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Didžioji premija-lietuviui
I

Dail. Pov. Puzinas stiprinasi New Yorke 
SALOMĖJA NARKELICNAITE, Brooklyn, N. Y.

jam čia buvo iš eilės jau trečio
ji New Yorke.

Prieš metus atsiradęs New 
Yorke, kuri jam yra jau tekę 
vienerius metus būti vos tik at
vykus į Ameriką 1947 m. ir ku
rį jis veikiai paliko, išvykda
mas į Hollywoodą, Puzinas'pra
džioje ėmė reikštis lietuvių tar
pe. Su dailininkais Č. Janušu ir 
senesniosios kartos amerikiečiu 
lietuviu dail. Wm. Vitkumi jis 
čia sudarė darbingą trijulę. Pra 
džioje jis su tais dviem ir kitais 
dalyvavo Almus galerijos paro
doje, kur jau anksčiau savo pa
veikslus buvo išstatę Galdikas, 
Jonynas ir kt.

Vėliau su Janušu ir Vitkumi 
jis susijungė į amerikiečių dai
lininkų (Long Island Artists 
League) darbą. Ne tik tapo jos 
nariu, bet veikiai dalyvavo ir 
parodoje, kurią surengė visi 
trys lietuviai. Galerijos patal
pos, kurios paprastai visada es
ti užimtos, lietuviams tapo at
daros.

“Puzinui dabar durys atvi
ros!” — tokią nuomonę galima 
buvo susidaryti gausingoje au
ditorijoje, kai lapkričio 1 d. va
kare Amerikos profesionalų dai 
lininkų sąjunga (American Ar
tistą Professional League, Ine.) 
savd didžiąją premiją už alie
jaus paveikslą atidavė lietuviui 
Povilui Puzinui.

Tą premiją dail. Puzinas pri
ėmė iš paties tos sąjungos cent
ro valdybos pirmininko John 
Scott Williams, N. A., rankų. 
Jo premijuotasis paveikslas bu
vo “Dvidešimtojo šimtmečio ma 
dona”, didelio formato, daili
ninkui jau sykį 1951 m. laimė
jęs pirmąją vietą tarptautinia
me madonų festivalyje Los An
geles mieste. '

Dailininkas Puzinas iš dau
gelio savo kolegų amerikiečių 
susilaukė gražių pagyrimo žo
džių, o amerikiečių dailės spau
da ta proga labai šiltai apie jį 
parašė, visur primindama, kad 
jis yra lietuvis. Kartu su Puzinu 
premijos buvo įteiktos ir ki
tiems tos parodos kitų piešimo 
sričių laimėtojams ir ta proga 
įvykusiose iškilmėse rengėjai 
perskaitė gautąsias sveikinimo 
telegramas iš prezidento Eisen- 
howerio, miesto mero Wagnerio 
ir gubernatoriaus Harrimano.

Jie sveikino dailininkus meti
nės meno savaitės parodos pro
ga, pabrėždami pasitenkinimą 
sąjungos pasirinktąja kryptimi 
mene ir visuomenėje.

Kas ta Sąjunga?

Ta dailininkų sąjunga po vi
są Ameriką apjungia apie porą 
tūkstančių nariu, kurie savo kū
ryboje yra modernūs tradicinio 
meno atstovai, o visuomeninėje 
kovoje prieš radikalistus, kurie, 
prisidengdami “menas menui 
skraiste”, nuėjo su komunistiniu 
frontu.

Šita sąjunga yra pradėjusi gy 
vą akciją po visą Ameriką, kad 
tiek spaudoje, tiek mokyklose, 
tiek visuomeniniame gyvenime 
nebūtų toleruojami komunisti
nių pažiūrų ir komunistai dai
lininkai, ir pritaria valstybės de 
partamento pažiūrai, kad tokie 
menininkai negali atstovauti A- 
merikos.

“Visi menininkai turi teisę 
kurti taip, kaip jiems patinka, 
jie gali balsuoti ir rinkti bei 
galvoti, kaip tinkami, bet argi 
jiems galima duoti teisę išduoti 
kraštą?” — sako sąjunga viena
me savo laiškų, rašytų preziden
tui Eisenhoweriui. Ir toliau są
junga paaiškina, kad gali atsi
rasti tokių, kurie sakys “dailė 
tai ne politika”, arba “dailė turi 
būti vertinama tik pagal jos 
pačios vr/tę”. Sąjunga su tuo 
sutinka, tačiau ji priduria: “bet 
kiekvieną kartą, eksponuodami 
komunisto kūrinį, mes jam su
teikiame garbės, mes padedame 
kelti jo kūrinių kainas, ir mes 
tuo pačiu kišame pinigus į ran
kas tų, kurie tuos pinigus pas
kui panaudos prieš mus pačius”. 

Lietuviai toje Sąjungoje

Dail. Puzinas šiuo metu jau 
yra tos sąjungos narys. Bet ta
da, kai jis laimėjo jos ddižiąją 
premiją, jis tebebuvo tik sve
čias, kuris, kaip ir eilė kitų, bu
vo pakviestas toje parodoje da
lyvauti ir dalyvavo.

Iš lietuvių tos sąjungos na
riais prieš Puzino atėjimą jau 
tenai buvo dailininkė Natalija 
Jasiukynaitė-William Vitkus ir 
Česlovas Janušas.

Dail. Puzino kelias N. Y.

Šita dail. Puzino premija, pa
ti stambioji ir išleidusi jį į di
džiuosius New Yorko vandenis,

Emil Verhaersnpasaulio augštumas. Bet šalia 
to, Puzinas turi sumanymų pir
miausia lietuviškoje veikloje. 
Jam rūpi ir lietuviai dailininkai 
ir lietuvių visuomenė, ir daili
ninkų santykiai su lietuvių vi
suomene.

Dėl lietuviškos veiklos

Dailininkai tarp savęs susi
skaldę krypčių kovose, o su vi
suomene neturima reikiamo ry
šio. Puzino nuomone, dailininkų 
sąjunga galėtų apjungti visus 
dailininkus, bet, to vieningumo 
nesant, ir veiklos nėra. O Puzi
nas yra veiklos atstovas. Jis da 
bar yra vienas ,tų dailininkų 
entuzastų, kurie, pasiremdami 
draugiškumu ir lietuviškumu, 
New Yorke pradeda darbą nau
jame dailininkų vienete, kurio 
vardas bus Gintaras. V

“Jį (Gintarą) norime tinka
mai atstovauti tiek lietuvių, tiek 
svetimtaučių tarpe”, sako Pu
zinas, pabrėždamas, kad bus da
lyvaujama ir bendroje dailinin
kų sąjungos veikloje. “Mūsų dar 
bo gairės bus dirbti ne abstrak-| 
čiai, bet gyvai Lietuvai, nes ab
strakti filosofija ir pasaulėžiū
ra nepritaikoma gyvanj žmo
gui”.

Hollywoode buvo garsus

Dail. Puzinas jungiasi į new- 
yorkiečių veiklą, neseniai čia at
sikėlęs iš Hollywoodo, kur yra, 
laimėjęs ir premijų, ir pripaži
nimą kaip talentingas dailinin
kas. Jis jau 1950 m. Los Ange
les mieste laimėjo pirmąją pre
miją ir pirmąją vietą kaip už 
geriausią tų metų darbo — už 
savo paveikslą “Pabėgėlė”. Vė
liau už jį gavo dar miesto me
ro metinę dovaną — medalį už 
nuopelnus dailėje. Jau anksčiau 
buvo minėta apie jo laimėtąją 
premiją už “Dvidešimtojo šimt
mečio madoną” tarpt, madonų 
festivalyje. Tais pat 1951 m. jis 
Los Angeles laimėjo ir specialią 
premiją už gėles tarptautinėje 
paveikslų parodoje, vaizduojan
čioje gėles.

Hollywoode būdamas Puzinas 
yra piešęs kino ir TV garseny
bių portretus, dalyvavęs kaip 
ekspertas TV ir radio progra
mose ir meno diskusijose, eida
mas prieš radikalistų meną. Jis 
yra tenai turėjęs ir daugybę pie 
Šimo demonstracijų.

Pirmieji pasisekimai

Išstatyta viso apie 50 paveiks 
lų. Tos parodos ipetu Puzinas 
turėjo savo pirmąsias paveiks
lų piešimo demonstracijas. Ja- 
nušas tenai demonstravo akvarė 
lės piešimą, o Vitkus laikė pas
kaitą apie meną. t

Čia pirmą sykį lietuviai atkrei 
pia savo kolegų amerikiečių dė
mesį.

Bet netrukus ta pati dailinin
kų sąjunga rengė savo 26-ją pa
vasario parodą. Joje Puzinas 
vėl dalyvavo kartu su Janušu 
ir Vitkumi, šiuokąrt išstatyda- 
mi po vieną paveikslą. Jie visi 
trys tos parodos vadovybės bu 
vo pakviesti parodos paveiks
lus meniškai sutvarkyti. Tai jau 
buvo vadovybės jiems pasitikė
jimo įrodymas. Ir čia prasideda 
Puzino pasisekimai. Toje paro
doje, kurioje buvo išstatyta a- 
pie du šimtai visos Amerikos 
dailininkų paveikslų, Puzinas už 
savo paveikslą laimėjo pirmąją 
premiją — žinomos anglų dai
lės reikmenų firmos Winsor- 
Newton didžiąją premiją. Lygia 
grečiai Puzinas pakviečiamas 
dėstyti tapybą tos sąjungos mo
kykloje ir šiuo metu yra augš- 
čiausiai apmokamas jos profe
sorių tarpe.

Antroji ir trečioji premija

Po trumpos pertraukos, ku
rios metu Puzinas su kitais dai
lininkais, jų tarpe su Janušu ir 
Vitkumi, dalyvavo parodoje Pra 
nės Lapienės vasarvietėje, Puzi
nas vėl laimėjo antrąją premi
ją Long Island Artist League 
parodoje.

Tai buvo rudens paroda. Jo
je Puzinui teko pirmoji garbės 
premija už jo paveikslą “Laivų 
prieplaukoje”. Po šio laimėjimo 
tos pačios dail. są jungos mokyk 
loję Puzinui pasiūloma dar pa
pildomos pamokos. Protarpiais 
Puzinas tenai rengia ir piešimo 
demonstracijas.

Ir taip po šių z pasisekimu 
Long Island Dailininkų sąjun
goje Puzinas kaip svečias da
lyvavo American Artists Pro
fessional League meno savaitės 
parodoje, kuri New Yorke vyko 
nuo lapkričio 1 iki 13 d. Tai čia 
jam teko ta trečioji ir pati di
džioji premija.

Dailininką Puziną teko maty
ti entrziastiškai nusiteikusį. A- 
naiptol, jis nesijautė, kad jau 
viskas pasiskta, ko jis trokšta, 
bet, kaip jis sakė, "dabar jau
čiu, kad galėsiu pradėti”. Jis 
jau gavo eilę kvietimų piešimo 
demonstracijoms.

Ncw Yorke Puzinas turi di
delių planų. Šitas laimėjimas 
jam atidaro kelius į dailininkų

Dail. Pov. Puzinui įteikiama premija

Viduryje dail. P. Puzinas; .Tam premiją įteikia American Artists Professional Jjeague visos sąjungos prezi
dentai J. S. IVilliauut. Tarp jų (be skrybėlės) Eleanor Gay Lee, New Yorko skyr. prezidentė. Foto Pi Gaubo

Kai purpuru žemė liepsnoja 
Mirštančioj saulėj rudens,
V icniša'kryžkelė lyg piligrimai 
Medžiai į tolumas eina.

Jų sielvartas didis, jie eina 
Vakaro saulėj iš lėto keliu.
Jie sunkūs, ir krinta jų lapai 
Su ašarom, liūdesiu, kartėliu.

Paslaptis nešas tolyn piligrimai,
Eina eilėm dviem. Kiek metų jau?
Į dangų, jo šviečiantį grožį,
Į stiprų, galingą magnetų.

te
Vien spindulių jų apsiaustai,
Klostės jų dega saulės laidoj,
Spindi lyg rūbai auksiniai,
Nešami miros ir dulkių.

Į keleivius tuos garbanom tankiom,
Einant tenai jiems, sužiūri 
Mistinės kūdros, sodžiai pamaldūs,
Lenkias maldoj ir puola ant kelių.

Vertė A. T y moli s

Emil Verhaeren, prieš šimtą metų gimęs ir prieš keturiasde
šimt metų miręs Belgijos flamų poetas, pradžioj priklausė parna- 
sininkams, vėliau atsidėjo mistinei gamtos ir didmiesčio poezijai.*** z A. T.

Svajojo apie New Yorką
Pasiekęs garso ir jau turėda

mas pakankamas materialines 
sąlygas pagal amerikietinį stan
dartą, Puzinas Los Angeles 
mieste nepasiliko. “Jei būsi pri
pažintas New Yorke, tai būsi 
ir visame pasaulyje” — skam-. 
bėjo jam visą lailjįą Hollywoode 
girdėti žodžiai. Ir taip jis atvy
ko į New Yorką, išbuvęs beveik 
aštuonerius metus prie Pacifi- 
ko krantų.

“New Yorkas niekuo neatsi
lieka nuo ParySaMns. New Yor
ke rengia parodas ir Paryžius, 
ir Roma, ir Berlynas” — sako 
Puzinas, įsismaginęs šuoliui į 
augštumas.

Puzinas yra Rygos lietuvis. 
Latvijoje jisai baigė meno aka
demiją, paskui studijas gilino 
Vokietijoje, Belgijoje ir Prancū 
zijoje. Profesoriavo Lietuvos 
mokykloje. Jo kūrinių yra viso
je eilėje Vakarų Europos mu
rėjų. Lietuvoje garsus yra jo 
paveikslas Panevėžio katedroje, 
daugiau kaip 500 kv. metrų di
dumo, atliktas 1937 m.

• Vandos Frankienės pasakų 
knygelė “Karalaitės Gintarės il
gesys”, iliustruotas seselės Mer
cedes, iš spaudos išeis dar šį 
mėnesį.

• Darna šiuo metu yra vie
nintelis lietuvių choras Vokieti
joje, vadovaujamas F. Strolios. 
Šis choras yra susidaręs Mem- 
mingene. ,

• Komp. Vladas Jakubėnas 
buvo pakviestas dalyvauti dide
lės latvių Šv. Jono Evang. pa
rapijos rengiamame bažnytinia
me koncerte paskutinį lapkričio 
sekmadienį. Jis vargonais prita
rė baritonui dr. Klavinš, atvy
kusiam iš Clevelando ir pagro
jo keletą numerių solo, jų tarpe 
vieną didesnį J. S. Bacho kūri
nį.

• Ugnė Karvelytė baigė poli
tinių mokslų institutą Paryžiu
je — tarptautinių santykių sky
rių. Sorbonos universitete laiko 
egzaminus gauti moderniųjų 
kalbų licenciato laipsniui. Dirba 
kaip žurnalistė “Paris-Presse” 
užsienio politikos skyriuj. Netru 
kus žada emigruoti Amerikon.
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Kultūrine kronika
• šiemet sueina 150 metų 

kaip mirė lietuvis poetas prel 
Tadas Jurevičius; jis rašęs tuos 
originalius ir verstinius eilėraš
čius, kuriuos išspausdino Bauža 
knygoje “O początkach narodu 
litewskiego”; o taipgi jo buvu
sios ištraukos iš Eneidos ir O- 
vidijaus Metamorfozų. Mirė Vil
niuje 1806.XII.8.

• Poeto Petro Kubiliaus 50- 
tas gimtadienis pripuola gruo
džio 10 d. Jis gimęs 1906 m. Bir 
žų valsč., parašė "Pavasariškos 
dienos” ir kt., redagavo antolo
giją “Pirmasis dešimtmetis”.

• 30 metų, kaip nebeturime 
J. Domijonaičio, kuris mirė 1926 
m. XII.6 ir kuris buvo autorius 
Lietuvių kalbos gramatikos ir 
kitų mokyklinių vadovėlių.

• Dr. Alvina O. šabarienė
parašiusi studiją “Post radia- 
tion Sarcomain Bone” ir gavusi 
magistrės laipsnį, pakviesta dės 
tyti ortopedinę chirurgiją North 
vvestern universitete.

• Dr. S. Aliunas, humoristi
nio eilėraščių rinkinio “Valeri
jono lašai” autorius, rengia 
spaudai naują humoristinių ei
lėraščių rinkinį “Trejos devyne- 
rios”.

• Prof. Antanas Maceina Vo
kietijoje Ostforschung žurnale 
atspausdino didelį straipsnį vo
kiškai — Adomas Mickevičius
— prometeizmo poetas.

• Eugenijaus Gruodžio eilė
raščių knyga “Aguonos ir smė
lis” jau spausdinama Draugo 
spaustuvėje. Knyga turės 75 
pusi. Leidžia Lietuviškos Kny
gos klubas. Aplankas — dail. 
Kazio Veselkos.

• Leis knygeles vaikams ir 
jaunimui. Chicagoje įsikūrusi 
Terros leidykla planuoja seriją 
lengvo pasiskaitymo knygelių 
vaikams ir jaunimui. Kultūros 
fondas parūpins lėšų iliustraci
joms. Leidyklai talkinti parinki 
me rankraščių prie Kultūros fon 
do sudaryta komisija iš Juozo 
Kreivėno, Petro Maldeikio ir 
dr. Juoz0 Prunskio.

