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Komunistai Korėjoj 
skelbia puolimą 

SEOULAS, gruodžio 31. — 
Komunistai per garsiakalbius 
pradėjo vakar skelbti, kad pra
dėsią puolimą sausio 4 d. Sąjun
gininkų fronto vadovybė netu
ri žinių, kad būtų kur ypatingas 
priedo jėgų sutelkimas dideliam 
puolimui vykdyti. Norima pri
leisti, kad ir šis pranešimas yra 
tiek vertas, kiek pasirodė vertas 
pranešimas, jog Kalėdoms komu 
nistai būsią Seoule. 

Naujiems Metams laukiama 
didesnio puolimo Sniper kalny
ne, nes komunistų artilerija ėmė 
stipriai šaudyti. Didesnis puoli
mas prie Chorwon buvo atrem
tas, padarius priešui didelių nuos 
tolių. 

Prailgino tarnybą 
TOKIO, gruodž. 31. — Nespė-

jant atvežti pakankamai karių 
Korėjon seniesiems pakeisti, vyr. • 
vadas gen. Clark patvarkė, kad 
nuo sausio 1 d. užfrontės tarny
boje esą kariai turės išbūti Ko
rėjoje ilgesnj laiką — galės vyk
ti namo tik 40 taškų surinkę. 
Fronto vyrams palikta ta pati 
norma — 36 taškai. 

Išformuoti Tito 
režimo smogikai 

BELGRAD, gruodž. 31. — 
Krašto apsaugos biudžetą parla
mentui aiškindamas, Jugoslavi
jos krašto apsaugos ministro pa
vaduotojas (ministru yra pats 
Tito) gen. Gosnak pranešė, kad 

Okupuotoje Lietuvoje — 

Kur statys Kauno hidroelektrinę? 
Pareigūnas nukalbėjo apie "Kauno jūrą". — Stotis ga

li būti apie Pažaslį — Petrašiūnus 
Kur planuojama Kauno hidroelektrinė jėgainė? — klausimas, 

į kurį čia buvo bandoma įvairiai atsakinėti, kai Maskvos planuose 
buvo paminėtas tas projektas. 
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1952 metais mirę žymešničjržmones: Australijos dykumų gailestingoji sesuo, darbininkų unijų vadai, rašytojai, artistai, parlamentų 
nariai, ministeriai, prezidentai, karaliai... / (INS) 

Sovietiškas karantinas — 

Uždaryti Šveicarijoje esą atstovai 
Bijoma, kad nesusigundytų pabėgti. — Tik bulgarai 

palikti laisvai gyventi 
GENEVA, gruodž. 31. — Sov. Rusijos ir jos satelitų diploma-

5 ! U ^ U " 5 ? S t*t Si!?* i a - S . _ ! " | t i n i a i atstovai Šveicarijoje visai atskirti nuo pašalinių kontaktų 
po darbo valandų savo ofisuose ar tarptautiniuose susirinkimuose, 
į kuriuos jie čia dažnai atvyksta. 

Pirmiau visi laikinoms parei
goms į Genevą atvykstą gyven
davo viešbučiuose, bet dabar yra 

Kinija tvarkys 
valstybes organus 
HONG KONO, gruodž. 31. — 

Kom. Kinijos premjeras Chou 
En-lai pranešė, kad 1953 m. bus 
sukviestas visos Kinijos „liau
dies kongresas", kad parengtų 
konstituciją ir rinkimų įstaty
mą. Tas kongresas būsiąs vy
riausias valstybės organas, visų 
žmonių i inktas.*Jis duosiąs kraš 
tui naują konstituciją ir vyriau
sybę. 

Dabar komunistinė Kinija ne
turi nė konstitucijos, nė parla
mento, nė iš rinkimų kilusios vy
riausybės. Komunistų partijos 
vadai sudarė liaudies patariamą
ją politinę konferenciją, kuri ei
na parlamento pareigas ir išrin
ko centrinę vyriausybę. Jos na
rių niekas nerinko — partija H t a n T S ^ j į tedabūtų "tai "pa
skyrė asmenis savo nuožiūra pa- d a r ę s s u d a u g m ažesnėm žmo-

Už tą paramą Bidault jiems pa- r m k u s l - |nių aukom, negu patirta karą 
Prie Šveicarijos vyriausybės ž a d ė j 0 e i t i p r i e konstitucijos re- Nemanoma, kad numatyto delsiant. Trumanas klystąs, bijo 

akredituoti Sov. Rusijos ir sa- formoS) s į ekiant sumažinti par- kongreso rinkimai vyktų kitaip, damas Sov. Rusijos ir Kinijos 
tehtų nuolatiniai diplomatai bei i a m e n to , 0 sustiprinti vyriausy- negu renkamas parlamento pa- karo paskelbimo Amerikai, 

ka įtvirtinant komunistinį rėži- ™ felm°s ^ v e n a Berne bet ir b ė s g a l i ą P a ž a d ė t a i r m okesčių reigas einąs organas Sov. Rusi- , f 
tie paskutiniu laiku nebeturi tei- j s i s t e m o s reforma, kurios seniai joje. Nežinoma dar ir rinkimų A n g l a i t e i k i a 
sės gyventi kur nori — visi su- n o H k i t o g p a r t i ; j o s . j data. 

Jei gaulistai įeitų į vyriausy 

riuomenės daliniai, kurie saugo 
jo nuo pavojų Tito režimą. 

Tie daliniai vadinosi Tautinis 
Apsaugos korpusas Ir turėjo to
kią pat discipliną bei uždavinius, 
kokius turi Sovietų Rusijos NK
VD. Jugoslavijos režimui saugo
ti dabar užteksią normalios poli
cijos, o sumažintas ir pertvar
kytas Apsaugos korpusas gaus 
kitą uždavinį — saugoti Jugosla
vijos sienas, ypač tas, kurios pri
eina prie Vengrijos, Rumunijos, 
Bulgarijos ir Albanijos. 

šitie daliniai neturi nieko ben 
dro su slaptąja policija, kuri lie
ka kaip buvusi. Ji kovoja su 
kriminaliniais ir politiniais nu
sikaltimais. Apsaugos korpusas 
po karo buvo jos dešinioji ran 
ka 
mą 

išdėstyti Ir gauti formalų prita
rimą ministerių kabinetui suda

r u "*" Z\~ ryti. Tai yra ženklas, kad per pa
telkiami Lenkijos konsulatui pn r. . J . . . . . » . * , . 

si tanmus su partijomis išaiškin
ta, jog vyriausybei remti reika
linga dauguma surasta. 

Iš kurių partijų bus ministrai 
parinkti, paaiškės tik gavus pir
mą parlamento pasitikėjimą. 
Kad socialistai ir šį kartą liks 
opozicijoje kartu su komunistais, 
aišku iš to, jog gaulistai pareiš
kė remsią Bidault vyriausybę. 

klausančiuose namuose. Jei ten 
vietų pritrūksta, apgyvendinami 
Sov. Rusijos išnuomotoje viloje, 
kuri visada tuščia — čia tik 
vyksta priėmimai, kuriuos ren
gia sovietų delegacija tarptauti
nių suvažiavimų proga. Patirta, 
kad atvykusių atstovų paštas ir 
telefoniniai pasikalbėjimai yra 
kontroliuojami. 

Tokią komisiją Eisenhoweris 
žadėjo sudaryti, jei bus išrink
tas prezidentu. Per ją patys že
mės ūkio produktų gamintojai 
galės dalyvauti politikos nusta
tyme. 

MacArthur atsake 
prez. Trumanui 

NEW YORK, gruodž. 30. — 
Neseniai prez. Trumanas pakar
tojo, kad gen. MacArtliuro pro
gramos vykdymas būtų įvėlęs 
JAV į didelį karą Azijoje. Tik 
tas įsitikinimas privertęs Tru-
maną pašalinti MacArthurą nuo 
Korėjos karo vedimo. 

MacArthuras atsiliepė pareiš
kimu, kad toks Trumano galvo
jimas yra netikslus ir klaidinan 
tis, nes jis nenorėjęs įvelti JAV 
į didelį karą Azijoje, bet norėjęs 

Konkrečiau į tą klausimą at
sako kompartijos Vilijampolės 
rajono komiteto sekretorius A. 
Dašukevičius, besigardžiuoda
mas „Tiesoje" būsimais patogu
mais. 

„Mūsų kolūkiai didžiuojasi 
tuo, kad' jų teritorijoje iškils 
Kauno hidroelektrinė, išsilies 
Kauno jūra... Pastačius Kauno 
hidroelektrinę galima bus pilnu
tinai elektrifikuoti Vilijampolės 
rajono kolūkius". 

Anksčiau buvo minėta, kad 
jėgainė numatoma ant Nemuno 
ties Kaunu. Kadangi Vilijampo
lės rajonas prie Nemuno augš-
čiau Kauno apima maždaug visą 
buvusį Pažaislio valsčių, o ne
panašu, kad stotis būtų projek
tuojama žemiau Kauno, tai ma
tyti, kad statyba numatoma kur 
nors apie Pažaislį — Petrašiū
nus. Atrodo, numatoma užlieti 
nemaži plotai, jei kalbama apie 
„Kauno jūrą". 

Prisimintina, kad pagal Mas
kvos paskelbtus planus, projek
tas šiame penkmetyje (t. y., iki 
1955 metų galo) turi būti tik pra 
dėtas, o kada jėgainė bus pasta
tyta, to nėra dar nei planuose 
numatyta. 

Tremia ar geruoju 
vilioja į miškus? 

Reikšmingas skelbimas buvo 
1952 m. lapkričio 6 dienos „Tie
soje". Ten sakoma, kad Sov. Ru
sijos Darbo Rezervų Ministerijos 
Valdyba telkia iš kolūkiečių ir 
miesto gyventojų tarpo darbinin 
kus Leningrado ir Archangelsko 
miško pramonės įmonėms. 

Išvykstantiems teikiamas ne
mokamas pravažiavimas, vien
kartinė 150—500 rublių pašalpa 
ir 10 rublių dienpinigių. Darbo 
vietoje aprūpinama bendrabu
čiais ir patalyne, o turintieji šei-

Jai priskirtų 13 karvių primelžė 
po 3.400 litrų pieno vietoje 3.300 
litrų numatytų plane visiems me 
tams. Veršininkė V. Bielkienė 
kiekvieno veršelio vidutinį paros 
priaugimą padidino iki 750 gra
mų, vietoje 600 gramų pagal pla
ną. Kiaulininke E. Augustytė 
kiekvienos jai priskirtų kiaulių 
vidutinį paros priaugimą padi
dino iki 600 gramų, vietoje 400 
gramų pagal planą". 

„Mažeikių rajono „Lenino ke
liu" kolūkio melžėja E. Knabi-
kienė primelžė po 2,000 litrų pie
no iš kiekvienos šeriamos kar
vės. Po 14 paršelių iš kiekvienos 
motininės kiaulės gavo „Tary
binės vienybės" kolūkio kiauli
ninke drg. Jarošiūnienė". 

Tryškių tarybinio ūkio mel
žėja E. Norkutė rašo: 

".. iš kiekvienos man priskir
tos karvės gavau bei išsaugojau 
po veršelį ir primelžiau po 5,140 
kilogramų pieno, kurio riebumas 
viršija 3,8 procento. Aš pasižadu 
dirbti dar geriau ir garbingai 
įvykdyti įsipareigojimą — iki 
metų pabaigos primelžti iš kiek
vienos karvės po 6,000 kilogra
mų pieno". 

„Kazlų Rūda. Juliaus Janonio 
vardo žemės ūkio artelė... Nuo 
pirmųjų 3 ha ploto nuimta apie 
800 cnt. cukrinių runkelių. Tai 
rodo, kad kolūkiečiai įvykdys sa 
vo įsipareigojimą, prisiimtą laiš
ke draugui Stalinui — iš kiek
vieno ha išauginti po 250 cnt. 
cukrinių runkelių" (1939 metais 
viso Marijampolės apskričio cuk 
rinių runkelių derliaus vidurkis 
buvo 450 cnt. iš hektaro). 

Partinis aktyvas 
nelietuviškas 

Sudaryta Balkanų telkti bendrabutyje, kurį pasam- arabams ginklus 

Kauno partinio aktyvo susi
mas gauna atskirus kambarius, rinkime kalbėjo: Ozarskis — 

Informacijų kreiptis siūloma; LKP Kauno srities komiteto se-
į Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir kretorius, Bogatyriovas - • Kau-
Klaipėdos vykdomuosius komite 
tus. 

Šį pavasarį buvo žinia iš Ar

no miesto Stalino raiono sekreto 
rius, Triušinas — Politechnikos 
Instituto marksizmo - leninizmo 

g y n y b O S S ą j u n g a Tik viena Bulgarija ikšiol į tą 
BELGRAD, gruodž. 31. — Ju karantiną neuždaryta, 

goslavija, Graikija ir Turkija Į Vakariečiai tą komunistų dip-
galutinai susitarusios sudaryti, lomatų atskyrimą nuo pasaulio 

aiškina baime, kad jie nesusitik
tų su pagunda ir nepabėgtų su 

katedros vedėjas, Fiodorovą — 
uci .Mi 11 ,1.11 įciv4 Į v y i lauoy- , . . i_i«i i j • ,,Ljitexo Kompartijos sekr. pa-

dė ir tvarko Lenkijos atstovybė. b ę B i d a u l t ^ 1 ^ ^ būtų dar Gamintojams CKXVe T E L A V I V . š™ o d ž - 3 0- — Iz-|nommes respublikos kad Į ten v a d u o t o j a ) Motylevskaja - Kau 
raelis redaguoja protesto notas j a u pereitą žiemą is Lietuvos ir n o t e a t r Q d i r e k t o r ė Makuševi-

Gudijos buvo gabenami žmonės ; 8 i e n ė __ I n k a r o « kompartijos 
miškų kirsti. Jie irgi buvo ap-. s e k r e t o r ė i r Kasnauskaitė -

Balkanų gynimosi sąjungą, bet 
su viena didele skyle — Jugosla
vija nesutinka tuo tarpu patvir
tinti to susitarimo formalia su
tartimi. Sutartas tik karinių jė
gų bendradarbiavimas besigi
nant nuo Sov. Rusijos bloko 
grėsmės, pastatant apie 70 divi
zijų ant į Viduržemio pajūrį ve
dančių kelių. 

Tuo susitarimu Jugoslavija ne k ė y a k a r . b . n a e r i n ė i u j 
tiesioginiai įtraukiama į Atlanto . . . . . 0XZ .*.?. ? , J . . . . . . • > , ! , , teisėjui 200 laiškų žymių žmo-pakto strategiją. Pažadėjęs ka
rinį bendradarbiavimą, Tito da
vęs pažadą tuojau pasirašyti ir 
atitinkamą sutartį, kai tik jam 
paaiškėsią, jog padėtis blogėja. 

Susitarimai buvo išaiškinti ir 
sudaryti per karines misijas. Pir 
moji nuvyko į Graikiją ir Turki
ją Jugoslavijos misija su kaiku-
riais pasiūlymais, o paskui jau 
vyko Graikijos ir Turkijos misi
jos į Jugoslaviją, kur ir buvo 
padaryti pagrindiniai sprendi
mai. 

dešinesnė už Pinay vyriausybę. 

Krize P. Italijos 
kompartijoje 

ROMA, gruodž. 31. — Pieti-
nereikalingomis žiniomis. Karan n ė 3 e Italijoje jaučiama komunis-
tino įrengimas įvyko šį rudenį. tx* partijos krizė, kurią sukėlė 

ten stipriai vykdoma žemės re
forma. Desėtkais traukiasi žmo
nės iš komunistų partijos ir pe
reina pas krikščionis demokra
tus, kurie žemės reformą atkak
liausiai gina ir skuba pravesti. 

Gruodžio 28 d. 387 komparti
jos nariai San Severo valsčiuje 
Apulijos provincijoje sudraskė 

200 prašo malones 
Rosenbergams 

NEW YORK, gruodž. 31. — 
Mirti nuteisti atominiai šnipai 
Rosenbergai per savo gynėją įtei 

iškų žymių 
nių, kurie prašo Rosenbergų pa- aikštėje susirinkę kampartijos 
sigailėti. Laiškų autoriai yra nario korteles ir buvo priimti į 

Kalendorius 

Gruodžio 31 d.: šv. Silvestras. 
Senovės: Mingaila ir Naudė. 

Sausio 1 d.: Nauji Metai. Se
novės: Žalviris ir Cka. 

mokslininkai, profesoriai, auklė
jimo įstaigų vadovai, dvasinin
kai ir k. Jų tarpe yra ir Chica-
gos universiteto atominės fizi
kos mokslininkas prof. Urey, ku 
ris, nors pripažįsta teismo spren
dimą, linkęs betgi yra tikėti Ro
senbergams, negu jų giminai
čiams Greenglass, kurių liudiji
mu pasirėmęs teisėjas paskyrė 
Rosenbergams mirties bausmę. 

Gaulistai žada 
Bidault paramą 

PARIS, gruodž. 31. — Krikš
čionių demokratų (MRP) atsto
vas George Bidault šiandien ei
na į parlamentą savo programos 

De Gasperi partiją viešose iškil
mėse. Žmonės pradeda suprasti, 
kad komunistai nėra tikrieji ma 
žųjų žmonių globėjai. 

Bausme nepataisė 

i i l"i"l • raeiis reuaguoja proiesio nouts 
O a i S g p o l i t i k o j e anglams, kad šie parduoda Egip 

NEW YORK, gruodž. 30. — tui ir kitiem Izraelio kaimynams 
Prezidentas - elektas Eisenhowe arabams sprausminius lėktuvus 
ris paskyrė 14 asmenų pataria- ir kitus moderniškus ginklus, 
mąją komjsiją jo administraci- Girdi, arabai galį žydus iš Pa
jos žemės ūkio programai su- lestinos išguiti. Notoje išskai-
rašyti. J komisiją paskirti visų čiuota ko, kiek ir kam parduo-
žemės ūkio šakų žinovai, kurie ta. Pardavimas esąs neteisėtas, 
dirbs savo asmeniška atsakomy- nes tarp Izraelio ir arabų vals-
be, bet neatstovaus tų įstaigų ar tybių tebėra karo stovis, kurio 
organizacijų, kur jie dirba. Ko- metu JT patarė neparduoti gink-
misija susideda iš demokratų, Į lų nė vienai pusei. Izraelis visus 
respublikonų ir bepartyvių. ' ginklus perkasi šmugelio keliu. 

gyvendinami buvusiuose NKVD 
kalinių barakuose, bet jie buvo 

Kauno miesto kompartijos sek
retorė. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Kadangi Prancūzijos vyriausybės sudarymas užtruko, lai

kinai pareigas einanti senoji vyriausybė paprašė parlamentą pri
imti vieno mėnesio biudžetą, nes be parlamento pritarimo vyriau
sybė negali daryti jokių išlaidų. 

— Prezidentas Trumanas leido tęsti pagalbos tiekimą An
glijai, Prancūzijai ir Italijai, nors jos ir pardavė sovietų blokui 
strateginių medžiagų už 0% mil. dol. Pagalbos tiekimo nutrau-

LONDON, gruodž. 31. — Iš kimas būtų pavojingas Europos saugumui. 
kalėjimo išėjęs pirmasis nuteis
tas atominis šnipas dr. Nun May 
vakar pareiškė, kad ir šiandien 
tebesąs nuomonės, jog nieko blo
go nepadaręs duodamas Rusijai 
atomines paslaptis. Jis buvo nu 
teistas kalėti 10 metų, bet už 
gerą elgesį paleistas iškalėjęs 6 
metus ir 8 mėnesius. Nenorįs 
kalbėti politiniais reikalais — 
norįs ramiai gyventi ir dirbti 
mokslinį darbą. 

— Turkijos delegacija, užsienio reikalų ministro vadovauja
ma, Neapolyje (Italija) tariasi su adm. Carney, kuris Nato štabo 
pavestas organizuoja pietinės Europos gynybą. 

— Visos viltys, kad Egipto premjeras gen. Naguib padės ara
bams apsiprasti su žydų valstybės įkūrimu Palestinoje, išsiblaškė 
kaip dūmai, nes ir gen. Naguib pasirodė esąs reikalingas senų fa
natiškų šūkių, kad laimėtų žmonių paramą pradėtoms reformoms. 

