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TEISMAS NACIU AGENTAMS
Italijon pasiųsta aštuoniolika 
Vokietijos kariuomenės divizijų

Vokiečiai, matomai, atsisako 
naujos ofensyvos Rusijoj

Apeliacinis teisinas panaikino 
šnipams mirties bausmę

Pirmesnės žinios buvusios 
išgautos nelegaliu būdu

BERNAS, birž. 29 d. — 
Italijos fašistinei spaudai 
primygtinai tvirtinant, jog 
sąjungininkų invazija Sici- 
lijon turinti netrukus prasi
dėti, naciai siunčia didžiąją 
dalį sąvo rezervinės kariuo
menės Italijos frontan.

Pasak patikimų šaltinių, 
per paskutiniąsias dešimtį 
dienų Vokietija Italijon pa
siuntusi aštuonioliką divi
zijų.

. Vienuolika šių aštuonioli
kos divizijų laikoma esą re
zerve kur nors šiaurinėj Ita 
Ii joj, o septynios pasiųsta 
tiesiog pietinėn Italijon. Iš
skyrus nežymią šios kariuo
menės dalį paimta iš Pran
cūzijos, likusioji dalis suda- 

• ryta iš naujai apginkluotos 
rezervinės kariuomenės, bu
vusios kur nors pietinėj Vo
kietijoj.

Atsisakė OfensyvosI
Rusijoj

Ši rezervinė kariuomenė 
buvusi anksčiau skirta Ru
sijos frontui, bet naciai, ma

stomai, atsisakė naujos ofen
syvos Rusijoj šią vasarą ir 
antra, vokiečiai nusprendė 
nepalikti pietinės Italijos 
fronto pačių italų apsaugai.

Pačioje Vokietijoje apie 
galimą sąjungininkų invazi

Lenkijoje baigia 
naikinti žydus

Birželio 27 (ONA).—Pra
nešta, kad vokiečių valdi
ninkai Lenkijoj pagreitino 
savo programą išnaikinti 
Lenkijos žydų liekanas. Ma
noma, kad tai pasekmės ko
vos Varšuvos žydų gettoj, 
kurioj užmušta keli šimtai 
vokiečių kareivių.

Už tat, sakoma, naciai ne
paprastai ėmėsi persekioti 
išlikusius žydus, užmušda
mi visus, kurie jiems pak
liūva.

Varšuvos apylinkėj išli
kusieji žydai slapstosi miš
kuose.

Susirinkę nacių vadai pa
reiškė jog išnaikino visus 
Lenkijos žydus. Taipgi sako 
visame pasaulyje nebeliks 
nė vieno žydo.

Rusai atmušė nacius 
vakaru Kaukaze

MASKVA, birž. 29.—-Pra
nešama, jog sovietų kariuo
menė pradėjo sustiprintus 
žygius prieš paskutiniuosius 
nacių įsitvirtinimus vakari
niam Kaukaze. Kovos įvyku 
sios Tamano pusiasalyje.

Oficialus sov. kariuome
nės organas Raudonoji Žvai 
gždė rašo, jog rusų kariuo
menė pasistumėjusi kelias 
mylias pirmyn Tamand apy-

. , , , . linkėję ir užėmusi strateginįčius, japonu ^naudojo nuo; jr
dingusias dujas. Tačiau ir 
šio® pastangos japonams ne 
padėjo pralaužti kinų linijų 
Chungkingo linkui.

Bendrai naujai perorgani 
zuotoji kinų kariuomenė pa
sižymi ne tik savo aumanu-

Japonai vartoja 
madingąsias dujas

YANGTZE FRONTAS, 
birž. 29.—Pranešimai skel
bia, jog kovose prie Yang- 
tze upės, kurios japonai 
skaičiumi perviršijo kinie-

mu, bet dar labiau savo ryž- .
tingumu ir nepalaužiama i jVdTStO naują

uimai. drafto įjtaJy|ną

ii turi
guminius laivus
K LONDONAS,

Japonėj įuri 1 WASHINGTONAS, birž
29 d. — Prez. Rooseveltas 
svarsto naujos bylos reika-
lingumą. Naujoj byloj siu-