• Antanas Giedrius-Giedrai- 
tis, daugelio pasakų knygų au
torius, vaikų laikraštėlių redak
torius, buv. Vasario 16 gimna
zijos direktorius, šiomis dieno
mis atvyko iš Vokietijos . JAV 
ir apsigyveno Worcesteryje, 
Mass. Jam atvykti padėjo Auš
ros Vartų par. klebonas. Dabar 
A. Giedraičio adresas yra: 153 
Sterling st., Worcester 4, Mass..

• Muz. Faustas Strolia, ku
riam prel. K. Bičkauskas buvo 
sudaręs darbo ir buto garanti
jas, atvyko į East Chicagą ir 
pakviestas užimti vargoninko 
ir chorvedžio pareigas šv. Pra n 
ciškaus lietuvių parapijoje. Jo 
tėvas Juozas Strolia dabar yra 
San Paulo (Brazilijoje) lietuvių 
parapijos chorvedis; du broliai 
muzikai — Vytautas ir Herku
lis — yra nariai simfoninio or
kestro Bostone.

• Dr. A. Maceina Freiburgo 
universitete skaito kursą apie 
rytų ateizmo problemas. Skai
tys du semestru, paskiau iš tos 
medžiagos numato sudaryti at
skirą knygą.

• Prel. Pr. Juras jau išleido 
apie 35 lietuviškas knygas. Šiuo 
metu yra spaudoje jo leidžiami 
veikalai: prof Z. Ivinskio — 
apie vysk. Giedraitį, dr. A. Ma
ceinos — Didžioji Padėjėja (a- 
pie Mariją), dr. J. Vaišnoros — 
Marijos kultas Lietuvoje. Be to
— prel. Pr. Juras sutiko išleisti 
lota. M. Vaitkaus atsiminimus 
iš seminarijos laikų.

Okupuotoje Lietuvoje
▼ K. Petrauskas buvo spek

taklio meno vadovas! statant 
Lietuvoje Verdi operą "Otelo”. 
Pats K. Petrauskas operose yra 
sukūręs apie 80 įvairiausių vaid 
menų.

▼ Teatro kolektyvą Lietuvo
je sudaro 311 žmonių, kurių 41 
operos solistas, 67 choro artis
tai, 71 orkestro narys, 50 bale
to artistų, 25 žmonės meno va
dovybėje, 57 meno technikos 
personalo nariai.

▼ Lietuvos teatre <iuo metu 
dirba Juozas Stumbras (režisū
ros padėjėjas), solistė A. Kalė
se vičiūtė, solistas St. Sodeika, 
Ant. Končius (orkestre), E. Bud 
reckis (chore), Ang. Andriejaus 
kienė (sufleris), L. Andriejaus- 
kas (chore), V. Gogelytė (ap- 
rengėja), L. Vilkauskas (orkest 
re), M.. Olšauskas (orkestre)
V. Kareckas (rež. padėjėjas), 
St. Dutartas (baleto rež. padėj.), 
J. Blažiūnas (rūmų užvaizdą), 
M. Juozapaitytė (baletas), I. 
Akermanas (teatro vyr. dirigen 
tas), Z. Paulauskas (direkto
rius), Vyt. Grivickis (vyr. ba
letmeisteris), Alg. Kalinauskas 
(dirigentas), Ch. Potašinskas 
(dirigentas), R. Songailaitė 
(dainininkė), J. Grybauskas 
(režisierius), J. Vadauskas (or
kestro dirig. asistentas), F. Na
vickas (dailininkas), Z. Kupre
vičius (literatūrinės dalies ve
dėjas), E. Jakubovič (operos 
koncertmeisteris), V. Viržonis 
(operos koncertmeisteris), G. 
Sabalienė (scenos meisteris) ir 
kt.

▼ Lietuvos operoje dainuoja 
solistai: E. Cudakova, I. Ylienė, 
B. Zeniauskaitė, V. Adamkevi- 
čius, V. Dagelytė (nuo 1938 m.), 
Elv. Gečaitė (nuo 1949 m.), J. 
Jasaitytė (nuo 1939 m.), I. Ja- 
siūnaitė (nuo 1953 m.), VI. Ka- 
voliūnas (nuo 1949 m.), B. Le-

! onaitė (nuo 1951 m.), R. Mari- 
į jošius (nuo 1945 operos dainin- 
kas), J. Misiūraitė (nuo 1952 
m.), L. Muraška (nuo 1950),
VI. Rubackis (nuo 1950), A. Ru 
daitis (nuo 1954), A. Satkūnas 
(nuo 1940), Z. Tervydis (nuo 
1954), R. Tamulevičiūtė (nuo 
1945), J. Urvelis (solistas nuo 
1953), VI. Usinas (nuo 1954), 
S. Vaidžiūnaitė (nuo 1946), A. 
Vaitkutė (nuo 1939), S. Voje- 
voskaja (nuo 1951), I. Žukaitė 
(nuo 1953).

▼ Lietuvos baleto solistai 
šiuo metu, be kitų, yra: G. Sa
baliauskaitė (nuo 1938), T. 
Sventickaitė • (nuo 1938), VI. 
Baltrušaitis (nuo 1948), G. Bo- 
reikaitė (nuo 1944), S. Gonča- 
rov (nuo 1950), R. Grigorovai- 
tė (nuo 1944), H. Jagminas 
(nuo 1930), R. Jamontaitė (nuo 
1942), Z. Jamontas (nuo 1943), 
R. Janavičiūtė (nuo 1947), I. 
Kalvaitytė (nuo 1944), V. Lip- 
nickaitė (nuo 1942), N. Maka- 
rova (nuo 1946), A. Ruzgaitė 
(nuo 1942), V. Sauleika (nuo 
1944), R. Stankūnavičiūtė (nuo 
1944), V. Stiklioraitis (nuo 
1944), L. šveikauskaitė (nuo 
1944), M. Vilkevičifltė (nuo 
1941).

▼ Operų pastatymai Lietuvo
je. Nuo okupacijos pradžios 
(1940) Lietuvoje pastatytos o- 
penos: Tykusis Donas (Dzer
žinskio), Tautų draugystė (Mu- 
radeli). Undinė (Dargomyžs- 
kio). Mazepa (Čaikovskio), Hal- 
ka (Moniuškos), Caro sužadėti
nė (Rlmskio Korsakovo), Mary
tė (Račiūno), Audroje (Chrie- 
nikovo), Zaporožietis už Duno
jaus (Gulak-Artemovskio). Tai
gi — per 15 metų — devynios 
naujos operos (šios žiemos se
zono repertuaras neįskaitytas). 

įTuo gi tarpu laisvoje Lietuvoje
iš viso naujų operų pastatymų 
buvo net 61.
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žaetiea ir mes paprastai besą- sidariusios iš patiekti, palieka, nas A. Stukas B Volodka-w* ... „ . >1 _ 19_ . I ’ > • ' •

MŪSŲ KALBA
DR. P. SKARDŽIUS IR S. BARZDUKAS

99. PAKLAUSIMAI
1. Pailsti ir pailsėti ka...) iš senovės yra vartojama

Vienas iš mūsų skaitytojų silPn°j° laipsnio šaknies ben- 
klausia: kaip čia gali būti, kad i dratds likt;. Taip pat ir šalia 
pailsti reiškia “pavargti”, o pa- ■’nieSti (dabar jau ir sniegą) 
ilsėti yra “atsigauti, gauti po- tera Pažįstama bendratis snigti, 
ilsio, poilsiauti, pasilsėti”? Juk Todėl nėra jokios abejonės, kad 
tie veiksmažodžiai savo daryba, 8a^a n,*eKmL miegsi, miegti...
sako, niekuo nesiskiria pvz. nuo
padirbti ir padirbėti, paeiti ir 
paėjėti ir kt.

Taip, pailsti ir pailsėti turi 
tą pačią šaknį ils-, kuri toliau 
santykiauja su šaknimis eis- ir 
als-: latvių elšu, elst “alsuoti, 
kvėpuoti, dusti”, mūsų alsuoti 
“kvėpuoti, sunkiai alsuoti, lė-

3eniau irgi buvo vartojama 
bendratis migti; bet čia su laiku 
įvyko tam tikra darybinė ir, 
reikšminė atmaina: migti buvo! 
ilgainiui pradėta vartoti savai-1 
mine (intranzityvine), pradmi- 
ne reikšme “to fall asleep, to go 
to sleep, einschlafen”, o nuola
tinei. trukminei reikšmei žymė-

kome ne jis neršta “he forgets”, 
bet jis užmiršta arba pamiršta. 
Gaila, kad vienas Chicagos kul
tūros kongreso paskaitininkas, 
kalbėdamas apie busimuosius 
mūsų bendrinės kalbos uždavi
nius, kaip reikiant neįsigilino į 
šį dalyką, jau prieš keliolika 
metų aikštėn iškeltą, ir visai 
be reikalo, ne vietoj ir ne laiku, 
leidosi į paviršutinišką, pigią 
kritiką.

Tuo tarpu, daugiau nebesigi- 
lindames į kalbamąjį dalyką, 
savo klausėjui tik dar pastebė
siu, kad sninga šalia sniegti 
(sniegą), snigti turi įterptinį 
-n- tos pat rūšies, kaip pvz. tar- 
mybė palinka “palieka” šalia 
liekti (lieka), likti, plinka šalia 
plikti ir kt Tarmėse dar pažįs
tamos ir tokios lytys kaip pa-

palinka ir saiegti, sniegą, snin 
ga; plg. žabagarai iš žabai ir ža
garai arba ekertė iš eketė ir 
kertu, kirsti. 'Pr. Skardžius

KRONIKA
OKUPUOTOJE LIETUVOJE 

▼ Lietuvos teatro teciiaikinį
personalą sudaro: dekoratyvinio 
cecho vedėjas F. Navickas, dai
lininkai: J. Pauliukas, A. Tcm- 
kūnaitė.' D. Ūsaitė, J. Kalkaus-

elektros apšvietimo cecho vedė
jas — A. Žakažauskas; baldų 
butaforijos cecho vedėjas — R. 
Krasauskas; vyr. butaforas — 
B. Vaitkevičius; stalių cecho ve 
dejas —'A. Čepelionis; mecha
ninio cecho vedėjas — A. Pet
rauskas. Administracija: direk
toriaus pavaduotojas — P. Vai
vada, vyr. buhalteris — J. Bo- 
gin, vyr. administratorius — I. 
Zilberman, administratorius — 
B. Raila, kadrų skyriaus virši
ninkė — S. Lupšic, rūmų komen 
dantas — V. Mikėnas, bilieti- 
ninkas J. Jackevičius, nototekos

kas; grimo cecho vedėja O. Ka
valiauskaitė; vyr. grimeriai J.
Ilgūnaitė ir P. Ilgūnas; kos
tiumų cecho vedėja E. Rut- vedėja — J. Bacevičiūtė, 
kauskienė, sukirpėjai — vyr. ___________________
meisteriai: M. Varpučiankytė iri Tei. ofiso he rez. r n 0-7:133
V. Pleskevič.us; vyr. aprengė-i 
jas — V. Žemaitis; s/enos ma
šinistas — J. Isokas; scenos; 
personalo brigadininkai: P. Ba-I 

lienka, smenga, mišriu būdu su-‘ rinov, V. Lapinskas, L. Misiū-j

Ofiso tclsf. LAfayette 3-S210, Jei 
neatsiliepia, gaukite KEiUie 8-2863

OR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 S. Archer Avė.
V AK Kasdien popiet nuo 12-2:10 * 
Vak. pirm., antr., ketvirt. <-$:>• 9

A$s» ,44<\r« 4 64 V

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. ltl ilaiK-e 5-4410 

Kezid. telef. GltovelUU 0-0617 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir CtilrurgS) 

KODlHfV IR VAIKU LIGŲ 
SPEtlALlhTI

7166 South Weatern Arenas
(MEDICAL BUILDINO) 

<*lrmad., antrad., ketv. Ir penktai 
ouo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nui

— 8 vai. vakare. Trečlad. nu
li vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 1 
vai. ryto iki S vai. poi 'et.

Ofloe te!. HL. 7-zl68
Ree. tel. WAlbrook 6-3763

kuoti”. alsulys “dusulys, dusas”, U atsirado nauja bendratis mie- 
alsus “alsinąs, vargingas, sun- s^eP> schlafen .
kus”, alsa “nuovargis, pailsi-i , .Sls skirtumas dažnai pasireiš- 
mas" ir kt. Iš pradžios šaknis kia ir esamajame laike: jis min
ite- šalia eis-, als- galėjo reikšti & (Pradeda miegoti) ir jis mie- 
“kvėpti dvėsti, dusti...”; todėl «a (yfa mieš° būvyJe- he is 
dar dabar sakoma: žmogus su- ^P1^)J Plg- dar bunda, busti
stojęs alsėjo (alsavo, kvėpavo) ;l budl’ budeti Cia min«a is da’ 
ligonis dar alsuoja kvėpuoja, lies'turi tam tikrą trukminę 
dvėsuoja) ir kt. Taip pat ir (Munkamąją) reikšmę, bųtent 
veiksmažodžiai atsilsėti, pasilsė- ~ Jis min«a iš tiknm reiškia 
ti (iš atsiilsėti, pasiilsėti) iš tik- Jls >'ra būvyje”; bet iš
rųjų yra ne kas kita kaip “at- !tos Pusės c’a Pat iškyla ir 
sidusti, atsikvėpti, t. y. gautikltas ™ksmės momentas: žmo- 
atilsio (atdūsio, atdvėsio, atdva-'^s. ral«damas Pereina * vieno 
šio) arba poilsio (padūsio, pa

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

už jardq

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštad’eniaiu nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

I— I —.-III -.............................. ... ......... - .

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— f’ritaiko akinius 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
lies telef. U’Albrook 5-5076

feL ofiso Y A. 7-6557, res. RE. 7-496.
DR. FRANK C. KWINN

(K VILČINSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1861 Vert 47th Strert
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki S:>(

<r|—> S1»na AoMad w»k

Tel. ofiso Pltospeet 6-2240
Pltospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEG. GUI KURGI JOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8; antrad., ketvirt., šešt. 
2—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

Ofiso tel. CLiffskle 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampus 47th Ir Hrrmltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
4eštad. nuo 2 iki G vai., lšskyr. enk

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 Nortb Wacker Ori ve 

(Clvlc Opera House, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
3002 West Kitu Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—R
Tel. TOwnhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus
Kezid. tel. UEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAI 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IH 
IFEC, MOTERŲ LIGOS 

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba YVE 6-6577 
Ofiso vai.'Pirm. 8-10 v. v. Antra, 

Tr.člad. ir Penktad. 6-9 vai. vak u 
ftefttadlenlais 2-4 va] popiet

dvasio)”. Iš šių lyčių ilgainiui 
buvo abstrahuota nauja lytis — 
silsėti (s).

Savaiminis veiksmažodis lįs
ti taip santykiauja su *elsti 
(latvių elst), kaip pvz. svilti su 
svelti ir kt., ir seniau reiškė “iš
sikvėpti, dusti”. Taip pat ir pa
ilsti reiškia “padusti, nustoti 
kvapo, (vėliau) pavargti”: žmo
gus, ilgai dirbęs, ėjęs arba šo- 
šokinėjęs, yra išeikvojęs savo jė
gas, netekęs dvasios, uždusęs, 
t. y. pavargęs. Bet pailsėti arba 
pasilsėti, kaip ir atsilsėti, tebė 
ra išlaikę senesnę reikšmę — 
“atsidusti, atsidvėsti, atsidvėsė- 
ti”. Taigi čia turime reikalo su 
viena šaknimi, bet su įvairiomis 
tos šaknies reikšmės atmaino
mis; plg. širdingas “geros šir
dies, nuoširdus” ir širdingas 
“įširdęs, piktas, staigus”.

2. Miegoti ir snigti 
Tas pats asmuo klausia: ko-i 

dėl mes šalia miega, sniegą sa-l 
kome ir sninga bei sniegti?

Taip yra štai dėl ko. Dar mū-Į 
sų senųjų raštų kalboje ir iš 
dalies dabartinėse tarmėse kai- 
kurie veiksmažodžiai esamaja
me laike tebėra kaitomi senomis 
galūnėmis -mi, -si, -ti, -me, -te, 
pvz.: miegmi “miegu”, miegsi 
“miegi”, miegti “miega”, mieg- 
me “miegame”, miegte “miega
te”; dėmi “dedu”, dėsi “dedi”, 
desti “deda”, deme “dedame”, 
dėstė “dedate” ii* kt. Tokia se
novinė liekana yra ir sniegti 
“sniegą, sninga”. Bet ilgainiui 
šiokiosjytys pasidarė nebegajos, 
nebevicai aiškios. įmanomos, ir 
todėl jos pamažu buvo pradė
tos keisti aiškesnėmis, įprastes
nėmis ir dažnesnėmis lytimis, 
tos pat rūšies kaip nešu, neši, 
neša ir kt.

