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JŪREIVIU UNIJOS RUOŠIASI SUSTREIKUOTI
KAS DAROSI UŽ ‘GELEŽINES UŽDANGOS’?

Štai Koks Vaizdas Keliaujant Per 
Karo Išgriautus Lietuvos Miestus

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

Malonu yra susitikti su 
žmogumi, kuris dar prieš 
mėnesį buvo Lietuvoje, ku
rio rūbai dar "kvepia mūsų 
žaliuoju kaimo oru, kuris 
spaudė mūsų broliams ran
kas.

Ir malonūs prisiminimai 
pasirodo mūsų praeities ek
rane. Tačiau jie greit ding
sta, kai mums pradeda pa
sakoti apie okupantų žiau
rumus, apie nuteriotą kraš
tą, apie gyventojų vargus ir 
skriaudas, apie pasilikusiųjų 
tenai lietuvių viltį.

Kai nas — Miestas Be 
Gyvumo

—Šiandien Kaune jokio 
judėjimo, — pasakoja Jean 
M. — Buvusioji Laisvės alė
ja atrodo apmirusi ir tik re
tai kada joje praeivis pasi
rodo. Jokių susisiekimo prie
monių. Jei nebūtų vežikų, 
tai tektų pačiam nešioti če
modanus iš viešbučio į sto- 
tį|. Vežikai, matyt, paliks 
tradiciniu Kauno va.izdu.

Prieš karą užsieniečiai 
atvažiavę Kaunan tyčia sam
dydavosi vežiką, negu taksį, 
nes norėdavo Kauno vaizdą 
pamatyti lėtai važiuojant. 
Šiandien Kaunui liko ta vie
nintelė susisiekimo priemo
nė. Bet už tai kaina smar
kiai paaukštinta.

Jei anksčiau už porą litų 
pervažiuodavai visą Kauną, 
tai šiandien nuo pašto rūmų 
iki stoties moki 10—15 rub
lių. Vežikai aiškina, kad 
jiems brangiai kaštuoja ark
lių išlaikymas, nes negauna 
pašaro, tenka pirktis šieną 
juodoj rinkoj. Arkliai jau 
senai bematė avižas...

Ką jie vežioja? Daugiau
siai rusų kareivius ir kari
ninkus. Vakare, kai resto
ranai užsidaro, jie išvežioja 
girtus karininkus į namus.

Ir uždarbis? Blogai jie gy

vena- Kai jiems primeni 
prieškarinius laikus, vežiko 
akys sublizga, prisimena 
tuojau, kaip vežiodavo kli- 
jentus iš “Centralkos,” ka
da jo kišenėje visad skam
bėdavo pinigas ir pats ga
lėdavo užkasti gerą kepsnį, 
užgerdamas dideliu stiklu... 
Šiandien jis išsivinioja iš 
seno “Tarybų Lietuvos” nu
merio juodos duonos plutą 
su silke ir užkandžiauja at
sisėdęs ant aukštos sa.vo 
vežimo sėdynės.
Tuščioj Žaliakalnio Turgaus 

Aikštėj
Gyventojai maistą tegali 

pirktis tik kooperatyvuose. 
Turguje nieko nebegauna 
nusipirkti. Ūkininkai nebe- 
suvažiuoja. į Kauną su viso
kiomis gėrybėmis kaip kada 
būdavo anksčiau. Aikštėje 
stovinioja tik puodininkai su 
molinėm lėkštėm ir puodais.

Tai vienintelė prekyba, kuri 
dar nėra susovietinta^ Ret
karčiais viena kita bobelė 
atsineša krepšiuje paslėpusi 
pusę svaro sviesto, kuris 
tuojau nuperkamas be dide
lių klausinėjimų, mokant 
astronomiškas kainas.

Ant didžiųjų kelių dažnai 
galima matyti grįžtant iš 
užmiesčio dviračiu kauniš
kius, prisirišus maišelį, ku
riame vežasi keletą kilogra
mų bulvių ar daržovių.

Prie geležinkelio stoties 
sugriauti namai dar neatsta
tyti, pati geležinkelio stotis 
atrodo kaip koks barakas iš 
lentų sukaltas. Visai nepa
našu įi “sostinės” stotį. ;
Šiauliai Labiausiai Nuken

tėjęs Miestas
Bet klaikiausias vaizdas' 

matosi Šiauliuose, kur veik 
pusė miesto yra, sugriauta. 
Čia vyko pačios didžiausios 
kautynės. Rusų ir vokiečių 
artilerija be gailesčio griovė 
pastatus ir šiandien vaikš
čiojant didžiomis gatvėmis 
matosi į krūvas sukrautos 
plytos, ten kur buvo dideli 
namai, kur buvo krautuvės 
ir salės.

Susėdę gyventojai kalinė
ja plytas, sveikesnes atideda 
į šalį, nuvalo nuo cemento, 
paruošia, naujai statybai, ku
ri labai lengvu tempu žen
gia pirmyn. Niekas nesirū
pina Šiaulių bažnyčios atsta
tymu. O juk tai buvo gra
žiausias Šiaulių miesto pas
tatas. Jos aukštas bokštas 
iš tolo matydavosi.

Šiauliškiai susispaudę, dėl 
butų trūkumų, gyvena po 
kelis asmenis viename kam
bary, mokyklos perpildytos, 
kai kurios yra įrengtos pap
rastame name, geresnieji pa
statai, išlikę sveiki, yra re
kvizuoti valdiškoms įstai
goms, priemiesty dar blo
giau. Prie fabrikų yra pas
tatyti laikini barakai darbi
ninkams apgyvendinti.

Kuršėnuose veikianti ply
tinė dirba pilnu tempu, kad 
greičiausiu laiku paruošus 
daugiau plytų statybai, bet 
vien iš plytų namo nepastar 
tysi. Žmonės skundžiasi, kad 
negalima gauti vinių, stik
lų ir kitokių dalykų, kurie 
reikalingi namo remontui ar 
atstatymui.

Kaimai Apgyvendinti 
‘Burliokais ’

Prie Telšių Jean M. kalbė
josi su vienu ūkininku, ku
ris skundėsi nemaloniais 
kaimynais. Ištisi kaimai Že
maitijoje yra apgyvendinti 
burliokais, kurie, nieko ne
turėdami, vagia iš kaimynų, 
užsiima plėšikavimu.

Ūkininko gyvenimas yra 
blogas šiandieninėj Lietuvoj. 
Valdžia atėmė iš jo žemę, 
palikdama tik keletą hekta
rų, bet ir tai pastatė sąly- 

| gas, kad per metus jis turįs

Kinijos Komunistai 
Grasina U.S. Bazei

ŠANGHAJUS, birž. 12.— 
Amerikiečiai sakė jie tikisi 
pilnos komunistų ofensyvos 
užimti Tsingtao, U.S. 7-jo 
laivyno ir marinų garnizono 
bazės bei centro U.S. lavini
mui kiniečių jūreivių. Čia 
tikima jog komunistai džiau 
gsis jeigu amerikiečiai sto
vės ant vietos ir kovos ap
gynimui amerikiečių gyvy
bių ir nuosavybės, kadangi 
tas duotų jiems stiprios amu 
nicijos propagandai prieš J. 
A. Valstybes.

‘Nesulaužė Paliaubų’
Peiping, birž. 12.—Komu

nistų kalbininkas sakė val
džios generolas Tu Li Ming 
sulaužė Chiang Kai-sheko 
įsakymą 15 dienų paliau
boms, bet U.S. ir Kinijos 
valdžios valdininkai sakė jis 
klysta.

pristatyti tam tikrą skaičių 
į/vairių produktų, tiek cent
nerių javų, ar mėsos. Drau
džiama kaime pačiam pasi
skersti kokį gyvulį ir ūki
ninkai, slėpdami kur nors 
miške augina paršiuką, ar 
kitokį gyvulį, kad nors toktu 
būdu netektų badauti, nes iš 
to, ką palieka komunistai, 
vos vos galima prasimaitin
ti.

Didžiausi ūkininko priešai 
būna agitatoriai, kurie ne 
tik su paskaitomis lankosi 
pas ūkininkus, bet dar kon
troliuoja ir apibara, kad blo
gai išpildo penkmečio planą. 
Jei ūkininkas po kelių per
spėjimų nepristato nustaty
tos duoklės, ūkis iš jo ati
mamas ir atiduodamas ki
tam.

Veik visų lietuvių, kurie 
pabėgo į užsienį, ūkiai yra 
nusavinti ir juose sėdi iš 
Rusijos atgabenti maskoliai, 
demobilizuoti kareiviai. Di
delis skaičius yra, įsteigta 
kolhozų. Dažniausiai patys 
ūkininkai yra priverčiami 
dėtis į kolhozus, nes su sa
vo priemonėmis jis nebegali 
įdirbti tuos kelis hektarus 
žemės, jam daromi visokie 
apsunkinimai, tuo tarpu, da
lyvaudamas kolhoze, jis ne
bėra tiek. atsakomingas. 
Kaimas Pergyvena Prieš

istorinius Laikus
Tai ką skelbia komunisti

nė spauda apie tuos “skait
lingus’’ traktorius, tai yra 
vien pasaka. Kolhozai daž
nai turi laukti mėnesiais, 
kol atvažiuoja pas juos trak 
toriai iš kito apskrities. Tie 
keli traktoriai yra siuntinė
jami iš vietos į vietą. Tai 
beveik visi seni, užsilikę iš 
prieškarinių laikų, rekvizuo
ti dvaruose ar didesniuose 
ūkiuose. t

Kaime dabar nenaujiena 
pamatyti žmones dirbant 
laukus su primityvinėmis 
priemonėmis. Trūksta plūgų, 
nėra net kastuvų. Jei kuris 
turi kokį arklį, tai jis gali 
skaitytis laimingu, nes prie
šingai jis turi skolintis iš

VYRIAUSIOJO TRIBUNOLO TEISĖJAI PYKSTASI

Ši nuotrauka buvo padaryta pirm negu teisėjas Robert
H. Jackson (kairėje) iš Nuerenbergo, Vokietijos, padarė 
užsipuolimą ant savo kolegos, teisėjo Gugo L. Black.

(Acme Telephoto.)■A

Mihailovičius Kaltina Britus Davimu
Įsakymo Išnaikinti Tito Partizanus

LONDONAS, birž. 12.—Anglijos armijos sluoksniai už
ginčijo MihailoviČiaus pareiškimą būk britų pulk. Bailey 
įsakęs jam išnaikinti Tito partizanui?. Britai teigia ,'įie dė
jo pastangų suvesti četnikus ir Tilo.