— Indokinijos komunistų partizanai, nelaimėję Nasan tvir
tovės, taip greit kažkur pasislėpė, kad prancūzai nebežino nė kur 
jų jieškoti. Išmesti parašiutininkai užtvėrė žinomus kelius, bet 
komunistai juose vis nesirodo. Nebent badas juos iš slėptuvų iš
trauktų. 

laikomi „savanoriais", kadangi g i a u H ų m i e s t o p a n a ž a u s s u s i . 
j iems buvo įsakyta pasirašyti pa H n k i m o k a l b ė t o j ų s a r a š a s l i e t u . 
reiškimus — prašymus iškelti 
juos iš ligšiolinės gyvenamos vie 
tos į Archangelsko ar Komi kraš 
tus ir „leisti" jiems būti medžių 
kirtėjais... Buvo nurodyta, kad 
ir tada jau buvo mokami dien
pinigiai bei vienkartinės pašal
pos, jei „prašymas" buvo „ge
ruoju" pasirašytas. 

Kolūkių keistumai 
Viskas paimta iš spalio — 

lapkričio mėn. „Tiesos" 

„Skuodo rajone „Pabaltijo" 
kolūkio nariai už kiekvieną dar
badienį šiais metais gaus po 4 
kilogramus grūdų, neskaitant pi
nigų ir kitų įvairių žemės ūkio 
produktų. Naujojo penkmečio 
metais pabaltijiečiai užsibrėžė 
pakelti žieminių rugių derlių vi
dutiniškai iki 20 cnt. iš hektaro, 
vasarinių grūdinių kultūrų — 
18 cnt. iš hektaro". (1939 metų 
derliaus vidurkis visame Mažei
kių apskrityje buvo rugių 26 
cnt. ir avižų iki 26 cnt. iš ha.). 

viškesnis: Šumauskas — Šiau
lių srities komiteto sekretorius, 
Kairelis — srities vykd. k-to 
pirm. pavaduotojas, Germanas 
— Mokytojų instituto direkto
rius, Kamberienė — vidurinės 
mokyklos nr. 3 direktorė. 

Susirinkimai įvyko š. m. lap
kričio 3 d. 

„Bubių tarybinio ūkio melžė
ja M. Žilinskaitė iš kiekvienos 

• Kardinolui Stepinač kardi-
noliškus rūbus apmokėsiąs pats 
popiežius. Bus bandoma juos 
persiųsti į Jugoslaviją paštu. 
Jei nepasiseks, jie bus laikomi 
Romoje iki Stepinač galės ra
miai atvykti. 

• šeši Tibeto valdininkai at
vyko į Peipingą atstovauti čia 
Dalai Lamos. 

• Sausros Australijoje jau su 
naikino 200,000 gyvulių vadina
moje Siaurės Teritorijoje. Jei 
dar pora mėnesių lietaus nebus, 
pusė gyvulių gali išstipti. 

Oras Chicagoje 
Beveik giedra. Temperatūra 

apie 38 laipsnius. 
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:29. 

• . 
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Trečiadienis, gruodžio 31, 1952 

ITTO Mllflf 
Skyrių vnla psktii. ALFAS VAJLATKAITIS, 

Adresas : 2115 W. 50th S t , Chicago 9, Illinois. 

draugininkų ir skiltininkų pobū
vis. Prie puoduko kavos ir se-

RENGIAMA ĖGLUTfi 
Sausio 4 d. 4 vai. po pietų 

siu pagamintų gardžių učkan-! Švč. P. Marijos Gimimo para-
dėlių smagiai padainuota ir pa- pijos patalpose (Marąuette Par 
sidalinta sumanymais dar la- ke) skautų tėvų komitetai, Chi-

! i ir a 
Jau tiek daug kartų šiose 

skiltyse buvo rašoma "Skautų 
Aido" prenumeratos vajaus rei
kalu, kad net nebesmagu darosi 
ir vėl apie tai rašyti. Juk rei
kalas berods toks aiškus! 

Tiesa, uolesnieji vieneUų va
dovai pasirūpino savo vienetus 
įregistruoti konkursui ir jie jau 
renka prenumerata.-, panaudo
dami tam kiekvieną progą. Yra 
tačiau ir tokių, kurie dar nė pirš 
to tam reikalui nepajudino. Su
sitinki, pasiteirauja kaip sekasi 
vajus i r susilauki štai kokio at
sakymo: "Tai dar nepradėjo
me, reikės pradėt i !" Arba: "Ne
užilgo pradėsime r inkt i" ir pan. 
Dar daugiau — jie net neužre
gistravo savo vienetų konkur
sui. Ir kad tai būtų neveiklūs 

Į vienetai, ne! Sueigos eina po 
'sueigų, darbas virte verda. Bet 
(kaip tik reikalas pasisuka apie 
"Skautų 'Aidą", tai lyg kas bū
tų užbūręs. Šiaip jau "Skautų 
Aidu" visi patenkinti, visi jį gi
ria. Tai kas gi yra pagaliau? 
Niekas kita, kaip tiktai tūlų va
dovų ir vadovių nieku nepatei
sinamas ir todėl nedovanotinas 
apsileidimas, kuriam apibūdinti 
nerandi žmogus nei tinkamų žo
džių. 

Todėl dar kartą raginame, 
j kad jau ir praėjo terminas re-
jgistruotis, tuoj pat registruo
kitės ir pradėkite nors kartą 

rinkti prenumeratą. Argi tai 
nėra jūsų pareiga? Ko laukia
te? Psktn. A. Valatkaitis 

biau sustiprinti sekančiais me
tais skautiškąją veiklą. Daly
vių suneštos dovanėlės buvo įdo 

cagos skautininkų ramovė ir 
abiejų Chicagos tuntų vadi jos 
rengia skautams, skautėms ir jų 

miai padalintos. Dovanas ga- , oičuliams vaikams ne skautam^ 
vo teisingai atsakiusieji į klau- \ linkimą eglutę. Bus vaidinamas 
simus iš skautų įstatų, Lietuvos 
istorijos, geografijos ir kt. sri-

"Kalėdų Sapnas". 
Gerbiamieji tėvai prašomi at-

čių, o taip pat geriausiai padai- sinešti su savimi nevardines ir 
navusieji ir padeklamavusieji, 

Po pobūvio sekė tautiniai žai-
neadresuotas dovanas, kurios 
prie įėjimo bus surinktos ir ve

dimai ir šokiai. Pobūvį suorga- ' l iau Kalėdų Senei'o išdalintos I n 
nizavo ir pravedė tuntininkai vaikams. 
sktn.-kai Strikienė ir Gurėnas. j Kviečia-ma į šią eglutę skait 

llingai apsilankyti. 
"AUŠROS" TUNTO ! 

KRONIKA 
Ls GEDIMINO DRAUGOVES 

PASTOGES 

Brighton Parko (Chicago je) 
skautai džiaugiasi turėdami sa
vo būklą, kuriame daromos skil 
čių ir draugovių sueigos. Šiuo 
buklu naudojasi: D. L. K. Gedi
mino skautų, D. L. K. Kęstučio 
jaun. skautų ir Žemaitės skau
čių draugovės. 

Gedimino dr-vės draugininkas 
vyr. skltn. Algimantas Paulius 
energingai judinęs draugovę, 
dėl studijų nuo š. m. spalio 15 
d. iš tų pareigų pasitraukė. Da
bai- draugovei vadovauja sktn. 
St. Rudys, buv. "Lituanicos" 
skautų tunto tuntininkas. Drau 
govė sparčiai tvarkosi ir prade
da planingai skautaut i . Drau
govėje yra 22 skautai, suskirs
tyt i į t r is skiltis. 

Varžybos 
Šios draugovės skautai yra di 

deli varžybų mėgėjai. Jie buvo 
atkakliausi varžovai vasaros 
stovykloje, jie nemiega ir po 
stovyklos, šeši draugovės skau 
tai dalyvavo lituanistinėse var
žybose ; gediminiečiai pirmieji 
iš tunto vieneto sumokėjo na
rio mokestį už šiuos me tus ir 
pradėjo platinti "Skautų Aidą". 
O nuo 1953 m. sausio 1 d. pra
dedamos skautiškojo pažangu
mo varžybos t a rp draugovės 
skilčių ir skautų. 

Aukų rinkimas 
Gedimino dr-vės skautai su

tart inai su Žemaitės dr-vės skau 

temis rinko Brighton Parke au
kas džiovininkams ir kitiems 
ligoniams, likusiems Vokietijoj. 
Aukų sur inkta $96.50. Daugiau 
sia aukų surinko Vidmantas 
Rapšys ir Dalia Verbickaitė. 

S. R. 
Red. pr ierašas: čia paminė-

! tam būklui didžiausią savo nuo 
I muojamo buto kambarį malo
niai užleido sktn. Rudys. 

NEPAMIRŠOM*) ARTIMO 
Chicagos ir Ciceros skautai 

ir- skautės rinkliavos darbą jau 
baigė. Surinkę daugiau 850 do
lerių, Vokietijoje pasilikusiems 
vargelį vargti lietuviams išsiun
tė daugiau 110 vertingų pake
tų. Visa tai padaryt i buvo įma
noma tik dėka geraširdžių tau
tiečių aukų. Didel} nuopelną 
taip pat turi gerbiamieji klebo
nai, leidę prie savo bažnyčių 
rinkti aukas, ir Tėvt>į Jėzuitai, 

' užleidę ?avo patalpas paketų 
pakavimo darbui. Negalima ta
čiau pamiršti ir sesių bei brolių 
skautų, kurie atsisakydami pra 
mogų ir poilsio, uoliai darba
vosi tiek rinkdami aukas ,tiek 
s u d a r y d a m i p a k e t u s . 

Smulki rinkliavos apyskaita 
netrukus bus paskelbta. 

Brolis Vytau tas 
I 

GRAŽUS POBCVI8 

Gruodžio 27 d. Švč. P. Mari-
| jos Gimimo parapijos patalpose 

Marąuette Parke .ivyko jaukus 
abiejų Chicagos tuntų vadijų, 

PASTOGĖJ K 

Gruodžio 20 d. įvyko pasku
tinė 1952 m. tunto sueiga. Jo
je dalyvavo BDP — skautai iš 
Bremeno ir Sykes, St. George 
skautai katalikai iš Dicpholzo, 
CP — skautai evangelikai, Os-
nabruecko rajono vadeiva Fil-
zen, Bremeno rajono vadeiva 
VVoog ir Bremeno skautų vieti
ninkas Rehberg. Taip pat da
lyvavo svečiai iš Diepholzo mies 
to ir Bremeno vok. jaunimo or
ganizacijų atstovai. Bremeno 
vok. skautai ir šiemet atsive
žė Kalėdų Senį su dovanomis 
mūsų skautams. Po iškilmingos 
sueigos dalies sekė pasirody
mai. Po to buvo uždegtos eg
lutės žvakės ir Kalėdų Senelis 
padalino dovanas. Sueiga buvo 
užbaigta giesme "Ateina nak
tis". Vokiečiai sugiedojo savo 
.._. , m .» vr * i „ u.,.,~ seimą, nežiūrint a r ta i butų da-
"Hohc Tannen . Nuotaika buvo ; *' . \ 

romą kaikunų skautių ar pasali
nių asmenų. 

Korp! VYTIS Chicagos sen
jorų sueiga, pastebėjusi pasku
tiniu laiku pasireiškusius skau
tiškos šeimos ir vadovų tarpe 
nesklandumus ir asmeniškų są
skaitų suvedinėjimą viešoje 
spaudoje, priėjo išvados, kad: 

1. Skautų šeimos nesklandu
mų nagrinėjimas nėra viešas 
reikalas ir tai turėtų būti pa
likta skautiškos šeimos tarpe, 
jokiu būdu neskleidžiant viešu
moje. 

2. Viešoje skautiškoje spau
doje tiek skautai, tiek vadovai 
ir korporantai turė tų griežčiau 
derinti su skautiška ideologija 
save veiksmus, rašinius ir iš
sireiškimus. 

3 Senjorų sueiga griežtai pa
sisako prieš bet kokias paša
linių organizacijų pastangas ar
dyti Pasaulio Liet. Skautų S-gos 

Pradekite naujus 1953 metus su taupymo sąskaita Šv. Antano 
Bendrovėje, kur Jūsų padėti pinigai bus. .. 
• APDRAUSTI IKI $10,000.00 
Per Ee4£ralinės valdžios agentūrą 
• NVS GERA PELNĄ ANT PILNOS SUMOS 
Gruodžio 31, 1952 ir vėl bus išmokėtas 3% dividendas 
• BUS IŠMOKAMA ANT PAREIKALAVIMO 
Per 1952 metus buvo išmokėta virš $1,539,000.00 
taupytojams iš taupymo sąskaitų reikalui priėjus 

ST. ANTH0NY SAVINGS & L0AN ASS'N. 
1447 So. imli Court. Tel. TOunhalI 3-8131, Cicero, 111. 

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
TURTAS SIEKIA $5,800,000.00 

• 3 * 4* 
Tel. ofiso # E . » -«<U», re/ PR. 6-7333 Tel. oflao PR. 6-8888, rez. RE. 7-9199 

t ikrai puiki! 

RENGIAMAS KONCERTAS — 
BALIUS 

"Aušros Var tų" tunto vadi-
ja, vyr. skaučių iniciatyva, pulk. 
J. ša rausko skautų vyčių drau
govės talkinama, š. m. sausio 
10 d. ruošia šaunų koncertą — 
balių, žada būti įdomi progra
ma. Į balių pageidaujama apsi
lankyti v a k a r i n i a i s rūbais. 
Smulkmenos bus paskelbtos vė
liau spaudoje. 

B a l i a u s p e l n a s s k i r i a m a s a p 
m o k ė t i " A u š r o s V a r t ų " t u n t o I r a s mus galite nusipirkti jvairiu rū

giu baldus, namu reikmenis: sallono 
skoloms, padarytoms sią vasarą 
stovyklos inventoriui įgyti. 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

VAL: 1—4 Ir 6—9 
šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus kotvirtad. Ir sekmad. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marąuette Rd. Ir Halsted St. 

Vai.: 7 — i? kasdieną. Seštad. 3—6, 
Tel : Ofiso WE. 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. ir šeftt. uždaryta 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1386 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdlon 10—12 ryte Ir B—8 v. vak. 

XA1Z'**T* ?°PQ} *« 7 ~ 8 * ? - v a k - Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. B u U i a i 8 3 2 So. 49th Ct. 
šefttad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 68th Pl iAOE 

Tel. ofiso VI. 7-0583. rez. B E . 7-7868 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVcst Cermak Road 

GRovehill 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIU LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marąuette Rd. 

0r. Antanas Rudokas, 0. D 
T y r i n a akis; pritaiko akiniu*, 

kelčln stiklus Ir rėmus. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, Oi 

gaukite — Y A. 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 9, Aefttad 
10 ryto Iki 4: tr^lad. Ir sekmad 

tik susitarus 

Tel. ofiso CL. 4-0258. ręst. YA. 7-Aas* 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4645 So. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-3 ir 6:30-8:30 ' p. p. 

Treč. ir sėst. 1-4 p. p. 
Rez. 4420 So. Talman Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0664, re» MI S-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augstas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Oflmi u i . REltance 5-4410 

Re/.ld. d rcf. GRovehill 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir sefttad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 4045 So. Ashland Ave., Chicago 
(VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. seš-
i tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Tel. ofiso YA. 7-4787, rea. PR. 6-1080 
Jo.l neatsilieps vlršminct' telefonai, 

^aukite M1dway 8-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 

DR. B. TALLAT-KELP8A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8 p.p., ftost. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 8-0950 Re*.: RO 2-2K87 
Jei neatsiliepia šaukit CLntral 6-229 4 

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

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
šeištad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

Užsisakykite baklus 
tiesiai 1$ lietuvių dirbtuves 

setus, miegamųjų setus Ir kitus bal-

ARCHER AVENUE 
FURNITURE C0. 

Sav. JUOZAS KAZIKAIT1S 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-3516 
Pi i.-S įHisydaml baldus patikrinkite 
pas mus, gal jums bus ekonomiškiau 

K r e i p t i s : 4 6 1 2 S . W 0 0 d Stl*. užsisakyti tiesiai lft mūsų dirbtuves. 

. r b a t e l e f o n u L A f a y e t t e 3 - 5 0 7 6 u
t ; L d ^ n

e l d a u J a t c ' * t t l S s l m e d u o t i l r 
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Parengimams, šokiams 
geriausias 

O R K E S T R A S 
yra JURGIO AKELIO 

r ^ 
VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 

Baldus, a&ldytuviis, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 
L** r«" \ ^m Pagaminame Baldus lr 

Pagal Jūsų Užsakymą 

^ 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuviu Krautuvč 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. S E 3-4711 
Atidarą pirmadienio lr ketvirtadienio vakarais Iki 9:>0 
Atdara sekmadieniais nuo U iki 4:30 vai. popiet 

Ai: # 

<ir 
w ^ 

Užsisakykite dabar šventėms ir speeialioms progoms! 

Colonial Maid ft 

: ^ 

L •vi """ff C00KIES 
2V-j ir 4'/2 svarų dėžės 

D0UBEK 
Cookie Co. 

1050 Cermak Rd. 
STanley 8-6376 Benvyn, 

wwmm 
&$? 

•:••••:• </ •>/ : • > 

Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioįe lietuviškoje 
įstaigoje. BRIGHTON SAVINGS & L0AN moka 3% 

pelno ant jūsų sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdraust i iki $10,000.00. 

BRIGHTON SAVINGS and IMN ASSN. 
4071 Archer Ave. į vakarus nuo Caliiornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Scc'y 
OFISO VALANDOS: 

Plnnad., antrad.. ponktad ir.ftpSt. [ Trečiad. 0 ryto iki 12 v 
!»:00 pyto iki 4:30 p. p. | Ketvlitad. 0 ryto iki 8 vak. 

Į I I ' " j , , I I ' I 
= 

% =f 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
4451 8o. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tet YArda 7-8278 Ir 79 

KELIONES: 

LftKTUVAlS, OELBŽ1NRE-
UAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
ParOplname blletiu, vlešlničlua lr sutvarkome vlnuu KO kelione surlAtus 
dalykus. TURIMK LIKTUVIŲ SKYRIŲ. PUdome afldevltus. Keliones 
planuokite Iš anksto kitiems, metams. Anksčiau užsisakykite bUetus kaip 
lėktuvais taip lr laivais, tai husito tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami Mietus pas mus nemokėkite brangiau ir lfivengslte laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis net { geležlukello s tot | ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite vlenole vietoje — PAS MUS, 

Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-2324 

DR, PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties 

Ofisas lr rezidencija — TArda 7-1526 
DR. G. J. BYLAITI8 

Vidaus, vaiku, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Aroher Ava. 

(prie California Ave.. šiaury t kamp.j 
Vai.: kasdien 6:80—8:80 p. m. 

če&tad. 1—5 p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-8060, rez. CO. 4-1187 
DR. Z. DANILEVIČIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10748 So. Miehigan Ave. 

VAL,: (išskyrus šeStad; \f sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
lilg-onius priima tik paRai auHitarima 

Heaid.: 10SS8 So. Vtabash Ave. 

T'el. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7308 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterų ligos ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer ir California Ave. 
VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 

išskyrus sekmadienius. 

Tel. ofiso YA. 7-1166, rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35tb Street 
(kampas Halsted lr 35-ta gatv6) 

VA!.,. 1—4 lr 6:80—8:80 p .p . kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidaro, 

šeštadieniais 1—4 vai. 
ite*. 3247 s . I ; M K I ; A I - D A V E . 

Tel. oriso Tl 3-0«<M>, buto OO l - « l » 0 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadvvay 
M i i K O S I ; 1>AHK, M.I . 

(I)r. W- V. Norak ofise) 
Vai. 6:30-9 vai. vak., Išskyrus seknu 

Telefonas IDCliance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

( U K T U V I S GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti 

Tel. ofiso ir buto OLyipptc 2-4150 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 49th Ct., Cicero 

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakaro. 
ftestadiontais 12—2 v. ir R—5 v. v. 

HutaS 1<I04 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-3210. jei 
neatsiliepia, saukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY Y. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Aroher Ave. 
VAL.. Kasdien popiot nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

. Trečiadienį tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-6667, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KV1EČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
^al. iki 4 v. poplot. Nuo 7 v. Iki 8:3<> 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šefttad. vak. 

DR. ANTAHAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4200 VVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvlrtad. ir Sefttad. 7-9 
v., v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofls. LA 1-4316; Rez. CIl 7-8315 

Tel. ofiso GR. 6-6399. PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 68 lr Arteslan) 

4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
4 p. p. Sekm. uždar. 