Tuo būdu užuot miegmi, įdeg
si, miegti..., duonti, duosi, 
duosti (iš *duod-ti).„ ilgainiui 
buvo pradėta vartoti miegu, 
miegi, miega,.., duiMlu, duodi, 
duoda ir kt. Tik vienur kitur 
atskiros senosios lytys ilgiau 
užsiliko, pvz. esti (plg. sanskri
to asti), sergti, sniegti ir kt. 
Vietomis esti yra vartojama ša
lia yra ir skiriama reikšmėmis: 
esti reiškia “būna, būva, dedasi, 
egzistuoja”, o yra niekuo nesis
kiria nuo anglų is. Lytis sniegti 
ypač mėgstama liaudies daino
se; sniegti lyja, rasa krinta ant 
mano žirgelio. O tarmėse šalia 
niežėti, peršėti ir niežulys, per
šules ne (ik dažnai tebėra sa
koma niežti, persti, bet vielomis 
pagal šias lytis bendratys nie
žėti, peršėti yra net jierdirbtos 
,į niežtėti, perštėti.

Toliau yra dar įdomu štai kas. 
Šalia senųjų lyčių tiekiui, liekai, 
liekti... (dabar lieku, lieki, lic-

būvio (nemiegojimo) į kitą 
(miegojimą). Taigi migti iš vie
nos pusės dar žymi vykstantį’ 
veiksmą, t. y. rodo eigos veiks-j 
lą, bet tuo pat metu ta pati ly
tis reiškia ir įvykstantį veiks
mą, arba įvykį.

Ir šį subtilų mūsų kalbos reiš
kinį žmonės yra jau seniai pas
tebėję: kaip daug kur kitur, 
taip ir šiuo atveju įvykstantį 
veiksmą, arba įvykį, vis dažniau 
ima žymėti priešdėlinėmis lyti
mis, t. y. šalia jis minga ta pa
čia arba visai artima, niuansine. 
reikšme jau sako ir jis užmin-1 
ga; taip pat ir latviai užuot 
migt vis dažniau besako aizndgt j 
arba iemigt. Dėl tos pačios prie-!
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Telef. KEpublic 7-6Su3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
1 t 1 I o t a 1 ■

4919 So. Paulina St. 
PRospect 6-7960 

iiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiii)

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842

Ei.'
ALUMINUM

STORM WINDOW«
$15.95

Combination Aluminum
STORM DOORS

$39.95
Instalation Extra

NO MONEY DOWN
KRIDE COMPANY

2719 W. 71st St.,HE 4-9114
OPEN SUNDAY

Lietuviai Savininkai 
(^3 JBSfiT riJ

Duona Ir (vairia* skoningas 
bulkutrt kepa

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

TeL OUffaida 4-6376 
Pristatome ) visas krautuves 
ir restoranus, taip pat 1A- 
■lunčla 1 visus artimuosius

- miestus. —

PUIKI RINKKINB IMPORTUO 
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk
dami medžiagas užuolaidoms 
ir baldų apdengimui.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

Dšl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 6-5603

OR. JULIJA MOHSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIBlTftGK 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Ullln 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 0 v. v. 
Išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 
(kl 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PTOmaa 5-676* 
Buto — BEverly 8-3946

rel. oriso He. 4-2123, rez. PR. 6-84»>

OR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avi
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—0 va> 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir
sekmadieniais uždaryta

$4.95 jardai

VILNONE PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Damas Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—-8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: \VAlbiook 5-3048

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rcz. UEml. 4-3761

CR. A. NARBUTAS
LATTCię IR VIDAUS LTGO 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
0R. A. VALIS-LAB0K4.'
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA’ 

3267 South Halsted 8tree»
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—h »

Šeštadieniais 1—4 v p p

$4.95 už jardą
VERTINGOS BEMOKAMOS 

DOVANOS UŽ KIEKVIENA 
PIRKINI.

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELĖS AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVĖ PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
F A B R I C S

1210 So, Union Avė. Telefonai! MOnroe 6-1210 
SEeley 3-8806

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

Tel. ofiso IIE.4-5849. rez. 11C.4-2324

DR. PETER T< BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. trcč.ir : eSt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South YVestern Avenue 
Cliicago 29, Iii

pasimatymai pagal sutarties
telefonas RLpublic 7-1900 

Rezideneia: GRnvcbill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti K
Ofiso tel. VJrginia 7-0036. 

Rezidencijos tcl. BEverly 8-8244

DANTISTAS
OR. J. A. PAUKŠTYS

(263 S. Whipple Strae*
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 1—6; 7—9 
šeštad 10—12. Trečiad. uždarvta

LAfay.-tte 3-4949 
Namu — CEdarerest 3-7 7M«

VeL uflso PlUkspect 6-9400
Rezid. PRospect A-P4O

OR. ONA VAŠKEVIČIŲ*
( Vaške vičlūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGO 
6248 South Kedzie Avenor

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo R-R 
/ak. šeštad. 1-4 p. p. Trečla<U»B!nt> 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Pradeki t Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti ilči $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad Ir 

9 vai. ryto Iki 4:16 p.p.
Trečiad. 0 ryto Iki IR vai.. 
K atvirta d. o vaL Iki I vaL vak.

=5BF==

IŠ TOLI IR ARTI T •'vj
NAUJI OHMUJ TAUKAI-NAUJAU:/ KAAUSTTKIO fAANK/AI 

uaų KIŠTŲ AArrAKMS’ K/SUS IASĄiWfK6ASNOMMAWNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIk»«lc 5*9209

CRANE SAVINGS
2555 WKST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pictkieivicz, prez.; E. R. Pictkienicz, nekr. ir advokatas 
Mokame angštua dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
Iftperkame valstybės' bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o žeėt. nuo 9 Iki vidurdienio.

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė.

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

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Rezidencijos — STeuart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. tVAlbrook 5-2670
Res. HIllUip 5-1560

Dr. Alexander J, Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medica) Ceuter
6132 Sęuth Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. /ak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PK. 6-3838, rcz. KE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

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

Telefonas GRovehlll 4-1696
DR. ALDGNA A. JUŠKA
AKIŲ UUŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
valandos: 9—12 ir 7—1 v. v. Daga 

•uaitarima išskyrus trečiadienius
▼422 West Marqnette Rd

Tel. REliance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTU!
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

VAI. 1—4 popiet, 4:20—8:19
Trečiad pagal sutarti

twi ofiao Ir buto OLymple 9-416*
DR. P. KISIELIUS

'YDYTOJA8 IR CHIRURG.
4938 W. l&th St.. Cicero 

Kasateu 1—i v. Ir «—I v. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Batas 1626 So. 49th Ava. 
lattadlenlals 12 Iki 4 poplsl

Tel. Olico PA 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. POKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6318 W. Irving Pk. Road
VAL.: Pirmad., antrad., ketv., penkt.
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3250 South Halsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2427 
W. 62nd St., tel. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290
SPECI. CHIRURGINES ir 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt. i r 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt nuo. 2:00 — 4:03. Trečiad. ir i 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory 1i-*7«l

OR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG*,

802 West 31»t Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių? 

PriSmlmo valandos kasdien: 1-4 n. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. noplsf

Tel. ofiso PR. 6-0446, rez. HE. 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

rel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665B

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6662 
Rezid. 6600 S. Artetikui 

^AL. 11 v. r. iki S p. p.; g—f ųr r

DR. G. SERNER
METU VIS AKIU GYDYTOJAS 

Virš 26 metq patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko aklntoa 
Krolvaa akis 

> lštaiss.
Ofisas Ir akiniu dirbt n vK 
756 West S5th Street 

n>’o to iki 2' nuo 6 Iki t, tta*

virs ac

Or. Antanas Rudokas, 0. D.’ i Ciad. uuo 10-12, penato dieniTikrina akla: pritaiko aklnlua, 
kelčui stiklus Ir rėmus.

4465 So. California Avė., Ohlcagc 
šaukite YArds 7-7381 

Priima: vakarais 6 tkt 9; Deštad. 
10 vai. ryto Iki 4; trečiad. ir aakmad. 

tik susitarus

Tel. ofiso kA 7-4787, rez. PH 9-tas.,

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (k&mh. Kllj
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., Seš 
tad. ir sekmad tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps virštnlnfitl telefoną 
šaukite Mldway 3-6001

,eš*ndieniais 19-2 vai. pOfilst.

Vai.:

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - l’rotezlstaa 

Aparatal-Protefal, Med. ban 
dažai. Hpee. pagalba kojom

(Areli Snpports) Ir t.k
9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

jRTHOPEDIJOB TECHNIKOS LAB 
2860 W. 63rd St. Chicago 20, UI 

Tel. PKonpect 6-6084.

DR. S. VA1TUSR, OPI,
Palengvinu aklų įtempimą. Kurti 

i yra priežastis galvos skaudėjimo ne) 
I tva.giino ir skaudančių aklų karščio 
i atitaisau trumparegystę ir tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius Vis 
ųgzamlnavunal daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausiu* 
trukumus Speciali atyda are i p lama 
1 mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenuo 
Tel. YArds 7-1372

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:1. 
iki R vai Rėkm ’r

Skclhkitės “Drauge”!
DRAUGAS

YWF, LITHDAN1AN D Ali,Y frip-mp

2331 S. Onklcy Avė., Chleagti 8, III. Tel. Vliglnla 7-6641; 7-6612

Entercd as Second-Clnss Mattcr Mareh 31, 1916, at Cblcago, Illinois 
I ride? Uie Aet of Mareh 3, 1879.

Member of the Catbolle Press Ass'n 
l’ublishcd daily, excpt Sundays, 

l>y tlio
Lithuanlan Cathoiio Press Socięty 
PRENUMERATA: Metams
ChlcagoJ ir ClceroJ 29.00
Kitur JAV ir Kanadoj $8.00
Užsienyje 111.00

SVBSCRIPTION RATE8 
$8.00 per year outside of Chtcagn 
$9.00 per year iii Chlcago & Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Eorelgn $11.00 per year.
V4 metų 3 inčn. 1 mčn.

6.00 12.75 $1.25
$4,60 $2.50 $1.00
$5 no $3.00 $1.35

Rodukcija HliaipHiiius taiso savo nunžidra. Nesuiiaudotų straipsnių no- 
saugo, Juos gražina tik iš anksto nusitarus. Redakcija ui skelbimų lui iul 
ucutaako. Skelbimų kainos pi isiuučiamos ga\ ua piašjinų.
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VENGRIJOS TRAGEDIJA IR VAKARĘJ 

EUROPOS KAIRIEJI RAŠYTOJAI

DR. JONAS GRINIUS, Vokietija

Kas atviromis akimis ilgesnį 
laiką stebėjo Vakarų Europos 
gyvenimą, tas galėjo pastebėti, 
kad viena jos silpnybių priežas
tis yra komunistinės santvarkos 
nepažinimas ir naivus nesisten- 
gimas ją pažinti. Nepažįsta ko
munizmo ne tik Vakarų Euro
pos eiliniai gyventojai, bet ir 
valstybės vyrai bei žymūs poli-

mą ir pagalbą asmenims, pabė
gusiems iš Sovietų Sąjungos ne
laisvės. Suprantama, kad šito
kie rašytojai, kaip J. P. Sartre 
ir į jį daugiau ar mažiau pana
šūs, naiviai tikėjo, kad po Sta
lino mirties daug kas Kremliu
je ir jo imperijoje yra iš esmės 
pasikeitę ir kad jų ankstesnis 
tikėjimas komunizmo pažanga

tikai. Nekalbant apie vokiečių i nebuvo tuščias. Nors daugumai 
socialdemokratus, kurie nekri-l šitų rašytojų Berlyno vokiečių 
tiškų dalykų prišneka neretai sukilimas 1953 metais ir Pozna-
iš pozicijos kancleriui Adenau
eriui, ryškiais pavyzdžiais gali 
būti prancūzų P. Mendes-France 
ir dabartinis Belgijos užsienių 
reikalų ministeri3 H. P. Spaak. 
Šis pastarasis Vakarų Europos 
autoritetas, nemaža drąsos paro

A. Rūkštelė Saulėleidis sodyboje
nės lenkų sukilimas praėjusią 
vasarą, be abejo, buvo nemalo
nūs, tačiau jie vengė tarti užuo
jautos žodį tų sukilimų nelaimin 
goms aukoms. Tik vengrų tau
tos herojiška laisvės kova prieš 
Sovietų Sąjungą ir prieš komu-

dęs propaguodamas Europos ap' nistinius metodus bei negirdėtai 
sijungimo idėją, Vengrijos suki
limo pradžioje su Kremliaus ti
ronais iškilmingai pasirašė kul
tūrinio ir prekybinio bendradar
biavimo sutartį, kurią, tiesa, vė 
liau, prasidėjus kruvinoms so
vietinėms regresijoms (po lap-

kruvinos sovietinės represijos 
Vengrijoj atvėrė tiems kairie
siems rašytojams akis ir bur
nas.

Sovietų rašytojų laikraštis
Tačiau tas praregėjimas 

kričio 4 d.) Vengrijoj, Belgijos prabilimas įvyko ne be svyravi-
įr

susigėdusi vyriausybė atšaukė.
Kai šitokį Sovietų Sąjungos 

nepažinimą demonstruoja žy
mūs Vakarų politikai, visai ne
nuostabu, kad komunistinė pro
paganda nemažai Įvairių simpa- 
tikų komunistams lig šiol susi
laukdavo kairiųjų rašytojų, ar
tistų, mokslininkų, profesorių ir 
kitų intelektualų tarpe. Tų sim-

mų. Kaip praeity, taip vengrų 
laisvės sukilimo atveju. tuo3 ra
šytojus, kaip ir Vakarų politi
kus, klaidino Sovietų Sąjungos 
veidmaininga laikysena, o sovie
tinių rašytojų organas “Litera- 
turnaja Gazieta” (spalio 30 d.) 
atrodė mėginąs bent iš dalies 
pateisinti Vengrijos sukilimą ši
taip rašydamas: “Didelis netik-

patikų nemaža yra Italijoj, Bei- rūmas pamažu apniko vengrų 
gijoj, bet ypač jų daug Prancū- liaudį. Ekonominiame krašto ū- 
zijoje, kur vadintis kairiuoju kio tvarkyme, vyriausybės ir 
(nors būtum pirmos rūšies “bur partijos organizacijoje buvo pa
žu jus”) ir per rinkimus balsuoti 
į kairę lig šiol tebėra nesusine- 
šiojusi mada. Šitie kairieji inte
lektualai lig šiol tapdavo lyg 
kurti, kai jiems kas kalbėdavo 
apie sovietinio režimo žiaurybes 
bei pavergtųjų Europos tautų 
kančias sovietinėje nelaisvėje. 
Jie įtardavo kiekvieną kritiką, 
nukreiptą prieš Sovietų Sąjungą, 
bet gardžiuodavosi kiekvienu 
piktu žodžiu prieš Jungtines A- 
merikos Valstybes, nes tos vals
tybės vyrai drąsiau pasisako 
prieš Sovietų Sąjungą ir kartais 
kalba apie pavergtųjų tautų iš
laisvinimą.

Egzistencialistii vadas Sartre 
Tokio komunistų šimpa tiko

ryškiausiu pavyzdžiu gali būti 
prancūzų egzistencialistų vadas 
Jean-Paul Sartre. Nors komu
nistai neretai jį plūsdavo, va
dindami įvairiais plėšriųjų gyvu
lių vardais, tačiau šis rašytojas 
lig šiol visdėlto nebuvo nusto
jęs jieškoti įvairių kontaktų ir 
bendradarbiavimo su komunis
tais; jis važinėdavo į sovietinės 
taikos kongresus, puldavo ame
rikiečių politiką, o pernai me
tais parašė “Nekrasovo” pj£sę, 
kurioj išjuokė amerikiečiu para

darytos didelės klaidos... Tuo 
tarpu Vengrijos vadovai nepa
kankamai skubėjo atitaisyti 
klaidas, ko reikalavo pats gy
venimas. Rašytojai savo susirin
kimuose įsikišdavo ir paskelbda
vo gana aitrių straipsnių spau
doje. Jie kalbėdavo tiek literatū
riniais, tiek ekonorųiniais bei 
politiniais klausimais. Bet, ne
žiūrint jų kaikurių nuomonių 
kietumo, apskritai tai buvo bal
sas žmonių, nuoširdžiai-trokstan 
čių padėti liaudinės respublikos 
sunkenybėse”.

Šitaip sovietinių rašytojų bu
vo kalbama, kol sovietinės ar
mijos pasiruošė kruvinoms re
presijoms Vengrijoj. Po lapkri
čio 4 d.' agresijos “Literaturna- 
ja Gazieta” (lapkričio 6 d.) pra 
bilo visai kitaip: “Mes negalime 
įsivaizduoti bent vieną 'sovietų 
pilietį, kuris nesidžiaugtų su
triuškinimu Vengrijoj reakcinių 
jėgų, kurios vykdė kruvinas 
represijas prieš revoliucinius 
darbininkus.