įvykio.

kaimyno. BELGRADAS, birž. 12.—
Visi Mano, Kad Taip Bus jGen- Dra.la Mihailovič šian- 

i Neilgai dien liudijo teisme jog britų
Pakalbėjus su ūkininkais, j Jugoslavijoje davusi

susidaro įspūdis, kad visi jie , 
kaž ko laukia, kad taip il
giau tęstis negali. Lietuvoj 
visko trūksta, komunistai 
žada, kad Rusija užpils juos 

, prekėmis, bet nieko dar ne
atsiuntė. žada panaikinti 
maisto korteles, bet dar ne
atrodo, kad maisto yra. dau
giau atsiradę. Visa tai žada
ma, kad tik žmonės nemur- 
mėtų.

Laikraščiai nieko nerašo 
apie užsienio politinį/ gyve
nimą, tegiria. vien sovietiš
ką rojų, rašo, kad krašte 
produkcija kyla, kad atsis
tato namai, fabrikai, kad 
susisiekimas gerėja, bet ūki
ninkas, nuvažiavęs į apskri
ties, miestą, nieko to nemato. 
Kaip ir anksčiau, kooperaty- i 
vas tuščias, naujų fabrikų 
nestato, tas pačias dirbtuves 
po truputį atremontuoja, ir 
viskas.

—Taip ilgai tęstis negali, 
—pasakojo vienag telšiškis 
ūkininkas kalbėdamas su 
Jean M.,—vieną dieną žmo
nės nustos kantrybės ir iš
plaus tuos atėjūnus.

Bet tą jiems bus sunku 
padaryti, nes tie atėjūnai 
dabar stiprūs, gerai ginkluo
ti ir jei vakarų valstybės 
nepadės, abejojama, ar ga —Susekta, kad Palestinos didysis mufti skrido iš Pary- 
is?rfžteiąs”rovaTme peikei-' žllM’ ' Ca,ro' vartodama,. lalSyvą Sirijos pasą.
sti. Bet lietuviai pripratę 
laukti. Palauks. Laikas dir
ba lietuvių naudai.

Vyt. Arūnas tribunolas nustatys oficialiai Italijos padėtį.

Septynios Unijos Atmetė Bendrovių 
Kompromiso Planą, Šaukia Suėjimus

SAN FRANCISCO, birž. 12.—Vakarų uostų jūreiviams 
įsakyta ryt po pietų sustabdyti darbą ir dalyvauti s išl
inkimuose, į kuriuos prabils unijų vadai Bridges ir Cur- 
ran, telefonu iš Washingtono. Manoma pastarieji išduos 
raportą apie derybas ir gal net įsakymą pradėti streiką.

WASHINGTON, birž. 12. 
—Frank J. Taylcr, kalbinin
kas už laivų bendroves strei
ko derybose, šiandien sakė 
septynios CIO unijos atmetė 
naują kompromiso pasiūly
mą dėl darbo savaitės va
landų. Laivų bendrovės bu
vo siūliusios apmokamą ne
darbo dieną už kiekvieną iš
dirbtą savaitę.

Tuo tarpu, National Mari- 
time unijos prez. Joseph 
Curran pareiškė atstovų dar 
bo komisijai jog “ilg2.s ir 
aršus streikas” prasidės 
penktadienio vidų r n a k t y,

Bevin Sako New Yorkas Nenori Žydų
Tremtinių, Todėl Rūpinasi Palestina
BOURNEMOUTH, Ang., birž. 12. — Darbiečių partija

2,678,000 balsų prieš 468,000 atmetė Anglijos komunistų 
partijos prašymą prisidėti prie darbiečių.

BOURNEMOUTH, Angli
ja, birž. 12.—Užsienių sekr. 
Bevin šiandien sakė Ameri
koje vykstanti agitacija už 
įleidimą 100,000 žydų į Pa
lestiną yra daroma “dėl to, 
kad jie nenori per daug jų 
New Yorke.’’ Bevin padarė 
tą pareiškimą apgindamas 
savo užsienio politiką prieš 
metinę darbiečių partijos 
konferenciją, kuri vėliau nu
balsavo jo nusistatymui pa
sitikėjimo balsą.

Jis sakė Palestinos prob
lema pasidarė tarptautiniu 
reikalu, ir kad “tas 100,000 
žydų nepaliečia Europos 
tremtinių problemos pakraš-v . « «
CIO.

Jei Reikės, Pasirašys 
Atskiras Sutartis 

Tarpe kitko jis pareiškė

ja.m instrukcijas išnaikinti 
Tito partizanų jėgas.

Trečioje teisimo dienoje 
Mihailovičius sakė jo pože
minės kariuomenės santy
kiai su vokiečiais okupaci
jos metu 1943 metais buvo 
“ne bendradarbiavimas, bet 
pasitaikantis bendras kovo
jimas.”

Nežinojo Apie Kitus
Četnikų vadas tvirtino, 

kad jo karininkai bendra
darbiavę su italais ir vokie
čiais be jo žinios, ir kad jis atsisakysiąs pavartoti eko- 
sužinojęs apie tai tik po ■ nomines sankcijas prieš Is-

paniją, ir kad jeigu taikos

Vėliausių Žinių Santrauka
—OPA vakari sakė pragyvenimo išlaidos gegužės ir 

birželio mėnesiais pakils 2 nuošimčius, arba tiek pat, kiek 
pragyvenimo išlaidos pakilo per visus 1943 metu.?.

—Trys armijos dujų varomi lėktuvai perskrido kraštą 
iš California į Nevv Yorką per 5'/2 valandas.

—Indiana valstybės ugniagesiai prašėsi Chicagos pa
galbos suvaldymui gaisro Standard Oil Co. varykloje 
Whiting, Ind. Iki vakaro gaisras buvo suvaldytas.

—Šen. Barkley vakar sakė manąs senatas iki vakaro 
pratęs OPA aktą, nors ir labai supančiotą.

—Prez. Tdumanas patvirtino raportą, kad Myron C. 
Taylor paskyrimas atstovu Vatikane buvęs tik laikinas.

■—Valdžia pranešė, kad Oak Ridge, Tenn. statomas nau
jas atominės jėgos fabrikas pramonės tikslams.

Nežinia kur jis po to pradingo< ar dabar y^a.
—Iš Romos pranešta, jog karalius Umberto ir premje

ras DeGasperi gali bendrai valdyti Italiją, kol vyriausias

kaip numatyta, nebent jūrei
vių darbo savaitė bus su
trumpinta arba. jų algos pa
keltos.

Curran kritikavo Prez. 
Trumaną ir laivyno viršinin
kus už jų pareiškimus, kad 
laivynas vairuos laivus, jei
gu unijistai jūreiviai sus
treikuos. Jis taip pat sakė 
unijos nesitiki išgauti ge
resnių sąlygų iš valdžios ne
gu iš bendrovių.

Tuo pat metu derybos tę
sėsi ir valdžios tarpininkai 
reiškė viltį jog bus išvengta 
streiko.

derybos tarpe “Keturių Di
džiųjų” vėl susmuks, jis pa
sirašys atskiras taikos su
tartis su nugalėtomis Euro
pos valstybėmis.

Anot Bevin, reikalas prieš 
užsienių ministrus ateinan
čią savaitę bus tas, ar Eu
ropa skirsis į Rytų ir Vaka
rų blokus. Jis sakė nežinąs 
kokių žygių bus imtasi iš
gauti sutartis, bet “nė vie
na. tauta nelaikys manęs 
nuolatiniame karo stovyje 
su kitais kraštais.

Riaušėse Neapolyje 12
Užmušta, 100 Sužeista
ROMA, birž. 12.—Italijoje 

šiandien prasidėjo naujos 
riaušės. Monarchistų demon
stracijos Neapoly buvo prie
žastimi 12 asmenų užmuši
mo ir bent 100 sužeidimo. 
Romoje plevėsuoja monar
chistų ir respublikonų vėlia
vos. Niekas nežino ar suve
reninės teisės tebėra teisėtai 
karaliaus asmenyje, ar buvo

Mirė OPA Autorius 
Senatorius Bankhead

WASHINGTON, birž. 12. 
—Šiandien po pietų Bethes- 
da, Md. laivyno ligoninėje 
mirė šen. John Bankhead, 
OPA akto autorius.

KALENDORIUS
Birželio 13 d.: šv. Anta

nas iš Paduos; senovės: Ku- 
nota.s ir Minkantė.

Birželio 14 d.: Šv. Bazy- 
lins; senovės: Butrimas ir 
Pomedė.

ORAS
Lietus sustos. Vėsiau. 

Saulė teka, 5:16; leidžiasi, 
8:26.
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15 DETROITO LIETUVI) GYVENIMO
Iš BALF Veikimo

BALF 76 skyriaus susi
rinkimas įvyko birželio 6 d. 
Atidarė pirm. E. Paurazie- 
nė.

Ks»ip jau visiems yra ži
noma mūsų skyrius buvo

galima būtų rasti didesnę 
motinos meilę ir mielaiirdys- 
tę?

M. Mardušicnė, užėjus pas 
Pyramid Gift Shoppe, 8232 
W. McNichols Rd., užsimi
nė apie lietuvių našlaičių 
rtikalą. Savininkė tuojau

nutaręs sukelti reikalingą duoda $5.00. Jos vyras, pa- 
pinigų sumą padengimui ke-į matęs tai paklausė, kame 
lionės dviejų našlaičių lie-Į dalykas. Sužinojęs sako: 
tuvių vaikučių. Aukų riti- “Palauk, aš čekį parašysiu.”
kėjams pridavus aukas ir Na, ir parašė $25.00, pareikš
raportus, susirinkimo buvo į damas, kad jis žino apie ne
priimta su didžiausiu pasi- {tuvius ir Lietuvos reikalus 
tenkinimu. Pasirodė, kad jau i visados užjaučia, 
yra surinkta gana dėl pen- j *
kių našlaičių kelionės, pri- 
skaitant O. ir A. Kratavi- 
čių auką, pilnai padengti 
vieno vaiko kelionę ir De
troito Draugijų Centro, ku 
rie irgi padengė vieno vaiko 
kelionę paaukodami po $163.
Pasirodo, kad yra mūs tar
pe žmonių, kurie turi didelę 
širdį, tėvišką, motinišką ir 
brolišką meilę.