VAL. 2 
Treč, ir SeSt. 2 

Telefonas DAnube 6-1125 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
* 3267 S. Halsted St. 

Vai.: 1-4 ir 6-8 vak. 
Šeštadieniais 1-4 v. p. p. 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. II K. 4-S110 

DR. F. C. W1NSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir SeStad. pagal sutartį 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6000 S. Arteslan A v a 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v. v. 

Telefonas OLymplc 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr.. ketv. 10-12, 2-6,7-8 p.p. 

penkt. 3—6. 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 

VAJU: pi) m tr*c\, fteSt. 8—8 p. p. 
penkt 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
D A N T I S T A S 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4 0 0 3 A r c h e r A v e n u e 
TruputJ J rytus nuo California 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehill 6-6785 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
r*|t>foniui OKovAhlll A-&64S 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 

Ofiso ORovehlU 6-4020 
Rezidencijos I i l l l top 6-1 B«0 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir Sea/ad. pagal sutarti 

Skelbfcites "Drauge" 

Platinkite "Draufcf 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie California Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 lr nuo 7 Iki 9 v. v. fieštad. nuo 
J iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

HuHitarlmui skamb. ORo. 6- '821, 
jei neatsiliepia - "^Mneenms 6-89>H> 

• - - • -• i - m _ 

Ofiso lr buto telef. HLmloek 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

6757 S. VVestern Ave. 
Vak: 6:30-8:30 vai. vnk. 
Treč. ir Se6t. U-4 p. p. 

Sješt. vak. ir ftekm. uždaryta 

*0j| 

ofiso telefonas Vlrglnla 7 - i s se 

DR. AL. RAMUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
TrA/Mnrt lr Mkmftd tik «iis|tnrui» 

TeL YArris 7-182t 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

Ofisas lr akiniu dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki R, tre 
eiad. nuo 10—12; fteStad. 10—I p. p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirma.d., antrad.. ketvirtad, 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v. v-
trečiad. uždaryta, sefttad. 9:80 Iki 

12; l:3(i iki 3 vai. po pietų 
CAnal 0-0523 Plati Bldg 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE J I KITIEMS. 
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THK IJTHUAN1AN DAILY FR1END 
2384 S. Oakley Ave.. Chlcaffo 8. III. Tvl. Vligtnla 7-6640; 7-6641; 7-6642 

Kntered as Second-Claan Matter March 31, 1910, at Chicago, flUnolfl 
l'mler the Act oi Mat. h 3. 187S. 

Member of the Cathollc Presą Ass'n 
Publiahed dally, exoept Sunda>*. 

bv the 
I.lthuanian CatholU Pn-^s Society. 
PRENUMERATA: Metams 
ChleagoJ Ir ClceroJ $H 00 
•RTltnr ,IA\ ir Kanadoje $S t»o 
l'istenvje * l l " 0 

SUBSCRIPTION RATES 
$8.of> per year outnlde of Chicago 
$».i»u per year ln Chicago & Cicero 
SS.ou p»«r year ln Canndu 
Korclgn $11 oO per year. 
'•_• metų 3 rnPn . 1 rnPrv 

tb.no *2.?f> $l.2G 
$4.:.»» $2.r.o n . i i o 
$f..t.ii $3 fto $i.:tr. 

MIRĖ JURGIS SAVICKIS 
JUOZAS PRUNSKIS 

• 
Antradienį rytų oro paštu iš dar nebaigtas spausdinti, ku-, haviekis buvo pamėgęs kury 

Prancūzijos, is vilos „Ariogala" riame politinio-diplomatlnio die bą. Viename laiške jis sakosi: 
(Roquebrune, Cap Martin, norasėio- formoje vaizduojami1 — O rašyti taip norisi, ma-
France, A. M.), kur gyveno mu Antrojo Pasaulinio karo pergy- tyli jau prieš smertį. Turiu ne-

Senuosius metus palydint 
TARPTAVTINfc POLITIKA 

Ši mūsų dienraščio laida yra paskutinė šiais 1952 metais. 
Todėl, laikantis tradicijos, duosime trumputį besibaigiančių me
tų įvykių įvertinimą, nors ir nelengva tai padaryti viename ir 
dargi trumpame rašinyje. Vien tik tarptautinės politikos įvy
kiams įvertinti reikėtų duoti visą seriją straipsnių. 

Tarptautinėje politikoje buvo daug nervingumo, tačiau pa
grindinių pasikeitimų neįvyko. Daugiausia dėmesio buvo krei
piama į "šaltąjį karą*' tarp Rytų ir Vakarų. Komunistinis fron
tas jam įprastu būdu vedė šlykščią propagandą, organizavo 
"taikos kongresus" .kuriuose bandė apkaltinti vakarų demokra
tijas agresija ir imperializmu, trečiojo pasaulinio karo instyga-
vimu ir kitais nebūtais ir nesamais dalykais. Ypač JAV ko
munistai bandė apkaltinti taikos derybų trukdymu Korėjoje. 

Visjų šitų "kongresų" ir apkaltinimų tikslasi buvo lenkti 
savo pusėn visų pasaulio kraštų visuomenių opiniją, sustiprinti 
penktąsias kolonas, kurias jie turi suorganizavę visuose kraš- j 
tuose, ir, pagaliau, apjuodinti vakarų demokratijas, ypač JAV, 
savo pavergtųjų žmonių akyse. Bet, reikia pasakyti, kad tos 
komunistų šiemetines pastangos mažiau pasiekė, negu betka-
da pirmiau. Laisvųjų kraštų žmonės jau nebetaip lengvai su
klaidinami. Jie puikiai atskiria grūdus nuo pelų — melagystes 
nuo tiesos, viliūgystes nuo tiesių užsimojimų. Tad Maskvos pa
stangos 1952 m. buvo tikrai tuščios. 

KAS NAUJA VAKARŲ FRONTE? 
Vakarų frontas buvo sustiprintas glaudesnio susitarimo ir 

gynybos atžvilgiais. Tai ryšku ir Jungtinių Tautų organizacijoj, organizuoti propagandą. N 
ir Nato. ir kituose tarptautinės politikos santykiuose. t o l a i k o i r p r a s i d ė j 0 užgįenį 

Šį frontą sustiprino ir 1952 m. buvusieji prezidentiniai rhv ' 
kimai, kurių metu buvo iškelti šūkiai apvalyti JAV valdžios de
partamentus nuo komunistinio elemento, sugriežtinti santykius 
su sovietais ir jų satelitais, iš "containmento" politikos pereiti 
į pavergtųjų tautų laisvinimo politiką. Šiuos sūkius iškėlę ir 
drąsiai juos ryškinę respublikonai laimėjo rinkimus. Ir tai mes 
laikome prieškomunistinio fronto sustiprinimu, nes neabejojame, 
kad šio krašto valdžios įvairūs skyriai apsivalys nuo komunisti
nio gaivalo ir nebebus tūpčiojimo prieš Kremlių. Mes esame 
įsitikinę, kad naujoji JAV vyriausybė tikrai ves griežtesnę ir tybes. Visą laiką jam buvo prie 

sų didysis rašytojas, atėjo trum 
pas, kapota anglų kalba rašy
tas laiškas, pasirašytas mad. A. 
M. Roh, kuriuo praneša: 

— Jurgis Savickis mirė gruo
džio 22 dieną. Susiriškite su 
Mons. Pegurier, Menton, A. M. 

Nuo seniau sirguliavo 
Didysis mūsų rašytojas Jur

gis Savickis buvo 62 metų am
žiaus. Jo sveikata buvo nestip
ri. Jau 1945 m. gruodžio 14 d. 
„Drauge" buvo tilpusi žinutė: 

— Iš Prancūzijos pranešama, 
jog rimtai susirgęs rašytojas 
ir mūsų diplomatas Jurgis Sa
vickis. Sveikatos stovis blogėja. 
Iki šiol ligonis turėjo net tris 
priepuolius ir kraujaplūdžius 
per gerklę ir nosį... 

Diplomatas ir rašytojas 

Jurgis Savickis kilęs iš Ra
seinių apskrities. Gimė 1890 m. 
gegužės mėn. 2 d. Pagausučiuo-
se, Ariogalos valsčiuje. Dėl to 
ir savo vilą Prancūzijoje pava
dino „Ariogala". Gimnazijos 
mokslus ėjo Kaune, universite
tą — Maskvoje. Jau 1916 me
tais išvyko į Švediją rūpintis 
Lietuvos atstatymo reikalais, 

Nuo 
užsieninė 

jo tarnyba Lietuvai: jis buvo 
pasiuntinys Danijoje, Norvegi
joje, Latvijoje, Suomijoje, Šve
dijoje. Atstovavo Lietuvą prie 
Tautų Sąjungos Ženevoje. Ne 
taip seniai Vliko pavedimu, su 
specialia misija lankė Skandi
navijos ir kitas šiaurės vals 

venimai Šveicarijoje, Prancūzi
joje, Vokietijoje, Lietuvoje. Tie 
valstybių įvykiai aprašomi su 
Stipria asmeniškų pergyveni
mų doze, su gausiomis privačio
mis smulkmenomis, kurioms 
kartais net pirmenybė teikiama 
prieš valstybių įvykius, kas tą 
veikalą skaitytojui padaro sa
votiškai dar labiau patrauklų. 

Savickio laiškai 

Su Jurgiu Savickiu šio straip 
snelio autoriui per trejetą "pa
skutinių metų tekdavo gana daž 
nai susirašinėti. Rašytojas ir 
savo asmeniškuose laiškuose pa 
silieka, kaip ir kūryboje, pilnas 
humoro, vaizdus ir talentingas. 

A. a. Jurgis Savickis 

tiesesnę užsienių politikos liniją. 
LIETUVOS BYLA 

1952 m. tarptautinėj ir JAV politikoj Lietuvos nepriklau
somybės reikalai daug kuo nepasikeitė. Mums rodosi, kad nau
juosius metus, kuriais minėsime Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 35 metų sukaktį, pradėdami, su šviesesnėmis viltimis 
galėsime žiūrėti į nepriklausomą Lietuvos ateitį. MŪSĮJ veiks
niai Europje yra padarę žygių Europos demokratijų sostinėse, 
iš kurių matėme, kad Lietuvos byla turi daugiau palankumo ir 
paramos. JAV veikianti Amerikos Lietuvių Taryba šiemet ypač 
stipriai pajuto turinti daug draugų ir valdžios sferose, ir vi
suomenėje, ir spaudoj. Alto delegacija matėsi su p. Webb, vals
tybės pasekretorium, ir pačiu prezidentu Trumanu, kurie paro
dė daug gana nuoširdaus palankumo Lietuvos nepriklausomybės 
bylai. Nereikia užmiršti ir to fakto, kad Alto veiklos dėka abi
dvi politinės partijos (respublikonai ir demokratai) į savo rin
kiminę politinę programą įtraukė ir Lietuvos laisvinimo reikalą. 
Tai buvo pirmas toks įvykis tų partijų istorijoj ir mūsų atžvil
giu labai didelis laimėjimas. Be to, naujai išrinktasis preziden
tas gen. Eisenhoweris atskiru pareiškimu yra palankiai pasi
sakęs apie Lietuvą ir jos išlaisvinimą. 

Kalbant apie Bažnyčios būklę pr. metais, tenka priminti, 
kad laisvuose kraštuose ji sustiprėjo, tačiau bolševikų paverg
tuose ji skaudžiai buvo persekiojama. Ji buvo persekiota ir 
Lietuvoj, ir visur už geležinės uždangos. 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS 
Jei neskaityti Alto, Balfo, besikuriančios JAV Liet. Bend

ruomenės, Susivienijimų, Federacijos, Ateitininkų, Vyčių, Mote
rų Sąjungos etc. veiklos, Amerikos lietuvių gyvenime nieko ypa
tingai naujo neįvyko. Tiesa, lietuviai katalikai gali džiaugtis 
savo statyba. Chicagoje Šv. Kazimiero Seserys pastatė naujus 
šaunius mergaičių augštesnei mokyklai (Maria High School) 
rūmus, kainavusius kelis milionus dolerių. Cleveland, Ohio, kun. 
Angelaičio vadovaujama parapija pasistatė gražią bažnyčią. Ki
tos dvi parapijos: Chicagoje Švč. P. Marijos Gimimo ir Harri-
son, N. J., paruošė planus naujų bažnyčių statybai. 

1952 m. džiaugėmės ir tuo, kad keli mūsų kunigai Šv. Tėvo 
paaugštinti prelatais -— kun. dr. L. Mendelis ir kun. Ig. Valan-
čiūnas. Tačiau liūdėjome, kai mirtis pakirto gyvybę šiems mū
sų žymiems kunigams: rašytojui, poetui prel. Kazimierui Ur
banavičiui ir kun. A. Jurgučiui. Iš pasauliečių lietuvių katalikų 
veikėjų tarpo mirtis ištraukė: Anastazą Valančių, varg. Dulkę, 
Leščinskienę, brolį Stan. Montvydą, MIC, ir keletą kitų. IS 
tarptautiniai žinomų asmenų pernai mirė Britanijos karalius 
Jurgis VI, Palestinos prezidentas Ch. Weizmann, Sovietų Sąjun
gos diplomatas Litvinovas, garsusis rašytojas (katalikas) Ours-
leris, abiejų JAV darbininkų sąjungų — AFL ir CIO pirminin-

Green ir Murray. Be to mirė keletas žymių JAV sena
torių ir kongresmanų. 

Būtų galima daug daugiau šių metų įvykių suminėti ir juos 
vertinti, bet pakaks ir čia suminėtųjų. Kadangi jų daugumas 
visu savo svoriu pereina į Naujuosius Metus ,todėl teks nekartą 
prie jų sugrįžti. 

Svarbiausia Naujieji Metai tebūnie visiems mūsų bend
radarbiams ir skaitytojams sveiki ir laimingi. Tebūnie jie vai
singi Katalikų Akcijos darbais, lietuviškosios kultūros ugdyme 
ir palaikyme ir labiausiai tepriartina jie Lietuvos išlaisvinimo 
valandą. 

širdies ne tik politiniai, bet ir 
kultūros reikalai, dėl to nenuo
stabu, kad vienu metu jį ma
tėme net fr Kauno Valstybės 
Teatro direktoriumi. Tačiau Jur 
gis Savickis mums visų pirma 
žinomas, kaip talentingas ra
šytojas. 

Vienas stipriausių kūrėjų 
Prieš porą metų apibudinda

mas Jurgio Savickio kūrybą 
Rašytojų Draugijos pirm. B. 
Babrauskas skelbė: 

— Savickis, be abejonės, bu
vo didysis mūsų prozos nova
torius, savo stipria individualy
be išsyk išsiskyręs, atėjęs be 
kitų įtakos, nors ir kitiems jos 
neturėjęs... Savickio noveles ne 
kartą iš tikro skaitai kaip ei
lėraščius: atsisukdamas, pagal
vodamas, vėl grįžtamai paskai-
tydamas. Tai stiprios nuotaikos 
vaizdai, spalvingi elegantiško 
stiliaus fragmentai, kuriems su 
rišti gijas dažnai turi rasti 
pats išprusęs skaitytojas. — 

B. Babrauskas tiek susižavė
jęs mūsų talentinguoju kūrėju, 
kad net tvirtina: 

— J. Savickis yra vieninte
lis mūsų beletristas, nesugebė-1 varęs į vieną apysakaitę. Ji bus 

Apie savo pergyvenimus 
Prancūzijoje paskutinio karo 
metu, J. Savickis rašė: 

— Kad pasakyčiau — nera
mius laikus gyvename, nieko 
turbūt nepasakyčiau. Už kiek
vieną sveikai pergyventą dieną 
ačiū Ponui Dievui žmogus sa
kai. Turiu dar pastogės ir ne
badauju... Verčiuosi daržinin
kyste (daugiau priimtina ty
liam lietuvio charakteriui), tu
riu pakelti daug fiziško darbo, 
bet kol kas nepasiduodu. — 

Kai buvo klausimas apie 
spausdinimą jo novelės „Nukry 
žuotoji", Savickis rašė: 

— Pas Tamstą tikriausiai y-
ra užsilikusi mano „Nukryžia-
votoji" — jinai tikrai išsilgus* 
druko. Ta, kuri važinėja dvi
račiu, su vienu žydu iš Londo
no. Jeigu Tamsta negalėtum ją 
nukryžiavoti ir — jeigu ji ne
bus atsidūrusi redaktoriaus 
krepšyje, grąžink Tamsta pra
šomas man... Norėčiau žodį tar
ti ir dirbti. Bet ne kaupti arti-
šokus ir bulbes, nuo ko, deja, 
nuo didelio įsivarymo į darbą, 
man ima kraujas veržtis (šį 
kartą — per nosį), nes turiu 
padidintą kraujo spaudimą. Ši
tas defektas, tikriau kaipo ko
kia tualetinė paslaptis — griež
tai tarp mūsų... — 

Apie savo kūrybą 
Apie savo kūrybą užsimena: 
— Esu įpusėjęs ir gerai įsi-

maža įpusėjęs, kiek iš stambes
nio materiolo, o tų mažesnių 
skeveldrėlių, apysakaičių — 
kaip šapalų. — 

Kai spaudos žmonės pareiškė 
kiek -abejonių dėl „Raudonų ba
tukų". J. Savickis rašė savo 
laiške: 

—Žinoma, aš galėjau ką nors 
kito, tinkamesnio sufabrikuoti... 
Jei būčiau pagalvojęs kiek ge
rėliau, galėjęs būčiau parinkti 
bent kitokias temas, nuo to nei 
kiek nenukentėjęs būtų nei ma 
no „aš", nei mano šiokie tokie 
įsitikinimai. Bet žmogus visuo
met sumoji pervėlai. — 

Kai žmogus vienas 
Savickis mėgo susirašinėti. 

Viename laiške jis atsiliepia: 
—Matau, Tamsta esi — drau 

gas. Tiek gražių laiškų, Tams
tos ranka pabrėžtų, bus mane 
aplankę švenčių metu. Kai žmo
gus vienas, kažkokiose giriose, 
tai — malonu. Tuo būdu šven-

I čių metu dažnai pagalvodavau 
i apie Tamstą, mielas kunige. Ap 
i lotką laužiau pas savo draugą, 
j kūmą, L. (tegu žmogus iškry
pęs ir girtuoklėlis, bet laike 
švenčių elgėsi padoriai!). (Tai 
Savickio stilius; jis juokais pa
sakys ir apie nekaltą žmogų. 
J. P.). Tai mūsų tokia tradici
ja: kūčioms pas kūmus, Nau
jiems Metams čia. Augina žmo
gus tris, egzilėje atsiradusius, 
be galo puikius, kaip stebuklė-
lis, vaikus". 

Tai buvo paskutinės (1951 
m.) Savickio Kūčios ir Kalė
dos, šiemetinių švenčių išvaka
rėse jis mirė. Netekome didelio 
talento ir dėl to liūdi visa mū
sų tauta. 

— šv. Pranciškaus Ksavero su bažnyčią. Gruodžio 3 d. Pran 
ranka... &v. Pranciškaus Ksa- ciškaus Ksavero šventėje buvo 
vero rankos relikvija, apkelia- iškilmingai paminėta šio dl-
vusi Ispaniją, Portugaliją ir džiojo misijonieriaus ir Misijų 
daugelį Romos bažnyčių, šio* Globėjo 400 metų mirties su
miš dienomis vėl grąžinta į Ge- kaktis. 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linki visiems 

HOIEL 
1606-1608 So. Halsted St. Tel. TAylor 8-2733 

Chicago 8, 111. 
Savin. S. J. DARGUSH 

^ 

•f 
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LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams I r Draugams 

43rd ST. DRUG STORE 
Prescription Druggists 

K. S. JONAITIS, R. Ph. 

2735 W. 43rd St. Chicago, 111. 
Tel.: VIrginia 7-9695 J 

r ^ 
:Vį, 

i 

Season's Greetings 
from all of us at 

SAFETY MOTORS 
Authorized FORD Dealer 

2300 West 63rd St.. Chicago. 111. 
GRovehill 6-6000 

J? 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS I 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi | namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—lO v.v. 
Šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 41 if> So. Franclsoo. 