-Šiandie Paryžiaua radija ,oma vi9UB galjmus vyr,la
pnnefta, kad japonai ga™1 , j moteris kaukti tarnybon, nuu laivus iš gumos. Sako- '
ma, jog dabar jais naudo- Naujos bylos siūlytojai 
ja ai. Apie tuos laivus dau- pareiškė, kad priverstina 
gi a u nieko nepranešta išski- tarnyba reikalingi ne vien 
riant tai, kad jie varomi ga- karo jėgomis, bet ir visuose 
DU. i karo darbuose ir biznyje.

birž.

ją Sicilijon ir pietinėn Ita
lijoj nieko neskelbiama 
nieko nerašoma.

ir

Centriniam fronte į vaka
rus nuo Maskvos įvyko 
smarkūs artilerijos apsišau
dymai. Pasak rusų, tame 
fronte sovietų žvalgai nuko- 

' vę 200 vokiečių.

DEGANTI AMUNICIJA APŠAUDO MIESTĄ

"Draugaa” Acme phote

Du vagonai Junction City, Colo., stotyje po sudegimo. Deganti amunicija per 3 va
landas apšaudė miestą, atrodė kaip fronte. Mažiausia 8 asmenys buvo sužeisti. Polici
jos viršininkui sprogstanti bomba nukirto dešinę ranką.

Streikų eiga
PITTSBURGH. — Minkš

tos anglies kasyklų darbi
ninkai kad ir nenoromis, 
visgi pradėjo grįžti darban. 
Tačiau 60,000 kietos anglies 
mainierių dar tebetęsia 
streiką.

SUNNYVALE,. Cal.—Keli 
šimtai mašinistų Healy Iron 
Works, karo motorų dirbtiu- 
vės šiandien nutraukė dar
bą.

DETROIT. — Chrysler 
dirbtuvių darbininkai grįžo 
prie darbo. Darbas vėl nor
maliai vyksta.

KENIWORTH, N. J. — 
Visi National Tool and Ma- 
nufacturing Co. darbininkai 
grįžo prie darbo. Darbą bu
vo nutraukę praėjusį šešta
dienį.

BAYONNE, N. J. —300 
Best Foods, Ine. darbininkų 
toliau tęsė streiką. Jie rei
kalauja geresnio atlygini
mo.

Amerikiečiai puolė 
Leghorn uostą

SĄJUNGININKŲ STA
BAS Afrikoje, birž. 29. — 
Šimtas “skraidančių tvirto
vių” bombardavo šiaurinį 
Italijos uostą Leghorn, 160 
mylių į šiaurę nuo Romos. 
Atakos metu sužalotas vie
nas lengvasis kruzeris ir ke
turi prekiniai laivai.

z
Pačių italų pranešimu, 

Leghorne padaryta dideli 
nuostoliai ir esą žuvę 175 
asmenys ir 300 sužeistų.

Tuo pačiu laiku Amerikos 
vidutiniai bombanešiai pra
vedė smarkias bombų ata
kas Sardinijoje.

Prievartos darbininku 
padėtis Vokietijoj 
labai bloga

BERNE, Šveicarija, birž. 
27 (ONA). — Netikėtai na
ciai patys atskleidė iš oku
puotų kraštų atgabentų dar 
bininkų būklę Vokietijoj.

Vokiečių laikraštis Esse- 
ner National Zeitung skun
džiasi apie vadinamąjį “už
sispyrusį elgebaving” sve
timšalių darbininkų vokie
čių krautuvėse.

Nurodoma, kad daugiau
sia darbininkai iš rytų taip 
daro. Dažnai jiems pavyks
ta tokiu blidu gauti daugiau 
maisto ar drabužių.

Toliau laikraštis nusiskun 
džia, kad kartais vokiečiai 
“manydami, jog krautuvi
ninkai nenori svetimšalius 
sušelpti užpuola tokius krau 
tuvininkus.”

Laikraštis reikalauja, kad 
griežčiau pasielgtų su to
kiais darbininkais.

Suimtas dar vienas 
nacių šnipas

NEW YORKAS, birž. 29. 
— Paskutiniosiomis dviem 
dienom New Yorke suimta 
antras Vokietijos šnipas, 
kuris prisipažino bandęs 
rinkti karinę medžiagą ir 
siųsti pranešimus Vokieti
jon.