Skaitytas laiškas iš Švei
carijos nuo Valerijos Avi- 
žonienės, kuris prisiųstas A. 
Strazdienei, nes jos adresą 
rado aukotuose kūdikio dra
bužėliuose, kuriuose Straz
dienė buvo paaukojus sky
riui. Laiškas gana įdomus, 
graudus ir pilnas dėkingu
mo tiems žmonėms, kurių 
niekad nematė, nežino ir ne
pažįsta. Gal, vėliau galėsi
me patalpinti visą laišką,

Pavyzdžiui, O. Banionienė, 
kuri turi išauginus penkis 
sūnus ir vieną dukterį. Vie- nes tai yra skaudus gyveni- 
naa jų yra žinomas visoj A- mo paveikslas, kuriame gir- 
merikoj. Vince Banonis spor į dime ir matome tūkstančius 
tininkas, futbolo čempijonas. mūsų brolių kenčiančių sun-

Ona Banionienė Motinų kų, nepakenčiamą tremtinio 
Dienos proga, gavo dovanų likimą, 
nuo visų savo sūnų ir tuos ★
visus pinigus ji paaukojo Gauta maišas geru drabu- 
lietuvių našlaičių fondan. Ar žiu nuo K. O. Daunorų, ku-
------------- -------------------------- rie seniau gyveno Detroite.

dabar turi didelį ūkį Custer, 
Mich. Taipgi gauta naujos 
medžiagos nuo Dundulienės 
iš Hart, Mich., iš kurios mū
sų veikėja Smailienė pasiuvo 
vaikučiams drabužėlių ir šia
me susirinkime jau prida
vė. Visiems išreikšta didelis 
dėkingumas.

★
Pirm. E. Paurazienė per

davė sveikinimus nuo BALF 
centro raštininkės Noros Gu 
gienės, kurią susitiko Chi- 
cagoj būdama Decoration 
Day. Sveikinimai visų nuo
širdžiai priimti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 22 mėty praktikavimas 
jūsy garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma- 
..ausias klaidas. Specialė atyda 
..^kreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1373
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 

vak. Sekmad. pagal sutartį.

St

ŽYMI DETROIT LIETUVIŲ VEIKĖJA Lietuvių Organizacijų Ce- ta jai padėka už rūpestingu- 
ntro įvykusiame susirinki- | mą ir tvarkingą knygų vė
mė, praeitą mėnesį, priėmus dimą bonus parduodant.
raportą iš Bonų Komisijos 
pirm. Helen Rauby, išreikš

Taipgi padėkos žodn 
(Nukelta į 3 pusi.)

iš-

Helen Rauby-Stankiūtė, Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro War Bonds pirm. Per visą karo laiką sėkmingai 
darbavosi vedime War Bonds pardavimo sąrašo ir pati 
darbavosi pardavinėjime. Daug išlaidų panešė per tą 
laiką ir viską paaukojo. Tas reiškia didelį prijautimą 
lietuviams. Nors čia augusi, bet visa širdimi atsidąvusi 
lietuvių darbuotei. Organizacijų Centras ir visi lietuviai 
yra dėkingi Helen Rauby už jos pasidarbavimą. Koresp.

neatsisakykite nors ir ma
žiausia aukele. Ne tik kad 
savo širdyje jausite ramybę 
ir smagumą, bet tų našlai
čių, kurių tėvai ar mirė nuo 
bado, ar buvo nukankinti 
nacių ar komunistų, įsigy
site amžiną dėkingumą. B.

Zinių-Žinelės
Pranas KHmauskas,

Sako, Bostono lietuviai la
bai svetingi, draugiški, lie
tuviška dvasia vaišina sve
čius iš kitur atvykusius.

BALF 76 skyrius laikė 
mėnesinį susirinkimą birže
lio 6 d. Svarstyta apie pa
galbą tremtiniams. Daug 
ja.u yra skyrius išsiuntęs 
drabužių ir kitokios pagal-

JKENDUOJAME GRINDŲ!
r. , ° ii TR1NIMO MAŠINAS —rai žinom ".s Detroito lictu-

Sekantis susirinkimas į- 
vyks. liepos 11 d., toj pačioj 
vietoj, buvusioj Lietuvių sa
lėj.

Kadangi našlaičių partrau 
kimo vajus tęsis visą birže- j 
lio mėnesį ir aukos bus ren
kamos ir priimamos, todėl, 
brangūs tautiečiai, kurie dar 
neturėjote progos prisidėti l 
prie šio labdaringo darbo, I

vis ir “Draugo” skaityto-1 
jas,, virš savaitės laiko sve- j 
čiavosi pas savo gimines I 
Boston, Mass. Džiaugėsi tu
rėjęs linksmas vakacijas.

3®

tos. Kai kurie vis abejoja, 
ar gauna tremtiniai tą pa
galbą. Bet jau pereitam su
sirinkime buvo skaityta laiš
keli, kas detroitiečių pagal
bą priėmė gavę laišką Straz
dai, Detroite, kad jų auko- j r„, _ VAR<is 5557. 
tus drabužius priėmė švei- ’ izimaiai
carijos lietuviai pabėgėliai. DR. FRANK C. KWINN
Dr. Avižienio žmona yra I 
tremtinių Šveicarijoje dar
buotoja ir komisijos pirmi
ninkė. Džiaugiesi, kad bro
lių lietuvių Detroito drabu
žiai pasiekė Šveicarijos trem 
tintus lietuvius. J. K. C.

(Kvečinskas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 We»t 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo I Iki 4 pp. Ir 7 Iki vak.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• • •
68C3 W. Cermak Road 

BERWTN, ELLIMOI8

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 

Rez. Tel. — Lafayette 5151 
Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
ir Penktadieniais — 

nuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

Tel. VIR 0980 (offlce Ir Narna.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

4008 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2 — 4 popiet, 6:JO — 
8:80 vakarais. Trečiad. pagal sutartį.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palufsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15th St. ir 49th Gt.
Cicero, Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. ir 4-8 vak. 

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta.

Tikolu. Tyrimas 
Ortlioptle Gydymas

Contaet Stiklai 
Stiklas Atnaujlnam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan Štate Banko*)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 11, 1 Iki B, 7 
Iki 9 — SeAtad. — 10 iyte Iki 6 vak. Sek- 
mad. — 10 Iki platu. — Trečiad. uždaryta.

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR

IN STATE OF INDIANA
Home Gaila in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO TH'GBAPY

936 West 63rd St.
HOVR8: Daily S—• P M. 

Baturdaya I A. M. to J P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną |>oią akių gaunamo gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikt’

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prušalina 

visą akių įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampa* 18-tos
Telefonas: OASAIj 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir Šeštad. 9:30 a. m. 
iki 7:0* p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel........ VKginia 1886

DR. AL RAČKU5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DETROITIEČIAI !
Išrinkite

Lietuvį Veteraną

,FRANK
MARKAVICH

už Kongresmaną
15-tam Congressional 

Distrikte
Warduose: 10-12-14-16 

DEMOKRATŲ SĄRAŠAN

PRANEŠIMAS

TIKTAI

$150
Į DIENĄ

Mes Esame AGENTAI Dėl 
DEN.IA.MIN MOOBE MALIAVŲ 

IR VARMŠŲ, taipgi —
MARTIN SENOVR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, ir —
KEM-TONE VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimą 
l»iflm. SIENINES POPIKROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

PliAIU zll. SKAI.Bf.IA reik Minga 
Lilei gali atlikti dubą -av i iiiintiio- 
se. Mes alttšiin ir į a -iimsini. šau
kit I KIM I Y l-tl.sy;. Dėt o t, .Mieli.

MAROUEITE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMIock 8262

B3E

Mes Fagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE COKP. 
VVASHINGTON, D. C.

UNIVE
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto Iki 6:30 vai. vakaro. 

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

NORIU PIRKTI 
U2 CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEH 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

BE 33

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(3-troe lubos)

Ofleo Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia laukite—

Res. Tel.: MlDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dieną.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųnette Rd.
Ofiso Tek: PROspect 6446 

Bes. Tel.: HEMIock 3150 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutarti.

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tek LATayette 3210 
Bes. Tek REPublle 0054 

Jeigu Neatsiliepiama^— 

Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 v. 
(Trečiad., ir Šeštad., pagal sutartį)

Atidarė Ofisą —

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St.
Tel. — HAYmarket 6031 

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9

Trečiadieniais pagal sutartį_____

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 8. Ashland Avė.,
ROOM I.

Ofiso Tek: GROvehm 5213 
Bes. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo S iki 4 popiet: 7 Iki I vak.: Ir 

Trečiadieniais pagal sutarti.

TeL OANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uidarytas.

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place

Ree. 6958 Se. Talman Avė.
Ree. TeL GROvehill 9617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus

Tel. — HEMIock 5524 
(Dieną arba Naktį)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

2408 West 63rd Street
VAL.: nuo T Iki t kas vakare*. 

Dienomis tik pagal eutartį.

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrjžęs II Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymų Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, -ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

VALANDOS:
Kasdien: 2-4 pp.; 7-9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Tek REPnblle 7868

DR. STRIKOL’15
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad.
vakarais—tik pagal sutartį 

Office TeL YARds 4787
Namą Tek PROspect 1930

Tek OANaI 9267

Rea. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

Ofiso Tel. VIRgiuia 0036 
Rezidencijos Tek: UEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenuo
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P, M. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
YALANDOS: nuo 2—4 ir 6 8 

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo Tai.: Piji.I M A N R277

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, 1LL.
Dr. A. Montvid, M.D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wcst Town Eldg.

2100 West Madison Street
Ofiso Tek: SEEIey 7330
Ree. Tek: BUUnstvlck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS

1930 W. 111 th St.
TeJ. HILLTOP O»99

Valandos pagal sutarti.
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DIENRAŠTIS DKKTOXS, CHTCAGO, ILLINOIS

HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HELP VPANTED 

ADVE.RTPSING DEPARTMENT 
127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph U188-U1H9

HELP VVANTED — VYRAI

GENERAL AMERICAN

HELP WANTED — VYRAI

Reikia 
Lathe Hand

Turi būt patyręs. Pastoms 
darbas ištisai metus. 45 vai. 
į savaitę. Labai gera mokes
tis. Puiki transportacija ir 
darbo sąlygos.

PAŠAUKITE MR. COTTINI
CAPITOL 4900
REIKIA 

T I N S M T T H
Darbas prie galvanizuoto metalo 
ir stainless plieno raidžių dėl ro
dyklių. Aukščiausia mokestis. •

MICHIGAN 5500
PAINT SPRAYERS 

TOUCH-UP SPRAYERS 
PADĖJĖJŲ

POLISHERS IR BUFFERS 
PAPR. DARBININKŲ

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Naujas I81/_>c į valandą 
pakėlimas dabar galioj.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS 
PIRMAD. IŠTISAI PENKTAD.

HURLEY MACHINE CO.
2125 S. 54th Avė.—Cicero 

REIKIA
PATYRUSIO PROSYTOJO

Gera mokestis, pastovus darbas. 
40 vai. j savaitę.

SUN-LIGHT CLEANERS 
854 W. 87th St.

DETROIT O ŽINIOS
(Atkelta iš 2 pusi.)

reikštas visiems pardavinė
tojams, kurie gana. daug dar 
bavosi kad tik lietuvių var-

TRANSPORTATION CORP. dą svetimtaučių tarpe gar
bingai palaikius.