Telef. YA 7-1099 

TELEVIZIJOS, RADIO IR 
FONOGRAFAI 

GERA N U O L A I D A 
Garantija —r Išsimokėjiniai 

APARATŲ SUTAISYMAS 
dirbtuv6ee ir namuose atliekamas 
prityrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

.liDflinfl. 
PTCLCVISIOn 
(sales - service) 
3I20S. Halsted- DA-6-6887 

l 

Laimingų Naujų Mefųl 
Linkime Visiems Lietuviams 

• 
V. PREIKŠAS BAKERY 

2457 W. 46 Place Chicago. 111. 
.Tel. VIrginia 7-1250 

s ^ 

LAI NAUJI METAI RfNA PILNI MAIiONAIJS GYVENIMO 810 
NAV.IOM IR PATOGIOM NAMV REIKMENIM IS 
PROGRESS LIETUVI V BENDROVES KRAUTUVES! 

ŠJ mCnes} čia eina inventory ėmimo — Stakų sumažinimo didis išpar
davimas. Kainos numažintos nuo 25% ik 50% ant geriausių baldų 
sotų, kaurų, pečių, televizijos aparatų, radlo, refrlgeratorlų, plovyklų, 
valkam rakandų ir visų kitų namam reikmenų. Lengvus išmokėjimai 
pritaikomi visiems. Trankykite visi sia 

ERDVIĄ IR PATOGIĄ 
SENIAUSIĄ 

LIETUVIŲ BENDROVES 
K R A U T U V Ę 

4181-83 Archer A ve. 
Tel. LAiayette 3-3171 

Brighton Parko kolonijoje 

jęs parašyti prasto kūrinio. -*-
Ta tema buvo ir kitokių at

siliepimų, bet šiandien mes juos 
pamiršime. 

» 
Jo veikalai 

Savickis rašyti pradėjo dar 
prieš Pirmą Pasaulinį karą. Jo 
kūrinių susidarė keletas knygų: 
novelių ir apysakų rinkinys 
„Šventadienio sonetai", „Ties 
augštu sostu"; Rimošiaus 
slapyvardžiu jis rašė savo im
presionistinius kelionių įspū
džius „Kelionės", „Atostogos", 
„Truputis Afrikos". Tuose raš
tuose daug vaizdingumo, pasta
bumo, sąmojaus. Išėjo jo no
velių rinkinys „Raudoni batu
kai", vėliau — „Šventoji Lietu
va", pagaliau didysis jo kūri
nys — „žemė" dega", berods dr. Matulaičiu. 

gerų 200 puslapių. Pavadinta 
labai skaisčiu vardu: „Šarlata
nas". Viskas klojasi mūsų res
publikos pačioje kūrimosi pra
džioje. Su tuo vėjavaikiu esu 
jau prisigrūmęs , pirmąjį 100 
puslapių... 

Apie kitą leidinį rašo: 
— Vokietijoje įduoti karo at

siminimai, tikriau pasakius, už
rašai, pompastišku vardu „Že
mė dega". Taigi, kad ta žemė 
visai nedega. Jau dveji metai 
įteikta knyga, bet užvakar ga
vau iš R. laišką, kuriame be 
ko kito jis rašo „2emės dega" 
fronte — nieko naujo. — 

Savickis norėjo, kad kuris 
nors jo kūrinėlis būtų išspaus
dintas angliškai, tuo reikalu 
ruošėsi užmegsti ryšį su kun. 

• Geriau vėliau, ka|p niekad 
— sako patarlė. Ir po Kalėdų 
galima įteikti dovanėlę, kurią 
pasirinksite J. Karvelio preky
boje, 3249 S. Halsted St., Chi
cago 8, 111. Tel. DA 6-1136. 

o p^fltdblįvi^nlfii 
dpen a savingt account 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

this month 

Gaukit «* į&rm lUtafito fu«nM 
UAtikrimkM taupymai ĮĮMtujĮ 
Turėkit f M j i kai nikiu 

UNIYERSAE SAV1NGS 
AND L0AN ASS0CIATI0N 

IMI 80. HAIJ3TED STREET CHICAGO S. ILLINOIS 
j TtbfeAM: HAymarkei \-29U 

•»»«n**: PlimaffMiIrta antradieniai, ir penktonenfeb m* • ryt. 

http://tb.no
file:///-29U
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=£ DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOTS Trečiadienis, gruodžio 31, 1952 

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE 
JUOZAS BCGA, ChicaRo, 111. 

Seniau prieš N. Metus bū- kabina į kaminą dėl Naujų 
davo daromos mažos Kūčios, Metų. Tėvas gyvuliams veža į 
vadinamos Kūčelės. Valgius gurbus (tvartus) gero pašaro 
dėl Kūčelių, palikdavo Kūčio-!ir prideda pilnus katukus, kad 
se. Kūčelėse valgydavo silkes,' sekančiais metais jo gyvuliai 
spalgenų kisielių, šližikus (klec būtų sotūs. Motina kepa naują 
kelius) su miešimu, kviečius su Į duoną ir ji bus prariekta tik 
miešimu ir plotkeles. Kūčelėse N. Metuose. Naujus Metus turi 
ant stalo šieno nebūdavo ir sutikti visi balti — švarūs, 
valgių mirusiems namiškiams todėl iš vakaro prieš N. Metus 
ant stalo nepalikdavo, kaip tai eina visi i pirtį, 
palkdavo Kūčiose (Deltuva) 

priklauso Chicagos Moterų klū-, 3. Stanaitytė Irma — serga bėjai" UNRRA ir IRO, turėda- Aukas Vargo Mokyklos išlai-,ti perdaug, o kiti niefco. Svar
inu, kuris per Mrs. Kazanaus-' plaučių džiova. Seni nedarbingi mi prieš akis "humanišką" trem kymui geriausiai siųsti per Bal- biausias tremtinių uždavinys 
kiene sušelpė Augustdorfo ir, tėvai. Trūksta maisto. Gabi tinių problemos likvidavimą, | f o Centrą, 105 Grand St., Brook- gelbėti mūsų jaunimą nuo nu-
Memmingeno Vargo Mokyklas,! mokinė, 
be to, mokiniams paramos at-

aiškiau pasakius, norėdami lyn 11, N. Y. 
4. Stanaitytė Hilda — Irmos tremtinius sugrąžinti į bolševi-

siuntė Danys Mikeliūnas (East' sesuo. Materialinė padėtis blo- kų užimtus kraštus, prieš trem-
Chicago), Viktoras. Bulkaitis ga. Tėvai be sveikatos. itinius vedė brutalų bado karą, 
(Omaha), Mrs. Baltrušaitienė 5. Riteris Bruno — didelė šei-j paįvairindami nuolatiniu stovy-
(Los Angeles) ir tyr. Bagdonas, ma. Tėvas serga džiova. Brolis klų kilnojimu ir kitokiu teroru. 
Šita per Balfą gauta parama y-! turi kaulų džiovą. Viso 3 vai-, Tremtiniai buvo maitinami dau-
ra įrodymas, kad Amerikos lie-' kai. Bruno vyriausias. Didelis giausia kukurūziniais miltais ir 
tuviams vargo mokyklų išlaiky-1 skurdas. | kitokiu vištų lesalu. Taip dau-

tautėjimo, prieš kurį daugiau-
Betarpiai mokiniams siųsti I sia atsispirs vargo mokyklos, 

nėra tikslu, nes vieni gali gau- D. V. L. 

r? : ^ 

Senovės lietuvis, gyvenda
mas sunkiai ir vargingai save 
guodėsi: "Ateis Nauji Motai, 
bus geriau, lengviau". 

Įdomumas ir sujudimas Ry
tų Augštaitijoje būdavo iš va
karo prieš N. Metus. Kiekvie
nas — didelis, ar mažas ruoš
davosi gražiai sutikti N. Metus. 
Motina tvarkydavo darbus 
gyv. troboje, o tėvas lauke, 
tvarte ir klojime. Dukterys 
skalbdavo žlugtą, valydavo 
dulkes, blizgindavo indus ir lan 
gus. Visus rūbus išnešdavo ir 
sukabindavo ant tvorų vėdini
mui. Čia labai uoliai darbuoda
vosi vaikai, tikėdamiesi gauti 
dovanų per N. Metus. Prastus 
daiktus ir rūbus išmesdavo iš 
namų, žiūrėdami, kad nieko blo 
go neliktų kitiems metams. 

Vakare prieš eidami gulti, 
žiūri, kad* kišenėse būtų palikta 
pinigų, nes kitaip Nauji Metai 
bus prasti. Motina paruošia 
valgius ir palieka ant stalo, 
kad atėję N. Metai rastų netuš 
čius stalus ir tą patį duotų 
turėt per visus metus. 

Pavalgius vakarienę dar va
landėlę apšneka tuos senus 
metu-; ką gera ir ką bloga jie 
davė, pasiguodė, kad kiti Me
tai viską pataisys, paskiria kas 

j važiuoja atvežti Naujų Metų 
rytoj (į bažnyčią). Vaikai iš
sižioję klausosi, ką vyresnieji 
čia kalba. 

Jaunimas išeina pasišokti 
i prieš N. Metus ir pasveikinti 
savuosius su N. Metais, 
anksti keliasi paskirtieji ir va
žiuoja į bažnyč ą. Grįžę iš baž
nyčios eina j grįčią ir sveikina: 
"sveiki sulaukę Naujųjų Me-

6. Rašalas Jonas — motina giausia atsirado vadinamas 
našlė. Serga džiova. Labilus, bet, "kietasis branduolys", 
gabus vaikas. 

7. Gumuliauskas Algirdas — 
tėvas serga džiova. Keturi ma
ži vaikai. Padėtis labai sunki. 

8. Kalvaitytė Erika —. tėvas 
serga džiova, be to, neturi deši
nės rankos. Padėtis sunki. Viso 
du vaikai. 

9. Remikauskaitė Nijolė. Mo
tina serga džiova. Didelis skur
das. 

10. Sedaitis Gustavas — tė
vas 70 metų, be to, serga džio-

NUO CJŽSUSfcNEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRV ODOS LIGŲ l 

?e. 

mas sudaro svarbų reikalą. Pas
kutiniu laiku Augustdorfo Var
go Mokyklos mokiniams para
mos per kun. J. Pragulbicką at
siuntė Bayonne, N. J., Maldos 
Apaštalavimo Draugija, kuriai 
taip pat priklauso mūsų dėkin
gumas. Šitie pinigai išdalinta 
neturtingiems mokiniams. Rei
kia pasakyti, kad Amerikos lie
tuvių parama paskatino visus 
Augustdorfo lietuvių mokykli
nio amžiaus vaikus lankyti Var
go Mokyklą. Beveik po kiekvie
nos pamokos mokiniams šis tas 
duodama maisto pavidale, todėl 1 va. Motina sveika, 
mokyklos lankymą sutrukdo tik n . Sedaitis Albertas - - Gus-
liga. Vargo Mokyklos lankymas tavo brolis. Albertas kaip ir jo j jSp«i1f?Siina<pe?Sj0in»* He 
yra laisvas mokinių reikalas, to- brolis Gustavas daugiausia spy-. numos AT 
dėl svarbus dalykas mokinius rėsi prieš lietuvišką mokyklą, 
patraukti dovanėlėmis ir pamo- Buvo žymi vokiečių mokyklos į-

kur l e kenč ia nuo 8KNi ; AT 
VIRU tr S K A U l ^ Ų fcAIKDŲ, Ji-
negal i rainiui sSdfitt ir nak t imi s mlf -
goti, noa J'j u>.jlH«n6jUHlos žalzdo* 
niežti tr skauda . Kad pasal in t i tą 
niežėjimą ir skaudėj imą senu a t 
vlrų Ir skaudanč iu žaizdų. UŽdOkltf 
DEGULO Ointment . Jo R y d o m o e 
vpatybCs pa lengvins JuSU skaudėji
mą ir galBslte ra inia i miegoti nak 
l\. Var tok i t e i\ ta ipgi nuo skaudžių 
r ū d y t u m . J ' s tntpgl pasa l ina niežo-

PSORIA8T8 

kų įdomumu. 

Augustdorfo Lietuvių stovyk
lą sudaro tik ligoniai arba naš-

lc j lės su mažais vaikais, kurių 
emigraeiniai balaganai niekur 
nepraleido, todėl ir mokinių 
skurdas yra nepaprastas: jiems 
tenka maitintis tik vokiška nor
ma. 

taką. Dabar viskas pasikeitė.! 
Albertas Vargo Mokyklą lanko 
su dideliu atsidėjimu. Taip pat1 

ir Gustavas. Šitie mokiniai su-1 

daro įrodymą, kad Vargo Moky-1 
klos mums yra naudingos. 

12. Steponaitytė Valerija — 
serga džiova. Motina našlė. 

13. Steponaitytė Margarita — 
Vyresnieji vyrai krečia kami- tų!" Visi jų lauke vienu balsu 

nus. Sode vyrai apgenėja vai- atsako: "Iš Dievo malonės!" 
sinius - medžius, nepalikdami Jie pasveikina visus namiš-
sausų šakų. Tvartuos^ išplau- kius su Naujais Metais ir išsi-
na, iššukuoja karves, aveles ir bučiavę sėdasi prie gerai apk-
arklius, apšvarina tvartų s:e- rautų stalų ir soti naši. 
nas ir sutvarko išnešė mėšlus. Laikotarpis nuo N. Metų iki metai guli ligoninėje su džiova 
Tvartuose pakrato naujo pak- Trijų Karalių vadinosi šventi ir astma. Motina taip pat ligo-
rato. vakarai. Tais vakarais vengda-

Iki N. Metų stengdavosi vis- vo darbo. Jaunimas e na šok-
ką iškulti. Jei dar kas liko ne- t i vakaiais, o seniai, pavalgę 
iškultu, tada klojimo palieka vakariene, ruko pypkes ir sako 
grūdų maišuose, tų grūdų, ku- pasakas. Dainuodavo dainas, 
ne javai liko neiškulti. Tas reiš ,eidavo įvairiausius ratelius, k. 
kė, kad būtų geresnė pakula a. "aguonėlę", "sėjau rūtą, sė-
sekančiais metais. Paprastai jau mėtą", "suktinį" ir kt. 
iki Naujų Metų mažai kas lik- (Deltuva), 
davo neiškulta. Paminėti papročiai gal kai 

Klėtyje pilsto grūdus j visus kam atrodys keisti ir negirdėti, 
aruodus, kad gitais metais ne- bet kad pas mus sako: "Kas 

šalis ten mada, kas žmogus 
ten protas". Lietuva maža, 

bet susigaudyti papročiuose 
yra sunku. 

Valerijos sesuo. Gabi kalboms. 
Vargo mokyklos mokiniai i r ' Didelis skurdas. 

jų padėtis: 14. Balandytė Zita — serga 
. T, c , . „ džiova. Tėvas mirė nuo džiovos. 
1. Kumfertaite Regina — turi 

nugai kaulio džiovą. Gabi ir in
teligentiška mergaitė. Tėvas du 

HUHtabdo 
džiovi odos tr perplyfttma ta rp-
nlrSčlu. J i s Vra- t i n k a m a s va r to t i nuo 
Į ž i ū r a n č i o s tr suskilusios odos. J i s 

v ra gora gyduole nuo visų tsvlrSlnių 
•,doa Ilgu-' I-.EOUJ..O 
Ointment HUtetks Jum 
paga lba nuo nuvar-
guHtų. porSiamu i r 

nlc*tn6lų kojų. Legu-
lo O l n t m r n t y ra pa r 
d u o d a m a s po 75 et., 
$1.25 ir *3.60. P i rk i 
te vais t inėse Chlcago 
tr apyl inkėse ir Mll-
veaukee, a r b a a t -
s iųski te money ordo-
r | 1 — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., diicago 34, I1L 

MUlberry 5-3694 

Gabi mergaitė. 
15. Balandis Edgardas — Zi

tos brolis. Serga džiova. Du 
metu gulėjo ligoninėje, todėl ge
riau kalba vokiškai kaip lietu-, 
viškai. Lietuvių mokyklą lanko 
noriai. Daro gerą pažangą. 

Reikia pasakyti, kad šitie mo
kiniai ir kiti jų šeimos nariai i 

pasiliko Lietuvo- džiovą gavo 1946 — 1948 metų j 
1 laikotarpy, kada tremtinių "glo-. 

nis. 
2. Paltarokaitė Birutė — ma 

7 a kraujy at ė. Jtarimas džiova 
Sveikatos stovis blogas. Net vo 
kiečiai pripažino "Unterernah 
rung". Tėvas 
je. 

S O P H I E BARČUS 
I š W G E S Stoties — B a n g a 1»00 

PIRMAI) . Iki P E N K T A D . 
8:45 Ik t 0:«0 vai . ry te 

ŠKSTAI>. K::tO ikt 9:«0 ry t e 
M FTV VISUOS VAKAUrf tKOS 

Kš tos p a t s tot ies l ' IRMADTKNIO 
vaka ro nuo 7 ik i 8 vai . 

RADIO PROGRAMA 
7121- KO. RQCkWTEIJi ST. 

ChioHRO 29, 111. l l l ' .mloek- 4-2418 

H.SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago, 111. 
Vidury b loko t a r p 47th Ir 46th St. 

MES APRENGSIME JUS NUO 
PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

Turime naujausių mada kostiu
mu, palty ir švarkų su šiltais 
pamušalais. 

Apsirūpinkite rudens sezonui 

naujais rudeniniais rūbais, ku

riu turime tikrai dideli pasi

rinkimą. 

Čia galite susikalbėti gimtąja 
Hetuvlu kalba. 

Jūsų pa togumui , krautuvC yra a t 
d a r a Ir sekmadien ia i s n u o 0:30 iki 

U-t ros va landos po pietų. 

DUODAME LENGVIEMS 
lSSIMOKfiJlMAMS 

Neimame jokio nuošimčio 
už išsimokejimus 

H. S E I G A N 
4S22 So. Ashland Avenue — Tel. YArds 7-1272 

CHICAGO ILLH401S 

^ : 4> 
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būtų tušti aruodai. Žiūri, kad 
kamine būtų lašinių, ir kt. mė
sų, o jei nėra kaikurie net sko 
Imasi pas kaimyną ir tuojau 

\11GUSTIMIRF0 VARGO MOKYKLA 

SOTUS ALKANAM PADEKI 
Ail> OVKKSKAS, Ine., 3183 K. Ha ls ted St., Chlcago 8, te l . DA. 6-3850 
Rendrovfl s iunčia rnal.sto s iun t in ius J Vokietiją Ir k t tus k raš tus , 18-
KkyniH SSKS P r i s t a tymas t r u n k a ap ie 17 d., nos gruntiniai s iunč iami 
iš Kumpos sandflUij. Pi lnas d r a u d i m a s . Heikal. pi lno siunt . sąrašo. 

Siunt inys N r. 3 — $«.*20 
4 sv. rūkyti} lašiniu 

:' sv. kiaul iniu tauku, 
J sv. m a r g a r i n o 
1 sv. k iaul ienos ingsoa 

^ : 

i 

Augustdorfo Lietuvių Vargo suvokietėjimui. Kito kelio nėra. 
Mokykla, kurią dabar sudaro 15 15 Augustdorfo lietuvių moki-
mokinių, atidaryta 1952 metų nių yra laimėta lietuviškumui; 
gegužės mėnesį. Pamokos daro- nors jie ir lanko vokiečių pra-j $ 
mos tris kartus per savaitę. Yra džios mokyklą, o lietuviškų pa-
dvi mokinių grupės: vyresnįjį. mokų turi tik tris per savaitę, 
kursą, kuriam dėstoma lietuvių bet vokiškumui jie nepasiduo-
kalba, Lietuvos istorija ir geo-'da. Lietuvišką Vargo Mokyklą 
grafija, sudaro penktų-aštuntų jie lanko su dideliu noru. Var-
mokslo metų 7 mokiniai, o jau- go Mokykla yra kaip lietus ant 
nesnįjį daugiausia pirmamečiai 
arba antrameeiai 8 mokiniai. 

Prieš Vaigo Mokyklos atida
rymą buvo jaučiamas gana žy
mus mokinių apvokietėjimas. 
Dabai' jis pranyko. Vyresnieji 
mokiniai kitais metais pasiryžę 
stoti į Diepholzo lietuvių gim
naziją. Reikia pasakyti, kad 
Lietuvių Vargo Mokyklos yra 
lietuviškumo židiniai, kurie pa
jėgia atsispirti lietuvių vaikų 

Siunt inys Nr. 12 — $<>. 10 
i! sv. rūkytų lašinlij 
•J s v. kiaul iniu tanki] 
I sv. degintos kavos 
I sv. kakavos 
I sv. šokolado 
- sv. enk raus 

Siunt inys Nr. 10 — $l>.»r» 
4 sv. r ū k y t u lašiniu 
- sv. k iaul iniu tauki] 

J sv. m a r g a r i n o 
l sv. degintos kavos 
U sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
4 Vį sv. c u k r a u s 
2 gaba la i tua le t in io muilo 
Siunt inys N r. «-7 
I (i sv. c u k r a u s $l!.f><> 
m sv. b. kviet. mil tu $2.50 
9 sv. gryn. kiaul . t aukų $f>.25 

!£= R 

sausos dirvos ten mokiniai 
pasijunta tarp savųjų. 