Neužilgo po to, kai negarbin
ga Imre Nagy vyriausybė at
vėrė kelią reakcijai, vengrų dar 
bininkai, valstiečiai ir intelek
tualai suprato, kad, pasiremda
mi imperialistais, kontrarevoliu- 
cionieriais darė begėdiškas pas
tangas atgauti valdžią ir sugrą
žinti dirbtuves bei fabrikus ka
pitalistams, o žemes — didie
siems savininkams. Žmonės pa
matė, kad juos nori nuvesti į 
tamsiąsias Horty režimo die
nas... Vengrų socialistinės liau
dinės jėgos drauge su dalimi so
vietinės armijos (kurią vengrų 
vyriausybė pasikvietė į pagal

bą) su pasiaukojimu atliko sa
vo pareigą, džiūgavo “Litera- 
turnaja Gazieta” ir toliau rašė: 
“Kiekviena diena geriau išaiški
na, kaip buvo paruošta vengrų 
fašistinė kontrarevoliucija. Hor 
ty bandos su Jungtinių Valsty
bių ir Anglijos pagalba veikė 
Europos žemyne. Amerikietiš
kas “Laisvosios Europos” radi
jas buvo ypatingai aktyvus. Bu
vo pradėtos organizuoti kovos 
brigados iš senųjų baltagvardie
čių, kraugeriškų fašistų, kurie 
buvo Vakarų Vokietijoj netoli 
Muencheno ir Nuernbergo. Per 
einamose vietose ant sienos tarp 
Vengrijos ir Austrijos buvo pa
statyti radijo siųstuvai, kurie 
transliavo “Laisvosios Europos 
paruoštus tekstus. Reakcionia- 
riški anglų sluogsniai taip pat 
neliko nuošaly nuo vengrų riau
šių”.
Vengrijos rašytojų šauksmas 
Gal šitokiais sovietiniais ma

nevrais ir šmeižtais komunis

tams dar k irtą būtų pavykę ap
gauli Vakarų Evronos kairiuo
sius raš’d.GU3, iri VenTrij'\s su
kilime nekūlu dalyvavo įvairiau
si ve” <ru tautos sluoksniai ir 
jei iu ikvėpėiais-pradininkais 
nebūtų buvę vengrų rašytojai, 
jų tarpe r šytojai-komunistai. 
Atrodo, kad Vakarų Europos] 
intelektualus ypač sujaudino du 
paskutiniai vengrų rašytojų 
šauksmai per radiją: lapkričio 
4 d. per Budapešto radiią, kai 
jo dar nebuvo paėmusi užpuoli
kų kariuomenė, ir lapkričio 7 d. 
per vieną laisvės kovotojų siųs
tuvą, kai Sovietų Sąjungos ka
riuomenė pabūklais ir tankais 
traiškė sukilėlius Budapešte. Šį 
pastarąjį kartą Vengrijos rašy
tojai kreipėsi į Vakarų Europos 
rašytojus šitokiais žodžiais:

“Mes mirsime, bet tegu mūsų 
auka nenueina niekais. Pasku
tinę valandą, žudomos tautos 
vardu mes kreipiamės Į jus, Ca- 
mus, Malreaux, Mauriac, Russel, 
Jaspers. Einaudi, Eliot, Koest- 
ler, Jiminez, Kazantzaki, Lager- 
kvist, Hesse ir į daugelį kitų 
dvasios kovotojų. Išmušo valan
da, kai kalbų nebeužtenka, bet 
reikia veiksmų. Padarykit ką 
nors. Veikite. Supurtikite Vaka
rų baisų Inertiškumą. Veikite, 
veikite, veikite!” Šitas šauks
mas parodė tikrąjį vengrų su

kilimo veidą, kurio nebepajėgė 
sudarkyti melaginga komunisti-, 
nė propaganda. Jo buvo per-j 
daug ne tik abejingiesiems ea-1 
tetams, bet ir tiems komunistų 
simpatikams, kurie dar vis tikė
jo, kad po Stalino mirties So-Į 
vietų Sąjunga yra atsisakiusi 
buvusio tirono žiaurybių.

junga pasipylė protestai įvairių 
Vakarų Europos ra■>tojų sąjun 
gų, klubų srovių ir atskirų įžy
mybių, jau nekalbant apie ka
talikų rašytojų, tokius, kaip 
Francois Mauriac. Tačiau dau
giausia dėmesio susilaukė kai
riųjų rašytojų protestai, štai, 
vienas kitas pavyzdys.

(Bus daugiau)Pajudėjo Camus Į
Šalia studentų ir darbininkų; ,»•«•-« » n ■

demonstracijų prieš Sovietų Są-1 Pirkit A|)SitU$OS BOIlUS!

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

SOPHIE BARČUS
RADIO PPOCRAMA

18 WOES stotiee— Banga 1390 
.PIRMADIENNIO va k. nuo 7—8 v 
NUO PIRMA D. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEfiTAD. 8:80iki 9:30 ryte

SEKMAD. 8:30 --0:30 v. r. iš stoties
WOPA — 1480 kil.

7159 80. MAPLEWOOD AVĖ.
Chicago 29, 111. HEmlock 4-2418

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRU IR SKAUDŽIU ŽAIBU 
nagali ramiai BėilSti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenSjusios žaiždos 
niežijimų. ir skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi paftalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pasalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirSčtu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstanėios suskilslos odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš- 
vtrilnių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et. 91.35, Ir 93.50.

1 Pirkite vaistinėse Chl 
nagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc„ Oa 
ry. Ind.lr Detrolt Ml- 
nblgan arba ralykl- 
• Ir atsiųskite Mo- 
iey order |

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, III

ISILELSKIIE KRISTŲ KALĖDOMS 
| SAVO NAMUS.

THE CLARETIAN 
INFORMATION CENTER

4541 S. Ashland A»e_ Tel. LA 3-5855 

SIŪLO JUMS

ST. JOHN’S PLACE, HOTEL
Offers a vacation with reasonable 

rates — Home cooked menls. Chapel 
in hotel. Near famous bath houses.

Plione National 3-5172 or write 
for reservations.

BENEDICTINE SISTERS
591 W. Gr&nd Avenue 

Hot Springs, Ark.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .................. .............................. 98c.

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

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ...................................................................... $1.39

Grynų spalvų Eortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

viena pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., 114 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $28.00 
pas

Roosevelt Fumituife 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 8-4711 
Nellie Bertulis Ir Fellx Raudonis,

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien Iki < 
vai. vak. Plrmad. Ir Ketvlrtad. Iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:80 vai. po pietų. <

ĮVAIRIŲ RELIGINIŲ KALĖDINIŲ DOVANŲ
4* z t

Žemiausiomis kainomis visame mieste
Aplankykite gedaus} katalikų centrą 

pietinėje miesto dalyje.
Mes turime įvairių KATALIKIŠKŲ KNYGŲ ir 

RELIGINIŲ DAIKTŲ

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui-

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 .................. "... $8.25Murceiy 49-51 ................... $8.95
Chev. Ali 1937-53 .......... 8.25 01ds, 6 cyl. 41-50 ............ 8.20
Chevrolet 54-55 ............. 9.95 Plymouth 42-56 ... k.... 9.95
Chrysler 6, 42-52 ............ 9.91 Pontiac 37-54 ..................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................. 9.95Buick 37-52 ......................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas ątliekamaš patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Tai yra nuoširdus Kalėdų Senelio patarimas, kaip pasirūpinti pi
nigų Kalėdų dovanoms. Jo tas patarimas - receptas yra visiems, 
kad ateinančių metų Kalėdos būtų linksmos.

KALĖDŲ SENELIS 
DUODA PATARIMAI 

DAR NĖRA VĖLU 
(STOTI 

I
KALĖDŲ KLUBĄ 
(Chrieima* Club) 

DABAR

įdedant kiekv. 
savaitę per 50 

savaičių
50 et.

$ 1.00 
$ 2.00 
$ 5.00 
$10.00

Gausite pradž. 
gruodi, mėn. 

1958 metų
$ 25.00 
$ 50.00 
$100.00 
$250.00 
$500.00

METROPOLITAN 

STATE BANK 
2201 West Cermak Rd 

CHICAGO 8, ILL. 
Telef. Vlrginia 7-6430

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugi”

Nauji Lietuviški Rekordai
PO $1.50 VIENAS

Tyliąją Naktį ir Sveikas Jėzau. Kalėdų giesmės. Solo Izabelė
Motekaitienė

Gul Šiandieną ir Liksmą Giesmę. Kalėdų Giesmės. Solo Izabelė
Motekaitienė.

Palvas Arklys ir Kikilis, švedo Ansamblis.
Žemaitiška Liaudies daina ir Subatos Vakarėlį, švedo Ansamblis 
Alutis ir šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas.
Klumpės ir Vežė Mane iš Namų. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Į Kovą ir Gyvenimo Aidų ir Subatos Vakarėlį. Budriūno V. Kvart. 
Valsas ir Žvakė ir Plaštakė. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyrų Kvartetas. 
Barkarolė ir Sutemo. Duetas, Motekaitienė ir Kalvaitytė.

Žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Duetai. Motekaitienė ir
Kalvaitytė.

Čigonės ir Nokturnae. Duetai. Motekaitienė ir Kalvaitytė.
Aviža Prašė ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijošius.
Laimutė ir Mano Palvis.

PO 91.00 VIENAS:
Ramu Čia Gyventi ir Šlama Šilko Vėjas. Radio Moterų Kvar 

tetas “Rūta”.
Pakirsiu Berželį ir Žygis į Vilnių. Vyrų Oktetas “Aidai”.
Kur Bėga Šešupė ir Draugai į Kovą. Choras.
Karvelėlis ir Jūra. Choras.
Liksmų Laikų Polka ir Koja, Koja. Orkestras.
Paskutinis Sekmadienis - Tango ir Vyrai Užkim - Fokstrotas.

Solo šabaniauskas.
Nutilk, Širdie - Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo Šabaniauskas. 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Babravičius. 
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė. Duetas: Pupų Dėdė ir

Dėdienė.
Tu, Lietuva ir Drulia. Ppuų Dėdė ir Dėdienė.
Kai Aš Turėjau ir Kam šeri Žirgelį ? Duetas. Vanagaitis ir

Olšauskas.
Marcinkonių Polka ir Virginijos Polka. Orkestras.
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo šaukevičius.
Vainikas I ir II dalis. Lietuviškų melodijų rinkinys.
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru.
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru. *

Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir į 
kibąs pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo iš
laidoms siuskite ekstra $1.50, Kanadon — $2.50. Į kitas pasaulio 
valstybes proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, 
siųskite ir Money orderį kartu. COD rekordu nesiunčiame.

Naujos Lietuviškos Kalėdines atvirutės po 10c. viena. Už 
$1.00 gausite 12 Kalėdinių atviručių su prisiuntimu.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INU.
3241 So. Halsted Str. Chicago 8, Illinois

Iki Kalėdų krautuvė atdara kiekvieną dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p. p.



DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, gruodžio 8. 1956

1956 m. gruodžio 9 d. 10 v. šv. Kry
žiaus bažnyčioje pamaldas už kritusius 
laisvės kovotojus laikys kun. A. Linkus. 
Giedos Dainava. Minėjimui skirtą pamoks
lą pasakys kun. dr. Viktoras Rimšelis, 

MIC. 3 vai. Marijos Aukštesniosios Mokyk
los didžiojoj salėj iškilmingasis minėjimas. 
Kalbės Vytautas Vardys ir dr. A. Damušis.

1941 metų lietuvių tautos sukilimo ir rezistencines veiklos 15 metų sukakties

Iškilmingas .imas
r d?'.na? ,r Lie,u*#s Partiian, poezty, išpildys solistas V. VERIKAITIS,

ia^r^bKua’^S 4LG' d,k""s’ ak,w,us M6IMSWS’ >"’■ »L

Kvietimai iš anksto gaunami šiose 
vietose: Bridgeporte Dainoje, Terroje, Lie
tuvių Auditorijoj ir I. Karvelio prekyboje. 
Marquette Park Marginiuose, 2511 W. 69 
St., A. Šležio krautuvėj, 2543 W. 69 St. ir 
Roselande j. Markausko valgykloje "Rose 
Room", 10758 S. Michigan Avė., o minė
jimo dieną prie įėjimo. Rengėjai

Del laisves žuvę kultūrininkai
Liet. rezistencijos 15 m. sukaktis

Ten už upių plačių žiba mūsų BAUBA Kazys, pedagogas ir 
/pulkai.J žurnalistas, 1943.III.16 nacių su 

imtas ir išgabentas j StutthofoJie mylimą Lietuvą gina.
Kam nusviro galva, tam danguj 

/angelai
Vainiką iš deimantų pina.

— Maironis

Šią vasarą suėjo 15 metų nuo 
1941 m. birželio mėn. lietuvių 
tautos sukilimo prieš raudonąjį 
okupantą. Tame spontaniškame

koncentracijos stovyklą. Užsi
krėtęs dėmėtąja šiltine, buvo 
nacio pribaigtas smūgiu į gal
vą 1943. V.14,

BIMBA Jonas, darbininkas, 
nužudytas 1941.VI.24 Paparty
nų miške iš Lietuvos bėgančių 
bolševikų,

BRAKAS Adomas, dailinin-
lietuvių tautos sukilime — lais-j kas visuomenės veikėjas, vie- 
vės žygyje — dalyvavo visa nas j§ Mažosios Lietuvos kultū

rinio bei organizacinio gyveni
mo vadų. 1941 m. bolševikų ič-

Partizanai Lietuvos miškuose

Gražiausias ir praktiškiausias 
“Kalėdų Senelio” dovanas turi

GAIVA
REFRESHMENTS & GIFTS 

3570 W. Vemor Detroit 16, Mich. 
Telefonas TA—59783

Čia yra patogiausia vieta žemomis 
kainomis įsigyti dovanas: 

Saldainiai, parfumerija, žaislai, 
Liet. knygos ir atvirukai, medžio 

drožiniai bei audiniai.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.

2646 W. 691h St. RE. 1-1941

tauta, ču ginklu, spėjama — 
90,000, bendras sukilimo metu 
žuvusių skaičius apie 4,000.

Sekmadienį, gruddžio 9 d. Chi 
cagos lietuviai rinksimės į pa
maldas šv. Kryžiaus bažnyčioje 
ir į iškilmingą minėjimą Mari
jos Augšt. mokyklos salėje pri
siminti ir pagerbti visus žuvu
sius lietuvius sukilėlius, parti
zanus, rezistentus ir kitus kanki 
niu3, kurie per 15 kietos ir at
kaklios kovos metų prieš rudą
jį ir raudonąjį okupantą padėjo 
gyvybes ant tėvynės laisvės au
kuro, kuris iki šiol dar vis te- 
bešlakstomas kankinių krauju. 
Rinksimės kartu paminėti ir lie
tuviškos rezistencijos 15 metų 
sukaktį.

Ilga ir nesuskaitoma yra Lie
tuvos laisvės kovotojų ir kanki-] 
nių grandinė, kol jie visi, anot; 
kun. dr. Baltinio, susilieja ė vie
ną didvyrį-kovojančią Lietuvą, i

Vienas autentiškas šaltinis - 
Lietuvių enciklopedijos pirmieji 
aštuoni tomai — skelbia bent 
mažą dalį medžiagos apie kovo
jusius, kentėjusius ir žuvusius 
lietuvius lietuvių tautos rezisten 
cijos 15 metų bėgyje. Štai jų 
vardai, ir tie vardai tegu prime
na visus kitus žinomus ir neži
nomus lietuvius kovotojus ir 
kankinius šios sukakties proga:

BALČIUS Valentinas, Pusnės 
klebonas, 1941.VI.27 bolševikų 
nukankintas,

BALSYS Vaclovas, Lankeliš
kių klebonas, 1941.VI.22 bolševi-, 
kų nužudytas Budavonės miš-'
ke.

BALTRAMIEJCNAS Albinas,
bolševikų nužudytas Rainių miš
kelyje ties Telšiais 1941.VI.25 
Telšių kalėjimo kalinys. '

lės apskrities agronomas,
nacių išleistųjų potvarkių sabo- 
tavimą vokiečių gestapininkų 

vežtas f Sibirą ir 1952.II.2 mįrč suimtas ir išgabentas į Stutt- 
NKVD nukankintas, hofo koncentracijos stovyklą ir

ten mirė nuo dėmėtosios šilti- 
BRUSOKAS Jurgis, majoras, ngs

rašytojas, 1941 m. lietuviškojo čekauskas Vladas, kapitonas. 
korpo sudėtyje buvo priverstas 1919 m savanoris už antinaci- 
trauktis su bolševikų kariuome- nę rezistenciją buvo Gestapo su- 
ne. 1941 m. rugpjūčio mėn. vo- imtas 1943.1v.29 ir išgabentas 
kiečiams užėmus miestą, kuria- stutthofo stovyklcn, kur mirė 
me stovėjo jo dalinys, jis atsi- i943 x 7
palaidavo nuo bolševikų karino- j prįe' CEEVENE3 bolševikui 
menes ir drauge su lietuvių kuo j ,1U2;;d tl lietuviaj: ,k B’i
pa dalyvavo kare uz Lietuvą. ,. r>a„7vardaq m,Ik RBolševiku nukautas 1942 II 14 1 Klna :>’ v • Lauzvardas. pulk. B.. t ’ : Giedraitis, P. Kupčiūnas, mjr.BUDRYS Ignas, Manjampo- ________ ’______ ______ ’ J

už VI. Opulskis, Vyt. Pėža, V. 
Pranckonienė, pulk. S. Rusteika, 

(N užeit a į 6 psl.)