Šiandie suimtas vokietis 
yra Edwin Barry De Spret- 
ter, buvęs Vokietijos ka
riuomenės leitenantas ir pa
skutiniuoju laiku dirbęs in
žinierium ginklų dirbtuvėj 
New Yorke.

Kaip ir vakar suimtajam 
Lehmitz, jam gresia arba 
30 metų kalėjimas ar mir
ties bausmė.

KARO EIGA
EUROPA. — Stiprios bri

tų aviacijos pajėgos bom
bardavo Cologne ir Ham
burgą.

VIDURŽEMIO JŪRA. — 
Amerikos bombanešiai iš 
bazių Afrikoje bombardavo 
Loehorną, Siciliją ir Sardi
niją.

f
RUSIJA. — Vakariniam 

Kaukaze rusai pravedė sėk
mingas atakas ir naciai at
stumti.

PACIFIKAS. — Sąjungi
ninkų aviatoriai pašovė du, 
gal net šešis japonų bom- 
banešius virš Darvino, Aus
tralijoj.

ALEUTŲ SALOS. —Lai
vyno bombanešiai vėl atnau 
jino atakas prieš japonus 
Kiškoje.

Nuskandinta 14 
nacių Siibmarinų

0TTAWA, birželio 29 d. 
—Malcolm MacDonald, bri
tų aukštasis "komisionierius 
Kanadai praneša, kad mar 
žiausia bent 14 nacių sub- 
marinų buvo nuskandinta 
praėjusiom dviem savaitėm. 
Jis taipgi spėja, kad sąjun
gininkai netrukus puls Eu
ropą.

Anot jo karas prieš sub- 
marinus pastaraisiais mene 
siais nepaprastai sekėsi. 
Submarinų nugalėjimas bū
tina sąlyga Europos invazi- 
jai.

NEW YORKAS, birž. 29. 
—Berlyno radio vakar už
ginčijo pranešimus, jog pro
pagandos ministerio Goeb- 
bels šeima pabėgusi Ispani
jon.

Trijų čikagiečių apkaltin- į 
tų pagalbos teikimu šni- i 
pams bausmė buvo šiandie! 
panaikinta U. S. Circuit J

Jugoslavų partizanų 
laimėjimai

LONDONAS, birž. 29. — 
Jugoslavijos vyriausybė iš
trėmime paskelbė, jog Her- 
cogovinoj ir Montenegre 
Jugoslavijos partizanai at
laikė vokiečių 40 dienų ofen 
šyvą ir pradėję kontrata
kas, kuriose privertę vokie
čius pasitraukti.

Pasak pranešimo, kovos 
vykstančios Hercogovinoj ir 
Bosnijoj, kur vokiečiai pri
versti pasitraukti.

Jugoslavai pripažįsta, jog 
kovose žuvę ir sužeista 2,- 
000 jugoslavų, bet vokiečių 
nuostoliai žymiai didesni už 
partizanų.

Subombarduota
Cologne

LONDONAS, birž. 29. 
— Britų RAF lakūnai na
ciams sudavė nepaprastą 
smūgį vakar. 1,000 bomba- 
nešių subombardavo Colog
ne miestą, šiame kare šisai 
miestas jau 117-tą sykį pa
degtas. Vadinasi, kad sąjun 
gininkai laikosi savo paža
do išgriauti visą Vokietiją, 
miestas po miesto.

Drauge puolė ir Hambur
gą. 25 lėktuvai negrįžo.

29
WASHINGTONAS, birž.
—Laivynas paskelbė, jog 

Kiskos saloje Amerikos 
bombanešiai šešis kartus 
apmėtė bombomis japonų 
pozicijas, kai tuo pačiu lai
ku kariuomenės orlaiviai 
bombardavo netolimą ma
žąją Kiška salą.

Tuo tarpu pietiniam Pa- 
cifike, anot laivyno komuni
kato, Amerikos orlaiviai 
bombardavo “nedidelę Japo 
nijos laivų grupę” netoli 
Solomcnų, bet daviniai nepa 
stebėta.

Pasikėsinimas prieš 
Giraud bendradarbi

LONDONAS, birž. 29. — 
Vokietijos radio šiandie pa
skelbė nepatvirtintą žinią, 
jog Algiers buvo pasikęsin- 
ta prieš gen. Alphonse Jo- 
seph Georgės gyvybę. Gen.

Court (apeliacijos rūmų) 
nuosprendžiu. Jie bus iš 
naujo teisiami.