Beveik ligi gruodžio mėnesio 
Augustdorfo Vargo Mokyklą iš
laikė pats mokytojas. Dabar 
mokiniams paramos, kuri, žino-

i ma, nėra pakankama, suteikia 
,Balfas. Didelis Augustdorfo 
Vargo Mokyklos dėkingumas 

PERKRAUSTAU BALIU S 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILG/> PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. RockwelI Street 

C H I C A G O 29. ILL. 
Tel. WAIbrook 5-9200 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PKRKRAUSTYMUS 
ir įvairiŲ daiktu perkraustymu* 

Taip pat pe rs iunč iame j užHlenj 
pakioteliun įva i raus mainto 

KiPiplin: 
2554 SO. HALSTED STRKKT 

Tel. DAnubfl 6-3245 

Kiekvieną algos diena pasidėkit 
sau pirma. Taupykit pas mus. 
Uždirbk it gerą pelną su Ap
draustu Saugumu. 

PIERZYNSKI, Sccretary 

CONTINENTAL 
SAV1NGS and LOAN ASS^CIATION 

1559 SOUTH PAULINA ST. YArds 7-0145-6 
L i ^ 

Dienraščio "DRAUGO" Bendradarbiu Klubas 
— R u o š i a — 

ROMANO PREMIJOS VAKARĄ 
Sekmad.. Sausio 4 d., 1953 m., 4:00 vai. vak. 

S O K O L 
2345 S. Kedzie Avc. 

S A L Ė J E 
Chicago, Illinois 

Staigmena — naujo "DRAUGO" romano $1.000.00 premi
jos laimėtojo pasirodymas. Bus skaitoma ištraukos iš naujojo 
romano. 

tf 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. Vittaiš&'tf»* ir 

(* r i galiūnai 4M- Lazauskienės 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAIumet 5-9339 
Pr i imami mokin ia i , p i rmad. , antr&d., 
tiPėiail. ir penk tad . nuo 5 v. Iki 8 v v. 

1 1 1 3?-~. 

1952 
NAUJI PLYMOUTH'AI 

Pristatomi ui $1,683,00 
Su visais taksais 

Važiuokite 6952 m. 

GHRYSLER'IU su 180 
arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ U8 ŽEMAS KAINAS 
Lengvo* i.Mimkrjimn Hąlygos, Toialngas nemokaoian pataruavlman leidiraamn Ir apdraudaL 

iEail%eksis MoAor Sales* Inc. 
j 1030 AKCUEfi AVE., CHICAGO 32, UJU 

'.M' mvtm 
Telel. Vlrglnla 1-1515 

Atvyksta garsusis Br. Budriūno Kvartetas iš Detroit, Mich., 
išpildys vakaro koncertinę dalį. ISkilmese dalyvaus ir sveikins 
romano premijos mecenato "Čiurlionio" ansamblio atstovai: 
Maestro filionsas Mikulskis )t pirm. Ed. Karnenas. 

Premijuoto romano ištraukas skaitys akt. Stasys Pilka. 
Po koncerto bus šokiai K. SHiuitO orkestrui griežiant. 
Įžanga tik $1.50. Išvengimui susigrūdimo prie durų bilie

tai gaunami iš anksto "Draugo" Raštinėje. 

w 

l 

# 
M i 
•m 

- r — 
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LaimngiĮ Naujų Metų visiems! 
Korespondentų Klubas reiškia čiumi. Raginame visus skaity-

nuoširdžią padėką visiems bend tojus būti "spaudos apaštalais", 
radarbiams už nenuilstamą spau raginti savo ar t imus ir pažįsta-
dos darbą ir yra pasiryžęs ir 
per 1953 metus vėl teikti ko 

mus užsiprenumeruoti "Drau
gą", kuris teikia naujausias llc-

kytojai, tėvai ir mokiniai. Ma- j įvyks ukrainiečių salėje (Uk-
žieji programos dalyviai negaile ' rainian National Temple), Mar^ 

ac 

daugiausia žinių "Draugo" skai , tuviškas žinias. Kas nori - - ga-
tytojams. Koresp. Klubas taip-1 Ii užsisakyti tik tos dienos 
gi žada patobulinti Detroito ži- "Draugą", kuriame telpa Det 
nių kampelį. Koresp. Klubas 
sveikina visus "Draugo" skai
tytojus ir linki laimingų 1953 
m. Kaip žinote, spaudos dar
bas yra begaliniai didelis ir su 

roito, žinios. Pa tar iama užpre
numeruoti "Draugą" kaip do
vaną savo pažįstamiems. Ed-
ward ir Ann Salas duoda gerą 

mais: čia drąsūs, gabūs vaidin-
pavyzdį ,nes Kalėdoms užpre-

rinkti žinias keliems asmenims ' numeravo "Draugą" josios mo-
• i \K~r, r ^ ™ i ; ^ MwVinin« ' toiai, deklamatoriai, šokėjai so 

gana sunkoka ,tad visi skaityto ( t inai Mrs. Caroline Nycnolas. u J • *_._.J._^. _,_„:„ 
jai maloniai prašomi teikti žinu
tes. Kad ir mažiausia žiuntė, 

jo savo laisvalaikio ir rinkdavo
si repeticijoms net sekmadie
niais. 

Buvo suvaidintas kalėdinis 
vaizdelis "Spindėkite žvaigž
dės" ,kurį parašė rašytoja ir 
šios mokyklos mokytoja Alė 
Rūta Nakaitė - Arbačiauskienė. 
J i ta ip pa t vaizdelį režisavo ir 
tvarkė mažųjų šokius scenoje. 

Vaizdelis parodė būdingus mo 
mentus iš kalėdinio meto Lie
tuvoje. Buvo daug dainų ir 
liaudies šokis "Kalvelis". Vei
kalėlyje sutilpo ir deklamacijos 
beį gražus "Žvaigždelių bale
tas" . Viską atliko šeštadieninės 
mokyklos mokiniai, kurių net 
apie 50 dalyvavo vaizdelio pa
statyme. Ta jaunoji lietuvių ko j V i l n i a u s K r a š t o Lietuvių Sąjun-
lonija pasižymi įvairiais gabu- I Q g D c t r o i t o skyriaus visuotinis 

tin ir Michigan. Pradžia 7:30 
vai. vak. 

Programoje linksmi kupletai, 
muzika, dainos ir Detroito skau
tų pasirodymas Naujųjų Metų 
išvakarėse. 

Veiks tur t ingas bufetas su 
įvairiais užkandžiais ir gėri
mais, kokiams gros puikus or
kestras. 

Svečių patogumui bus pareng 
ta ribotas skaičius atskirų sta
liukų, kuriuos galima užsisaky
ti telefonu TA 6-2472 pas Pata-

miltono lietuvių dramos teat- rintieji būti nariais kviečiami į i Monika ir Adomas Salas (Sa 
ras "Aukuras" suvaidins trijų ! susirinkime. ! larevičiai) mini vedybinio gy-
veiktmų komediją "Pirmas 
Skambutis". Vaidinimo pradžia 
7 vai. vak. Po vaidinimo šokiai 
ir skanus bufetas. Nauja WLB 
1953 m. valdyba: pirm. Petr 

Hamtramcko Piliečių Klubas 
ruošia parengimą sausio 24 d. 

Matas Šimonis, Koresp. Klu
bo pirmininkas, ir jo žmona 
Ona mini gimtadienius. Alice 

Januška, vicepirm. P. Edvardas R e p s h y s ir Helen ir VValtor Mal 
Zatorskis, sekr. Julius Sinkevi 
čius, iždininkas Juozas Razaus-
kas ir parengimų tvarkytojas 
Albinas Tautkevičius. 

Koresp. Klubas ir visas Det
roitas sveikina lietuvį futboli
ninką Vincą Banionį, narį Dct-
roit Lions komandos, kuri lai 

lon taipgi mini gimtadienius. 

venimo sukaktį. Adomas taipgi 
mini ir gimtadienį. Karolina 
Yurgutis mini gimtadienį. 

Kun. Juozas Kluonius, kiek 
laike dirbęs Ypsilanti, Mich.. vo 
kiečių parapijoje .perkeltas į 
Bay City, Mich. 

lauską ir Končių krautuvėje bei m c j 0 pasaulinį čempionatą pra-
"Neringos" knygyne. A. L. B. 

IŠRINKO N A U J £ VALDYBA 

Š. 

eitą sekmadienį, kai supliekė 
Cleveland Browns 17:7. 

Katalikų Veteranų i.Alinis 
m. gruodžio 11 d. įvyko I susirinkimas šaukiamas sausio 

5 d. 8 vai. vak. Veterans Memo-
rial Building. Visi nariai ir no-

bet liečianti Detroitą — rašyki
te. Jeigu turi te ką įdomesnio — 
kreipkitės į Korespondentų Klu 
bą laišku arba telefonais. Ko 
respondentų Klubas taipgi svei-Į svetainės salėje Įvyko Detro' to 
kiną visą "Draugo" štabą, reikš | lietuvių šeštadieninės mokyklos 
damas padėką už bendradarbia- I mokinių kalėdinės eglutės va-
vimą per visus praeitus metus, karas . 
Linkime "Draugui" tobulėti tu- j Šiam vakarui ilgai ir stropiai 
riniu ir stiprėti skaitytojų skai-1 ruošėsi mokykla, lygiai visi: mo 

lo ir grupėje, dainininkai, planis-
V D A M T V A t a ' ' smuikininkai ir net Kalėdų 
IV n , {J IM 1 IV. r \ Senelis — irgi mokinys. Veika-

LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINES lėlis buvo labai gražiai suvai-
MOKYKLOS VAKARAS dintas; vaikų kostiumai: Min-

Gruodžio 27 d. buv. lietuvių tis, Eglutė, Angelas, žvaigždu-
tės, šokėjai buvo rūpestingai 
ir dailiai pritaikinti. 

Mergaičių chorą mokė ir ve-

metinis narių susirinkimas. Šia 
me susirinkime buvo renkama 
nauja valdyba 1953 m. Valdy
ba išrinkta iš 3 narių ir 2 kan
didatų. Valdybą sudaro: pirmi
ninkas Albertas Misiūnas, sekre 
torius Juozas Lekas ir iždinin
kas Kazys Veikut's 

STAMBI AUKA 
Dievo Apvaizdos parapijos 

klebonas kun. Juozas Cižauskas 
įteikė vietiniam Balfo skyriui 
$180 auką. 

Pinigai buvo surinkti iš para-
piečių, kaip kalėdinė dovana pa
silikusiems Europoje lietuviu
kams ir seneliams. 

Skyriaus valdyba nuoširdžiai 

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ U! 
Linkime savo klientams, kurie taip uoliai rėme 
per 1952 metus ir tikimės, kad dar nuoširdžiau 

bendrausime) ir ateinančiais 1953 metais 

SHERMANS, INC. 
Vyraujanti rūbu krautuve vyrams, Town of Lake 

kolonijoje 
4648-50 So. Ashland A ve. prie 47th St. 

dė mok. St. Sližys; techniškus 
vakaro reikalus tvarkė mokyk-
Los vedėjas K. Gogelis, tėvų ko
miteto pirmininkas A. Januške
vičius, vicepirm. St. Garliaus-
kas ir narė p. Vaičiūnienė. 

Publikos prisirinko pilna salė 
ir su dėmesiu sekė mažus ar
t istus ir negailėjo katučių. V a - į d ė k o j a k i e b o n u i ' i r visiems au 
karo pasisekimas buvo didelis j kotojams už gražią auką. 
ir vakaro įspūdis labai gražus, j 

Žodį tarė mokytoja A. Arba- \ B a , f o 7 6 Skyrius 
čiauskienė, mok. K. Gogelis ir 
A. Januškevičius. K. Gogelis T R U M P A I 
dėkojo tėvams už mokyklos pa- i VVindsoro Lietuvių Bendruo-
ramą ir atsisveikino, nes dėl su . menė sausio 10 d. ruošia paren-
sidėjusių asmeniškų aplinkybių gimą VVindsore, Kroatų salėje, 
pasitraukia iš mokyklos vedėjo 2520 Seminole, VVindsor. Ha-
pareigų. , 

^ : 

# 

Programai besibaigiant, sce-
non atėjo " t ik ras" Kalėdų Se
nelis didžiausiu maišu dovanų 
nešinas. Visi vaikai, buvę tame 
vakare, gavo gražių dovanų. 
Kiekvienas jų skubėjo žiūrėti, 
ką jam atnešė Kalėdų Senelis. 

J* o to buvo šokiai, mažų ir di
delių vaišinimasis bufete. 

Tos gražios dienos vakaras 
buvo praėjęs su mintimi, kuria, 
deklamavo scenoje mažieji ar-

Sf t istai: "Leįsk mums, Dieve, su-! 
a^ laukti laisvų K'ilėdų mūsų bran

gioje tėvynėje*'. 
M. GHaudicnė 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

Š. m. gruodžio 31 d. A. L. B. 
Radijo Klubas rengia Naujų 
Metų sutikimo vakarą. Vakaras 

GREETINGS TO ALL 

FRIENDS 

OUR 

SOPHIE BARČUS, 
L I E T U V I Š K Ų R A D I J O P R O G R A M Ų V E D Ė J A , 

l inki v i s i ems d r a u g a m s , r ė m ė j a m s ir r ad i j o k l a u s y t o 
j a m s Lini s m ų i r L a i m i n g ų N A U J Ų J Ų 1953 M E T Ų . 
T A I P G I K V I E Č I A V I S U S D A L Y V A U T I 

Sophie Barčus 20-ties metų 

Radijo Jubiliejiniame Vakare, 
kuris įvyks 1953 m. Sausio 25 d., Sakalų salėje 

aered lleart Church 
MSGR. M. H. ABRAHAM 

1001 W. 8th St. 

MICH. CITY, Ind. 

NEW YEAR GREETINGS TO 
ALL OUR FRTENDS AND 

PATRONS 

kiibik South Side 
Hardware 
1908 Franklin 

Tel. 6-0355 
MICH. CITY, Ind. 

PATS GERIAUSIAS 
LAIKAS DABAR 

Nusipirkti (iIKĄ 
vartotą automobilį 

1951 BUICK Riviera, 
Dynaflow $2345.00 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $2245.00 

1951 BUICK 4 door $1995.00 
1951 CHEVROLET 

2 door $1595.00 
1951 FORD V-8 

2 door $1545.00 

1950 BUICK 4 door* 
Dynaflow $1595.00 

1949 BUICK 4 door 
Dynaflow $1395.00 

1949 BUICK 4 door $1295.00 

1949 PONTIAC "6" 
Club Coupe $1145.00 

1949 DODGE 4 door $895.00 

1948 BUICK 4 door $1045.00 

1948 BUICK 2 door . . $995.00 
1948 CHEVROLET 

Club Coupe $795.00 
1948 OLDSMOBILE 

4 door, Hydra-Matic $895.00 
1948 NASH "600" 

Coupe $595.00 
1947 ĘUICK 2 door . . $795.00 
1947 BUICK 4 door . . $645.00 
1947 KAISER 4 door $695.00 
1947 PACKARD 4 door $505.00 
1946 BUICK 4 door . . $625.00 
1946 DE SOTO 

Club Coupe $595.00 
1946 MERCURY 

Club Coupe $545.00 
Turime taip pat didelį 

pasirinkimą naujų BUICK 

MILDA BUICK 
SALES 

907 West 35th Street 
LAfayette 3-2022 

ALBERTS numuša baldą kainas! 
pasako}*, to* boro laikai kada ui doleri ftlima bova 

pirkti daug dmirun kaip iiandien! Todėl mums tikrai malonu pa-
•Mkott atoos bailus, kurių kalnas neįmanoma padvigubinti, siomia 
kainonda, kurios buvo "anais gerais laika**, fflsaktta 
ar fcitikJnsitH 

•OTA 
KAKTĮ . I/>YA 

Sof a-Lom Miego jimui 
rniBifitsnnirfr^ m sunkiųjų 

ssst puikaus daibo jrfanų. Parinkta 
durbturių kas spalvttfiauala ir praktia-

Jūs turfadte daug daug metų 

« f *™ v / v a i i> 

• '^.žfftft* ej 

džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
U pavaizduotų pavyzdžių, fkšmhmm 
sa aukštesnėmis atramomis. 

LIETUVIS ST ANUBY RkMRim, VFTrKJAS 

kasdien 9 iki 6, pirmad. ir k et v. vak. Sek nuuUeai 11 r. fld I 

F 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

L i n k i u V i s i e m s S a v o K o s t u m e r i a m s i r D r a u g a m s 

TELSER'S JEVVELRY 
Veikia nuo 191? metų 

2205 W. Cermak Rd. Tel- VIrginia 7-7796 
Deimantai, Laikrodžiai, Radio, Television 

Ir Elektros Reikmenys 

^ i 

y/ 

& ^ 

Apdrausti taupymai Kauna %xk 0, o 
mokama 

*iuo 
laiku 

a Kiekvienu sutsUnitn yru uintraustu iki $10.000 
a Taupykite paštu 
a Taupymui gauti prieš 10-ta šio meneski 

gaus nuošimtį nuo I-mos. 

HAVVTHORNE SAVINGS AND L0AN ASS0CIATI0N 
301 S. Hau tho rne Blvd. 

HA\VTHOIl.\i: (Ii. A. County) CAL1F. Dept. 6 
Kncloflftd plcaae t ind chock or inoiicy order for $-'5 or niorc to opon 
iin uccount ii> niy name. 

Namo 
A d d m 

Ci ty 

• • • • • • • 

^ : •3 
PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 

AND IOAN ASSOCIATION 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Prei. -Tel. VI rglnlo 7-7747 
Savingt Intured lo $10,000 by F. S. L. I. C 

•= ^ 

•Ss 
r ^ 

DAUG DŽIAUGSMO IR LAIMES LINKI 
SAVO PIRKĖJAMS 

NAUJŲJŲ 1953 METŲ PROGA 

S'IAII ilAKKRY 
savininkas ALEKSAS GAIDJURGIS 

7*8 W. 31st St. Telef. CAlumct 5-2173 
M M M I 

^ - • • * - "--~ 'i • • • i . . t • •!.• — J'h^ 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
Valdyba ir Direktoriai tar iame širdingą ačiū visiems mūsų taupytojams ir skolininkams už paramą ir ko
operaciją 1952 metu bėgyje. Prašome ir toliau mus remti, pa tar iant draugams pasidėti taupomus pinigus 
j CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION, kuri daugiau negu 28 metai saugiai ir teisingai teikia lie. 
tuviams teisingą ir naudingą finansinį patarnavimą. 
CHICAGO SAVINGS yra Marąuette Parke , vienoje gražiausių Chicagos lietuvių kolonijų. Šioje miesto 
dalyje ji y ra viena smarkiausiai augančių taupymo bendrovių. Pas mus visų taupomi pinigai y ra pilnai 
apdrausti iki $10,000 by agency of the United States Government. CHICAGO SAVINGS savo taupyto
jams visada išmoka aukštą dividendą. 

Kviečiame atsilankyti ir pamatyt i mūsų raštinę, išpuoštą Ka-

ledy eglutfimis. Mačiusieji tvirt ina, jog tai y ra viena puikiausiai 

išpuoštų taupymo bendrovių. 

Mūsų turto yra daugiau negu $10,300,000.00 

CHICAGO SAVINGS 

Pradedant šeštadieniu, gruodžio 20 dieną,, veltui bus duodami 
Porky Pig bankučiai, saldainiai ir kitokios dovanos vaikams, 
atėjusiems su tėvais. Suaugusieji veltui gaus dovanų, jei at ida
rys naują sąskaitą. 

