prie kavos.

GRYBAI SU BALTU PADAŽU

IR APKEPINTA DUONA

Dėžutę šviežių grybų nuplau
ti, nuimti kotelius ir, sudėjus į 
šaltą vandenį, užkaisti. Kaitinti 
iki užvirimo. Išpilti į sietelį ir

grybų ir šaukštą minėto padažo. 
Tinka įvairūs salotai.

Plaukų šukuosena šiais me
tais yra kiek ilgesnė, nei perei
tais ar užpereitais metais. Mo
terų galvos įgauna tvarkingesnę 
išvaizdą. Pranyksta ypatingai 
trumpos šukuosenos, vadinamos 
italų stiliaus arba kareiviško 
kirpimo, kurios atrodo, lyg su-

perpilti šaltu vandeniu. Taip j lytos. Dabartinės plaukų šu 
paruoštus grybus sudėti į indą, kuosenos yra švelnesnės ir mo

teriškesnės.festivalyje prie Clevelando me- Įužpilti trupučiu vandens, drus- 
no muzėjaus. . kos, pipirų, svogūnų pagal