Veikimo centras yra dė
kingas visiems lietuviams, 
kurie bonus pirko per cent
ro darbuotojus. Kai kurie 
biznieriai, turėdami knygu
tes bonams pardavinėti, ne 
tik patys pirko, bet ir ki
tus ragino pirkti per lietu
vius. Tas reiškia, kad lietu
viai sutartinai darbavosi, iš 
ko rezultatai yra gražūs.

U. S. A. valdžios knygo
se Detroito Lietuvių War 
Bonds sąrašas ant visados 
pasiliks.

Gauta iš U. S. A. valdžios 
dviejų orlaivių paveikslai su 
užrašu “American Lithuani- 
ans Detroit.”

Štai sąrašas War Bonds 
pardavėjų, kuriems reiškia
ma padėka. Sykiu parodoma, 
ir už kiek iš viso parduota 
bonų ir stamps.

Stephania Douvan parda
vė už $92,650.00.

Verai Motuzas — $60,150.
Margaret Petriks — $50,- 

650.00.
Malvina Smailis — $43,- 

850.00.
Eugenia Molis and Mary 

Brazauskas — $37,975.00.
Helen Rauby — $35,025.

GERA MOKESTIS

GEROS DARBO SĄLYGOS
Seniai įsteigta kompanija. 
Gera transportacija busu ir 

elektros traukiniu.
RIVETERS
BUCKERS
HEATERS
STICKERS

Viršmlnėti darbai 
niece work.

HELP VVANTED — 'MOTERYS

Merginos - Moterys
DIRBSIT 44 VALANDAS 

MOKAMA UŽ 48
j vai. pradedant. Svarūs dirb

tuves darbai. Moderniška Svari dirb
tuvė. Patyrimo nereikia. Pastovius 
darbas ištisai metus. 2 blokai j pie
tus nuo vidurmiesčio.

MARGO MFG. GO.
638 S. Federal

WHEEL BORERS 
TEMPLATE MAKERS 

ARC WELDERIŲ
Aukščiausia mokestis tinkamiems 
vyrams. Atsišaukite į

GENERAL AMERICAN
TRANSPORTATION CORP.

4405 Euclid Avė.
EAST CHICAGO, IND.

HELP VVANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKŲ
UŽDARBIS 72V2 I VAL. PRADŽIA. 

7714 Į VAL. PO 3 MftN.
82»/a J VAL. PO 6 MftN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

Padėkos laiškus organiza
cijų centras yra pasiuntęs 
teisėjui J. P. Uvick, kuris 
daug padėjo bonų pardavi
me, gavimui orlaivių paveik
slų, taipgi adv. Alex Con- Valaitytė, duktė žinomų

Baigė Long Island 
Universitetą

Brooklyn, N. Y. — Aldo-

drat, vietos klebonams už 
agitaciją bei raginimus bo
nus pirkti.

★ ★ ★
SS Jonas žyrinas, tarna

vęs USA Anti Air Craft virš 
du metus, garbingai paliuo- 
suotas iš tarnybos, sugrįžęs 
pas tėvelius atostogas lei
džiat. Jo jaunesnis brolis An
tanas yra anksčiau paliuo- 
suotas iš tarnybos. Tėvai, 
Jonas ir Marijona, kurie ve
da alinės biznį, yra Šv. An-

veikėjų Jono ir Onos Valai
čių, 179 So. Second St., bai
gė Long Island Universite
tą, Bachelor of Science laip
sniu (Rctaling and Merchan- 
dising srity).

Baigimo ceremonijų vaka
rienėj, Waldorf Astoria Al
donai ir dar kitai abiturien
tei buvo įteiktas aukso me
dalis ir bonas. Iš departmen- 
tinių krautuvių direktorių 
gauta keletas pasiūlymų dar 
buotis bizny. Pati Long Is-

riauti ir kartu toliau studi
juoti.

Ką Aldona pasirinks, tuo 
tarpu dar neteko patirti.

Mokydamosi Aldona Va
laitytė dirbo Macy, vėliau 
Lord and Taylor departa- 
mentinėse krautuvėse.

Aldona. Valaitytė kalba ge 
rai lietuviškai. Jaunąją lie
tuvaitę sveikiname ir linki
me laimės ateities darbuo
tėj. Rap.

HELP VVANTED — MOTERYS

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DEL

MOTOROLA

tano parapijos žymūs vei- land universiteto vadovybė
Aldonai Valaitytei pasiūlė 
po atostogų vykti į North 
Carolina Universitetą lekto-

kėjai.
SZS Jonas Žyrinas iš pro

fesijos chemijos inžinierius,
jau prieš išeidamas į USA ------------------------------------
tarnybą buvo susipažinęs su beit Rd. Kviečia visus lietu

vius dalyvauti. Koresp.
Šv. Rožančiaus Dr-jos mė

nesinis susirinkimas bus ne- 
dėlioj po sumos. Malonėkite

™ 4- i visos narės atsilankyti šv.suris juos moterystes ry- . x .. , ,,Antano parapijos mokyklon, 
nes liepos ir rugpiūčio mėn. 

Jonas ir Marijona Žyrinai, susirinkimų nebus. Prašoma 
Memorial dienos proga bu- užsimokėti užsilikusias mo- 
vo nuvykę į lietuvių ūkinin-1 kestis. Valdyba
kų koloniją, Custer, Mich.,

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
VYRŲ

IR MOTERIŲ
LENGVIEMS ASSEMBLY 

DARBAMS MALONIOS 
APLINKYBĖS GERA 
PRADINE MOKESTIS 
45 VAL. Į SAVAITĘ

ATSIŠAUKITE

COLORGRAPHIC, INC.
4617 West End Avė.

MERGINŲ — MOTERIŲ
16 METŲ IR SUVIRS

Jokio patyrimo nereikia. Pasto
vus darbas, gera mokestis.

ARTCRAFT 
VENETIAN BLINDS

MERGINŲ
Lengviems Assembly Darbams 

75c į vai. pradedant. 85c į vai. 
po 3 mėnesių. Patyrimo nereikia.

HOMECRAFT 
ELECTRONIC PRODUCTS 

1208 S Kedzie

REIKIA PATYRUSIU 
PROSO OPERATORIŲ

Pastovus darbas. Gera mokestis.
REPUBLIC CLEANERS 

1823 S. Cicero Avė. 
LAWndale 2700

BELL & HOWELL CO.
Darbas su ateičia. Patyrimo ne
reikia. Jums mokama laike mo
kinimo.

MOTERŲ
MECHANICAL ASSEMBLERS 
ELECTRICAL ASSEMBLERS 

LINE SOLDERERS 
COIL UINDERS 
INSPEKTORKŲ 
ODOS DIRBĖJŲ 

VYRŲ

DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MILLING MACU. OPERATORIŲ 

POLISHERS IR BUFFERS 
BENCII DARBININKŲ

Gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos.
PRADĖKIT ŠIANDIE 

Kreipkitės Samdymo Ofisan

1801 LARCHMONT AVĖ.
( Blokas I pietus nuo Irviną Tk. H<1.)

Kas stoja j kovą su savo 
silpnybėmis, visuomet lai-

REIKIA
SINGLE NEEDLE SIUVĖJŲ

Paprastam siuvimui. Malonios dar
bo sąlygos vldur-amžlaus moteriai. 
Pastovius darbas, gera mokestis, 40 
vai. j savaitę.
ROSELLE FLAG & BADGE CO. 
101 S. Wells. CEN 6075

~aTsemblers
MERGINŲ IR JAUNŲ MOTERIŲ 

Lengviems Assembly Darbams

Naujas 18’/2 c. i vai. 
Pakėlimas dabar galėn. 
Puikios darbo sąlygos.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS 

PIRMAD. IŠTISAI PENKTAD.

Hurley Machine Co.
2125 S. 54th Avė. — Cicero

žmonėms pajėgos netrūk
sta; jiems trūksta valios.

mi. V. Hugo,

TAI GERIAUSIA

R A D I O
VIETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki

S1.lt

4545 W. AUGUSTA BLVD.

PATYRUSIŲ SLIP STITCHERS 
PRIE CU8TOM MADE 

KAKLARAIŠČIŲ
Uždirbsit nuo $1.10 iki $1.85 už 
duženų. Dirbant daliniu laiku arba 
namie. PaSaukit po 2 vai. popiet.

LONOBEACH 2317
KEN MURIU4Y

4505 N. Linroln Avė.

s

Patricia Medonis — $28,- 
850.00.

Marie Kasė — $25,100.00.
Charles Samson — $20,- 

050.00.
Ona Aksomaitis — $19,- 

800.00.
Elizabeth Paurazas — $19,

625.00.
Mary Sims — $17,100.00.
Bessie Keblaitis — 12,475.
Anne Kremblese — $12,- 

379.50 inc. Stamps.
Vytautas Markuzas—$10,- 

500.00.
Stanley Atkuciunas — $9,- 

550.00.
Matt Šimonis — $8,700.00.
Alice Savickas — $6,875.
Anna Wilkas — $6,025.00.
Julia Juodvvalkis — $5,- 

825.00.
Katinka Ross — $3,925.00.
Anna Markavich — $1,- 

975.00.
Marcella Laucius — $1,-

800.00. lietuvaite Adelle Stanislovai-
Mildred Stankus — $1,- te, dukterim pavyzdingų tė- 

100.00. j vų Šv. Petro parapijoj. Bir-
Mrs. Warner — $675.00.; želio 22 d. 10 vai. ryto kle- .... .
Harry Kapres - $500.00. | bonas kun. V. Masevičius del'°J P° Malonek.te
Miss Kučinskas — $150.
Viso — $533,770.20. Sium

★ ★ ★
Padėkos laiškas lietuviams, 

gautas iš United States Tre- 
asury, skamba sekančiai:

March 21, 1946
Detroit Litnuanian 
Organizations Center, 
czo Mrs. Helen Rauby,
16926 Pinehurst Avė.,
Detroit. Michigan.
Dear Mrs. Rauby:

Tho enclosed certifikate is 
sent to you as recognition 
of vour excellent coopera- 
tion during the past war 
years.

?t is with everlasting ap- 
oreciation that we give you 
4,he grateful thanks of your 
Government for the fine sup- 
ąort of the United States 
Treasury savings program 
and shall always remember 
your untiring efforts.

You helped Michigan write 
a glorious record in these 
past years and in the Vic- 
tory Loan-that was Michi
gan's most shining hour.

Very sincerely,
Frank N. Isbey, Chairman
United States Treasury
Savings Bonds Division 
for Michigan.

HELP VVANTED — MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
Lengviems Bench 

Assembly Darbams

Puiki pradinė mokestis, 48 vai. į 
savaitę. Laikas ir pusė virš 40 vai. 

ATSIŠAUKITE

METROPOLITAN 
INDUSTRIES, INC.