6234 SOUTH WESTERN AVE. CHICAGO 
JOHN PAKEL, President 

Phone GRovehill 6-7575 

I I t T T I T \ / T Č W A I C T A T f A ValandoB: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 po pietų. Ket-
L l C 1 U V l o t V / \ J O 1 r \ l A J r \ virtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vak. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 p.p. 
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f* DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, gruodžio 31, 1952 

LAIMINGŲ NAUJŲ METU 
mūsų lietuviams pažįstamiems 

Ir prieteliams 
Smagiam praleidimui laiko 

užeikit pas 

JOE and ANN'S TAVERN 
3559 South Union 

VIrginia 7-8407 

SEASON'S GREETINGS, from 

Millie & Helen's 
FRENCH FRIED SHRIMP 

Fish — Chips & Chlcken Dlnnera 
Ordera to take Out 4 P.M. to 1 A. M. 
Frl. & Sat. — 4 P. M. to 2 P. M. 

3148 W. LAKE STREET 
NEvada 8-4078 

ŠVENČIŲ PROGA 

sveikiname visus mūsų draugus 

EDWARD HINES 
IUMBER CO. 

25 Yatds in 

Chicago & Suburbs 

UNKIME LINKSMŲ ŠVENČIŲ 

Garrick Furniture Co. 
1100S.Wabashflve. 

Tel.: WEbster 9-3523 
JOHN PAUKŠTIS. Manaper 
I.ainiinRij N'nuJu Motu lietuviams 

draugams ir klljentaina 
Peko irime už jflsų praeitą parama 
A F ™ F R KWV*m K — F 

8AI/TO and SERVICE 
4391 So. Archer Avcnue 

Kaiser - Frazer 

• - - • J- " . , . • , . .11 I I I ,111111,'! < I I I IHnifTJ " = * S = g g ~ g - W U-l.' ' I ' l . l ' l .." I ' ĮilLiflI L Jll I - M I I I I , • • M ' •» III ' I I ' J i m. I , I »l i • • • ,,• • . . 

Stony Brook,N.Y. i CLASSlFIED ANLV HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
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IŠNUOMUOJAMA 
IŠNUOMOJAMI atskiri miegamieji 
kambariai. Galimybe naudotis bend
ra virtuve. 

3261 S. Halsted St. 
MARQl'ETTE P A R K E 

Iftnuomoinmas didelis mleg. kamb., 
apstatytas gražiais baldais. Galima 
naudotis virtuve. 

7212 S. Troy St. 

VVAlbrook ft-7888 

Isnuom. didelis ' Šviesus kambarys 
dviem asmenim arba mažesnis vie
nam. 

19S4 g. 48 Conrt, Cicero, III. 
Tel. OLymplu 2-7000 

l'KAM'SIĮMAS 

BALFUI $400.00 IR 696 SV. 
RŪBŲ 

Balfo 120 skyrius, įsikūręs 
1940 m. Stony Brook, L. L, dirb
damas šalpos darbą, kartu vei
kia ir kultūrinėj srity. Skyrius 
ypatingai gražiai pasireiškė dar 
bu nuo praeitų metų, kai čia pa
stoviai apsigyveno keli buvę 
tremtiniai lietuviai. Jie įsijungė 
į gražų šalpos darbą. 

Balfo 120 skyrius per viene
rius metus laiko surengė lietu
viškų filmų vakarą, Joninių lau
žą ,dvi socialines pramogas ir 
pravedė dvi pinigines ir rūbų bei 
avalynės rinkliavas. 

Prieš Kalėdų šventes buvo 
pravesta piniginė rinkliava. Joje 
daugiausia dirbo Stefanija Ku- j KLAUSYKITE • 

££.*££JSAK£ Lm™*N MEL0DIES 
su Beniu čeponiu surinko $64.00. 
Eugenijus Kazaėenka $15.00, 
Stela Augūnienė su Birute Tru-
kiene $4.00. 

Rūbų bei avalynės surinko ir 
i Balfo Centro sandėli Brooklyne 
pristatė 696 ąvarus. 

Ypač verta dėmesio St. Ru
sienė. Ji aplankė savo paž|stamų 
daug kitataučių gydytojų, kurie 
nė vienas neatsisakė aukoti. Tuo 
būdu ji vargstantiems tremti
niams iš kitataučių gavo daugiau 
sia pagalbos. 

PROGOS OPPRTUNITIES 

Batų taisymo dirbtuve* mr labai ge
ras i>lznis; 2 Vyrams moderniška dlrb 
tuvė; gyvenamas butas gali būti gau 
namas tam pačiam name Iki gruo
džio 30-tos. Jei jfls plrkslte sla dirb
tuve, JQsg ateiti* bua saugi. Prie
žastis pardavimui — Ilga Ir sūnus 
partneris kariuomenėje. Chicago 
Helghts Shoo Uepair Slmp, 1&V4 
Illinois St. 35 min. pietuose nuo Chl-
cagos miesto ant Halsted St. 

REAL ESTATE 

STOTIM YVPAG BANGA lofiO KIL. 
Khk\ l«na sekimui. 8:OO—3:S0 

(Detroit laiku) 

REIKALAIS KREIPKITĖS 
15 7.", 0 1 ,esu re A ve. 
Detroit L'7. Mich. 

Tel. liKnnduuy 8-232-1 

SKyllne 

BUSINESS 

4-3013 

SERVICES 

SKELBKITES "DRAUGE" 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
LONGINES. W1TTNAUER, BULOVĄ 
Ir kt. šveicariški laikrodžiai tikrai 

žemomis kainomis. 
3156 W. 23rd St. Tel. YA 7-0841 
DARBO VAL.: 8-2:30 Ir 4-8 v. v. 
destauionlals 10-2:30 Ir 4-8 v. v. 

SIUVAMOS MASINOS 
Ir 

RASOM. MAŠINĖLĖS 
gaunamos geriausiomis «ąĮyfromla_ 

Savininkas parduoda Soutb Shore 
12-3 kamb. apstatytus butus su pri-
vatlSkorn voniom ir virtuvėms. 8 
autom, garažas; „Kewane«" katilas 
su „stoker" apSlld.; pajamos $16.260 
metama: ąrtl 7l-rnos Ir Jefffiry I. C. 
stoties, "arti prie Jackson Park'o ir 
Lake park'o. Kaina $68.600-121.000 
grynais pinigais jinoketl. Skubiam 
pardavimui. Saukite: ESsex ft-8087 

Moderniškas 20 būtų geltony plytų "L" 
stiliaus namas; 25 m. senumo; įstatyto* 
vonios; Pajamos $12,865; kaina $79,500; 
ištisas rūsys; garažas 711 N. Ridgeway 
$13,500, $3,500 jmokėti; 2 butų murinu 
namas; 2-6 kamb.; pajamos $76.90 plius 
6 kamb. Tuojaus galima užimti $17,500. 

Evangelist Reahy & Mortgage Co. 
3838 W. Chicago Ave. DIckens 2-6655 

1 i i i 11 i — » — 

4 kamb. mūrinis „cottage" arti 32nd 
St. ir Hamlin. $11,500. Gerame Sto
vyje. Naujai dekoruotas. Kokline vlr-
tuvS, pilnas rOsys, centrallnls apšil
dymas. Užimti galima už 60 dienų. 
Savininkas. 

BIshop 7-1091 

Pardavimui: Dvi krautuves, karstu 
vand. apilld., 2 butai — vienas 6 
kamb., antras 3 kamb., 2 autom, ga
ražas, virs $200 \ men. pajamų. Kai
na $17,000. 

248A S. Oakley Ave. 

Parduoda del silpnos sveikatos. ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1046 gavln!nka8 paTduoda 8 kamb. rezl-

Perka, taiso, elektrifikuoja 

LAIMINOI/ NAUJŲ METU 
mflau lietuviams draugams ir klljcn-
tama. Pėkoiame už jūsų praeita pa

rama, tikimča padėsite ir ateityje 
COOK COIJNTY AUTO 

DISTRIBUTORS, Inc. 
1340 YVest 63rd St. VVAlbrook 5-3700 

(Goriausi vartoti automobiliai) 

Š V E N Č I Ų S V E I K I N I M A I 

n»iO 

Balfo 120 skyriuje yra 25 na
riai. Jo pirmininku yra Benis Če
ponis, gyvenąs St. James, sek
retorė Pranė Lapienė, Stony 
Brook, ir iždininkas Eugenijus 
Kazačenka. 

Boston, Mass. 
ŠIS TAS APIE BOSTONE 

GYVENANČIUS ATEIVIUS 

f 
PRIESINVENTORINIS 

I Š P A R D A V I M A S 

^ 

P. Joseph F. Dawney, vedėjas 
U. S. Bureau of the Census, pa
skelbė statistiką apie Bostono gy 
ventojus nuo 1930 iki 1950 me
tų. Cia kalbama tik apie baltuo
sius ateivius. 

1950 metais Bostone gyveno 
0 144,092 baltieji žmonės ateiviai, 

516 s. KOLMAR AVENUE i t a i yra' žr«onės, kurie gyvena 
NEvada 8-0492 ' Bostone, bet yra gimę užsienyje, 

gimę ne Amerikoje. { šitą skai-
ViHiems mano draugams 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

DR. AGNĖS L. KARWOSKI 
Gyneoology and Obstetrlos 
2100 WEST 35th STREET 

VIrginia 7-3355 

LINKI M K LINK8MU ŠVENČIŲ! 

K W A K 
i 

APPLIANCE and 
FURNITURE CO. 

4624 S. Ashland Ave. 
Tel. YArds 7-9555 

A H A P P Y N E W Y E A R ! 

FAMOUS LUBRICANTS Inc. 
124 WEST'47th STREET 

BOulevard 8-2555 

Motorlife — Gearllfe — Chassillfe 

LAIMINGŲ N A U J Ų M E T Ų 
mūsų lietuviams kostumeriams 

ir prieteliams 

BRANDT^S TAVERN 
5131 W. 95th St. Routes 12-20 vykusiųjų skaičius smarkiai su 

Oak Lawn 9331 
Ačiū jums už paramą praeityje 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems lietuviams kostumeriams 

ir pažystamiems 
Ačiū už JŪSŲ paramą praeityje ir tikimės 

jos susilaukti ir ateityje 
MR. and MRS. CHAS. 

GOLDMAN and FAMILY 
3303 So. Halsted St. YArds 7-2222 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsų lietuviams pažįstamiems 

ir prieteliams 
AL PAYNE MOTORS 

305 W. l l l th Street 
Hllltop 5-2600 

Ačiū jums už paramą praeityje 
LAIMINGŲ N A U J Ų METŲ 

AČiū jums u i paramą praeityje 

VVEST SIDE BUICK 
INC. 

4666 W..Washington Blvd. 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 

n u o 

KUNIGŲ IR SESELIŲ 
St. Davids parapijos 

Čių neįtraukiami jų čia, Ameri
koje, gimę vaikai. 

Jdomu pažiūrėti j skaičius, ku 
rie parodo, kiek žmonių atvyko 
iš to ar kito krašto. 

Pagal tą statistiką iš Lietuvos 
atvyko 4,530, iš Lenkijos — 
5,918, iš Vokietijos —- 3,289, iš 
Austrijos — 1,506, iš Švedijos 
— 2,533, iš Graikijos — 2,863, 
iš Anglijos — 5,396, iš Airijos 
— 25,315, iš Kanados — 27,559 
ir iš U. S. S. R. 21,686. 

Yra žmonių ir kitokių tauty
bių, bet jų kiekvienos skaičius 
neprašoksta 1,000. 

Bet kokiu būdu galėjo iš U. S. 
S. R. atvykti į Bostoną tiek 
žmonių, būtent 21,686. 

šį dalyką galima aiškinti tik 
tokiu būdu, kad tas skaičius su
darytas iš visų tų lietuvių ir len
kų, kurie yra gimę savo tėvynė
je, kuri tuo laiku priklausė Ru
sijai. Tokiu būdu iš U.S.S.R. at-

mažėja, o lietuvių ir kitų skai
čius padidėja. 

Būtų gera, kad kuri nors lie
tuviška institucija Bostone im
tųsi iniciatyvos padaryti galimai 
pilnesnį lietuvių, gyvenančių 
Bostone, surašinėjimą. Tai pasą 
kytina ir apie kitas vietoves, kur 
esama lietuvių. 

Yra manoma, kad Bostone 
priskaitant priemiesčius, yrs 
šiuo metu daugiau 12 tūkstan 
čių lietuvių. 

K. Mažutis 

Harrison-Kearny, NJ 
SURINKTA $857.00 

Sutaupimai nuo 2 0 % iki 60 procentų 
ant nekuriu prekių 

Ant lempų, stalelių, rakandų hoteliui, dulkių valytuvų, 
skalbiamų mašinų, prosų, elektrinių šaldytuvų, siuvamų 
mašinų, matrasų, lovų, springsų, žaislų, radijų, phonografų, 
televizijos setų. štai keletas: 

• » • 

Visi baldai 4 kambariams, vertės $750.00 — karpetai 
klejonkės, miegamojo kambario setas, virtuves 
setas, gazinis pečius, šaldytuvas^—viskas už $ Q Q C 0 0 

Radijo-phonografas, grojantis visus rekordus už $ 0 0 5 0 

Mažos radijos po C -f fSfM) 

Didelis perdirbtas trumpų bangų radijas . . . . $ 4 O 00 

Televizijos, perdirbtos, po $ 8 8 0 0 

Angliški rekordai po -f |-v^ 

15 akmenų rankiniai laikrodėliai, vertės $22.00 už $ 0 9 5 

Elektrikines britvos (skustuvai), po SfiOO 

Auksines rašomos plunksnos, vertės $5.00, po . $ 0 0 0 

Daug sutaupysite Jewelry Department^ ant geriausių 
laikrodėlių, deimantinių žiedų, perlų, custom jewelry. 

Lietuviškos atvirutės, po fjj^ 

Lietuviški rekordai, ne visi, po 5 0 ^ 
LIETUVIŠKOS GAIDOS U2 PUSĘ KAINOS 

Kiekvienas apsilankęs gaus kalendorių. Taip pat gaus 
dovaną su kožnu pirkimu 

Rašomos mašinėlės po $ 3 8 0 0 i r aukščiau 

Galite pirkti su pasitikėjimu Iš Budriko krautuvės, 3241 So. 
Halsted S t Krautuvė atidaryta pirmadieniais ir ketvirta
dieniais iki 9:30, kitomis dienomis iki 6 vai. vakaro. 

Sekmadieniais uždaryta 
Pa§ Budrika gazo ir elektros bilos užmokamos be jokių ekstra 

mokesčių. Gaunama American Ebtprese Money Ordera 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted Street 

Tel. VICTORY 2-9542 ir CALUMET 5-7287 

Budriko Radio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6 
iki 7 vai. vakare iš WHFC radio stoties, 1450 kilocycles 

^ z » 
Cia veikia Balfo 7 skyrius. _ 

Tik pasibaigusioje rinkliavoje t •• • 1 
surinkta $357 00. Rūbų ir ava-DrailgO prftlHll l l (Tata - VISHOlllH |llllr.l (lOVUM 
lynės rinkliavoj surinkta 1,182 
sv. Viskas pristatyta Balfo Cen- • i 
trui, kad aukos ko greičiausia 
pasiektų tremtinius Europoje. S k a i t y k i t e ir | ) la l l l lk l t f i ( l lMiraStj M\lfa 
Balfo skyriaus vadovybėj daug * s į c O T ; 

dirba A. Vitkauskas. , — 

d«ncij4. 2 ming. kamb. apačioje, 2 
viršuj. Automatiškai aliejum apfilld. 
Autom, gazinis vandens šildytuvas. 
Pilnas rūsys. Arti prie visko. Nojl 
skubiai parduoti, nebrangiai, $11,-
000. 1900 Frcmont St. 

RAstffatc 7-0287 

P o 32 metu pasitraukia ls biznio 
Parduoda 2 butų mūr., narna, ta
verna ir užkandine. 4 kamb. užpa
kaly pirmame augšte, pilnas rūsys, 1 
kamb. 2-me augšte. Karštu vande-
nlu-allejum šildomas. Automatiškas 
karšto vandens šildytuvas. Uždari 
porčlal užpakaly. 1 autom. gar. Kai
na $15,000, Įskaitant taverna Ir vi
sus jrongimus. Fabriku rajono cent
re, apylinkėje 37th ir Parnell Ave. 
Chas. Detrlck, 5056 S. Halsted St. 

BOult'vard 8-0244 

Į D O M I O S K N Y G O S 

Jau ifcėjc Augustaitytes-Vaičiu* 
nienės naujausias eilėraščių rinki
nys — 

„Žvaigždėtos Naktys" 
Šiuose eilėraščiuose kiekvienas 

skaitytojai ras užfiksuotus savo 
sielos išgyvenimus, jautriausius 
savo sielos virpėjimus. Prieš skai
tytojo akis, gyvai atsistos mūsų 
tautos nedalia, mūsų tautos vil
tys į laisvę. Visu savo ryškumu 
bei rimtumu, skaitytojui pasirodys 
Cicero šventovės Marija, stovinti 
ant akmenio basa ir t.t. 

126 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus su pinigais siųsti: 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. VVashington St. 

Tel. DEarborn St. 
2334 So. Oakley Ave. 

Tel. VIrginia 7-6640—7-6641 

/HELP WANTED — VYRAI 

SVVITCHMEN 
Needed by 

SANTA FE RAILVVAY 

Experienced 18—50 years 
Inexperienced 18—35 years 
Apply 

3611 West 38th S i 
(38th & Central Park) 
Train Master's Office 

Mr. Prank Ward 

Tuojau reikalingi 

GRINDERS 

22 iki 35 m. amž. 
Antrai pamainai 

Geras pradinis atlyginimas 
Nuolatinis darbas 

48 vai. savaitė 
Šiek tiek viršvalandžių 

Reikia suprasti angliškai! 

Kreiptis — 

NATIONAL LEAD CO. 
1710 S. Peoria S t 

CAnal 6-3710 
Ext. 280 

PROGOS — OPPORTUVITIES 
Automobilių, taisymo biznis ant S. 
State St. Pilnai Jrengtas su visais 
moderniais Įrankiais, kartu A - l „Tow 
Truck" Ir ..underground gas pipes" 
Iš priekio gazo stočiai. Prieinama 
nuoma, 6 m. sutartis. Parduoda ne
brangiai, už $3,000. Del susižeidimo 
nori skubiai parduoti. Skambinkite 
savininkui. Llvlngston 8-5418. 

HELP WANTED — MOTERYS 
Cia yra nuolatini* darbą* gabiai NCR 
3000 BKPg. Mach. Oper. Patyrusi bet 
priimsime gabia pradedančią; malonios 
darbo sąlygos — 5 dienas sav. gausūs 
priedai; grra proga sąžiningai jaunai 
moteriai. 

Saukite Mr. Halperin pasikalbėjimui 
EVerglade 4-1400 

• TYPISTS (Beginner.) 
• Clerk • Stenographer 

(Experienced) 
Perro. — 5 day — 40 Hr. Wk. 

Good VVorking Conditions 
Apply Peraonnel Oept. 
ACME STEBL CO. 

134th and Clark St. (Near I. C.) 

Čia yra nuolatinis darbas su 
užtikrinta ateitim! 

MERGAITftS-MOTERYS 
reikalingos operavlmul konvertu vy-
nlojimo malinu. Patyrusios, bet iš
mokysime sąžiningas darbininkes. Qe 
ros darbo sąlygos, gausūs priedai. 
Geras atlyginimas. Ateikite šiandien 
Ir aptarkite savo ateiti su.... 

HECO ENVELOPE CO. 

4500 W. Cortiand 
Reikalinga Seimininkč-vlre'ja 

klebonijoje 
Kreiptis pas kleboną kun. J. 
Stokes. 

1350 S. Harding Ave. 
Tel. IiAwndale 1-0146 

B. 

SEVVING MACHINE 
OPERATOR 

Single needle. Steady work, Paid 
vacation and Holidays. Plūs other 
benefits. 

CATHOI^O CIIL'RCH GOODS 
HOUSK 

27 N. Franklin 
l s t Floor 

Ar norite nuolatinio darbo ma
lonioje aplinkoje kur darbinin
kai įvertinami? 

Mums reikia 

TYPIST - BILLERS 
GENERAL CLERKS 
5 dienų savaitė, gausūs priedai 
darbininkams. Imsime gudrias Taverna ir restoranas ant judrios N. 

Milvvaukee Ave.; įsteigta virš 20 m.; Visi n a u j a i p r a d e d a n č i a s d i r b t i , 
moderniški {rengimai; žema nuoma; ilga 
sutartis; gražus gyvenamas butas viršu
je; geriausias pirkinys tinkamiems asme
nims; {kainuota skubiam pardavimui, 
priežastis liga; turite pamatyti {vertinti. 