Trys buvo nuteisti mirti. 
Jie buvo Hans Max Haupt, 
WaTter Froehling, ir Otto 
Richard Wergin. Jų šeimos 
nariai buvo nacių šnipai.

Teisėjai nusprendė kad 
daugelis pirmojo teismo 
naudojamų žinių buvo nele
galiai iš žmonių išgautos.

Be to, Circuit Court tei
sėjai teigė, kad kiekvieną 
kaltinamų asmenų sudėti
niame teisme negalėjo tei
singai nuteisti.

Tokiame teisme daug įsi- 
briauna neteisingumo. Todėl 
iš naujo jie bus teisiami.

Rinkimuose galės 
balsuoti kariai

WASHINGTON, birž. 29. 
(AP).—Šiandien Senato rū
muose pasiūlyta duoti už
sieniuose išvykusiems ka
reiviams balsavimo teisę.

Siūloma, kad karo ir lai
vyno departamentai pasiųs
tų tam tikras balsavimo kor 
teles kareiviams užsieniuo
se. Kareiviai galės jas grą
žinti kaipo V Maži. Tokiu 
būdu ateinančiuose rinki
muose jie galėtų balsuoti.
t

Paleista Amerikoj 
japonų agentų

WASHINGTONAS, b(irž. 
29.—Rep. John M. Costello 
pareiškė atstovų rūmuose, 
jog esą galima, kad suda
rytoji War Relocation Au- 
thority yra išleidusi laisvėn 
pavojingus japonų agentus.

Pasak • atstovo Costello, 
War Relocation Authority 
taip lengvai žiūrinti į japo
nų klausimą, jog ji nežinan
ti kokie ir kiek japonų iš 
107,000 yra pavojingi vals
tybei.

LONDONAS, birž. 29. — 
Paryžiaus radio paskelbė, 
jog iš Gibraltaro išplaukė 
du kovos laivai ir šeši des- 
troįjeriai.

Georgės yra prancūzų išlai
svinimo komiteto narys.

Nacių radio pranešimas 
pažymi, jog gen. Georgės, 
artimas gen. Henri Giraud 
bendradarbis nesunkiai su
žeistas keliomis revolverio 
kulkomis.
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NAMINIS FRONTAS
Prašo pirkėjų vartoti 
viešes parankunus 
laisvesnėse valandose

Pirkėjai, kurie nešasi pa
kelius su savim, nes pirki
nių siuntimas į namus da-

Gyventojai karo darbo 
centruosę prašomi priimti 
darbininkus į namus

Gyventojai karo darbų 
centruose prašomi valdžios 
priimti į savo namus 600,-

bar suvaržytas dėl gazolino qqq darbininkų ir taip padė-
stokos šiaur-rytų apylinkė 
se, turėtų aplankyti krau
tuves laisvesnėmis valando
mis (non-rush), kada nėra 
daug žmonių. Taip pataria 
Office of Defeuse Transpor
tation.

Pagal naują patvarkymą, 
kuris prasidėjo birželio 18 
d., draudžiama pristatyti į 
namus rajonuose, kur ran
dasi stoka gazolino pake
lius, kurie nėra 60 colių il
gio ir pločio ir nesveria pen
kių svarų.

ODT valdininkai sako, 
kad automobiliai, kurie tu
ri aptarnauti darbininkus 
per “rush” valandas, nega
li imti pirkėjų su pakeliais 
ir todėl prašo kooperacijos 
šiame dalyke.

ODT primeną, kad pirki
mą atlikti tarp 10 vai. ryto 
ligi 2 Vai. popiet pirkėjams 
yra geriausia.

ti karo produkcijai greičiau 
verstis. Valdžios butų pro
grama, naudodama privačių 
pinigų ir visuomenės fondų 
resursus, bus vykdoma tiek 
kiek galima, turint omeny
je, kad yra stoka darbinin
kų ir reikmenų. Problema 
negali būti išspręsta be ko
operacijos tautos namų sa
vininkų.

1,100,000 darbininkų, ku
rie vyko į karo industrijos 
centrus nuo liepos 1943 m. 
iki liepos 1944 m. turi būti 
apgyvendinti namuose, ku
rie dabar randasi laisvi. A- 
pie 200,000 karo darbininkų, 
šeimų ir 400,000 nevedusių 
darbininkų turi būti pana
šiai apgyvendinti.