226 N. Clinton 
PAIEŠKOJIMAS

PAIEŠKO — JONĄ. NARSUTI, 
brolį mirusio Petro Narsučio. Dėl 
informacijų šaukite—P. J. RIDI
KAS, YARDS 1419.

kur aplankė daugelį savo 
draugų.

Juozas Cress, vietos vei
kėjas, buvo nuvykęs į Pitts- 
burgh į ,a. a. Marijonos Mi- 
setiūnienės šermenis ir ta 
progai paviešėjo pas Pitts- 
burgh ir Homestead senus 
draugus: Žaliaduonius, Ra
dzevičius, Kraus, ir kitus. 
Susitikęs ir su dr. A. Ra
kausku, kuris birž. 16 d. bus 
įšventintas į kunigus. Gi 
Memorial Dienoj dalyvavo 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų piknike.

Jonui Stanevičiui su Al
dona Žukauskaite birž. 16, 
8:30 vai. šv. Jurgio bažny
čioj kleb. kun. J. čižauskas 
suteiks moterystės sakra
mentą. Jaunieji yra patriotų 
tėvų vaikai ir patys patrio
tai, darbuojasi lietuvybės la
bui. Linkime Dievo palaimos 
jų gyvenime.

Juozas Šniras ir K. J. Se
maška delegatai 352 kp. į 
SLA seimą išvyksta į) New 
Haven.

Leonas, Antosė ir sūnus 
Antanas Kakanauskai iš Ci
cero, III., “week end'’ pra
leido Detroite pas darbuo
toją Antaną Kakanauską., 

Viešėdami čia aplankė ir žy
mesnes vietas.

Kareivių Rėmėjų pirmas 
didelis piknikas įvyks birž. 
16 d., Liberty Park, Midla-

10,000
• DEGTINES
• 3RANDĖS
• RUM’O

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 
PATARNAUTI!

KREIPKITĖS
ŠIANDIEN!

Kainos nebrangios ir darbas garantuotas 
Medžiagos ir darbo apskaičiavimus gausite nemokamai. 
Dabar pats geriausias laikas atnaujinti jūsų namus!

KOSTAS LANKAUSKAS
1904 SO. CICERO, AVĖ Tel. Olympic (Cicero) 1130

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų Išdlrbysčlų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam IS namų Ir prlstatom

PARDUODAME NAUJUS 
HA BIOS

Mes turimi; Itnuijų Į s taką ir 
Jums nereikės laukti (iėl Jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas Valiausių 

Muziko* Rekordų

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 8:00 vai.

BONKŲ
» GIN 
► VYNO 

KORDIALŲ
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama
SPECIALĖMIS KAINOMIS

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

IATHAN
KANTER

“Lietuviškas
Žydukas”

MONARCH

LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

$24.10 METAMS 
$500.00 GYD™°

POLISAS
$4.00 METAMS

<><-»*«

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO P0LISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmlstras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

MŪSŲ BENDROVĖ
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00
PASKOLOMS!

Šių pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BUNDRO- 
Vft yra pasiryžusi Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naujų arba senų. namų, statyti naujų, arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal O. I. Blll of Rlghts patvarkymus.

šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti patarimus ir patarnavimų.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted SU Chicago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, birž. 13, 1916

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Dllnob
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Associatton

$0.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago & 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ...............................   $7.00
Pusei metų .............................................    4.00
Trims mėnesiams ............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams .............................................................\ 1.50
Vienam mėnesiui ...................................................................... .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
Metams ............................................................................... $6.00
Pusei metų ................................................................................. 3.50
Trims mėnesiams ...............   1.75
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.25
Vienam mėnesiui .............................................................. .75

Užsieniuose:
Metams ......................................................................................... $8.00
Pusei metų .................................................   4.50
Trims mėnesiams ...................   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo- 

ma tai padaryti ir neprlsiunfiiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmenlškumį. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, HL 
Under the Act of March 3, 1879.

Komunistų Teroras Lenkijoj
LENKUS SMAUGIA MASKVOS RANKA

Paskutiniuoju laiku ateina.nčios žinios iš Lenkijos nė
ra malonios lenkams, bet jos nemalonios ir visam de
mokratiniam pasauliui.

Lenkijos premjeras Beirut (komunistas) Maskvoje 
gavęs užtikrinimą, kad jo “vyriausybė” gausianti iš So
vietų Rusijos “visišką ekonominę, finansinę ir, jei rei
kės, militarinę pagalbą sustiprinti Varšuvos vyriausybę 
taip, kad ji pajėgtų sutriuškinti lenkų opoziciją/’

To pasekmėje, Bierut ir kiti komunistų lenkų lyderiai 
jau pradėjo savo “vajų”, ka.d pasiruošti birželio 30 d. 
įvykstančiam referendumui. Vajuje naudojamos labai 
žiaurios priemonės.
PRISIRENGIMAI PRIE RINKIMŲ ’

Pirmoje vietoje griebiamasi persekioti universitetų 
studentus, profesorius ir rektorius. Tos aukštosios moks
lo įstaigos yra politinės policijos priežiūroje. Komunis
tų kontroliuojama “visuomenės saugumo” ministerija 
pasiėmė į savo rankas visą atsakomybę išduoti leidimus 
visokiems susirinkimams. Tai reiškia, kad nekomunis- 
tai nedaug teturi progos šaukti mitingus ir svarstyti 
jsavo krašto ateities klausimus.

Pranešama ir tai, kad toji pati “saugumo” ministe
rija atsargiai parenka ‘‘tinkamus asmenis”, kurie skai
tys balsus.

Darbo partijos dienraštis yra uždarytas. Jis galėtų 
pradėti eiti tik ta sąlyga,, jei toji partija sutiktų remti 
bendrąjį kandidatų sąrašą, kad tuo būdu pašalinti opo
ziciją komunistams.
PUOLA AMERIKOS SPAUDĄ

Šiomis dienomis, kaip yra pranešama, komunistų re
daguojami ir kontroliuojami lenkų laikraščiai veda aš
trią kampaniją prieš Amerikos spaudą.

Prieš kiek laiko vice premieras St. Mikolajczyk savo 
vadovaujamai partijai (valstiečių) pasakė drąsią kalbą, 
kurios komunistų cenzūra neleido spausdinti Lenkijos 
laikraščiuose ir neišleido jos turinio j užsienį.
SIEKIA NUŠLUOTI NUO ŽEMĖS VEIDO...

Iš tam tikrų šaltinių sužinota, kad St. Mikolajczyk 
vis tik drąsiai kalbėjęs apie dabartinę savo krašto po
litinę būklę. Savo kalboj jisai pabrėžęs, kad “Varšuvos 
rėžimas stengiasi mus nušluoti nuo žemės veido.” Anot 
jo, valstiečių partija, bus suardyta, nes tam tikslui yra 
panaudojama “piliečių milicija”, “specialūs teismai” ir 
gengsterizmas. Vienu žodžiu, komunistai panaudoja vi
sokiausias teroristines priemones, kad tik išardyti stip
riausią valstiečių partiją Lenkijoj.

JŪS NEPAJĖGSIT MUS VISUS SUŠAUDYTU

Reikia vis tik duoti kreditą p. Mikolajczykui už drąsą. 
Štai, savo kalboj jis ir tai pasakęs:

“Yra tokių, kurie klausia, ką mes, nors mūsų yra mi
lijonai, bet beginkliai, turime daryti, kuomet brutalės 
jėgos mus atakuoja“..,

Gomulkai, “darbininkų” partijos lyderiui, Mikolajczyk 
atvirai ir griežtai pasakęs:

“Jūs nepajėgsit mus visus sušaudyti. Jūs nepajėg
site atimti laisvę kiekvieno asmens Lenkijoj.”

Vis tik tai yra drąsūs ir reikšmingi žodžiai. Ir iš- 
tiesų, nežiūrint kaip komunistai nekankintų lenkus ir ki
tas tautas, kurias jie turi pavergę, žmonių troškimo į 
laisvą n’ nepriklausomą gyvenimą jie nepajėgs palaužti.

Pažymėtina, kad tas Lenkijos žinias, kuriomis pasi
remdami šį straipsnį parašėme, paduoda plačiai žinomas 
kolumnistas p. Pflaum.

★
Anglijos Užsienių Ir Vidaus Politika

Didžiosios Britanijos premieras Attlee, kalbėdamas 
darbo partijos metinėj konferencijoj, pabrėžė, kad britų 
užsienių politikos linija esanti pagrįsta ekonominės ge
rovės ir socialinio teisingumo pagrindais.

“Mes siekiame ugdyti pasaulio taiką,” kalbėjo p, At
tlee, “kolektyviniu saugumu. Mes remiame demokratiją 
ir laisvę visur pasaulyje.”

Be to, p. Attlee pažymėjo ir tai, kad jis pilnai pasi
tikįs socialine demokratija, kuri galinti mus išlaisvinti 
iš ekonominės jėgos tiranijos ir tuo pačiu apsaugoti mus 
nuo valstybinio absoliutizmo pavojų.

Atrodo, kad Didžiosios Britanijos darbo partijos vy
riausybė, vykdydama į gyvenimą savo ekonominę ir 
socialinę programą, neina į kraštutinumus, kaip buvo 
manyta, bet ieško vidurinio kelio. Iš vienos pusės ji 
ieško priemonių pažaboti besotį kapitalizmą ir iš kitos 
— stengiasi išvengti valstybinio totalitarizmo. Ir, jei 
p. Attlee vyriausybei pavyktų surasti kelius, kuriais 
einant būtų galima įgyvendinti krašte socialinį, teisin
gumą, pažabojant kapitalizmą ir išvengiant diktatūros, 
ji tikrai daug padarytų. Bet tos visos reformos, kaip 
patys anglų vyriausybės nariai pripažįsta, turi būti pra
vedamos nepaprastai dideliu atsargumu.

Prof. K. Pakštas

Apie Tarptautinę Padėtį Ir Apie 
Lietuvių Reikalus

Puošnus Leidinys
Šv. Kazimiero Akademija išleido gražų, liuksusinį lei

dinį (teisingiau — albumą), skirtą 1946 m. abiturienčių 
laidai. Be abiturienčių (jų 104) atvaizdų, leidinyje yra 
daug gražių vaizdų iš akademikių gyvenimo ir veikimo 
šioj mokslo įstaigoj. Be to, įdėtas ir J. E. kardinolo 
Samuel A. Stritch atvaizdas. Leidinį puošia gražūs, sko
ningi viršeliai. Knyga pavadinta — “Memories”.

Lietuvių Kalba, Tai Senovės Kalba
Rašo P. P. Č.

Man nekartą teko didžiuotis lietuvių kalba, bet niekad 
nemaniau kad buvo tokia svarbi priežastis tokiam pasi
didžiavimui.