WHeeling 184 

»» DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, 111. 

Eric Williams 

Medinis Arklys 
Tai viena nuostabiausių moder

niųjų laikų apysakų. 
Tai pirmaeilė istorija apie žmo

gaus pasiryžimą Ir dvasine galią. 
190 pusi. Kaina $2.00 

Užsakymus su pinigais siuskite: 
DRAUGAS . 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, fu. 

V**Zf 

Jeigu jieSkai savo gyvenimo skaus
mo prasmei, skaityk K. KI. Gir
tauto knygą: 

SKAUSMO PERGALE 
Vieno dienoraščio fragmentai 

„Skaitydami fiio dienoraščio frag 
mentus, matysime, kad kelias J skau 
srno pergale, yra labai vargingas, Juo 
keliaujantis puola ir keliasi: Jis ko
pia J pergales kalną žaizduotom ko-
»om. nudnžytnls keliais Ir kruvinom 
rankom. Iš jo akly trykšta vlltfes 
šviesa, pranašaulai.tl skausmo per
gale džiaugsmo žemSJe". 
Kaina $1.R0. Užsisakyti: 

„ D R A U G Ą S" 

"HARDVVARE" Krautuvė — dažai ir 
prižiūrėtoju reikmenys; {steigta 16 mė
ty; gerai einąs bizuis; švarios prekes; pri
einama nuoma; gera sutartis; {kainuota 
skubiam pardavimui, dėl kitų susidomė
jimu. 

1625 EAST 75ui STREET 
FAirfax 4-0013 arba Hllltop 5-8846 

i i — » — — — m • II — — — — — — — » ~ » 

Krautuvė ir 3M» kamb. butas; 
tinkama bet kokiam bizniui. 
Prieinama nuoma; apšildoma; 
gera sutartis. 

547 E. 75th S t 
RAdcliffe 3-2202 

PARDAVIMUI 

*Kmmmm "SSMKCi! 

Platinkite "Draugą" 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! 
Tai meniškai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai lema •— 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymais 
siųskite: 

„ D R O G R S%1 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, Ui 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes Jis yra plačiausia) skaitome* 
etavia dienraštis, o skelbimą 

kaina yra prieinama visiems. 

Kreiptis 

THE DELTA P0WER 
TOOL CO. 

3930 S. Winchester 
LAfayeHe 3-6673 

Dėmesio Mergaites-Moterys 
OPERATORES 

20 iki 25 m. amž. 
Turi turėti gerą regėjimą 
Patyrimas reikalingas ant 
Punch Press ir Drlll Press 

Geras pradinis atlyginimas! 
48 vai. savaitė 

Šiek tiek viršvalandžių 
Nuolatinis darbas 

Kreiptis— 
NATIONAL LEAD CO. 

1710 S. Peoria St 
CAnal 6-3710, 

Ext. 280 
Reikalinga čia augusi lietuviškai kal
banti mergaitė arba ifttekgjuai jauna 
moteris dirbti finansinėj jstalgoj, ku
ri yra Marąuette Parke. Pastovus ir 
smagus darbas, geras mokestis Ir 
mažiau kaip 40 valandų savaitCJ 
dirbti. Turi mokėti „typing". Tre
čiadieniais raStinė uždara, šaukite: 

GRovehUl 6-7577 
Klauskite Mlss Stephon. 

H E L P \ V A N T E D M A L Ė 

V Y R A I 
PATYRIMAS NEBŪTINAS 

Pradėkite naujuosius metus tinkamai. Turėkite gerą darbą pas 
ACME STEEL! 

Dabar samdome sekantiems darbams: 
• STEEL SlilTTING 
• HOT ROLIilNG MILL 

• VVARKHOU8E 
• OOLD ROLL1NG MILL 

' Geros ratos. Visi darbininkų priedai. 

ACME STEEL 
13500 Perry Rlverdale, Illinois 
m i 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Dabar tu
rime vietą gabiai 

SECRETARY-STENO 
» 

Pageidaujama patyrusi arba im 
sime pramokusią mokyklą bai
gusią. Malonios darbo sąlygos, 
įvairios pareigos, proga vartoti 
jūsų iniciatyvą. Turime „loun-
ge" ir virtuvės patogumus mū
sų darbininkams, šaukite Mr. 
Freeland susitarimui dėl inter
viu. 

MOnroe 6-6800 

Reikalinga angliškai kalbanti 
lietuvė moteris namų ruošos 
darbui klebonijoje. Kreiptis — 

3210 S. Union Ave. 
CAlumet 5-1780 

• 

/ 
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Čikagos ir visos Amerikos lietuvi 

suomenę NauJŲjy Mėty proga širdingai 

s v e k i n ą 

Liet. Meno Ansamblis 
.DAINAVA" yy 

>) 

Jr^ %i 

Chicagoje 
Informacija LTB apylinkėms 

Iš veiklos pranešimų spaudo
je žinoma, kad jau suorganizuo
tas JAV Liet. Bendruomenės 
Chicagos apygardos kamitetas. 
Sis komitetas apima ne tik Illi
nois, bet ir kitas gretimas vals
tybes, kaip: Indiana, VViscon-
sin, Kentucky ir kt. 

Liet. Tremtinių Bendruome
nė, kuri yra apjungusi tremti
nius Illinois valstybėje, susior
ganizavus JAV Liet. Bendruo
menės Chicagos apygardos ko
mitetui .nustoja veikusi ir pa
gal 1952 m. sausio 6 d. LTB 
apylinkių atstovų svažiavimo 
nutarimą persiorganizuoja į 
JAV Liet. Bendruomenę. Tur
tas, pagal minėto suvažiavimo 
nutarimą perduodamas JAV 

taruoju laiku išlaikė egzaminus 
ir gavo teise Broker Insuran
ce - all types Real Estatev Ati
darė toje srityje rastinę. 

Eleanoros A. Aleknienės raš
tinės telefonas VVAbash 2-0173, 
namų ARmitage 6-8294. Norė
dami pirkti nejudamą nuosavy
bę, ar parduoti, apdrausti sa
vo namus, baldus ir automobi
lius, skambinkite pažymėtu nu
meriu. Paremkite darbščiąją ir 
gabią lietuvę, kuri jūsų įvairius 
dokumentus sutvarkys. J. T. 

Rėmėjų banketas ir seimas 

Gruodžio 21 d. įvyko šv. Ka
zimiero Vienuolyno Rėmėjų 
Centro priešmetinis susirinki
mas vienuolyno patalpose. Na-
riįų atsilankė daugiau, negu į 
paprastus susirinkimus. Svar
biausieji nutarimai buvo šie: Liet. B-nės Chicagos apyg. ko- c e n t r o m e U n į ^ ^ t u r ė U 

Sveikinimas 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 

proga reiškiu nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkėjimus savo 
giminėms, visiems Balfo bend
radarbiams ir bičiuliams. 

Ypatingai reiškiu linkėjimus 
Naujųjų Metų proga tremtyje 
likusiems vargšams lietuviams, 
kurie dar neša sunkią tremties 
naštą .linkėdamas, kad ko grei
čiausiai jų gyvenimo sąlygos 
ir aplinkybės pagerėtų ir kad 
jų skurdas pasibaigtų. 

Apgailestauju, kad dėl nesvei 
katos ir laiko stokos negalėjau 
pasiųsti asmeniškų sveikinimų. 

Kan. dr. J. B.Končius, 
Balfo Pirmininkas 

Michigan City, Ind. 
American — Lithuanian So

čiai Club of Indiana nariai šir
dingai kviečia lietuvius iš mūsų 

apylinkės drauge sutikti Naujus 
Metus D. Šukio salėje, 118 Wes-
tern Ave., Michigan City. 

Bus smagi muzika, gėrimai 
Mrs. M. Mikais, korespond. 

^ 

<? 

Laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 

FATHER 8C SON 

PRUSIECKI FUNERAL 
H O M E 

AMBULANCE SERVICE 
3831 Main St. Ind. Harbor 288 

INDIANA HARBOR, IND. 
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mitetui, o archyvas perduoda
mas Pasaulio Liiet. Archyvui 
Chicagoje. 

Po to, kai LTB Centro Revi
zijos Komisija surašys pasku
tinį perdavimo protokolą, LTB 

ĮCentro Valdyba išsius visoms 
apylinkėms aplinkraštį su tiks
lesniais nurodymais, kaip įvyk
dyti persiorganizavimas į JAV 
Liet. Bendruomenę. 

Dabar prašome mūsų apylin
kių valdybas: , 

1) paruošti tikslesnius planus, 
kad, apjungiant visus lietuvius, 
būtų galima įkurti bendrąją vie 
tos apylinkę (skyrių); 

vasario 22 d., o seimą gegužės 
17 d. Banketas bus senojoj sa
lėj, o seimas — naujojoj. 

Valdyba palikta senoji. Vie
nu balsu pirmininke palikta p-
nia A! Nausėdienė, raštininke 
p-lė V. Galnaitė. Panašiai iš
rinktos ir kitos valdybos narės. 

Susirinkiman atsilankė ka
pelionas kun. S. Valuckas, kurs 
savo kalboje be kito ko palinkė
jo narėms linksmų Kalėdų ir lai 
jmingų Naujųjų Metų* Ta pat 
padarė viršininkė Motina M. Te 
ofilė. Be to ji dėkojo už ligšioli 
nę rėmėjų darbuotę ir nurodė, 
kad jų darbas dar negali būti 

2) terf, kur jau reikalas pri- 'skaitomas baigtu, nes naujoji 
brendęs, steigti vietos apylinkę, statyba paremta didele skola, 

% , 

<» • !?• 

LAIMINGŲ NAUIŲ METŲ 
Mūsų Kostumeriams ir Pažįstamiems 

4 4 4 
Gurauskas Beverly Hills Florai Co. 

"KAS TIK ĮMANOMA GfiLĖSE" 

6901 South Wentworth Ave. STewart 3-2454 

— i — . ' ' "" \ . 

susižinojus su JAV Liet. B-nės 
Chicagos apyg. komitetu. Kol 
pats apygardos komitetas duos 

kurią reikia mažinti. 

Visuomenė yra prašoma įsi-
pUnus adresus, nurodome jo įdėmėti r ė m ė 3 u b a n k e t * i r S™" 
sekretoriaus adresą: Dr. J. Ba- siai jame dalyvauti. 
jerčius, 706 W. 21 St., Chicago, l p 0 susirinkimo rėmėjos buvo 

seselių pavaišintos ir apdovano
tos gražiomis kalėdinėmis dova
nėlėmis. Po vaisių rėmėjos da
lyvavo koncerte naujojoj salėj. 

U. G. 

111.; telefonas HAymarket 1-
5705. LTB Centro Valdyba 

J 
To all our Friends, Customers, savers and Borrowers 

O I R S I N C K R K B E S T W I S H E S 
for a veiry Happy, Healthfui and 

Prosperous New Year 1953 
OFFICERS and DIRECTORS 

STANLEY W. ROPA — President 
AL. C. ROPA — Exec. Vice-Pres. & Sec'y. 
ALD. JOS. P. ROPA į Vice-Pres. & Treas. 
JOSEPH J. BARC — Vice-Pres. 
MICHAEL WLEZIEN — Director 
HENRY CZEKAJSKI — Director 
VVALTER A. ROPA — Director 
CHESTER J. DANKOWSKl — Attorney 
VVALTER ROJEK — Attorney 
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Chartered and Supervised by thc 
UNITED STATES GOVERNMENT 

PEOPLES FEDERAL 
SAVINGS and LOAN ASS0CIATI0N oi CHICAGO 

1700 W. 21st St. — Phone CAnal 6-5465 

A LOAN FROM VS 

OOSTS LESS 

^ 

A SAVINGS ACCOUNT 

PAYS MORE 

Nauja profesionalė 
Eleanora A. Aleknienė prieš 

24 metus sukūrė šeimos židinį 
su plačiai žinomu northsidie-
čiams Jonu Alekna. Džiaugėsi 
susilaukę sūnelio, kuriam var
das buvo duotas Jonas. 

Tačiau jų džiaugsmas neil
gai pagyvenus virto tragedija, 
nes jos vyrą Joną paralyžius 
parbloškė, kad per keliolika me
tų buvo invalidas. Pagaliau vie
ną dieną Eleanorai išėjus į dar
bą .nelaimingasis vyras bandė 
užkurti pečių, nuo kurio užsi
degė jo drabužiai ir jis, nepa
jėgdamas ugnies apsiginti, vie
toje sudegė. 

Eleanora likusi su sūneliu dė 
jo visas pastangas, kad sūnelį 
deramai užaugintų ir nuo bado 
apsigintų. Sunkiai dirbdama 
dar ir mokėsi, kad šviesenės 
ateities susilauktų. Ir štai pas-

VYRESN. SESIŲ DARBAI 

Chicagos I-ji vyr. skaučių 
draugovė, vadovaujama v. s-tės 
v. si. Angelės Karnavičienės, 
gavo pranešimą iš Diepholzo 
gimnazijos, kad ši draugovė už
skaityta 184-ju šelpėjų būreliu. 
Joms pavesta globoti tiek daug 
laurų pelniusioji mūsų gimnazi
jos krepšinio komanda. Gauta 
ir tos komandos bendra foto
grafija. 

Šį šalpos būrelį suorganizavo 
mieloji sesė A. Karnavičienė. 

DĖMESIO! 

CHICAGOS B ALFUI 20.062 
SV. FŪBŲ 

Gruodž'o 12 d. iš Chicagos 
Balfo Centrui sunkvežimiu iš
siųsta 20,062 svarų rūbų bei ava 
lynės. Rūbai sandėlį saugiai pa
siekė ir tuoj pakuojami, siųst į 
Europą. 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Prccin Photo Studio, 
Ino. 

EDVARDAS J. U U S . Sav. 

4068 Archer Aveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

Baigdama Bvotktl po HUIIUIOH kepeutj oporacljos, 
aprūpinta ŠvČ, Sakramentais, StniHbourge, Toussaint llgonin6jr. 
nelauktai ftlo m£n. 27 d. 8 vai. ryto atsiskyrė HU Sluo pasauliu 

VERONIKA BAKsYTĖ-KARVELIENĖ, Di. Phil. 
Laidotuves Strasbourgc Sio mfcn. 30 d. 

Pamaldos ui .mirusios vfilę Toussaint bažnyčioje g vai. 30 min. 

Prašydami pasimelsti už velionę šią liūdni}, žinią 
praneša su giliu gedulu 

Vyras, duktė ir Rimine') 

Telef. REpublic 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
m m * 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919'&d: Paulina St. 

PRospect 6-7960 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
visokiv Acmiv 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTWINAS, Prez. 
8039 So. IIALSTED ST. 

Tel. Vlctory 2-1272 
APKAlNAVIMą IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ- TEIKIAME 
IŠJKMOK/lMAl 

RASTINE ATIDA&YTA kasdien nur. 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ir 
Acfttadienlats iki I vai. vakaro 

—— - — 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 

A. A. 
VLADISLOVAS NORKUS 

Gyveno 4356 H. Wood St. 
Mirė gruodžio US d.. 1052. 

6:30 vai. vak., tmlaukc* pnnca 
amžlaurt. 

Glmft Lietuvoje. Kilo ifi šid-
lavos paraplJOH, Pažiiobre.s k. 

Amerikoje Hgyven6 48 m-
rastl lko didcllamo nulitldimo 

du sunflH: Anthony ir .Joapph, 
kot.urioa duktorys: Vietovių 
Kun/.. žonlu.* Albln. Anno Clam 
bronc, žentas Krank, Sophie 
Ltpski, žentas Miehaoi, Helen 
Augustine, žnntaH Bruno, aštuo
ni arnikai, kiti RimlnCH, drau
gai Ir pažjHtami. 

Kūnas pašarvotus John V. 
ISudeiklo koplyčioje, 4«0(S So. 
Hermitago Ave. 

Laidotuves jvykH penkt. Kali
nio 8 d., Ift koplyčios 8:80 vai. 
ryto bua at lydėtai j 8v. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, -ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos iii veliontes sielą. Po pa
maldi* bus nulydėtas į ftv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame Aistis; 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Dukterys, Nuliūdę: Stlnfis, 
fantui it Aiiuk»H. 

laidotuvių direktorius John 
F. Eudelkls. Tol. YArds 7-1741 

.»»*!>•*'»>'<« I*1 

BRUNO IKRYŽEVIČIA 
Gyveno 6344 So. Wolcott Ave. Tcl. R K 7-8243. 
Mlr6 gruodžio 29 d., 1952, 9:00 vai. ryte, sulaukęs 38 m. atnž. 
«im6 Chicago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo motina Paulina, po tėvais 

Petkaltfi: 2 broliai VValter C , žmona Helen; VValter D.; krikšto 
tėvas —• Antanas Petkus, žmona Stella Ir ftelma; teta Izabele 
Andryjauskas, vyras Kazlmieraa ir jų Seimą; gimlnCs Aleksas 
Vitkauskas, žmona Ona ir jų Stirna; d5d6 Juozapa* Kryževlčia 
Ir jo Šeima ir daug kitų giminių, draugų ir pažjstamų. 

KQnas pašarvotas namuose, 6344 Ho. "VVolcott Ave. 
Laidotuves ivyks fiefttadlenj. 1963 m. sausio 3-čla. iŠ namų 

8:00 vai. ryto bus atlydėtas J 8v. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už vellonles sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Slose laidotuvėse. 

Nuliūdę: motina, broliai, krikšto tČvas, teta ir ikitt giminės. 
Laidotuvių direktorius John K. Kudeikis. Tcl. YArds 7-1741 

A N T H O N Y B. P E T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. VVESTERN AVE. 1410 S. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO' I I I , 

GRovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wnhall 3 2109 

John F. Eudeikfc 
LAIDOTUVIŲ DDREKTOEIU8 

TRY8 MODERNIOS KOPLYČIOS 

460S-07 South Hermitage Arenu* 
TeL YArite 7-1741-2 Ir BIfthop 7-9481 

4330-34 South Caliiornia Avenuo 
Telefonas Blshop 7-9719 
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ 

LIŪDESIO VALANDOJ 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Westem Ave. Air Condltioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Mes turimo koplyčias 
Rottelando dalyse l r 

AmbulanMii 

mas y r a 

patarnAvi-
telkiamas 

dieną Ir n a k t į . Rei
kale Aaoktte 
mus. ^JWWM ^ 

v i s o s e Chicagos ir 
tuuJauH patar-
ni t i i . i t t in . 

STEPONAS C. UCHAWICZ 
2314 Wwt 23rd PLACE ToL VIrginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllnian 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
65» VVeht 18th STKEEI _ _ ^ ^ _ XeL SEeley 3-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc ^-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. IIALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S307 S. LTiUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 6. UTUANICA AVE. TeL YArda 7-11S8--1130 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CAL1FORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EiERSKIS 
1646 WEST 46tii STREET TeL YArdt 7-0781 

1 l i i 
. 
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IS ARTI IR TOLI 
— Clevelando „Ąžuolų" okte

tas, susilaukęs palankaus lietu
viškos visuomenes įvertinimo, 
šiuo metu ruošiasi savo meti
niam koncertui Clevelande, ku
ris įvyks sausio mėn. Vėliau ža 

X Algis Šlepetys pradėjo stu d a m a a p l a n k y t i Detroitas, Piits 
dijas Tubingen universitete Vo b m , g a g į r k t Q k t e t u i 9 § k m i n g a i 

kieti joje. Dabar jau 4 metai jis 
studijas tęsia Detroit univer
sitete. Jis yra baigęs pirmuoju 
mokiniu Kempteno lietuvių gim 
naziją Vokietijoje. Dabar jis 
yra vienas iš pirmųjų studentų 
universitete. Studijuoja chemi
ją ir inžineriją. Kaip labai ge
ram studentui j kariuomenę sto 
jimas yra atidėtas. Už 1 metų 
studijas žada pabaigti. Malonu 
pažymėti, kad jį į mokslus lei
džia jojo dėdė senosios kartos 
lietuvis. Kalėdų švenčia metu A# 
fclepetys lankėsi pas savo mok
slo draugus Chicagoje. 

v» svecm 

vadovauja J. Kazėnas, buvęs 
Vilniaus operos solistas. Admi
nistratoriumi yra L. Sagys. 

— Jonas V. Kačinskas, 64 
metų, ir jo žmona Petronėlė, 
gyv. Worce8ter, Mass., buvo 
sukrėsti gruodžio 24 d., kai jų 
automobilis susidūrė su Wor-
cester Street Railvvay Co. au
tobusu. Autobusą vairavo YVil-
liam Grady. 