P&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimus ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-861,

M ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS

, Naujas aperialus didelis 
•unkvržiniLs su pilna ap-1 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4S4« 8. Wood St., Chicago S, 

Ulluola, tel. VI 7-2972

mictiHiiiiHiuiiimiiHiimiiiiiliiniuih

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Raštų 
MEDŽIAGA

NARIAI UETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, D1

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

Siunčiame pinigus 1
LIETUVAi

ir vis^s kitas šalis.

Turime tiesioginį ryšį te
legramų ar oro paštu

Pristatymas pilnai garan
tuotas, ir jums persiunčia
ma kvitą su asmens pa 
rašų.

Dėl pilnesnių informacijų 
rašykite arba telefuonuo- 
kite — Foreign Depart
ment FRANKLIN 2-4100.

AMALGAMATED TRUST 
& SAVINGS BANK 

III So. Dearborn Street
Chicago, Illinois

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

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

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį j 
pačiam įsigyti ir kitara dovanoti. į 

Išleido ATETTTS. Jį galima gauti: i 
Kaina 6 dol. .

ATEITIES administracijoj 
916 Willonghby Avė. 
BROOKLYN 21. N, Y.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe
Prccin Photo Stiidio

(incorporated) 
EDVARDAS ULIS, snv. 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

PIRKITE KALĖDOMS DABAR
URMO KAINOMIS

ACCURATE SALES COMPANY •
5935 W. Roosevelt Road, OLympic 6-1889

£ 100,000.00 INVENTORIUS
SPECIALIOMIS URMO KAINOMIS !

$19.95 Vyriškos kelnės, Žieminės ........................................ ]x> $6.90
3.95 Vaikų pižamos.......................................................   ...po 2.90

29.95 Automatiški Tonstcriai.................................................. po 9.50
36.25 1 1 dalią \Vatcrlcss t'ookwarc ..........................setu spo 21.09
29.95 Automatiškas keptuvas ............................................. j»o 9.25
49.94 žieiitinėM antklodės .................................  po 7.59
4.96 Vyr. flaneliniai muiškiniai ....................................... po 2-50

24.95 Sandai,-Ii Tonster IVafflc Iron ................................ 9.50
29.95 Drill & Kit ...................................................... po 14.95

Vyriški laikrodėliai, su akmeii.................................... po 4.95
51-15 Pcrfect Nylon kojinės, dėž. 3 porų....... .........|„» 1.80
620 foto aparatas su lempute ................................... |>o 2.90
Taped Ncck T,‘e Sbirts— Marškiniai, tuz................ po 7.59
A,Tylie Fabrie Pagalvės, jtora ................................... po 3.60
Eglutėms papuošalai iki .................................. 50% nuolaida
Žaislai — žaislai — žaislai iki ................. ....50% nuolaida
17 akmenėliu laikrodėliui ............................... 50% nuolaida
l’ortable Misters .........................................................po 9.95

Ypatingai sužieduotuvių ir \estuvių žiedai — sidabriniai—Įnik-' 
rudeliai — plunksnos — pieštukai namų apyvokos reikmenys — 
vaisiai — kojinės — marškiniai — piniginės — žaislai — lošimai — 
rudios — s|M)itų reikmenys — patefonai — elektriniai reikmenys — 
lagaminai — foto uparutHi — religiniai daiktui — įvairių daiktų 
dovanoms. '

KLUBAMS PLANAI • POBŪVIAMS PLANAI 
ORGANIZACIJOMS • PRIZAI

ACCURATE SALES COMPANY 
5935 West Roosevelt Road

Pirmadianiaks ir ketvirtadieniais P-f) vai.; sekmad. 9-3 vai.

<{r
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FEDERflL
SAVINGS

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
tunu naują didelj sunkvežimi 

ir apdraudas
1313 W. fllst St. Chicago, HL 

Tel. PRescott 9-2781

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVZlNAS, Pre*.
3039 So. Halsted St.

Tek VIctory 2-1272
Ipkainavimą I; Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Taštinė atidara kasdien nno 

S vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII

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

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

T

I ^..1 ■■

fe

KALĖDOMS GERIAUSIA DOVANA
Įvairiausi modeliai nuo $69.95 iki 
$139.95. Kam rašyt, ranka? Ji rašo 
greičiau, gražiau ii 10 egz. iš kart! 
Pigu, nes tarnauja visam gyvenimui. 
Mokėkite tik po $5.00 mėnesiui. Pri
statoma į bet kurį pasaulio kampų, 
su pilniausiom garantijom!

Katalogus ir smulkiausias infor
macijas gausite pranešę adresą:

L. GIEDRAITIS, 1632 Broad.Sreet, Hartford 6, Conn. 

— kuris “Draugui” žinomas kaip sąžiningas asmuo. M
333

iiiiiiiiiiihiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii,

PERKRAUSTYMAI — MOVING 1
*

Pigas, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų Ir 
tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, DLL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

I

Charteml # cjnpcrrlRod 

by tlie l). S. Giiernmenl

Įstaigos VALANDOS: Kasdien uao 9-tos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 0

AND LOAN ASS’N

MUTUAL FEBERAL SAVlHGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicrgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštos dividendas išmokėjo visada be per
sto jimo.

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

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN l

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

JOHN J. KAKANAU8KA8, Pna

ūhartered ir Bnparrioed by th« UniUd Statos Oorsmamt

ryta iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-tos valandos 
vai. ryto iki 1 vaL po pistų. Trefiiodisnials visai asatidaroma

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-1252

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė., Telef. VIrginia 1-1091

JONAS GRADINSKAS
vokiški 
radijai

laibai patobulintas trumpų bangu nustatymas; gerai girdėti Europa 
J. G. TELEVISION COMPANY

BLAUPUNKT

2512 W. 47th St. TfcL. FRontier 6-1998
Atvykit pasižiūrėti ^pabotos TV

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokšteles, fonografai, 
sveikiniiėų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos. 

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—6, pirm. Ir ketvlrt 9—9, nekm, 9—2

2646 West 7lst Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

f
VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
eaagu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugo
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentoca lld 
810.009 00 kiekvienam tndėlhri Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų Ir visais finausiniols reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
V.-..... ............................... ........... X . .! , . ........................... ... .................................... ..

t
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Lietuvių dragūnai
Iš mūsų raitelių istorijos

JUOZAS MIKUCKIS,
buvęs Lietuvių Dragūnų diviziono vadas

Buvęs bendradarbis ir redak
torius Kario, Karo Archyvo, 
Mūsų Žinyno — pulk. ltn. J. M. j 
Laurinaitis savo straipsnio 
(Draugas, 1956 m. lapkr. 3 d. 
nr. 259, II dal.) skyriuje: “Iš
aiškinta istorinė paslaptis” kal
ba apie tai, kaip St. Raštikis ir 
Novickis pirmojo Pasaulinio ka 
ro metu, tarnaudami rusų ka
riuomenėje, Kaukazo fronte, lan 
kėši pas Baku miesto įgulos vir
šininką generolą Sokolovgkį, 
gauti leidimą kurti lietuvišką 
dalinį ir išsiskirti iš rusų. Bet 
Baku mieste rimtai pradėjo 
bręsti bolševikų perversmas ir 
St. Raštikiui, kaip karininkui 
teko bėgti iš Baku į saugesnę 
vietą. Taigi Kaukazo fronte lie- 
viško kariuomenės dalinio ne
buvo. Šiam klausimui paaiškė
jus, būtų gera, kad paaiškėtų 
ir panašus vadinamo Valko es
kadrono ar diviziono klausimas. 
Dar yra gyvas to eskadrono

liudininkas (sumanytojas ar or
ganizatorius) Juozas Mikuckis 
ir jis galėtų reikalą nušviesti”.

/
Taip rašo pulk. ltn. J. M. Lau 

rinaitis. Taigi tenka man “rei
kalą nušviesti”.

Jeigu str. autorius būtų ge
riau įsiskaitęs į karo mokslo 
žurnalą: Mūsų Žinynas, tai man 
netektų “šviesti”. Tame žurna
le, 1928 metų, 45 nr. tilpo kava
lerijos pulkininko Kraunaičio 
rašinys: “Mūsų kavalerijos or
ganizavimas ir jos veikimas pir
mame nepriklausomybės dešimt 
metyje”. Tam rašiniui, p. Krau
naičio prašomas, aš pateikiau 
reikalingą medžiagą ir rusų XII 
armijai įsakymus, kurie lietė lie 
tuvių -dalinio organizavimą. Šian 
dien, apie 40 m. praslinkus, ban 
dysiu, kaip mokėsiu “reikalą 
nušviesti”.

Pradėsiu nuo vardo. Jokio 
“Valko” eskadrono ar diviziono

--------------------- i---------------—

nebuvo. Buvo gi — Lietuvių es
kadronas, vėliau virtęs į Lietu
vių Dragūnų divizioną. Apie tai 
aiškiai pasakyta rusų XII armi
jai įsakymuose. Mėginsiu juos 
lietuviškai perduoti.

Pirmas, 1917 m., gruodžio 21 
d. įsakymas XII armijai, lietu
vių eskadrono reikalu, nr. 1156, 
§ 1. “Formuotą prie 17 kavale
rijos divizijos pirmą lietuvių es
kadroną, skaityti suformuotu 
nuo š. m. gruodžio 15 d. Šį es
kadroną ūkio, administracijos 
ir operacijų atžvilgiu pavedu be 
tarpiai tos divizijos štabo vir-

Bininuui. Armijos vadas, (.rara 
šas)”.

Antras įsakymas XII armijai 
lietuvių dragūnų dfviziono reika 
lu, 1918 m., sausio 27 d., nr. 23, 
§ 2. “Suformuoti prie 17 kava
lerijos divizijos Lietuvių Dragū
nų divizioną. Turtą išskirti iš 17 
kavalerijos divizijos. Armijos 
Vadas. (Parašas)”.

Minimi įsakymai 'tilpo (rusų 
kalba) augščiau minėtame pulk. 
Kraunaičio rašinyje ir pasiliko 
Mūsų Žinyno archyve.

Iš pasakyto, aiškiai seka, kad 
(Nukelta į 7 psl.)

Lietuvių Prekybos Namai

SKIP’S Service 
Liquor Store

5515 SOUTH D AMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

Gruodžio-December 6, 7 ir 8 dienoms

HENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth $5-09

PIRKITE DABAR, .MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS ! 

Prekės be brokų, kainos be užprašymų, išmokėjimai trims (3) 

metams - be Finansų Kompanijų.

SIUNTINIAI! LIETUVĄ
106 W. 7th Avė., Gary, Indiana, Tel. TU 5-9435

ištaiga atdara kasdien nuo t 1:00 iki 7:00 p. m.

2130 W. Cermak Rd.. Chicago 8. III. FR 8-0433
Įstaiga atdara kasdien nuo 9:30 iki 5:30. Pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais iki 8:30 p. m.

Foreign Parcel Service — T. Jedrzejak & Company
Sunėiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir pristatymas 

garantuojamas. REIKALAUKITE KATALOGŲ.
Kiekvienas siunčiamas paketas yra pilnai apdraustas. Svoris riboja

mas iki 22 svarų paprastu paštu arba oro paštu. Pristatymo laikas oro 
paštu — 2-3 savaitės. I’aprastu paštu — 2-3 mėn.

Jūsų giminės Lietuvoje gaus siuntinius absoliutiškai be jokių 
primokėjiinų. GALIMA SIŲSTI IR PAŠTU.
Nereikia tartis dėl atvykimo. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA

M0UQUIN, 10 YR. OLD BRANDY

DURELL FRENCH BRANDY

Fifth $3-98

Fifth $3.29

KRON-BRANNVIN OR ANDERSON,
IMPORTED AQUAVIT Fifth $3.98

JrAIN ALCOHOL, 190 Proof U. S.P. Fifth $/|

Senoviškas, gimtojo krašto sūris, labai skanus, “kaip tik toks 
koki senelė gamindavo.” BABUŠKA BRAND Europos skonio kai
miškas sūris sukels jums praeities svajones. Dabar galima pirkti 
jūsų apylinkės krautuvėje. Pirkite šiandien ar rytoj.

■ - '
CURACAO LIQUEUR ' Fifth $3.59

BAN ANA 'LIQUEUR Fifth $3.59

COINTREAU LIUUEUR or
COINTREAU LIUUEUR & BRANDY $4.-09

CINZANO VERMOUTH
Sweet or Dry rath $4.39

PABST BEI:R Case cf 24 Cans

' 1 I -j—

5 dalių valgomojo baldai, ąžuolo, riešuto ar Mahagony spalvos, pas mus tik . . $99

7 dalių valgomojo setas su nedegamu Formica viršum, garsiausių Amerikos

fabrikų, tik ......................... .................................. ................................... $ 149 00
8 dalių valgomojo setas, 57 metų stiliaus, ypatingai puošnus 16 asmenų, tiktai $299-00

9 dalių valgomojo setas 16 asmenų, riešuto, ąžuolo, Brazilijos raudonmedžio,
parduodamas virš $500, pas mus be įmokejimo šiais metais, pristatome tuo-
jaus tik už ............................................................................ .............. . $395 00

$3-89

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2841 West 7Ist Str. (Kampas Talman Avė.)
TeleLPRospect 8-9842, Namų tel. WIUbrook 5-5934

^Acs MIDLAND
Savings and Loan^.^., 

Association -'SjS 
ni * SURE D Į

I
r PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
BENDROVĖ

4038 Archer Arecue T.l. LA3-«n»

AUGUST SALDUKAS PrazIdMM

Chicago Savings and Loan Association naujai 

■fatomas namas, kuris bns baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 

mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų samų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, rtaada ttmoMjo hr ttmoka ankšteanlos dividendu 

Ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patartoms.
Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per dangino, negu 82 metas, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su ankštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai telkia patarnavimus, IškUčiant čeklnS, apmokant šeimų sąskaitas Ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas.
f »

Chicago Savings b-vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo tartą daugiau negu iki $18.000,000 

Kviečiame viaus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsikladskite

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

OFRKKNTLY — AUKACIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTM&NTŲ SKYRIAUS.

8 dalių svečių kambario baldai, naujausio stiliaus, Nylon ar vilnos viršumi,
parduodami už $40.0, pas mus šiais me tais tik .......................................... $249-00

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Ameri kes fabrikų, 9 X12, tik ................ $59 00
Televizijos aparatai — Zenith, Dumont, RCA, Motorola, Westingfiouse, Syl-

vania, Admiral ir kiti, nuo .......................... <■.................................. .  $99 ’ki $250
Šaldytuvai 57 metų modelio, 8 kub. pėdų, 5—6 asmenų šeimai, garantuoti 5

metams, Westinghousc, Admiral, General Electric ir kitų, tiktai ........... $ f 75 °°
Dulkių siurbliai, parduodami virš $100, prieš šventes tiktai nuo .... $39-00 iki $59.00
5 dalių virtuvėms stalai su Formica viršais, visų spalvų, tiktai........................... $39-00
Liftolcum 9 x 12, %gražiausių spalvų, tik ................................................................. $g.00
Stiklinėm durim knygų spintos, tik ............................................. ......................... $29-00
Prosinimo, 'skalbimo mašinos, vaikams žaislai ir visa kita jūsų namams.

Už šiais motais pirktas prekes nereikia nieko įmokėti. Pinigus pasilaikykite 
šventėms. Pradėkite mokėti sekančiais metais be procentu.

Mums būtinai reikia vietos dėl kitų prekių — pagelbėkite mums; visas 
prekes pristatome^ prieš Kalėdas be jokio pinigo.