Šią savaitę užtikau knygyne knygą užvardintą “The 
Loom of Language’’, kurią parašė Dr. Frederick Bod- 
mer ir redagavo prof. Lancelot Hogben; Farar and Rine- 
hart kompanija išleido, bet W. W. Norton kompanija 
skleidžia čia, Amerikoje. Knyga tik 1944 m. buvo iš
leista.

Šioji knygai imasi išaiškinti pagrindinius dėsnius ir 
panašumus visų pasaulio kalbų. Tai yra labai platus 
veikalas ir rašytojai yra Anglijos žymiausi kalbų žino
vai. Dr. Bodmer, rašytojas, yra kalbų profesorius Cape 
Town Universitete, Afrikoje. (Beje, šis universitetas 
yra vienas iš garsiausių Anglijos universitetų britų im- • 
perijoje, buvo įsteigtas 1829 metais.)
LOTYNŲ IR LIETUVIŲ KALBA ....

Autorius aiškina, kad 1597 m., kalbų žinovai manė, 
jog lietuvių kalba yra labai panaši į romėnų senovės 
kalbą ir kad lietuviai tikrai paeina iš romėnų giminės. 
Ta išvada buvo daroma, kadangi keliasdešimts žo
džių mūsų kalbos yra labai panašūs į romėnų kalbą.

Dabar visi skirsto Europos kalbas į du skyrius: Indo- 
European arba Aryan ir Finno-Ugran. Tarp Indo-Euro- 
pean kalbų, visai atskirame skyriuje randasi lietuvių 
kalbai. Tarp slaviškų kalbų randasi lenkų kalba ir rusų. 
Pabaltijos skyriuje yra tik lietuvių, latvių kalbos.

Dr. Bodmer parodo, kad lietuvių kalba yra arčiau
sia kalba prie seniausios pagrindinės Aryan kalbos. Tie 
faktai yra joje gerai ištirti.
LIETUVIŲ KALBA PAINI KALBA

Autorius išveda, kad tarp visų Europos kalbų, slavai 
ir pabaltiečiai mažiausia palengvino ar pakeitė savo kal
bas. Tai sprendžiama iš to, kad jųjų kalbose vis tebėra 
daug įvairių linksnių žodžių linksniavime. Aiškinama, 
kad lietuvių kalbai tuo atžvilgiu mažiausia pasikeitė su 
laikais.

Daiktavardžiai ir veiksmažodžiai sudaro didžiausius 
sunkumus. Kitos kalbos keletą šimtmečių prieš panai
kino kai kuriuos daiktavardžių linksnius ir veiksmažo
džių laikus, o jie vis tebepasilieka lietuvių kalboje.

Mes tikrai turėtumėm pasididžiuoti mūsų kalba, žy
mūs kalbų žinovai pažįsta jos vertę, bet mes nevisad.

(Kitą sykį trumpai peržvelgsiu į kitą knygą apie par 
šaulio ir lietuvių kalbas).

(Tęsinys)
AZIATIŠKA TVARKA 
EUROPOJ

Rusijai užvaldžius Euro
pos aruodus, taukines ir pie
nines ir toje zonoje gana pa
stoviai suardžius ūkio pro- 
duktingumą, man rodos, kad 
badas Europai garantuotas 
gal kokiems 25 metams. Bar 
do norint išvengti reikia rū
pintis kuo greičiausia ati
traukti chaosą ir badą re
prezentuojančią kariuomenę 
ir policiją atgal į jos 1938 
m. ribas. Labdarybe Ameri
ka neišgelbės Europos. Tai 
tuščios pastangos. Europa 
turi gauti progų vėl dirbti 
savus laukus ir naudotis sa
vo darbo vaisiais be rusų 
priežiūros; tuomet greitu 
laiku trys Baltijos respubli
kos ir Lenkija parūpins Eu
ropai mėsos, sviesto ir kiau
šinių, ogi Vengrija, Rumu
nija, Jugoslavija ir Bulgari
ja priaugins gana grūdų. 
Bet aziaūšką tvarką užvedus 
Europos pačioje širdy, ne 
tik maistas prapuola!, bet ir 
žmonės be žinios dingsta ver 
gų stovyklose toli Rytuose, 
ogi kiti bėga į Vakarus.

Ypač bėga žydai. Jie yra 
visos padėties barometras. 
Jų pirmiausias tikslas par
bėgti iš rusiškos tvarkos pa
gal šūkį: girk Staliną kuo 
labiausia, o bėk nuo jo kuo 
toliausia. Bet jie nemato ge
ros ateities ir visai Europai. 
Palestinoje jiems grūmojai a- 
rabai. Ogi ir vietos ten ma
žoka. Tad žydai labai inte
resuojasi kolonizacija. Jie 
buvo išsirinkę septynis mi
lijonus akrų sausos žemės 
Australijoj. Užklausiau vie
ną Australijos valdininką a- 
pie tą žydų projektą kolo- 
nizuotis Vakarų Australijoj. 
Jis pasakė, kad Australija 
nėra linkusi vienoje vietoje 
ateivius kolonizuoti, bet iš
barstyti juos mažutėmis sau-

jomis po milžinišką savo 
valstybę. Žydai koncesijos 
kolonizacijai negavę. Kitą 
bandymą San Domingo res
publikoje žydai jau pradėjo 
ir įsteigė savo kaimą iš ke
lių. šimtų gyventojų. Bet ten 
eina savotiškas vietinės dik
tatūros raketas (suktybė) 
pritraukti ten pasiturinčių 
žydų ir pratuštinti jų kiše
nes. Gerokai dalis kolonistų 
jau išbėgiojo. San Domingo 
jiems patogi vieta laikinai 
apsistoti, kol suras kokią 
spragą šiaurės Amerikon ar 
kur kitur.

Lenkai tikisi Britų Impe
rijos ribose kur nors įsikur
ti. Rodos, apie 18,000 jų yra 
britų Afrikoje. Išvietintų 
lenkų skaičiai tokie dideli, 
kad jiems bus labai sunku 
kur nors sutilpti, ypač kad 
jokia šalis nenorės daug 
tūkstančių vienos tautos 
žmonių įsileisti.

(Bus daugiau)

Naujas įsakymas 
organizacijom

Buenos Aires. — Argen
tinos vyriausybė šiomis die
nomis išleido įsakymą, ku
riuo visos religinės organi
zacijos turi užsiregistruoti. 
Įsakymas neliečia katalikiš
kųjų organizacijų.
REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

ATYDA!
Taisome

REFRiGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbyatės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVAKANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Avė.
Tek GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073

♦

II1111 IIP,.
■ iii.............
I I llllllju

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MCRINIUS SIDINGUS

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

ROLL ROOFING —
#0 1b. — 2nd Roll .... Sl.flO
Brick Siriing — Roll .......... $2.15
Heavy Brick Rldlng ............ $<1.05

Ketvirtainė pėda.

TURIM PILNĄ PASI2UNKIM4 
A-l

rūšies stako — Lentų Ir Namams 
Matūriniu.

Kam reikalinga namij, taisyti. Mes 
dedam langus Ir duris ir Apkalant 
namus su Insul Biick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams
Mes turim gerą lietuvi karpenterj
Al.BERT LUMBER * SUPl’LY 

COMI’ANY
38UO SO. WE8TERN AVĖ.

Tul. LAFAYETTE 2101

Amerikos Lietuvių Paminklas 
Šr. Antano Garbei!

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Statybos Fondo Vajus.

Didėjant Lietuvos Pranciškonų skaičiui Amerikoje ir nebe
galint jų visų sutalpinti dabartiniame nedideliame vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene, Maine,
Tėvai Pranciškonai STATYS DIDESNĮ

ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ IR KOPLYČIĄ!
Komunistams konfiskavus visus Pranciškonų 

vienuolynus Lietuvoje,
Naujasis Šv. Antano Vienuolynas,

liks vieninteliu pasaulyje Pranciškonų vienuolynu, kuriame 
apsigyvens po platųjį pasaulį karo išblaškytieji Lietuvos 
Pranciškonai ir į vienuolyną naujai įstojusieji Lietuviai 

Amerikiečiai.
PRIE PAMINKLINIO ŠV. ANTANO VIENUOLYNO 
STATYBOS NUOŠIRDŽIAI PRAŠOMI PRISIDĖTI 

VISI AMERIKOS LIETUVIAI.
Už Kiekvieną, Kad Ir Mažiausią Auką 

Tėvai Pranciškonai Bus Amžinai Dėkingi!
Šv. Antano Vienuolyno Ir Koplyčios Statybos Fondan 

Priimami Ir Karo Bonai 
Neužmiršk Šv. Antano Vienuolyno 
IR SAVO TESTAMENTE.

UŽ TAVO VĖLĘ
Pranciškonai nuolat melsis ir laikys Šv. Mišias!

LIETUVOS PRANCIŠKONAI 
Mount St. Francis Greene, Maine

BBE

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASŠOCIATION OF CHICAGO

LNDER E. 8. GOVERNMENT Si PERVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS l’rcsident & Manager 

Office hours: Daily 9A. M.-5P. M.; Thursdays 9A.M.-71’. M. 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon

■b£E 3S3
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKIA
Susirinkimas Ir 
Jame Nutarimai

Birželio 11 d. Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Gildos susi
rinkimas padarė daug gra
žių nutarimų, ypač pikniko 
reikalu, kuris įvyks liepos 
28 d., Aušros Vartų parap. 
‘“Rūtos” darže, West Sidėj.

Visų pirma buvo Skaity
tas padėkos laiškas nuo Šv. 
Kazimiero Seserų įvykusio 
seimo proga. Laiškas buvo 
nuoširdžiai priimtas ir pasi
žadėta* ateityje sulyg išga
lės remti visais galimais 

• būdais.
Toliau plačiai kalbėta a- 

pie Nekalto Prasidėjimo Se
serų Gildos pikniką liepos 
28-tą dieną, šeimininkėmis, 
tikimės, kaip praeity, taip 
ir šįmet, bus kviečiamos vie
tinės — iš West Sidės.

Prie įvairių žaidimų do
vanų žadėjo paaukoti gildos 
narės: Mrs. Gečienė, A. Pu- 
kelienė, M. Navickienė ir jos 
dukterys,

Bingo žaidimui vadovauti 
apsiėmė M. Navickienė, O. 
Jasparienė, Adeline Balsis, 
Alice Paulus.

Prie “rūtų” darželio — 
P. Turskienė su savo pagel- 
bininkėmis.

Šalta koše, jei bus galima 
gauti, pasižadėjo pasirūpin
ti Mrs. Gečienė.

Teodora Atroškienė pik
niko reikalams aukojo pini
gais. Ačiū jai.

Salomėja Balsiūtė, finan
sų raštininkė, pranešė, kad 
viena narė, kuri prašė var
do viešai neskelbti, užpildė 
savo amžiną narystę, sumo
kėdama likusią sumą, bū
tent $40.00. Nuoširdžiai dė
kojame, ir diplomas bus pa
siųstas.