— Mrs. Antoinette Celesius 
(Balčius), Worcester, Mass., mi 
rė gruodžio 22 d. Už jo sielą 

i Aptarė lietuvių i 
reikalus 

KAS, KĄ IR KUR 

HBBKaBOHHBl 
Gražiabalsių dainininkų kvar- vynios dainos yra įdainuotos į 

tetas, atvykstąs iš Detroito, magnetofonine-} juostas, iš jų 
linksmins chieagiečius "Drau-, išleista 2 plokštelės. Ateinan-
go" Bendradarbių Klubo paren- čiais metais kvartetas planuo-
gime Sokolų salėje gausio 4 d. ja įdainuoti į juostas visą savo 
4 vai. p. p. Į repertuarą. Jei lietuviškoji vi-

Broniaus Budriūno vyrų kvar suomenė parodys reikiamo susi-
tetas susikūrė Detroite 1951 m. I domėjimo, gal ir viena kita nau

ja plokštelė pasirodys. 
Kvartetui vadovauja ir akom 

pamaldos laikytos Šv. Ka- vasario mėn. 9 d. Per 22 mėn. 
zimiero bažnyčioje. Ji gimusi turėjo 165 repeticijas, 21 kon-

X Dr. Z. Smilgevičius, baigęs L i e t u v o . u \y*orcester išgyveno Certų, 11 proginių pasirodymų panuoja muzikas kompozitorius 
ekonomijos bei filosofijos moks 
lus daktaro laipsniu Muenche-
no universitete Vokietijoje, at
važiavęs į Chicagą dirbo plieno 
fabrike. Dabar jis dirba pre
kybos bendrovėje. Tai jaunas 
ir energingas mokslo žmogus, 
kuris po sunkaus fizinio darbo 
uoliai mokosi anglų kalbos, nes 

44 metus. 

Pranas A. Dulke, Angelų 
Karalienes parapijos vargoni
ninkas, Biooklyn, N. Y., ten 
vargonininko pareigas ėjęs nuo 
1928 m., mirė gruodžio 26 d. 
Palaidotas gruodžio 29 d. 

— Frank Stasilionis, katali-
ruošiasi pradėti darbą savo pro v i g u o m e n § s v e i k 5 j o J o n o 
fesijoje. Jojo žmona Butkute- S t a s i U o n i o b r o l i g > m i r - g r u o d ž i o 

23* d. Kearney, N. J. Palaido
tas gruodžio 27 d., atlaikius už 

Smilgevičius yra dantų gydyto 
ja. 

X šaunusis Br. Budriūno 3° s k l * š v ' M i š i a s 

kvartetas, kurio naujomis j -
dainuotomis plokštelėmis gėri
mės per lietuviškas radijo va
landas, šį sekmadienį atvyksta 
Chicagon ir maloniai nuteiks 
Sokolų salėje klausytojus, susi
rinkusius dalyvauti naujosios 

— Mrs. Jieva (Chaplis) PM-
ciauskas, Worcester, Mass., mi
rė gruodžio 26 d. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje už jos sie
lą atlaikytos šv. Mišios. 

— Juozas ir Aleksandra Ce-
soniai, gyv. 5341 James, Str., 

romano prem.jos laureato p a - j p h U a i p ^ š_ m_ g r u o d ž i o m g n . 
gerbimo, vakare. 

X Visų fcventujų parapijos 
bažnyčia, kur klebonu yra kun. 
J. šaulinskas, pastaruoju metu 
gražiai išdekpruota. Kalėdų 
švenčių proga parapiečiai suau
kojo parapijos reikalams $2,-
200. Muz. R. Sabonio vadovau
jamas choras ypač gražiai gie
dojo per Kalėdas. 

X Draugo Romano Konkur
so vakaro, įvyksiančio šį sek
madienį Sokolų salėje, biletai 
visi vienodai pigūs, tik po $1.50. 
Kad būtų išvengta susigrūdimo, 
rengėjai prašo biletus nusipirk
ti iš anksto „Drauge". Progra
ma prasidės 4 vai., šokiai — 6 
vai. 30 min. 

X Juozas Leščinskas paau
kojo $5.00 tautosakos rinkimo 
darbui paremti. Vytas Maskvy-
tis tam pačiam tikslui paauko
jo $5.00, o Julius Gaspariūnas 
$2.00. 

X Elena Vilkelis su dukte
rimis išvyko į Miami, Fla, kur 
vieši savo pažįstamos Onos Na- | c e s t e r ) M a s S M s u s i i a u k e sūnaus, 
viekas namuose. Vilkeliai Chi
cagoje turi maisto produktų 
parduotuvę. 

ir tris kartus dainavo radijo Bronius Budriūnas. Kvarteto 
valandėlėse. Kvarteto dienyne sąstatas: I tenoras Pranas Za-
atžymėta 347 išdainuotos va- ranka, II tenoras Edvardas Skio 
landos. Repertuare — daugiau tys, baritonas Marijus Sodonis 
kaip 40 dainų ir 7 giesmės. De- ir bosas Antanas Polikaitis. 

CHICAGOS 2INIOS 
Tiria įtariamą užpuolėją 
Chicagos berniukas Pranciš

kus Antanas Gūdis, 14 metų 
amžiaus, kurs nepritapdamas 
nei prie savo išsiskyrusio tėvo, 
nei prie motinos, pabėgo į Ka
liforniją ir ten buvo sugautas 
policijos bei įtariamas su peiliu 
užpuldinėjęs Chicagos moteris 
ir mergaites, tiriamas toliau. 
Nukentėjusios moterys nega
lėjo su visu tikrumu patvirtinti, 
kad jis yra tas nusikaltėlis. Jis 

31 d. švenčia 25 metų vedybi- l aiškinosi, kad jį į Kaliforniją 
nio gyvenimo sukaktį. 

— Rūta Kudirka, M r. ir Mrs. 
Joseph Kudirkų duktė, VVorces-
ter, Mass., susižiedavo su John 
P. Loveli. Rūta yra baigusi ko
mercijos augštesnę mokyklą. 

— Agota Askervitch (Pau-
zius), gyv. Auburn, Mass., mi
rė gruodžio 24 d. Ji gimusi Lie
tuvoje ir Auburne išgyveno 30 
metų. 

—Mrs. ir M r. Frank J. Cross, 
VVorcester, Mass., susilaukė 
dukrelės. Mrs. Cross mergauti
nė pavardė — Helen A. Bulo-
nas. 

— Petras Paulavičius, gyv. 
Brooklyne, N. Y., mirė gruo
džio 14 d. 

— Mrs. ir Mr. Paul P. Puris, 
Worcester, Mass., susilaukė 
dukrelės. 

— Mrs. ir Mr. Herbertas Zal-
neraitis, VVorcester, Mass., su-
susilaukė sūnaus. 

pavežėjo viena šeima, ir kad 
tuo laiku, kai Chicagoje buvo 
užpulta 11 metų mergaitė, jis 
jau buvo kelionėje. Jo ryšys su 
nusikaltimais toliau tiriamas. 

Tarp krokodilų džiunglėse 
Kino teatras „Today", esan

tis Madison gatvėje netoli Dear 
born, savo vieną valandą už
trunkančioje naujienų progra
moje šios savaitės pradžipje ro
do džiunglių gyvenimą ir šeimą, 
kuri džiunglėse medžioja kro
kodilus, panteras, gaudo gyva
tes ir t.t. Programoje taipgi — 
filmai kaip buvo gelbėjami žmo 
nes iš pusiau pertrūkusio laivo, 
parodoma didžioji lėktuvo ka
tastrofa, moterų beisbolo ko
mandos veikla, sporto, politikos 
naujienos. 

banditai užpuoli seneles 

X Juozas Mikėnas, gimęs 
Debeikių parap., Lietuvoje, gyv. 
Chicagoje, Juozui Būga* padai
navo 50 liaudies dainų. 

X Monika Kripkauskienė dai 
nuos sausio 25 d. per Sophie 
Barčus radijo programos va
karą Sokol salėje. 

X Kazys Prismantas, 1805 
W. 46th S t , jau turi daug pri-
audęs pagalvėlių lietuviškais 
tautiniais motyvais. 

X Rochesterio L ie t Bend-
ruomenės Valdyba per Aleksą 
Beresnevičių tautosakos rinki
mui atsiuntė $25.00. 

X Maryte ir Motiejus Jana-

Keturi jauni banditai, užsi
dengę nosinaitėmis veidus, įsi
veržė į namus Mary Binke, 82 

Mrs. ir Mr. Vilkas, Wor-1 m. senutės, gyvenančios 164-je 
gatvėje netoli Halsted, kur ra
do dar 3 kitas jos seseris, taip
gi apie 80 m. amžiaus. Grasin
dami deginti ir nušauti nelai
mingas moteris, jie reikalavo 
pinigų. Jiems jos padavė $70 ir 
pasakė, kad daugiau neturi. 
Banditai, netikėdami, išdraskė 
pagalves, baldus, vis jieškoda-
mi. Tris valandas taip pasiautė
ję jie apleido namus. Policija 
sako, kad tame rajone panašūs 
užpuolimai pasikartoja. 

BRAZILIJOJ 

— Kun. Pijus Ragažinskas 
susirūpinęs lietuvių jaunimo or
ganizavimu. Jis pernai suorgani 
zavo katalikų moksleivių kuopė 
lę, kuri gražiai veikia, savo su
ėjimuose lavindamasi lietuvių 
literatūros, Lietuvos istorijos ir 
kt. liet. kultūros srityse. Kun. 
P. Ragažinskas praeitais me
tais tam jaunimui buvo suruo-
šęs pajūryje vasaros stovyklą, 
kur jaunimas kultūringai ir 
sveikai praleido savo atostogas. 
Šiemet taip pat porą savaičių 
numatoma pajūryje stovyklau
ti. r> 

— Dali. Vlada S t a n č i k a i s 
Abraitiene baigia piešti iliustra 
cijas Venancijaus Ališo poezi-

Didelis gaisras 
Ekspliozija ir ugnis sunaiki

no General Purniture Co. krau
tuves 6155 S. Halsted. Milži
niško gaisro gesinti buvo suva
žiavusios 55 ugniagesių maši
nos. Surasti trys lavonai mir
tinai sudegusių žmonių. Kiti 
trys, bijomasi, irgi bus sudegę, 
tik jų lavonų iš karto nebuvo 
galima surasti. Gaisras pada
rė $150,000 nuostolių. 

Policija, politika ir 
kriminalai 

Specialiai tam paskirtas pa
reigūnas A. M. Kohn pirmadie
nį įteikė Chicagos Miesto Ta
rybos Kriminalinių Įvykių Ty
rimo Komitetui savo raportą 
apie miesto policijos bei politi
kierių ryšį su kriminalistų pa
sauliu. Raportas sudaro 800 
puslapių. 

Teismai namų savininkams 
Chicagos nuomų kontrolės 

įstaiga patraukė į teismą 25 na
mų savininkus, reikalaudama, 
kad jie grąžintų nuomininkams 
$25,841, nes tiek jų nuominin
kai buvo permokėję neteisėtos 
nuomos ar įdavę savininkams, 
vadinamų, bonusų. 

Siaučia banditai 
Du maskėmis prisidengę ban

ditai įsiveržė į Maier Roedel 
kepyklą, 2443 VVinnemac ave., 
ir surišę kepėją A.. Mauer, 58 
metų, išplėšė, seifą, kuriame 
buvo apie $12,200. 

23 mirtys 
Pirmadienio rytą Chicagoje 

automobilių nelaimėje jau buvo 
žuvę 23 žmonės per tą keturių 
dienų šventinį savaitgalį. Illnois 
valstybėje žuvusių automobilių 
nelaimėse — 27. 

S. m. gruodžio 12 d. Vokie-Į 
tijos Krašto Valdyboje, Hanno< i 
veryje, atsilankė UNO Augšto-
jo Komisaro Pabėgėlių Reika
lams įstaigos Ženevoje Ekono
minis tarėjas Gilbert Jaeger ir 
ilgame pasikalbojime su Kraš 
to Valdybos pirmininku Pr. Zun 
de aptarė lietuvių tremtinių rei 
kalus. 

G. Jaeger pirmoje eilėje in-
formavosi apie lietuvių tremti
nių įsikūrimą vokiečių ūkyje. 
Jis bv.vo supažindintas su lie
tuvių tremtinių būkle, su kliū
timis, kurių nevyksta nugalėti, 
kuriantis vokiečių ūkyje ir su 
visomis lietuvių tautinės gra-
pės Vokietijoje problemomis. 
G. Jaeger taip pat buvo supa
žindintas su Krašto Valdybos 
veikla ir su lietuvių bendruo
menės organizacija. 

Svečias labai susidomėjo Kra 
što Valdybos pastangomis per
kelti tautiečius iš ekonomiškai 
nepajėgesniųjų Vokietijos kraš
tų į ekonomiškai stipresnius ir 
geografiniai palankesnius kraš
tus. Jis pažadėjo šią problemą 
išgvildenti Bonnoje su Vokie
tijos federalinės vyriausybės 
atstovais ir pranešti apie padė
tį Augštajam Komisarui Žene
voje. 

Tremtinių banko teikiamų 
paskolų reikalu svečias painfor 
mavo, kad iki šiol bankui yra 
paduota apio 5,000 tremtinių 
prašymų. Nors šiuo metu visų 
prašymų negalima būtų paten
kinti, yra tačiau numatoma, 
kad bus surasta lėšų visiems 
prašymams patenkinti, žinoma, 
kiek jie pasirodys iš esmes ver
ti patenkinimo. 

Lietuvių gimnazijos statybos 
reikalu Jaeger pažadėjo savo 
paramą. Jis jieškosiąs būdų ap
skritai šį Krašto Valdybos su
manymą paremti, o būdamas 
Bonnoje prašysiąs ir Vokieti
jos vyriausybes paramos. 

— Budriko radijo programa. 
Naujų Metų dieną, t. y. sausio 
1 d* nepamirškite pasiklausyti 
Budriko radijo programos iš 
stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
6 iki 7 vai. vakaro. Girdėsite 
gražių lietuviškų dainų ir mu
zikos. Taipgi juokų romansas 
— Uršulytė su Kajetonu. Šias 
programas duoda Juozo Budri
ko namų rakandų ir auksinių 
daiktų krautuvė Chicagoje, ad
resu 3241 S. Halsted St., ku
rioje dabar eina didelis prieš-
inventorius išpardavimas spe
cialiai nupigintomis kainomis. 
Pasinaudokite proga. V. V. 

— Rytoj, sausio mėn. 1 d. 6 
vai. vak. Lietuvių Auditorijos 
didž. salėje, 3133 So. Halsted 
St., įvyks šokių vakaras su me 
nine dalimi, kurį ruošia Chica

gos Lietuvių Sporto Klubas Per 
kūnas. Visiems sporto bičiu
liams bus gera proga pasima
tyti su didžiausio Chicagoje 
liet. sporto klubo sportininkais 
ir drauge su jais pradėti Nau
juosius — 1953 metus. E. 

— Dantų Gydytojams. Dan
tų gydytojų susirinkimas įvyks 
ta ateinantį šeštadienį, sausio 
3 d., 5 vai. po pietų Sv. Jurgio 
parapijos mokyklos patalpose, 
911 VV. 32nd Place. Kviečiame 
visus narius į susirinkimą atsi
lankyti. Valdyba 

— L. S. K. „Gintaras" meti
nis narių susirinkimas. 1953 m. 
sausio 11 d. 2 vai. p.p. Lietu
vių Auditorijoje, 3133 So. Hals
ted Str., yra šaukiamas L. S. K. 
„Gintaras" metinis narių bei 
rėmėjų susirinkimas. Bus ren
kama nauja klubo valdyba ir 
svarstomi su klubo veikla su
rišti klausimai. Valdyba 
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vičiai susilaukė sūnaus, kuris jos knygai „Cascata Cristali 
pakrikštytas Juozapo vardu. na". 

Naujos opeacijos 
dvynukams 

Chicagoje operacijos keliu 
perskirtieji suaugę galvomis 
dvynukai Brodie dar vis tebėra 
tarp gyvybės ir mirties. Gydy
tojai planuoja naujas operaci
jas — parūpinti plastinį sme
genų apdangalą, kad užtaisytų 
pjūvius, padarytus dvynukus kesčius, kurių bendra suma sie-

į perskiriant kla apie $20 milionų. 

Mirė važiuodamas 
A. Micewicz, 72 metų, vai

ruodamas automobilį gavo šir
dies ataką ir mirė. Jo mašina 
Damen kelyje ties 32 gatve pu
siau apsivyniojo pataikiusi į 
metalinį stulpą. 

Bylos preš* 4 0 0 , 0 0 0 žmonių 
Naujasis Illinois valstybės 

prokuroras rengiasi patraukti 
arti 400,000 žmonių teismo at
sakomybėn už nesumokėtus mo 

Automobilių spūstis 
Į Chicagos miesto centrinę 

verslo sritį kasdier atvažiuoja 
apie 150,000 automobilių, dau
giau kaip 16,000 sunkvežimių. 
Afiesto centre pastatoma apie 
25,000 automobilių, pastatomi 
laikotarpiui tarp 10 minučių ir 
8 valandų. Miesto centre didelė 
automobilių spūstis ir vairuoto
jai džiaugiasi, kad miesto va
dovybė suplanavo paskirti 
$22.6 milionų įrengimui vietų, 
kur būtų galima automobilius 
pastatyti. 

i 
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Ims kariuomenėn ir 19 m. 
Illinois valstybei vasario mė

nesyje skirta pristatyti 3,900 
naujokų. Naujokų ėmimo di
rektorius pulk. Armstrong sa
ko, kad bus stengiamasi tą kvo 
tą išpildyti imant 20 metų ir 
vyresnius, bet jei šių pritrūks, 
tai galės būti imami ir 19^ m 
amžiaus. 

Mirė del cigaretes 
Marie Joyce, 51 m. amžiaus, 

rūkė cigaretę. Nuo cigaretės 
užsidegę jos naktiniai drabu
žiai. Begesindamas gerokai ap
degė jos vyras, o ji pati tiek 
apdegė, kad nugabenta į fcv. 
Onos ligoninę mirė. Ji gyveno 
4136 Kamerling ave. 

Nušovė ir nusišovė 
Netoli Chicagos esančiame 

Blue Island miestelyje M. Miller 
įėjęs J kambarį našlės Alice 
Brandt, 40 m. amžiaus, su ku
ria jau nuo anksčiau draugavo-
si, nušovė ją ir pats nusišovė. 
Miller, 43 m. amžiaus, buvo di-
vorsuotas. 
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NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS IR KVIEČIAME 

VIENINGAI DIRBTI IR SIEKTI DIDESNIŲ 
LAIMĖJIMŲ MŪSŲ TAUTAI 

1933 1953 

LITHUANIAN 
CHAMBER OF COMMERCE 

OF ILLINOIS 
ANTHONY J . RUDIS, Pres iden t * 

John J. Kavaliauskas, Dr. K. Drangelis, Wm. J. Kareiva, 
Vice-Prezidentai 

Adolfas Baliūnas, Sekret.; Anton J. Valonis, Iždininkas 

Stanley P . Balzekas 
Stanley Kamensky 
Peter C. Massie 
Joseph M. Mozeris 
J ohn W. PachankLs 

B. R. Pietkiewicz 
Joseph P . Varka la 
Alphonse F . Wells 
Vytold C. Yasus 
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Sveikinu su Naujaisiais Metais 
i r linkiu, k a d mūsų lietuviai būtų laimingesni i r pasek-

mingesni a te inančia is meta is . 

Man būtų linksmiausias įvykis mano gyvenime, 
jeigu aš pamatyčiau, kad mūsų lietuviai susijungia į 
vieną stiprią organizaciją ir kad jų susiorganizavimas 
galėtų sėkmingiau kovoti prieš komunizmą ir išvaduo
tų Lietuvą iš raudonojo teroro. 

Taip pat antras mano troškimas, kad naujieji at
vykusieji lietuviai labiau jungtųsi su vietiniais ameri
kiečiais lietuviais, kadangi Amerkos letuviai buvo ir 
yra prisirišę prie savo Tėvynes Lietuvos. Naujai atvy
kę lietuviai turėtų atnaujinti ir sustiprinti mūsų troš
kimus bendram darbui. 

CHARLES P. KAL 
k N i • i i i J> 