FURNITURE CENTER, Ine.
3,224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226 

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMIS Sekretorius E. RUDAITIS

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

Nuo gruodžio mėnesio 10-tos dienos krautuvė atidaryta kas vakaras iki 9:38.
1957 metų kalendorius siunčiamas dovanai visiems — pašaukus telefonu.
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KULTŪRININKAI
i Atkelta iš 4 pusi.)

pulk. J. šarauskas^ mjr. J. Špo
kevičius, Zdanavičius ir kiti,

CIUŽAS Antanas, Telšių ama 
tų mokyklos mokinys, NKVD 
suimtas už antikomunistinę 
veiklą ir kalintas Telšių kalėji
me. 1941.VI.25 bolševikų nužu
dytas Rainių miškelyje,

DABRILA Justinas, kunigas, 
profesorius, besitraukiančių bol-( 
ševikų nužudytas Budavonės 
miške drauge su kun. Balsiu ir 
kun. J. Petriką,

DAMBRAUSKIS Vaclovas, 
Kuršėnų klebonas, bolševikų-vo 
kiečių karui prasidėjus nužudy
tas Gruzevskio dvare,

DANICNAS Antanas Vytau
tas, inžinierius, 1943.IV.23 už 
rezistencinę veiklą buvo Gesta
po suimtas ir išgabentas į Stutt 
hofo stovyklą. Susirgęs džiova 
veik visą laiką išbuvo KZ ligo
ninėje. 1944.III.16 mirė Ragai
nės kalėjime,

DAUGĖLA Jonas, kunigas, 
Stirnių parapijos administrato
rius, besitraukiančių bolševikų 
suimtas ir vietoje nužudytas,

DAUKANTAS Pranas, moky
tojas, bolševikų kalintas Telšių 
kalėjime ir nužudytas Rainių 
miškelyje,

DAUMANTAS Juozas, Lietu
vos rezistencijos antrajai bolše
vikų okupacijai vienas iš vadų ir 
knygos “Partizanai už geležinės 
uždangos” autorius,

DEBEIKIUOSE 1941 birželio 
sukilimo metu sukilėlių išvaduo' 
tan miestelin vėl įsiveržus bol
ševikams šie sušaudė knygne
šį Baranauską ir T. Jurkšaitę 
kaip dalyvavusius vėliavos iš
kėlime ir himno giedojime,

DIBISTERIS Antanas, moky
tojas, bolševikų kalintas Telšių 
kalėjime ir nužudytas Rainių 
miškelyje,

DOČKUS Justas (gimęs 1925 
m.) vienas iš Lietuvių Rezisten
cinės Santarvės steigėjų, krito 
kovoje dėl Lietuvos laisvės jau 
antrosios bolševikų -okupacijos 
metais,

DUSETOSE 1941 m. birželio 
sukilime dalyvavo per 400 vyrų, 
kurie jau birželio 23 į savo ran
kas paėmė miestelį. Du iš sukilę 
lių žuvo./ 1944 m. rugpjūčio 
mėn. pradžioje antrukart atėję 
bolševikai sušaudė 31 ūkininką. 
Sukilėliai buvo išleidę šapiragra 
fuotą laikraštėlį Aktivisto Ke
lias,

DZŪKŲ RINKTINĖ — lais 
vės kovotojų-partizanų Daina
vos apygardos karinis vienetaa 
1945 m. priklausė apie 3-4,000

laisvės kovotojų-partizanų. Visi 
žuvo aktyviame pasipriešinime 
prieš okupantą.

DŽENKAITIS Jonas, leitenan 
tas, lakūnas, žuvo 1941.VI.23 
sukilimo metu su mažu partiza
nų būreliu gindamas nuo rusų 
Aleksoto tiltą,

GERMANTAS - Meškauskas 
Pranas, fil. dr., 1943.III.16 su
imtas už pareikštą pasipriešini
mą prieš nacių paskelbtą mobi
lizaciją į SS dalinius. Užsikrė
tęs dėmėtąja šiltine mirė 1945. 
IV.22, jo kūnas sudegintas 
Stutthofo koncentracijos sto
vyklos krematoriuftne, o pelenus 
kaliniai išnešė į laisvę,

Iš studentų ateitininkų kor
poracijos GRANDIS per abi o- 
kupacijas apie 20% narių buvo 
rezistencinės kovos aukos. Iš 
jų žuvo St. Tilinskas (sušaudy
tas prie Minsko), A> šapalas 
ir J. Bacevičius nukankinti Stutt 
hofe. Iš nacių kalėjimų gyvi iš-J 
ėjo P. Brizgys. Ad. Damušis, 
P. Narutis, J. Pajaujis. A. Po
cius, A. Sušinskas,

GRIGAS Bronius, majoras, 
Gestapo suimtas 1943.III.17 už 
pareikštą pasipriešinimą prieš 
nacių paskelbtą mobilizaciją į 
SS dalinius. Mirė Stutthofo kon 
centr. stovykloje 1943.V.5,

GUDONIS Antanas, Panevė
žio apskr. ligoninės gydytojas, 
besitraukiančių bolševikų nužu
dytas Panevėžyje 1941 m. birže 
lio mėn.,

GUŽAITIS Pranciškus, parti
zanų vadas, kol buvo suorgani

LFVVIF & JAN'S 
ITALIAN GARDENS 
Viza ir Itališki Valgiai

Vai. Nuo vldurienio iki 1 v. r. kas
dien. Įskaitant šeštad. ir sekmad. 
Pristatome nuo 5 v. v. iki 1 v. r.

Atdara 7 dienas savaitfije 
Pasitarkite su mumis ruošiant pobū
vius ir banketus.
4945 S. Halsted AT 5-9837

IMi’ORTlOTI VOKIŠKI RADIO 
APARATAI

(A5I-FM Visos bangos Hi-Fi) 
Niekas negali prilygti HI Fidelity

muzikai, sudarant ypatingą, nuotai
ką, labiausiai tinkančią žmogaus po
ilsiui. Kodfil gi neateiti pas mus ne
trukus ir apžiūrėti mūsų prekių mo
derniose patalpose. Mes būsime lai
mingi aptarti su jumis BLAUPUNKT 
RADIO aparatų geras ypatybes.

Malonus balsas, gražūs cabinetai 
šių HI Fi radio aparatų yra tikrai 
verti Jūsų atėjimo ir apžiūrėjimo.

PETER P. RINKUS, INC. 
i'rmo prekyba 
Atdara vlisems

2601 W. 63 St. VVAlbrook 5-2350-1

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARIAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
83rd and Wlllow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

6462 S. Falrfleltl Avė., Chicago 29
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duoda pamokas. Prieš karą baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 et. vai. — privačios. 
(S-člas augfttas, durys po kairei, art1 
61-čtoa gatvSs ir Caltfomla Ars.)

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantaa 

1805 Weat 40 Street
Chicago 9, UI.

Telef: LAfayette 3-308*
Gamina juostas, takelius, Juosteles 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitą 
progą dovanoms.

zuotas VLIKas buvo Tautos ta
rybos narys, vėliau palaikė ry
šius su VLIKu. Antrosios bolše
vikų okupacijos metu organiza
vo partizanų veikimą ir žuvo 
prie Naročiaus ežero...

BALČIAUSKAS Juozas, inži
nierius. Pastatė Vilniuje lietu
višką radijo stotį. Jo paties va
dovaujami partizanai 1941 m. 
birželio sukilime apsaugojo sto
tį nuo sunaikinimo ir pirmąkart 
paleido ją veikti visu galingu
mu. skelbdami Lietuvos himną. 
Laikinosios vyriausybės paskir
tas stoties viršininku. Tragiškai 
žuvo tremtyje, Diepholze 1949 
metais,

DIEL1NKAITIS Pranas, so
ciologas, visuomenininkas, 1940. 
VII.12 bolševikų suimtas fr už 
akių nuteistas 8 metus į Sibiro 
stovyklą^ Nespėtas išvežti karo 
pradžioje su kitais kaliniais iš
silaužė iš kalėjimo. Tiesiai atvy
kęs į Laikinąją vyriausybę bu
vo paskirtas iš pradžios “Į Lais
vę” redaktorium, vėliau Laikino 
sios vyriausybės darbo ministe- 
riu. Mirė 1942.IV.6.

DAINAVOS APYGARDA — 
Lietuvos partizanų, laisvės ko

votojų, teritorinis karinis viene 
tas suorganizuotas 1945 m. Pir
mas vadas buvo “pulk. Kazimie 
raitis”, žuvęs 1946 m. vaasrą. 
1947 m. Punios miške buvo su
naikintas Dainavos apygardos 
štabas ir jos vadas “kpt. Ąžuo- 
lis” gyvas nepasidavė. 1950 m. 
žuvo D. A. vadas “Dzūkas”, o 
1951 m. vėl su visu apygardos 
štabu žuvo naujas apygardos 
vadas “Diemedis”. VI. Rmj.

OKUP. LIETUVOJ
▼ J. Grybauskas režisavo Vii 

niuje statomą T. Chrienikovo o 
perą “Audroje”. Dekoracijos — 
dail. ,T. Jankaus.

▼ Komp. B. Dvariono naujas 
kūrinys — opera pagal B. Sruo
gos “Dalios” siužetą.

▼ Lietuvos teatro orkestre
dirba: J. Urba (smuikų koncert 
meisteris), Z. Banevičius (vio- 
lenčelių koncertmeisteris), L. 
Chetagurova (artistė), A. Ma- 
saitis (kontrabasų koncertmeis
teris). I. Jodžius (antrųjų smui
kų koncertmeisteris), M. Bui
vydas (altų koncertmeisteris), 
L. Survila (pirmoji fleita), R. 
Džiugas (pirmas obojus), A. 
Jagminas (anglų ragas), M. 
Stanišauskas (pirmas klarne
tas), VI. Kairys (pirmas fago-

valtorna), St. Jablonskis (pirmo 
ji triūba), L. Vasiliauskas (pir
mas trambonas), J. Rekašius pie 65 žmonės.

(tūba), A. Garčiauskas (timpa
nai). Iš viso orkestre dirba a-

JUCUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 471h St., Tel. LA 3-9670

Baužinskas (pirmoji

Krautuvėje “MARGINIAI” 
adresu: 2511 W. 69th Str., Chi
cago 9, 111., galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi
niai, knygos, žurnalai, taip pat 
galanterija.

DĖMESIO AVTOMOBIIJV SAVI
NINKAI IR AUTOMOBILIŲ PRE

KYBININKAI
RICH’S AITO RADIATOR 

REPAIRS
Taisome ir valome radiatorius. Dar
bas garantuotas.

1338 Dugdnle, YVaukegan III.
OX. 2-6S60

ARTHRITIS & RHEUMATISM
Nauji vaistai skaudantiems raume

nims. sustyrusiems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
si.ų bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų .kojų pirštų arba 'sprando rau
menų ir sąnarių skaudėjimą. Varto
kite naujus AMERPOL vaistus. Tab
letes $1.50, mostis 79c. Viskas tik už 
32.29, pas Jūsų vaistininką.

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 

GELEŽINES UŽDANGOS

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

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 savaitės. Galima siųsti naujus ir dėvėtus 
daiktus ir vaistus.

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

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

PALATINE BARGAIN BASEMENT

Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base- 
ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me
džiagą ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo
terų kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas įvairiij medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

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

...................................... ......................................... ........... > —

Ar jieškote saugios vietos dėl savo sunkiai 
sutaupytų pinigų?

... ta vieta yra St. Anthony Bendrovė!
Ar jieškote daugiau uždarbio?

... ta vieta yra St. Anthony Bendrovė!

DYKAI DOVANOS SU SĄSKAITOMS 
KAKLO PAPUOŠALAI

su auskarais su $1,000.00 depositu

Sąskaitos Federaliniai apdraustos iki $10,000.00 
Pradėkite sąskaitą šiandien pas mus.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois
Telefonai: TChvnhall 8-8131 ir BIshop 2-1397

Atidarą kasdien iki 5:00 vai.; pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 
JUOZAS GRIBAUSKAS, Sekretorius

CHICAGO RAVIOLI C0.
INC.

2380 S. Blue Island Avė. 
Vlrginla 7-6459

Por real Italian made Ravioli 
and Meat Sauce. 

Specialios Vaišės Šventėms — 
Ravioli Pietas!

CHICAGO RAVIOLI BRAND
"MAMfi MADE"

J. RODY & FENDER SHOP 
4500 S. Pulaskl Rd.

TA 3-5845 BI 7-0829
Specialistai Rody & Fender Patai

symams. Visas darbas garantuoja
mas. Visą laiką dirba ekspertai me
chanikai. Atliekame mechaniškus 
darbus visų modelių automobiliams. 
Atvykite pas mus “tune-up” arba 
kitiems sutvarkymams Jūsų automo
bilio. Mūsų kainos prieinamos.

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

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

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu Ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4102 Archer Avė. Tel. FRenlier 6-6396
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto Iki 8 v. v.

Gearing Building Material 8č Coaf Company

ALYVA IR ANGLYS
COAL Pirkite pirmiau negu užsnigs! Pristatome 

2 visame mieste ir priemiesčiuose..
P 5627 W. 65th St. Skambinkite bet kuriuo 

laiku: POrtamouth 7-6740; GLobe 8-4400.

DABAR JAU METAS 
PAGALVOTI APIE

JUSI!
SANTAUPŲ
SAUGUMĄ

"SAFETY 
'OUR SAVINGS

flNSURED

Žemiau išvardintieji dalykai padaro STANDARD 
FEDERAL stipriausia ir labiausiai pasižymėjusia 

Chicagos taupymo bendrove:

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Laikas susirūpinti, kad mūsų artimieji turėtų sotų kalėdinį stalą ir 

tinkamą aprangą. Pasinaudokite mūsų lietuvišku, sąžiningu ir pigiu 
patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas, ir pasiųsdami savo supakuotus siuntinius iki 19 svarų neto. Išsi
rinkite patinkamus siuntinius, kartu su adresais ir money orderiu pa
siųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (Į Azijos Sibirą 
$1.40 daugiau). Garantuojame 100%.

2 sv. sviesto 
1 sv. Cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado
14 ozs. koka vos
15 ozs. razinkų 
200 cigarečių

Chesterfield
No. 38 ............... $18.17
20 sv. ryžių

No. 40 ............... 326.00
15 sv. bec. lašinių 
5 sv. Salaml dešros

No. 8 ................. $13.34
20 sv. cukraus
No. 9 ................. $23.00
20 sv. k. taukų
No. 22 .............. $29.61
2 sv. gr. pupelių kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
2 sv. sviesto
4 sv. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bec. lašinių 
4 sv. 7 ozs. K. taukų 
1 sv. kumpio 
1 sv. arbatos 
1 sv. 2 ozs. Sk. muilo

No. 30 ./.... *14-66
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltų.
No. II ............ $18.11
5 sv. kvietinių miltų
5 sv. cukraus
5 sv. ryžių
4 sv. 7 uncijos k. taukų
No. 36 .......... 331.05
2 sv. kumpio 
2 sv. Salaml dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. K. taukų 
1 sv. Pupelių kavos

PATRIA GIFT PARCEL COMPAMY Tel. CR 7-2126 
3741 W 26th SI., Chicago 23, III. Dirbame kasdien nuo 

9 iki 6 vai.

2.

Virš 44 milijonai dolerių investuota į Government Bonds ir 
veteranų morgičins, dalimi garantuotus U. S. valdžios įstaigos.

Turtas virš .............. ............................................... $58,000,000.00
Atsargos Fondas virš .............................................. $ 5,000,000.00

3- Nuo 1909 metų visada išmokėjome pagal pareikalavimą.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^

K. GASIŪNAS „Z™
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
U įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

6715

4.

5.

Federal Savings an<UIx)ain Insurance Corporation bei 
Federal Home Ix>an Bank sistemos narys.

Sumažink rūpesčius. Taupyk saugiai. Visuose skyriuose 
mes mokame vienodą diridendą. J

Darbo valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 p.p., įskaitant šeštadienius.
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 valandos vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma. *

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOVT.

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramento)
PHONE: Vlrginia 7-1141

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

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDINO COMPANT
AMERICAN INDEMNITT COMPANT

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S INDEMNITT COMPANT

INDU8TRIAL INSURANCE COMPANT 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL AS8URANCE COMPANT

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CASUALTT A SURETT COMPANT

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MAILEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St.

Telefonas CEntral 6-5206
Room 800
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PAS BUDRIKĄ
ATVAŽIUOKITE

Jūsų laukia graži dovanelė

Dykai

Christmas

See.fhe JACKIE GLEASON 
Show—CBS-TV every 
Saturda,y JL night!

Lietuvių dragūnai

(Atkelta iš 5-to psl.)

lietuvių eskadrono ir vėliau di
viziono organizavimas nepriklau 
so jokiai “istorinei paslapčiai”. 
Ir negalima tvirtinti, kad lietu
vių dragūnų eskadrono ir divi
ziono klausimas būtų “panašus” 
į Kaukazo fronte lietuviško ka
riuomenės dalinio klausimą. Lie 
tuvių Dragūnų divizionas turėjo 
žmones, arklius, ginklus, vedė 
maisto,- pašaro ir pinigų atskai
tomybę, kas privalu kiekvienam 
atskiram kariuomenės daliniui.

Divizionas dažnai vadinamas 
“Valko” gal užtai, kad XII ar
mijos štabas buvo Valko mieste 
(Estija), patsai divizionas sto
vėjo Valko apylinkėse — 5-6 
kilometrai nuo Valko.

Lietuvių dragūnų dalinio orga 
nizacijos “sumanytojas” buvo 
rusų XII armijos lietuvių karių 
visuotinis suvažiavimas. Juozui 
Mikuckiui teko dragūnų eskad

rono ir diviziono organizacijos 
darbas ir to dalinio vado parei
gos.

Trumpai gyveno lietuvių dra
gūnų dalinys: nuo 1917 m. gruo
džio 14 d. iki 1918 m. kovo 3 d. 
— rusų-vokiečių taikos pasira
šymo dienos.

j Taip istorijos ratas pasisuko, 
j kad vieneriems metams praėjus, 
(jau nepriklausomoje Lietuvoje, 
man, einant Kauno karo komen
danto pareigas, įsakymu komen 
dantūrai 1919 m., sausio 11 d. 
vėl teko pradėti formuoti kava
leriją ir į jos eiles stojo vyrai 
iš buv. Lietuvių Dragūnų divi
ziono.