Šiame susirinkime įsirašė 
liauja narė, Ieva Maciejaus- 
kienė. Sveikiname ją ir lau
kiame daugiau.

Susirinkimas baigėsi vai
šėmis, kurias patiekė namų 
šeimininkė Antanina Linke
vičienė ir Salomėja Balsiū
tė. Labai ačiū joms, ypač A. 
Linkevičienei už malonią 
pastogę susirinkimams, ir 
tuomi baigėsi viskas su par 
siryžimu stropiai rengtis 
prie artėjančio pikniko virš- 
minėtoj dienoj. J. K.

Rūbų Ir Maisto 
Aukotojams

Bridgeport. — BALF 3 
skyriaus rūbų, batų, medi
kamentų ir t.t. ir pinigais 
aukų priėmimui stotis atda
ra nuo 6 vai. vakarais kas 
dieną, išskyrus šeštadienius 
ir šventadienius.

Stotis randasi adr. 915 W. 
32nd St.

Dienomis radus stotį už
darytą, aukas reikia padėti 
ant užpakalinio porčiaus, 
prisegus savo adresą.

★
Town of Lake tokioj pa,t 

tvarkoje išvietintiems aukos 
priimamos ir BALF Chica- 
go apskrities stotyje, adresu 
4714 S. Marshfield Avė.

Radus dienomis šią stotį 
uždarytą, raktas yra ten 

pat pas Mickūnienę, 4716 S.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Marshfield Avė. (antros lu-1 menkos Lietuvių šalpos Fon grobė $800, bet neapsižiūrė- 
bos iš fronto). ! do 4-to skyriaus svarbus su- jo, kad kitoj vietoj buvo

Brangieji! Išvietintiems sirinkimas įvyks sekmadienį, $6,000.
lietuviams iki Lietuva bus birželio 16 d. po sumos, pa- __________________________
išlaisvinta iš komunistų ver' rapijos salėje.
gijos, mūsų amerikiečių pa
galba bus reikalinga.

J, š.

Broni.s Tūbelis, sekr.

%

Pranešimai
Mažiau pagrobė, 
daugiau paliko

Du negrai plėšikai užpuo- 
L. Vyčių dienos (pikniko) jlę Regai Curency Exchange, 

komisijos susirinkimas įvyks 5406 Wentworth Avė., pa- 
birž. 13 d., Vyčių nuosavam
name, 2451 W. 47 St. Prasi
dės lygiai 8 vai. vakare. Vi
si komisijos nariai iš visų 
kuopų ir seniorų grupės mar 
lonėkite pribūti, nes svarbu 
galutinai pasitarti reikalais 
liečiančiais išvažiavimą. Iš
girsime visų komisijų pir
mininkų raportus kas vei
kiama ir ko reikia. Malonė
kite visi laiku pribūti.

V. Rėkus, gen. kom. pirm.

North Side. — Bendro A-

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

r

B. A. L A C d A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

I)ėl informacijų kas,ink II Pasaulinio Karo Veteranų per
laidojimo, kreipkitės prie MAŽEIKOS IK EVANS, Laidotuvių 
Direktorių. Stanley P. Mažeika yra I-mo Pasaulinio Karo vete
ranas ir narys Dariaus-Girėno American Legiono posto, o John 
G. Evans yra II-rojo Pasaulinio Karo veteranas ir narys Don 
Varnas posto. Veteranų perlaidojimo reikalais, kreipkitės prie 
iių veteranų. Suteikiamas pilnas inilitarinis laidojimas.

MAŽEIKA'lVAhŠ
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
Antra Koplyčia Senoje Vietoje:

3319 Liluanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymų, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacijas. 
Suteikiamas pilnas miljtarinis laidojimas.

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčtantlejl nuo senų, atdaru 

Ir skaudžiu žaizdų, žino kaip nin
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima kerai Usl-
mlegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOUI.O Olnt- 
rnent palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
«enu. atdarų Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmu 
pražallnančlos y- 
patybčs sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi Ir 
pagelbAs Iftgydyt 
senas, atda
ras Ir skau 
džlas žals

das. Vartokite JJ Irgi skaudlems 
nudegimams, fta&U Ir sutrflklmų 
praftallnlmul, ir kad palengvinti 
Esorlasls nležejlmg. Atvedina va
dinama Athlete’s Foot degimą ir 
aležėjlma, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudilflvlmo Ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms U lauko pu
sės.

EKGTTLO OTNTMENT parsi
duoda po >1.00, 1.711, ir S.OO.

■lųaklte JO su Mozėj Orderi tie
siog J:—

.EGŪLO
41 No. Piilaski, Rd.
D. Cblmgn «#. m.
jutima gauti STEM PHAR- 
, 4S47 \V. 14th St., Cice-
Uliuoia.

7M A SM7CHMAN IN A
CHICAGO RA ILMA D YARD ir

“Mano darbas išsukinėti vagonus pasaulio didžiausiam 
gelžkelių kieme. Kas dien matau vagonus beveik visų gelž- 
kelių šalyje. Kada prisieina krauti arba iškraustyti vago

nus, aš žinau kad nėra greitesnio patarnavimo pasau
lyje. Girdėjau kad Chieagoje randasi daugiau tre- 

kių aplink išdirbystes negu viso didžiųjų li
nijų myliomis 39 valstijose iš 48, ir tai 

lengvai galiu tikėti.

“Tai mano naudai dirbti pat viduryje 
šios šalies transportacijos pramonėje, 
mano namai Chieagoje ir mano šeima 
ir aš gėrėjamės gyventi čionais nes 
randasi puikių bažnyčių, muziejų kny
gynų ir sporto priemonių”.

Sis išsukiotojas (svičmonas) tai vienas iš 
tūkstančių kurie dirba dėl transportacijos 
Chieagoje — didžiausiam pasaulio transpor
tacijos centre.

Chicagai patarnauja 22 trunk linijos ir 17 beit ir 
terminai gelžkeliai . . Devynios didžiojos oro lini

jos sujungė Chicagą oru su kiekvienų didesniu 
miestu šiaurinėje Amerikoj, Anglijoj ir Euro
poje . . . Virš 600 trokų ir busų linijos grei
tai išvežioja produktus, laikmenas ir žmones 

i 24,900 miestus-miestelius šioje šalyje . . .
10,000 mylių viduržemio vandenynų patarnauja 

Chicagai. Transatlanto laivai gali atvykti tiesiog 
Į Lake Michigan uostus per St. Lavvrence upę, ir Illi
nois gili vandenynai suteikia tiesioginį susisiekimą 
su Guli of Mexico.

Comnionvvcalth Edison Kompani ja irgi turi gilias šaknis Chieagoje ir su 
cntuziasmu žiūri į jos ateitį. Tema šio skelbimo yra panaši kitų iš seri

jos išdėstant žymesnes naudas šio krašto, kuriuos mes talpiname dides
niuose magazinuose ir laikraščiuose po visą šalį. Kaipo Chicagos gy
ventojui, šie yra faktai kuriuos ir jūs turėtute žinoti kas link savo gar
saus miesto.

Xnow Chicago... Mhm ifs Greafrtess... ancffEU f ha Hforfcf f

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
TERRITORIAL INFORMATION DEPARTMENT
140 South Dcarborn Street, Chicago 3, lllinoii—Phone RANdolpb 1017

PETK
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas TOYVNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, Il~
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas I

N ARIAU

C h I e b g o ■

L I e t d vi q 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asoolaol jos

AMBULANCE 
Patarnan jam 
dienąirnakt j

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Miestą.

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. VVESTERN AVĖ.

Phoncs: YAKds 1138-39 
l’RO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ._____ Tel. PULlman 9061

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Pilone YAKds 1908

J. LIULEVICIUS
4318 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED ST. 710 W. 181h STREET 

Telephone YAKds 1419

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th St. Phone YAKds 0781

r A V
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KUR BUSITE NEBŪSITE, BET NEUŽMIRŠKITE PRIBŪTI Į VYTAUTO DARŽĄ (115th St„ tarp Crawford ir Cicero Avė.), KUR ĮVYKS |

Švento Antano Par., Cicero, “Teveliu Dienos” Piknikas!!
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO (JUNE) 16-tą d„ 1946 metais OOOOŪOOOOOOOOOŪOŪOOOOOOO

Kas iš ariimesniii ar tulimpsnių lietuvių kolonijų nežino Ciceriečių vaišingumą, draugiškumą ir 
sumanumą prie suruošimo ko nors naujo, gražesnio, įvairesnio — su įvairiomis linksmybėmis ir 
limbiniais surprajzais? Jeigu kas tai nežino, tai atvykę į šį mūsų pikniką galės patys pers tikrinti. 
Be to, šį Sekmadienį pripuola ir TEVELIU DIENA. Tad kaip būtų geriau pamylėti savo tėvelius, 
kaip atsivožus juos į Vytauto Daržą ir suteikti jiems keletą valandėlių pasilinksminimo, poilsio

PIKNIKAS . PRASIDĖS MUMS 'JAU ĮPRASTU LAIKU |

>00000000000000000000000

nuo kasdieninių sunkių darbų ir vargų? Ten jiems bus linksma matyti visokių žaidimų, baseball 
tymų lošimą ir kitų įvairumų. Tad, atsivežkite juos ir suteikite jiems tą malonumą.

Kods, nėra reikalo nlaėiau aiškinti apie mūsų pikniką, apie ką ten rasite ir t. t., tad rezervuo
kite .............
Cl

mirt ■ nn.iiu įvirta irtu rti'iiaiim upių iiiuny |Vii\iill\Q, rtjrir- i\ų iri! rUMMJ U U 1., IUU reZtT\ UO-
kitę šį Sekmadienį šiam tikslui ir su savo giminėmis, draugais ir pažįstamais traukite linksmai į M, 
Ciceriečių Pikniką, o mes iš mūsų pusės užtikriname, kad praleisite laiką tikrai maloniai. {J

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti Kun. Kleb. Ignas Albavičius ir Ciceriečiai $
>OO$

Ekstra! * Mi
Nauja Popiežiaus Auka Lietuviams
Kun dr. Juozas B. Kon- tėjusiems lietuviams paau

sius, BLF pirmininkas, šiuo kojo 34,800 šveicarų frankų, 
metu Šveicarijoje pra, stamW
nesą BALF įstaigai, kad po- J J
piežius Pijus XII šiomis die- j Šventenybės auka lietuviams 
nomis nuo karo karo nuken-j sušelpti.

Naujas policijai galvosūkis

Prekių vagone čikagietės lavonas
Prarie du Chien, Wisc. — 

Burlington geležinkelio vie
nam prekinių vagonų vakar 
rasta sužalotas moters lavo
nas, prie kurio tik išpildytas 
receptas rodo, jog moteris 
yra iš Chicago, ar Cicero, 
nes receptas išpildytas vie
noj Cicero vaistinėj. Dr. P. 
J. Farrell, iš Prarie du Chien 
liūdimu, moters lavonas va
gone yra išbuvęs tris dienas.