Civiliams patartina 
nevažinėti bereikalo

Su dalinių perkėlimais ii 
kitais militariais judėjimais

SULAIKYTAS KAIPO 
ŠNIPAS CH1CAG0JE IR APYLINKĖSE

Rstid. Kryžius surado Slalf Serįeant Zigirund 
Simer-Šveikauską gyvį, bet japonų nelaisvėje

Ernest Frederick Lehmitz 
areštuotas FBI New Yorke. 
Sakoma, kad areštuotasis y- 
ra pasiuntęs žinias Vokieti
jos slaptajai policijai Euro
poje apie laivyną, kariuo
menę ir konvojų judėjimą.

kurio pirmininkė Helen Ka
reiva ir viena vieneto darbš- 

Pastangomis Raudonojo | kad kokiu nors būdu sužino-1 čittju inspektorių Helen Mu- 
Kryžiaus Šveikauskienė su
rado savo sūnų Zigmund Si- 
mer-šveikauską japonų ne
laisvoje.

Prieš metus buvo praneš
ta, kad seržantas Simer- 
Šveikauskas yra dingęs Ba- 
taan kovoje su japonais, bet 
žinia nebuvo patvirtinta. 
Dėlto Šveikauskienė nenus
tojo vilties: dėjo pastangų,

mos kelionės yna, ne būti
nos:

1. Kelionė atlankyti drau
gus.

2. Kelionės namo gale sa
vaitės.

3. Apylinkių apvažinėji- 
mai.

4. Važinėjimai į teatrą, 
rungtynes it kitas pasilinks-

būtinai reikalinga civilių ke minimo vietas, 
liones laikyti ligi minimu
mo. Taip OWI pataria.

Office of Defense Trans
portation sako, kad seka-

Dienos iki

DRAUGO
4IH July Pikniko

KURIS ĮVYKS

Sekmad., Liepos-July 4,1943
GRAŽIAME

BERGMANN’S
24th dč Desplaines — North Riverside, UI.

GROVE

Pirmas “Draugo” piknikas šįmet bus Liepos (July) 4 d., Bergmann’s Grove, kuris 
labai lengva pasiekti. BHe gatvekariu privažiavus Cenaak Rd. reikia važiuoti iki ga
lo linijos {prie Western Electric Co.), ten sėsti J LaGrange gatvekar), kuris priveža 
prie pat daržo. Eleveiteriu taip pat galina važiuoti, būtent, Douglas Park eleveiteriu 
važuoti Ud 48 AveM čia išlipus sėsti } La G range gatvekarj.

Važiuojant automobiliu galima važiuoti iki YVashington Blvd., Jackson Blvd., Ma- 
dlson St., Roosevelt Rd., arba Cermak Rd., | vakarus Iki Desplaines Avė., ten sukti j 
pietus ir važiuoti iki Bergmann’s Grove.

Bus daug įvairumų ir geros Muzikos šokiams prie PHIL PALMER ORKESTROS.

Kryžiaus pastangas, nors ir i raskas auką pristatė R. K. 
būdama neturtinga moteris, Centro skyriui, kuris ypatin- 
aukojo $10 R. K. per Da-! gai dėkoja Šveikauskienei ir 
riaus-Girėno R. K. vienetą,' džiaugias galėjęs suteikti 

tikrą žinią apie jos sūnų. 
Dariaus-Girėno Aux. R.

jus tikrą savo sunaus liki
mą. Atsikreipė į Raudonąjį j 
Kryžių, kuris pirmiausia 
kreipės į Karo Departamen
tą, Washington, D. C., infor
macijų. Po to susisiekta su 
Provcst Adjutant General 
Japonijoj ir gauta leidimas 
suteikti žinią. Gegužės 19 d. 
telegrama per Raudonąjį 
Kryžių pranešta Šveikaus- 
kienei, jog sūnus gyvas. 
Taipgi gauta žinia, jog gali
ma jam ir laiškus siųsti tam 
tikru keliu.

Šveikauskienė buvo labai 
nusiminus, bet gavus tokią 
žinią atsigavo ir turi vilties, 
jog kada nors sūnus grįš 
namo sveikas.
f Įvertindama Raudonojo

vienetas

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDhi^sIGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKA1NAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstinlų Pa
rankų, Drapcries, Grindų Pakto jimus.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4778

£

TRU-VISION OPTICAL COJ
DR. M. WEINE, O.D.