Baigsiu kavalerijos pulkinin
ko Kraunaičio žodžiais: "Lietu
vių dragūnų divizionas Rusijoj, 
nuo mūsų Nepriklausomybės 
pradžios buvo pirmutinioji kava 
lerijos užuomazga, į žengiant į 
Nepriklausomą gyvenimą. Nors 
šis divizionas jokios konkrečios 
naudos atgimstančiai Tėvynei 
ir nedavė, bet visgi mes privalo
me skaityti jį mūsų kavalerijos 
tėvu". (Žiūr.' Mūsų Žinynas, 
1928 m., nr. 45).

OKUP. LIETUVOJ
▼ Baletų pastatymai Lietu

voje: nuo pirmosios bolševikų 
okupacijos Lietuvoje buvo pa

statyti šie nauji baletai — Rau 
donoji aguona (Gliero), Lauren 
cija (Kreino), Svetlana (Kleba- 
kovo), Ant marių kranto (Ju
zeliūno) ir Daktaras Aiskauda 
(Morozovo); taigi — iš viso per 
15 metų — penki nauji- baletai. 
Nepriklausomoje Lietuvoje per 
15 metų pastatyta 37 nauji ba
letai. Apie tai aiškėja iš naujo | 
leidinio, išleisto Lietuvos TSR1 
Teatro draugijos Vilniuje 1955 
m.: “LTSR Opera, baletas”. Lei 
dinys pasirodė mipint 35 m. Lie 
tuvos operos sukaktį. Leidinį pa 
ruošė A. Kalinauskas, mėn. red. 
P. Vocelka, viršelis dail. V. 3a- 
cėno.

VARPIUTAS
ACCORDION SCHOOL%

73 Easi 103rd St. Tel. CO 4-1115
• NEMOKAMAI pasinaudosite akordeonu jūsų namuose!
• Visos painokos privačiai • $2 už pamoką (10 savaičių)
• Užbaigę kursus galite išsinuomuoti akordeoną.

Mes taipgi perkame vartuotus pianinus ir visokius muzikos 
instrumentus — bet kokianję stovy.

k

Muzikos Mėgėjams
KOKS MALONUMAS 

GĖRĖTIS MUZIKOS PERDAVIMU 
PER GERA AUGŠTOS 

KVALIFIKACIJOS 
J JĮ pį

FONOGRAFĄ ar RADIJO 
APARATA

Vietinių ir 'Impbrtuotų 
Aparatų Didelis Pasirinkimas

MISS AMERICA
17 |ewel* 

unbreakable 
mainspring, 

upanslon brac«l«t 
$3575

'^1

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCL
Geriausios gėles dfil vestuvių, banke 
■ų, laidotuvių ir kitu papuošimų.

214S WEST «3RD STREET 
TeL PUoepect 8-08SS Ir PR 8-O8S4

Dflinfl-
T£L£VISIOn

Csatles - serviče)
Sav. Ini. A. SENIENAS 

3321 S. Halsted — CLIffsirle 4-5««5
Atdara: Kasdien. 9-6, pirm. ir ketv. 
9-9, sekm. 10-5.

TIKTAI MCSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASIŲSTI PAKILTUS. PALYGINKITE TIK 

KELETU SIUNTINIŲ:
Siuntiniai 'garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5—6 savaites

Nr. 1. 20 svarų taukų ................................................ . ................  $23.00
Nr. 2. 20 ” ryžių .............................,................................ $17.50
N r. 3. 20 ” cukraus ........................................................... $13.00
Nr. 5 10 svarų cukraus

10 “ tauki} ........................... .. ..................................................... .$20.50
Nr. 6 5 svar. cukraus

“ taukų “x ryžių
“ jautienos ...................................................................................... $23.00

MES TAIP PAT SIUNČIAME JŪSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 WEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, ILL.

Telef. EVerglade 4-5220

W.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
$914 West Ulth Street

Viena* blokas nuo kalinių.
Didžiausias Paminklams Planą 

Pasirinkimas mieste!

Telef CEdarcrest 3-6335

j//

PRESIDENT
17 jevvels, 

unbreakable mainspring, 
ebock resIsUot, 

54950 
(also available wia 

charcoal dial)

AMERICAN GIRL
Bracelet and watcb 

combšved inone 
glamort-Js ensembla, 

17 javvels,
unbreakable mainsCrtag.

54950

pclcat lad. fed. toz

PAY AS * , 
UTTLE * I

AS

Geriausia vieta pirkti Kalėdų dova
nas. l’as Budrikų. Deimantai. Itrili- 
jantai. Žiedai, Auksinės Plunksnos, 
munieure Setai, Sidabro Kryželiai, 
Kankinės Perlai, lavalierai, Auks- 
karai. Gintaro išdirbystės, Arnioni- 
kos, Rašomos mašinėlės, manketai, 
Kaldros Servyzai, Toasteriai, Radios 
K. M., A. M., Iii-Fi, Automatiški 
Patefonai, gražus mažutis Radio už 
619.95.

Gražus Automatiškas Patefonus ir
Radio vertės 69.00, už .49.00.

ZlSIZl

Gražus Porlabb Televizija - kO.00 
ir augšiiao. Zenitu, l’liilco. Genčiai 
Electric, Admiral, R. G. A. Vtctor, 
Travler, Hudrik Lapei T.V.

Pirkėjai Televizijų gaus dykai laik
rodėli I>ėl Televizijų Pataisymo pa
telefonuokite CAIumet 5-7237. '

Nauji Laikrodėliai 17 akmenų ver
tės $39.00, už $ i 4.50.

BUDRIK’S,
3241 So. Halsted St.

Iki kalėdų krautuvė: atdara kiekvie
nų dienų nuo 9 v. r. iki 9:30 v. v., 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto Iki 
a va), po plelų. Rutlriko Radio 
Valanda iš Kloties VV.H.’F.C. I4i>o 
lyei vu tadieiiiais nuo 0 iki 7 vul. va
kare. Hu gyvais Taleiitaia ir dideliu 
nauju Vi kebli u.

Were Having Our Christmas Clearance...

Yes, that's right! We are 'The largėbt and mosi aggresitve ttholesale mtfteSttsm in the middle - 
west! We mušt rely on big. big votume due to our short proiits—so merchandise turnover does it. 
That's why we're running this Christmas clearance sale oi up-to-date, top ąuality 1956 and 1857 
merchandise. NOW—when you're in the markei and need ior Christmas savings!

...They
reallygo

Tori '

N0W!
OTHER STORES RUN CHRISTMAS CLEARANCE SALES 

WHEN YOU DONT NEED THE MERCHANDISE. WE DO IT NOW!
So Look for Greater Savings and Values Always from CLEĄRING WHOLESALE

VALUE
Famous Name, Beautiful Ali Rubber

$16.50 BRIDE DOLL
Rooted Hair, Washable 

Largo De Luxe

DOLLS OF ALL NATIONS
In Gift Carton

PAINT — BY NUMBER 
$ 2.98 Pre-Sketched Drawings

Complete

Children's

HI-FI JUNIOR PHONO.

Large—Life-Like

LASSIE DOG
Beautiiul Large Size

$ 5.98 NŪN DOLLS
White or Black Habit

$ 2.98 Handy-Andy Tool Sėt
In Metai Box

$ 9.95 JR. FOOTBALL OUTFIT
Includes Official Type Helmet, Extra Strong 
Shoulder Pade, Two-Tone Jersey, Built-In 
Hip Pads, Official Type Pants 
Motor Powered Fiesta Queen

$ 4.50 SPEED BOATS
Sturdy—Built to Scale 

Miss Proctor Adjustable

$ 4.98 IRONING BOARD
Sturdy All-Metal 

Beautiful Rhinestone

$10.00 WOMEN'S JEWELRY SĖT
Earrinqs, Necklace and Bracelet

$24.95 ELECTRIC T&AIN
Tracks, Tranilormor, Engine, Boz Cars— 
Complete

$ 3.98 CHILDREN'S D1SH SĖT
32-Piece—Unbreakable Plastlc

$ 2.98 BINGO GAME

— Kay Stanley'. Famous

$ 6.98 ' HEINZ 57'' KITCHEN
Complete with Canmd Food, Kitchen 
Ūtensils, Chef’s Outfit and Cook Book

NOW

^98

49'
99'
$J49

SJ49

2«

$|49 

69« 

$|98
$^98 

$095 

$||9.» 

$ 139

89*
$098

VALUE

$ 5.00 Genuine Leather Wallets

Airplane Luggage

$69.95 3-Piece LUGGAGE SĖT
5-Ycar Guarantee 

NOMA OUT0OOR

CHRISTMAS DISPLAYS
Reindeers, Walking Santos, Sleighs, Three 
Carrollers, Etc.

Westinghouse Light Bulbs and Also 
Xmas Tree Accessories and Decorations

Famous Make Ali—

RUBBER HAIRED DOLLS 

BALLERINA DOLLS.
Life-Size

At This "Give-Away" Price . • . You'U Say 
We're Nuttier Than a

$ 5.00 FRUIT CARE
Rum Flavored, Nut and Fruit Filled, Paclted 
in Coloriul Gift Tin 

lt'. Fun to Save . , .

Walking Penny Bank 

$39.95 MEAT SLICER
Stainloss Steel

Eguipped

$29.95 WESTINGHOUSE 
DEEP FRYER
Name Brand 7-inch

$79.50 ELECTRIC SAW 

$29.95 Dormeyer Electric Skillets
Plūs a Warehouse Full of Toys, Gifts, 
Appliances, Perfumes, Jewe!ry, Watchee, 
Bicycles, Dolls and Buggies, Footballs, 
Basketballs, Bedding

$19.95 BEACON BLANKETS
Large Si.e. lO Year Guarantee

BURP ACK-ACK GUNS

NOW

SĮOO 

1495

$J98

OFF WHOLESALE

2»« 

y9>

99c
$|495

sy49

3350
$J*95 

498

HEW HOURS—For Your Early Bird Christmas Shopping Į

SPECIAL CLERKS AVAILABLE FOR OVERSEAS EQUIPMENT

CLEĄRING WH0LESALE
L 6314 SOUTH HARLEM AVENUE

■

LIODĖSIO VALANDOJ 
jseklft

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tl«ma, kurie gyvena kitos* miesto dalys*; gausim* 
koplyčių arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO WESTERM AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2645 arba
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EKDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avelius

Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenut 

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

sekantįjį yra kariai chicagos lietuvių 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias
1 vimas dieną ir nak- visosd Chicagos ir
Itį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir'
t mus. tuojau patarnaujame1

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA ^VE. . Tek YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18tli STREEET Tek SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1146 S. 50th AVĖ., CICERO, Ilk Tek OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PEACE Vlrjęinia 7-6672

Biznieriams apsimoka skelbtis dieiir. "Drauge ”.

I
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Redaguoja ST. SEMENIENE, 3321 So. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. CLiffside 4-5665; VIrginia 7-0618

Moterų organizacijos Lietuvoje
O. KRIKŠČIŪNIENE, Chicago, III.

Šis straipsnis yra papildy-, organizacijų sąjunga. Į ją įėjo

K. Kodatienė

mas ir patikslinimas K. Keb 
linskienės straipsnio “Moterų 
organizacijos Lietuvoje”, til-

Lietuvos Augštojo Mokslo Mo
terų sąjunga, kuri rūpinosi aka- 
demikių moterų profesiniais rei-

pusio š. m. “Moters” 4(5) N. ikalais ir stovėjo moterų teisių 
!gynyboje; Aboliucionistų drau-

Lietuvoje visuomeniniame bei gija, nors mišri, bet kurioie dir- 
organizaciniame darbe moterys bo daugiausia'moterys; Moterų
neabejotinai išvarė labai platų 
barą. Tos organizacijos sugebė
jo sujungti didelį moterų skai
čių Vien tik Katalikių Moterų 
draugija ir Pavasarininkės tu
rėjo apie 90,000 narių. Moteris 
savo tarpe jungė moterų spau
da. Be moterų skyrių-puslapių 
įvairiuose laikraščiuose, mes ži
nome moterų leistus: Lietuvai
tę, Moterų Balsą, Moterį (tir. 
15,000), Liepsnos (tir. 10,000), 
Naująją Vaidilutę, KĮotiną ir 
vaiką, Vadovę, Moterį, Pasaulį 
ir kitus.

Savo organizacijose moteris 
dirbo švietimo, kultūros, labda
ros ir kitose srityse. Plačiau 
nerašydama apie p. Keblinskie- 
nės jau minėtas organizacijas, 
kaip Kat. Moterų draugiją (apie

Globos komitetas, kurio prie
glaudose būdavo nuolatos apie' 
400 vaikų ir kuris turėjo naš
laičiams amatų mokyklą Kaune; 
Motinos ir Vaiko sąjunga, kuri 
įsteigė Lietuvos miestuose iri 
miesteliuose eilę sveikatos cent
rų su gydytojais ir gailestingo
mis seselėmis, kurie turėjo pa
dėti nėščioms moterims ir vai
kams, įsteigė turtingą Motinos 
ir Vaiko muzėjų Kaune ir 1.1.; 
Lietuvos Vaiko draugija, kuri 
greta Šv. Vincento draugijos 
turėjo apie pusę visų Lietuvos 
vaikų darželių, daug vaikų va
saros aikštelių, nuolatinius kur
sus vaikų darželių ir aikštelių 
vedėjoms paruošti.

Ar šaulės bei Kunigaikštienės 
Birutės draugija priklausė Mote

ją buvo mano rašyta “Draugo” | rų tarybai, negalėčiau pasakyti, 
moterų priede), pavasarininkės, 
ateitininkės, Šv. Zitos draugiją, Visais svarbesniais moterims

rūpimais klausimais, kaip mo-Į
terų teisių gynyme, švietimo ir, visos organizacijos jungėsi i vie- , . , .. . ,, I

b t/ ri • Af + dvejopos morales bei kitais, Ka
turiu tik tiek pridėti, kad šios

ną centrą — Katalikių Moterų 
sąjungą ir įsteigė Vyriausiąjį 
sekretoriatą, kuris atliko tų 
draugijų koordinuojantį darbą.

Didžiuma gi kitų organizacijų, 
p. Keblinskienės nesuminėtų, su
darė Moterų tarybą. Taigi Mote
rų taryba, kaip tvirtina p. Keb- 
linskienė nebuvo tautininkių or
ganizacija, bet antroji moterų

talikių Moterų Vyriausias sek
retoriatas ir Moterų taryba tar
davosi ir veikdavo bendrai.

Išvadoje galima pasakyti, kad 
lietuvės moterys buvo stipriai 
susiorganizavusios ir mokėjo 
dirbti, neimdamos jokio atlygi
nimo ir skaitydamos tai savoi 
garbinga pareiga.

PUOŠKIMES TAUTINIAIS RŪBAIS
Užėjusios baisios likiminės akiai ir malonu širdžiai matyti 

audros išrovė mus iš gimtosios ir stebėti lietuviu moterų ar
žemės ir išblaškė po visus pa
saulio kraštus. Mes' juntame, 
kaip kasdien vis labiau dustame 
be Tėvynės oro, nykstame ir 
blankstame, netekdami savo tau 
tinių tradicijų, papročių, o kai- 
kas net gimtosios kalbos. Sve
čios šalies sūkuringas didmies
čiu gyvenimas ir dažnai nees
tetiškos ir nekuklios mados la
biausiai vergia ir žaloja savitą 
ir kuklų lietuvės moters skonį. 
Šio kl? stingo aplinkos poveikio 
nepajusdamos, galvotrūkčiais 
imame plaukti pasroviui; gyve
nimo tempo apsvaigintos, nebe
turime laiko (o kartais ir noro) 
pagalvoti, kur mus toji srovė 
nuneš ir ar mes kiek beliksime 
panašios į Lietuvos dukras.

Šią akivaizdžią, bet didžiai ne 
malonią mūsų dabarties gyveni
mo tikrovės tautinę žaizdą ypa
tingai skaudžiai išgyvena lietu
vės šaulė3 moterys. Dėl to jų 
pirmaeilė pareiga imti šią žaiz
dą gydyti, pradedant nuo savęs.

Šalia lietuviškosios kalbos, 
jautriosios dainos, auklėjamo
sios pasakos, savo tautiniam 
charakteriui išreikšti mes turi
me būdingą sugebėjimą — dro
bių rašte, darniuose margaspal
viuose audiniuose bei mezginiuo 
se įkūnyti tyrą lietuvišką sielą. 
Iš šių audinių pasiūti mūsų tau
tiniai drabužiai yra gražiausias 
lietuvės moters (lygiai ir vyro) 
papuošalas. Įvairios mados kin
ta su nepastoviu metų laikų o- 
ru, — tautiniai gi drabužiai lie
ka madų įtakų neišdarkyti ir 
gražūs, kuklūs visais laikais. 
Dėvėdamos tam tikrų švenčių 
progomis tautinius drabužius, 
daug prisidedame prie savųjų 
tradicijų saugojimo, didžiai pra 
smingos lietuvių tautodailės po- 
pularinimo, mŪ3ų pavergtos Tė
vynės vardo garsinimo laisva
jame pasaulyje. O kaip miela

mergaičių būrį, pasipuošusį švel 
niaspalviais gražiaraščiais tau
tiniais drabužiais. Tarsi gražiau 
sias gėlių darželi3 būtų ėmęs 
siausti ir skrajoti. Čia pat mū
sų akyse tikrovė pinasi su pa
saka.