Moteris rasta tik vienoj 
, juodoje suknelėje, be apati- 
■ nlų drabužių. Jos čeverykai 
Į daug didesni, negu kojos. 
Ant lavono buvo užmestas 
paltas, kurio kišenėj ir ras
ta minėtas vaistinės recep- 

' tas, išduotas vardu “Hazel 
Cruso”.

★
Lavonas rastas šiose ap

linkybėse. Prie Glen Haven,

Wisc., traukinys buvo išsuk
tas į pašalininius bėgius, 
kad praleidus pasažerinį 
traukinį. Lietuj lijant, “brek- 
menas” Oscar Sunberg ati
daręs vagono duris išokęs į 
vidų susidūrę su lavonu.

David Aron, menedžerius 
vaistinės 4801 Cermak Rd. 
radęs, jog “Hazel Cruso” 
receptas išpildytas praeitą 
šeštadienį Receptą išpildęs 
dr. Frank R. Maurer, kuris 
sutinka su policijos aprašy
mu, jog tai bus toji pati mo
teris. Ji praeitą ketvirtadie
nį buvo į jo ofisą atvykus 
su vyriškiu kokių 33 metų 
amžiaus. Skundėsi akmeni
mis insktuose ir jis išrašęs 
vaistų skausmams nuramin
ti.

Atsarga gėdos nedaro

3,000 išbėgo,-20 milionų apsaugota
&

f

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

19 MūsTJ Dlrbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas I

Vidurmiestyj 
kaminas nugriuvo

40 pėdų metalinę dalis ka
mino Reaper Rūmų, 7282 
W. Washington St., kurį re- 

1 monto darbininkai buvo pa
siruošę iškeltį aukščiau, nu
griuvo, ir laimei, į šalutinę 
gatvaitę, kurioj tuo metu 
nebuvo žmonių.

Kitiems burdama 
laimę, pati į 
laimę įpuolė

Mary Mort, 24 m., buvusi 
vodevilių šokėja, bet vėliau, 
sako, pajutusi savyje “tikrą 
pašaukimą” į burtininkes 
laimei spėti, šiandie pati 
jaučias nelaiminga. Ji kalė
jime. Beburdama, negrėms 
laimę, ji kartais “nuburda- 
vo” į savo kišenių ir jų pini
gus. Nukentėjusioms pasis- 
kundžius, ji suimta.

Visi burtininkai yra jai 
panašus. Kitiems kuogra- 
žiausiai papasakojo jų ateitį 
ir laimę ar nelaimę, o apie 
save nežino net kas rytoj 
atsitiks.

Užvakar Cook apskrities 
klerko M. Flynn prisiekdin- 
das naujas apskrities komi- 
sionierius Arthur X.- Elrod.

BE

STASYS LITWINAS SAKO:

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

* A R A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
UMDr\l\ — visokios nrrftiins vamams

REIKMENIS”.
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:

Didelių ir daug gyvybių 
pareikalavusių gaisrų įbau
ginti čikagiečiai dabar at
sargūs, ypatingai dango rė
žiuose, kuriuose dienos metų 
darbininkų, kaip avilyje bi
čių. Ir mažiausias įtarimas 
pavojaus imamas į dėmesį 
ir pirmiausiai žiūrima apsi- 
saugijimo.
Gaisro nėra, o darbininkai 
bėga

Užvakar didelė panika bu
vo kilus Harris Trust and 
Savings Bank Building, ku
ris yra 21 aukšto, ir kuriame 
dienos metu dirba 3,000 dar
bininkų. Staiga, visuose au
kštuose užuosta gazolinas. 
Nieko nelaukiant išaukta 
ugnegesiai. žaibišku greitu
mu atvykęs ugnegesių mar
šalas Anthony J. Mullaney, 
savo uosle patikrinęs, kad, 
ištikrųjų, visur pilna gazo
lino smarvės, įsakė duoti ge- 
neralį alarmą, kad darbinin
kai tvarkingai, kaip yra iš
mokyti, apleistų rūmus. Pro 
didžiąsias duris ir išlaukinė
mis kopėčiomis nuo gaisro 
pabėgti, per kelias minutas 
visi darbininkai atsidūrė 
gatvėse. Spektaklis buvo ne
paprastas. Minios žmonių 
susirinko aplink žiūrėti, kas

Tūkstančiai Pilual Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mas. — 

Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32, III.
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Viri 117,500,000. — Atsargos Fondas Viri >1,500,000.

STANDARD FEDERAL SAVIN6S AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuiiacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.
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WESIWOOD LIGUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

MAGDALENA ANCUKAITIS
Gyveno J 365 Crystal St.
Mirė Birž. 10, 1916, popiet,

sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Suvalktj ap- 

skr., Rudvališkių kaline.
Amerikoj išgyveno apie 42 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

seseris Eleną. Manstavičienę ir 
sūnų Albiną, Nataliją Svobo- 
dą, Oną ir Vyrą Adolfą Saliu- 
ką ir Seimą. Marijoną ir vy
rą Aleksandrą Ambrose, broli 
Joną Ančukaitį ir Europoje 
brolius Feliksą ir Kazimierą 
ir seserį Agniešką Mickus.

Kūnas pašarvotas Liso\vski 
kopi., 1137 N. Noble, Chieagoj.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį. birž. 14 d. iš kopi. 8:45 
vai. ryto bus atlydėta j švč. 
Trejybės parap. bažnyčią, ku
rioje 9:00 įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų Pus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus da'vvauti la’dotuvėse.

Nuliūdę: Seserys. Broliai, 
Giminės ir Pažįstami.

Iąid. direkt. A. Lisotvskl 
Tel. Armitage 3271.

čia darosi. Dūmų, nei ugnies 
nematyti, o žmonės bėga 
nuo gaisro.
20 milionų į rūsį

Ugnegesių maršalui įsakius 
duoti alarmą, banko valdyba 
įsakė darbininkams apsau
goti pinigus, kurių tuo metu 
banko j buvo apie 20 milionų 
dolerių. Žaibišku greitumu 
pristatyti tam tikri troke- 
liai, į kuriuos žaibišku grei
tumu nugabenti į rūsį ir žai
bišku greitumu sudėti į ug
nies nebijančias dėžės. Ne
prabėgus pusvalandžiui, 21 
aukšto rūmai paliko tušti, 
kaip farmerio kluonas pava
sarį.
Gazolinas po žeme

Pasirodė, kad šalę Harris
Trust and Saving Bank 
rūmų esamos gazolino sto
ties prakiuro žemėje įkasta 
1,000 galionų tanka ir 700 
galionų įsisunkė į žemę ap- 
tvindė aplink banko rūmus. 
Nuo to ir “pakvipo” visus 
gazolinas.

Suradus, kad nėra jokio 
pavojaus, darbininkai grįžo į 
darbą, milionai iš dėžių vėl 
gražinti cirkulecijai ir biznis 
vėl pradėjo po senovei ratu 
suktis.

Sulaikytas panaktinis
Policija sulaikė Central 

Watc.h Service panaktinį, 
Howard Underbyer kuomet 
jį užėjo prie registerio vie
nam restoranas, kurio lan
gas buvo išmuštas. Panakti
nis sako, jog. radus išmuštą 
langą, jo pareigą buvo vidų 
apžiūrėti ir savininkui pra
nešti. Jo kišenė tačiau ką ki
ta liudija. Kišenėj rasta re
gisterio raktukas ir $21 ko- 
veriai ir dešimtukais.

Policija ieško piktada
rio, kuris Sherman park 
“fieldhouse” apiplėšė Chica
go Park District dramos in
struktorę Mrs. Grace Kele- 
her

/ mus

nAPCUTU
VIENINTELIS AMERIKOS IJETUVRI KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS B AL. 1L 1933

WHFC - 1450kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos. 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehilI 2242

KVIEČIAME J
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
PAINU 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

X Šiandie šv. Antano — 
vardinės visų Antanų ir An- 
taninų, kurių aplink mug la
bai daug yra įvairaus luomo 
ir profesijos. Kadangi per 
trumpa yra ši kolumna vi
siems išvardinti, todėl bend
ras žodis visiems: sveikatos 
sulaukti kitų vardinių.

X Kum. Jonaitis, buvęs 
pirmojo pasaulio karo kape
lionas ir mūšiuose sužeistas, 
šiomis dienomis vieši Chi- 
cagoj pas savo sesutę Mrs. 
Wiltrakis, kurios penki sū
nūs tarnavo U. S. ginkluoto
se jėgose (visi aukštoje ran
goje). Kun. P. Gasiūno ly
dimas tolimasis svečias ap
lankė mūsų redakciją. Jau 
keliolika metų jisai klebo
nauja Vail, Arizona.

X A. Leščinskienė ir Pū
keliai jau išvyko į Pitts- 
burgh, Pa., dalyvauti pasta
rųjų dukrelės Teresės Šv. 
Pranciškaus Akademijos už
baigimo iškilmėse birželio 
16. A. Leščinskienė Pitts- 
burghe atšvęs ir savo var
dines, kurios išpuola birže
lio 13.

X M. P. Zabrauskai, iš 
Marųuette Park, birželio 16 
d. minės 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Mirus ju
biliatų sūnui, paėmė augin
ti našlaitį Joną Salį., kurį ir 
išmokslino. Dabar J. Šalis 
turi studio biznį adresu 2507 
W. 47 St. Jubiliatai buvo 
taip pat tikri tėvai našlaičių 
Jonelių, yra rėmėjai visų 
mūs įstaigų, kilnių darbų ir 
ilgamečiai “Draugo” skaity
tojai. Ilgiausių jubiliatams 
metų!

X Aušros Vartų parapijos 
mokyklos užbaigimas buvo 
birželio 11 d., parapijos sa
lėje. Dalyvavo apie 300 žmo
nių. Po gražios programos, 
kurią išpildė mokyklos vai
kučiai, diplomus baigusiems 
įteikė klebonas kun. M. Jod- 
ka, MIC. Mokyklą baigė: Ca- 
therine Cibulskis, Dolores 
Machanes, Alvira Gedami- 
nas, Richard Ambrose, Ro- 
bert Stakėnas, Harold Chi- 
nick ir Donald Wa.itkus. Sti
pendiją į Šv. Kazimiero A- 
kademiją laimėjo Catherine 
Cibulskis. Dariaus-Girėno A- 
merikos Legiono postas ap
dovanojo gabiausią berniu
ką ir mergaitę su medaliu 
ir certifikatu. šiuos požy
mius įteikė Dariaus-Girėno 
posto vice-commander Juo
zas Judickas. Laimėtojai bu
vo Catherine Cibulskis ir 
Richard Ambrose.
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