DR. S. WEINE, O.D.

5. Važinėjimai pasilinks 
minimu i.

6. Kelionės be jokios pras
mės. OWi

Girtis negražu nei žmo
nėms, nei Dievui. — M. Peč- 
kauskailė.

rtOLk STIPK)
. 1945 VV-st 35" Street

/Z?/1-*/

M)V \ \< EI) PHOTOGRAPHY 
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EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir

adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phonc YARDS 6054

■"*? ■

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MU74KA- 

UNIŲ INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIftPARDUOTI.

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI, SAXAPHONES, FLUTES 
•u “casea” — >86.00, >37.60,
>45.00 ir >75.60. Visi garantuot! 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS 
>6.60, >8.60, >7 2.60 iki >>6.00,.
8TRIUNINIAI BASAI — MO.OO, 
>125.00 ir >160.00. BASO U2- 
DENGALAS — >12.00. S M IŽE
LIAI 8MUIKOM8, 8TRJUNINI- 
AMS BAHAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — >1.80, »00, >6.00, >10.00 
ir >11.00. Striūnos dėl visų vlrS- 
mlnėtų Instrumentu, BA88 Ir 
ŠNARE DRUMS —>18.60, >28.60, 
>86.00 Ir >60.00. PEDALS, HI- 
BOT8, CYMBOLS, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase tr “need” instrumentams 
pritaikomi Jūsų Įlipome.

BKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų darinė
tasis, Trlūboms, Sasapkones Ir 
taipgi Smulkoms Ir Gultarams.

GOLDSTEIN’S MŪŠIO SHOP 
014 Maxwell «., Chtaago

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINOS and I-OAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. feEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
D AB ARTINS
DIVIDENTŲ
KATA 4%
1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER

.AKIS EGZAiviiNUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 35351
VALANDOS; Pirmad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vakf 

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
šeštadieniais Ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutarti.

Office teL YARdz 4787 
Namų teL PBOapect 1980

Tai. YARda 8846

DR. C. VEZOIS.
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 8—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

TsL YABds 6981.
Bes.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:31
756 West 35th Street

ARTAT*
TsL CANal 6128

DR. BIEŽIS /

/

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2201 W. Cermak Road f i
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytes.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUc 7888

r

P

TeL CANal 0267
Bes. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Residancija: 6600 So. Arteaan Av«. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 0 vai. vakar*

Id. YARd. 3146 t
DR. V. A. M d

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30

šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’ VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.^8^

Greiti Palengvinimą 
nuo HERMI A arba 

PATRŪKIMO
— telkia — 

SYK ES
PATARNA

VIMAS 1
— kuris — 

Specializuoja
TameI■ *

Nebūkit mipsn- 
člotl neras |Mi 
paklnkMsM. Gy
venkit lluoel nno 
patrūkimo bėdos

— 8PEOIAL — 

IKktrpklte ft) skelbimų Ir prhluo- 
kKo mums pirm >0 dienų laiko Ir 
mes sutelksima jums
DYKAI — Ll/ERTUOS VEIKIMO 

. MMANKftTIMM.j
Msų Skttvto Muskulų Treutm««M 

NfiRA KO OTRESNIO U2

Oraator of Cnstom Appllnnose for (7 yra 
SS S. STATE, RM. 110, 8TA. 41«8 
Daily M A.M. Ttl 8| Mm,.. Ari. Tll • PM. 

Hatarday Tll 1. Hunday I U ė.

Ma yra speetalls garsinimo bandymas Ir 
nsbus kitose lafkraMtuoaa. Taiprl, Ur 
pasiūlymas nabua atkartotas.

Ofisas Ir Akinių Dirbtnvš

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 Ori 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chlcago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 poniet, 

i

DR. CHARLES SEfiAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus labos)

TeL MIDway 8880 Ohioago, HL
OFISO VALANDOS:

Nao 10 iki 12 vai. ryto, nao 2 Ai 6 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 v sL vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik vtana pora aklų vleam gy- 
ranlrnul Kauro k Ha Jaa. leisdami 
lieraamln uotl jiks modernHklauMa 
metodą, kurta regėjimo mokslo 

gali nuteikti.
M METAI k'ATVRTMO 

pririnkime akiniu, kurie pabalina
aklu jtemplmg. ..