Visais pavojingiausiais laikais 
lietuvybės išlaikymo tarnyboje 
mūsų moteris garbingai atliko 
savo pareigą. Šiandien, kada 
skęstame iš visų pusių mus su
pančiose nutautimo pavojų ban
gose, jos pareiga ir atsakomy
bė yra dar didesnė. Mūsų mo
terys, suprasdamos kaip pra
gaištingai veikia, ypač jaunimą, 
besaikis, dažnai nekuklių madų 
bei įpročių, vaikymasis, turėtų 
pačios pamilti švelniaspalvius 
lietuviškojo rašto tautinius dra
bužius, įsigyti juos sau, ir šven
čių, sukaktuvių ar mokyklos bai 
girna progomis, kaip gražiausią 
dovaną, motinos turėtų papuoš
ti savo dukteris. Lietuvės šau
lės tęsdamos laisvoje Tėvynėje 
pradėtąją tradiciją, pirmos tu
ri parodyti pavyzdį — visos pa
sipuošti tautiniais drabužiais.

Aleksandra Kybartienė,
Chicago3 Šaulių kl. mot. vadovė

— Niekuomet nelaidykite (ne 
prosiklte) dėmėto drabužio, nes 
po to negalima bus jokiu būdu 
išimti dėmes.

Edlth Oreen (D) 
ORBOON

Išrinku į JAV Kongresą

Tėvynėje
Ten nežybčios žvakučių milionai,
Nedegs indeliai vaško kupini.
Regiu peisažą — mūsų kapinynų,
Sielos troškimą — gyvent praeitimi.

Taip neseniai. .. supiltas brangus kapas 
Išlygintas. ., čia parkas, cinu taku — 
Nebėra kryžiaus, kurs vardą pasako. > 
Man taip klaiku, net melstis negaliu.

Vargšė tėvynė mano nukryžiuota,
Gyvi, net mirę turi tai pajust.
Šventa žemelė lavonais nuklota,
Kada, kada pajėgsi atsibust ?

Žiema rytuose
I

Žiema man mena laikinumą,
Kai sniegą tirpstančias dienas.
O, Viešpatie, suteik kantrumo,
Iš vargo tautą mūs išvesk!

Kad sesės, broliai nesušaltų,
Pridenk nematomu rūbu,
Tenai, kur žvarbūs vėjai švilpia 
Būki su jais, nors Tu kartu!

Šimtai kasdieną iškeliauja. .. 
Šventaisiais kankinio keliais.
Ir, kai liečiu tik žemės saują, 
Jausmuose stingstu jų vargais.

Meldžiu tolybių kapinyną:
— Nuplauki nuodėmes visų,
Kad žmogus žmogui būt kaimynu, 
Taika, vienybė tarp tautų.

Senovės ir šiandieninės mados

Šios modelės demonstruoja madas prieš 3,200 m. parodoje New Yorko 
koliseume. Klūpi: Jaque Ilacklin (kairėje) apsirengusi drabužiu, kokį 
panašų dėvėjo princesė Bithia, ir Oretchcn Dalim, apsirengusi, kaip prin
cesė Nefretiri. Buliai, kurie buvo dėvimi prieš 3,200 metus, buvo paga
minti pagal piešinius ant egiptiečių paminklų. Stovi: Dorine MeKay 
(kairėje), dėvinti trumpų moderniškų kokteilinę suknelę mėlynai-žalsvos 
šilko satino ir kašmirinės (vilnonės) medžiagos, ir Fran Fogan (dešinė
je), dėvinti juodo sijono siaurą šilko suknelę su margaspalve satino šleifą.

IŠ MOTERŲ VEIKLOS
★ Ralfo bankete Chicagoje 

pereitą sekmadienį. gruodžio 
2 d., švenčiant Balfo veiklos de
šimtmetį, buvo pagerbta apie 50 
asmenų, senųjų veikėjų. Jų tar
pe buvo 18 moterų. Buvo pa
gerbtos šios uoliausios balfinin- 
kės, dirbusios šalpos darbą nuo

pavienius skyrius. Kaipo asme
niui, įkūrusiam daugiausia sky
rių, jai buvo pavesta įsteigti ir 
apskritį, ką ji labai sumaniai 
įvykdė ir per eilę metų Balfo 
Chicagos apskrities Valdyboje 
uoliai darbavosi, nors ir pri
klausydama daugelyje kitų or-

pat Balfo i’sikūrimo pradžios: Įganizacijų. Jos dėka daug trem-
Sofi ;a Barčus. Renetą Cicėiicnė, 
Viktorija Daugirdienė, Vera Gal 
naitė, Petronėlė Grlbienė, Nora 
Gugienė, Teresė Rikis. Antoni
ja Laurinaitienė, Aleksandra 
Laurkiaitis, Emilija Markūnie- 
nė, Sofija Mickfmienė, Bronė Pi- 
vorūnienė, Sonė Pipiraitė-Toma- 
rieoė, EniiH’n Rudytė, Elžbieta 
Pamienf, Teodora Stuėinskas, 
Viktorio Tuholienė ir Pranė 
Vaitkaitė.

tinių šeimų pasiekė šį kraštą, 
kuriuos ji asmeniškai atsikvietė 
ir jais rūpinas..

★ D. L. K. Birutės draugijos 
Chicagos skyriaus koncertas-ba 
liūs, įvykęs lapkričio 10 d., davė 
pelno 630 dol. 39 c., kuris pa
skirstytas sekančiai:

‘ a-

Filmai ir mergaites

Briuselyje, Brigitoje, vietų nu 
rodinėto los net trijuose kino te
atruose, kuriuose buvo rodomas 
amerikietiškas filmas “Rock 
arnund tilo clock”. sukėlęs ir 
Britanijoje aunrolių triukšmin
gas riaušes kino teatruose, gra
sino streikuoti, jei joms nebus 
duoti dykai prietaisai užkimšti 
ausis, kad jos negirdėtų triukš
mingos muzikos. Jų reikalavi
mas buvo išpildytas. t
Augštos kulnys ir požemi

niai traukiniai
Transporto ministeris Harold 

VVatkinson pasakė parlamentų 
rūmuose Londone, Anglijoje, 
kad moterims yra pavojinga dė
vėti batukus augštomis kuni- 
mis keliaujant požeminiais trau
kiniais. Kartais batai įstringa 
eskalatoriuose (judančiuose laip 
tuose). VVatkinson atsisakė iš
klausyti prašymus pakeisti laip
tų tarpelius, nes “neįmanoma 
suskubti laikytis kiekvieno ma
dos pasikeitimo”.

.. Vengrijos mokyklos
Gautomis iš Vienos, Austrijo

je, žiniomis, Vengrijos parapiji
nių mokyklų sistema guli griu
vėsiuose po raudonųjų aštuone- 
rių metų terorizavimo.

Komunistai uždarė 3,147 ka
talikiškas parapijines mokyklas 
ir 358 katalikų bendrabutines 
mokyklas ir kolegijas Vengrijo
je. Taipgi 1,800 protestantų mo
kyklos, 14 graikų ortodoksų mo
kyklos ir 30 žydų mokyklos 
Vengrijoje buvo uždarytos. 

Pusmetinei 50 metų
Reikėjo net 20 šimtmečių, kol 

buvo išrasta pirmoji plaukams 
sukti (pusmetinei) mašina. Ir 
šiais metais ji švenčia savo 50- 
tą gimtadienį. Jaunas vokietis 
sušukuotojas, dirbęs Londone, 
buvo kaltininkas išradimo maši
nos, kuri susukdavo pakanka
mai moterų plaukus, kad nei 
lietus, nei plovimas muilu jau 
jų nebeišleisdavo.

Sukilo grožio salono savinin
kai, kurie ligi šiol raitydavo 
plaukus vienam kartui, bijoda
mi bankrutavimo. Gi Charles 
Nessler tęsė savo planus ir 
atvyko į New Yorką 1915 m. 
su savo mašina.

Jis atidarė saloną. įtaisė ma
šiną, kuri atrodė, lyg elektrinė 
kankinimų kėdė. Joje buvo... 
trys tuzinai šildymo vienetų ir 
klijentė po jais atrodė, lyg pa
karta po lubom. Atsirado drą
suolės, bailiosios gi jas pasekė. 

★ ★ ★
Anais laikais susukti pusme

tinę — tekdavo pakentėti net... 
18 valandų. Tačiau šukuotojoms 
prasilavinus, tas laikas sumažė
jo ligi 4 valandų.

Buvo išrastas metodas vieto
je sukti plaukuš sausu karščiu 
— gariniu karščiu. Tai daug pri 
sidėjo prie plaukų sveikatos ir 
priežiūros pagerinimo.

★ ★ ★
1930 m. atsirado tobulesnės 

mašinos ir po 10 metų (apie 
1940 m.) atsirado šaltas plaukų 
raitymas (pusmetinė).

Darytis pusmetinę namuose 
moterys pradėjo 1943 m. Ir to
kiu būdu tas produktas taip už
valdė namus, kad per taip trum
pą laiką kiekvienais metais par
duodama jo net 44 milionai vie 
netų.

Gi iš kitos pusės, nežiūrint 
tų naminių pusmetinių, priskai- 
toma, kad nuo 70 ligi 80 milio- 
nų moterų kiekvienais metais 
susuka savo garbanas pas profe 
sionalus salonose.

Praktiški patarimai
— Norint apsaugoti daržo bei 

sodo įrankius niio surūdijinio,
į reikia garaže laikyti smėlio krū
vą, į kurią galima būtų sukišti

i įrankius po vartojimo.
— Niekuomet nedėvėkite tur- 

kyzo žiedo ar apyrankės, kai 
plaunate rankas. Turkyzas yra 
labai švelnus akmuo, kuris pa
keis spalvą nuo muilo.

Jei skubiai reikia ledų maišo
ir jo nėra, pridėkite suskaldytų 
ledų gabalėlius į guminę pirš
tinę. Kol gausite maišą su le
dais — sena pirštinė puikiai pa
sitarnaus.

“Aš esu Nekaltas Prasidėjimas’’
Šv. M. Marijos apsireiškimas Liur- 
de. Dail. V. Jonyno.

Žebenkštis kosmetikai?
Ateis diena, kai moterys ne

tik dėvės žebenkštį (mink), bet 
juoju trins savo odą, kaip kos
metika, sako Rutgers universi
teto profesorius.

Dr. John M. Cross, Rutgerso 
farmacijos profesorius, paskel
bė savo pranašavimą po ilgų 
eksperimentų, tyrinėjant že
benkščių riebalus.

Prof. Cross pasakė, kad vie
nas New Jersey žebenkščių au
gintojas skundėsi, kad jo ran
kos pasidarė tokios švelnios, lu
pant žebenkščių odas, kad jis 
nebegalėjo dirbti jokio sunkaus 
darbo.

Gi augintojo žmonai tuoj ding 
telėjo mintis,* kad žebenkščių 
taukuose ji gali rasti komerci
nės vertės ir kreipėsi į farma- 
cistą, kuris jai ir nurodė dr. 
Cross.

Profesorius padarė 12 bandy
mų su pilkai-baltu žebenkščių 
lajumi, kuris ištirpsta į skaidrų 
geltoną aliejų, kai jis laikomas 
rankoje.

Jis atrado, kad aliejus turi 
medžiagas, panašias į hormo
nus, kurios yra labai vertingos.

Aliejus įsisiurbia į odą be tau 
kuotos išvaizdos ir nepalieka dė
mių ant drabužių.

Tie rezultatai sukėlė susido
mėjimo mokslininkų ir kosmeti
kos gamintojų tarpe.

Žebenkščių augintojai parduo
da odelę už $40, bet už likusį 
gyvulį gauna tik vienus niekus, 
pačią nominalinę kainą.

Vieton susiūti, žaizdas 
suklijuoja

Dr. Paul Williamson, iš Albu- 
querque, išrado specialią sukli
juojančią medžiagą, kuri varto
jama žaizdoms sulipinti vieton 
susiuvimo. Tokios juostelės ga
lai aptepti stipriais klijais, vi
durys — turi angas išbėgti iš 
žaizdos besivalančios žaizdos 
skysčiams. Taip “suklyjuoja- 
mos” žaizdos greičiau gyja. Jei
gu prie sunkesnių sužeidimų net 
reikėdavo užmigdyti pacientą 
susiuvant, to nebereikia žaizdą 
“sulipdant”.

Saugotis ryti kaulelius
“American Journal of Roent- 

genology” perspėja visus — sau 
gotis valgant nuryti slyvų, apri 
kosų kaulelius, nes jie gali bū
ti priežastimi vidurių uždegimo 
ir kitų nemalonių reiškinių.

Vandens valymas nuo 
radioaktyvių medžiagų

Ardath H. Emmons ir Robert 
Lauderdale atrado būdą kaip 
vandenį apvalyti nuo nuodingų 
radioaktyvių medžiagų. Jie van
denį filtruoja per plieno vilnas, 
molį, anglius ir kitas medžia
gas, kurios išskiria kenksmin
gas atominės energijos medžia
gas ir vandenį padaro saugu 
gerti. <(J

Sibiro fondui — 200 dol.; in
validams, sergantiems kariams 
ir jų šeimoms Vokietijoje — 
150 dol. (per Vyr. Balfo įgalio
tinį Vokietijoje); L. Kovų In
validų sąjungai JAV — 100 
dol.; Į6 Vasario gimnazijai — 
25 dol.; kovojantiems vengrams

,— 25 dol.; Kultūros fondui —
nu0 tų pareigų atsisakė. Ji buvo 1Q doL; gkautų j3mboree 
viena iniciatorių įkurti Balfo io dol.; Alto konferencijos pro- 
Chicagos apskritį, kuris jungtų ga — 10 dol..

★ Elžbieta Samienė. uolioji 
Chicagos visuomenininke, įstei
gė net septvnetą Balfo skyrių 
Chicagoje. Kaikuriuo laiku ji bu 
vo Balfo direktorė, tik vėliau

Edlth N. Rogėm (R) 
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Išrinkt* j JAV atetovų rūmu

ETIKETAS
Viena “Moterų Gyvenimo” 

skaitytoja atsiuntė mums laišką 
iš Kanados, klausdama: “Man 
teko dalyvauti viename gan se
nyvo amžiaus vyro gimimo die
nos pagerbime. Svečiai atsisto
ję sugiedojo ilgiausių metų, bet 
solenizantas ir jo žmona sėdėjo. 
Kaip turėjo pasielgti tuo atve
ju juodu abudu: sėdėti ar sto
vėti kartu su svečiais? Ar žmo
na galėjo giedoti ilgiausių metų 
kartu su svečiais ar ne?”

Kadangi mes dabar gyvename 
anglosaksų valstybėje, tai lai
komės ir jų krašto papročių. 
Pagal anglosaksų papročius so- 
lenizantas visados sėdi. Ui jo 
žmona, kuri nebuvo pagerbia
ma, galėjo stovėti kartu su sve
čiais ir giedoti ilgiausių metų.

Šioji mūsų skaitytoja duoda 
ir antrą klausimą: “Ta pačia 
proga buvo ir dukters gimimo 
diena ir giedant ilgiausių metų 
motina sėdėjo. Kaip šiuo atveju 
turėjo pasielgti motina ir duk
tė?”

Klausimas labai panašus į pir
mąjį. Solenizantė-duktė turėtų 
sėdėti, gi motina galėjo prisi-

Francea P. Bolton (R)
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Išrinkta i JAV Kongresą

Šešiolikinės patarimai 
auklėjime

— Jei aš būčiau motina jau
nuolės mergaitės (11-19 metų), 
aš reikalaučiau, kad tam tikru 
laiku ji man būtų namie. Aš pri
versčiau ją pasikviesti jos drau
ges bei draugus į namus ir sten 
gčiaus juos gerai pažinti. Aš pa
sistengčiau, kad pasilinksmini
mo vietose, kur mano duktė bū
na, būtų jai globėjų. —

Kas taip kalba? Gimnazijos 
mokytoja, neturinti savo vaikų ? 
Močiutė — kuri išaugino savo 
vaikus lengvesniais laikais? Be
vaikė žmona, kuri mano gelė- 
sianti išauklėti vaiką geriau, 
kaip dauguma tėvų kad daro?

Neviena iš jų. Tai yra žodžiai 
šešiolikos metų mergaitės, Ruth 
Millett, darant pasikalbėjimą mo 
terų žurnalui.

Tai yra nuomonė jaunuolės, 
kuriai jos tėvai davė daugiau 
laisvės, negu kad ji mano yra 
saugu, daugiau, negu ji pati 
duotų savo dukteriai.

Straipsnis “Aš norėčiau, kad 
mano tėvai būtų griežtesni” mo
terų žurnale “Ladies’ Home 
Journal” turėtų atverti akis dau 
geliui tėvų. Tas straipsnis vie
nodai padėtų ir perdaug leidžian 
tiems tėvams ir “nemoder
niems” tėvams.

jungti prie svečių ir kartu su 
jais stovėdama ir giedodama il
giausių metų pagerbti savo duk
relę. Daiva Dobiliena