Dr. John J. Smeiana 
Dr. J. J. Smeiana, Jr.

OPTOMEI RISTAI 

1801 So. Ashland A vena* 
Kampas l>-toe

lelMnaeei GAAAL ORIS, tetoje
OF»O VALAVnOSt f 

Kasdlsa >:S0 a. m ttrt • -M p. m.
TreMaA. tr MKail. a. m.im t •• g. aa.

Telefonas HEMleck 6848

DR. PETfR T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadienisds

pagal sutartį.

Oflao Tel....................VIRglnla 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Aveaoe
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMH.Y V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0084 

Jeigu Neatsiliepama —
Saukite KKDzie 2868

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 Ud 9 vak.; 
Penkt, fteštad. 8:30 Iki 0:30 vak. 
Rakmadtonlaia pagal ■„eltarima.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to,

Kas myli savo tėvynę ir 
kovoja už jos laisvę — tas 
yra kilnus žmogus.
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Nušautas bebėgantis

Policija gavo pranešimą, 
vyras laužiasi į garažą.

Kada policija atvyko, vagis 
b§go. Naperville policinin
kas Lane Grieske liepė su
stoti. Vagis neklausė. Poli
cininkai du kartus iššovė į 
orą, vagis vis bėgo. Tada 

policininkas šūvį paleido į 
bėgantį. Tai įvyko 20 mailių 

(vakaruose Chicagos, Du 
Page kauntėje.

Vagis buvo pašautas ir 
užmuštas pereitą antradie
nį, 2 vai. ryto. Vagilis va
dinasi Ralph Myron.

Paskendo vaikas
Kankakee. — Paskendo 

septynių metų amžiaus vai
kas, kai jis plaukiojo Kan
kakee upėje. Tuo laiku upė
je maudės vaiko motina ir 
jo brolis.

Areštuotas vyras
Chicago, III, — Pereitą 

pirmadienį jauna vedusi mo
teris buvo užpulta dvidešimt 
šešių metų amžiaus vyro. 
Vyras areštuotas.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

s '

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, NOIS H

f

MAGDALENA KLIMIENfi
(Mylima žmona velionio Antano Klimo) 

po tėvais Norkaitė

Mirė birželio 27 d., 1943 m.. 11 vai. ryte
Gimė Raseinių apskr., Jurbarko parap. Žindaičių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime šešias dukteris, Mariioną Sirus, 

žentą Kazimiera,, Marcele Yurevičienę, žentą Cipriioną, Oną 
Urban, žentą Antaną, Domicėlę Wizgird, žentą Benediktą, 
Beatriče ir Margaret: 4 Sūnus: Antaną, Cliffordi Juozapą 
ir Staff Srgt. Pranciškų, U. S. Armv, žentą Antaną Slau- 
ter, 17 anūkų, 7 proanukus ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas namuose, 5341 S. Halsted St. Tel. Bou- 
levard 9408.

Laidotuvės ivyks ketvirtad., liepos 1 d. iš namų 10:00 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, Sūnai, Žentai, Anūkai ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

miT«
JUOZAPAS KAZLAUSKAS

Mirė birželio 27 dieną, 9:15 valandą ryto, 1943 m., sulau
kęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, Naujamiesčio parapijoj, 
Panevėžio apskr., Dagionių kaime. Amerikoje išgyveno 37 m.

Paliko nuliūdime brolis Mikolas, dėdyna Elzbieta Šlia- 
kienė, dėdė Ignacas Jasiūnas, 5 pusseserės; Elzbieta Pocie
nė ir jos šeima, Ona Kazlauskaitė, Kaziunė Sargutienė ir jos 
šeima, Agota Sedaugas ir jos šeima, Adelė Zinkus ir jos šei
ma; 4 pusbroliai: Bruno Stakenas ir šeima; Stanislovas Sta- 
kenas, Petras Jasiūnas, Stanislovas Jasiūnas ir šeima, 2 bro
lio vaikai Petras ir Jonas Kazlauskai ir daug kitu giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 3 seserys: Ona, Kat- 
ryna ir Elzbieta.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos. »
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Hals

ted Street.
Laidotuvės ivyks ketvirtadienį, liepos 1 dieną, 8:00 vai. 

ryto iš koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Kazlausko giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Brolis, Dėdyna, Dėdė, Pusseserės, Pusbroliai.

Laid. Direktorius P. J. Ridikas, Tel. YARDS 1419.

D1BBTUV.S lĮes

HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTED — VYRAI

"DRAUGAS" HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 84H8-B48B

HELP WANTED — VYRAI

B U Š B O T S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6849 SherMan R<1.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Tlmekeeper’s ofiso.

EDGEWATER BEACH HOTEL . 
5849 Sherldan Rd.

Mums Reikia Vyrų
Sveikų — pilti aluminum meta
lą. Štai proga vyrams 38 metų 
senumo ar suvirš pagelbėti ka
ro pastangoms ir tuom kartu 
pradėti dirbti prie gerai apmo
kančių darbų.

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP.
2742 W. 36th PLACE

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaiaėm perdirbimui senų rakandų, varto;

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar ii priežasties karo mes visą sa* 

irtojant
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

" ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

INDU PLOVIKŲ 
BUS BOYS 
PORTERIŲ

Gera Mokestis
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Luncbroom Union Station

HOUSMEN
Reikalingi dirbti privatiniame kliu- 
be. Atsišaukite

UNION CLUB OF CHICAGO
312 S. Federal St.

DARBININKŲ
Paipų apdengalų išdirbtuvė. Svarbi 
pramonė'. Patyrimas nereikalinga. 
Gera mokestis, pastovūs darbai. Pa
togi transportacija.

ACME ASBESTOS CO.,
218 N. Elizabeth St.

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI
Matykit Mr. Letto

PARAGON .
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

VYRŲ
Reikia. Patyrimas nereikalinga. 
Dirbtuvės ir paprasti darbai svar
bioj pramonėje. Viršlaikis gera 
mokestis. Atsišaukite į ofisą.

A. H. ROSS & SONS
1229 N. Branch St.

(Divislon St. netoli Elston Avė.)

LION MFG. CORP.
AAl — 100%, SVARBIAI 

KARO DIRBTUVEI ..
REIKIA TUOJAUS 

PATYRUSIO 
TOOL GRINDER 

TAIPGI
PATYRUSIŲ - NEPATYRUSIŲ 

IR PUSIAU PATYRUSIŲ 
VYRŲ PRIE 

ABELNŲ MACHINE 
SHOP DARBŲ

Stokit Į Kovų
Pridėkit savo gabumus dirbtuvėje 
atliekant 100% karo darbus. Pui
ki proga išmokti modemiškus ma- 
chine shop darbus po ekspertiška 
priežiūra. Atsišaukit tuojaus.

2640 Belmont
3200 North—2700 West

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną. Ir naktį šiftai. Atsišau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

REIKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI 

Matykit Mr. Letto 

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

PORK BONERS
GERA MOKESTIS 

100 mylių nuo Chicagos. 
Pastovūs darbai. 

Pašaukit YARDS 0400 
ar atsišaukit į 

3817 S. HALSTED ST.

Daugiau
Gamybos
Kareivių

REIKIA
DEL

FOOTE
BROTHERS

GEAR
&

MACHINE
CORP.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regultaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

KOMPANIJOS
CAFETERIA

Pastovūs trumpų valandų darbai 
dėl:

MOTERŲ 17 IKI 35
Gąra mokestis, puikios darbo 

sąlygos su valgiu.

KASIERKŲ
ČEKERIŲ

COUNTER MERGINŲ

Atsišaukit 
Employment Ofisan

BUTLER
BROTHERS

426 Randolph St.

BTTSHELMAN AR PROSYTOJO — 
Patyrusio' dėl retail krautuvės. Pas
tovus darbas, gera mokestis.
EB. T. EDVVARDS, 2547 W. 5»th St.

A-l MACHINISTO
SVARBIAI PRAMONEI

Ali around maintenance vyro prie 
darbų senąi įsteigtoje dirbtuvėje. 
Gera mokestis, laikas ir pusė už 
viršlaikį.

Atsišaukite
THE ARIDOR CO.

3428 W. 48th PI.

lūs
Galit Juos Sugrąžint

t
Daug Greičiau
Pagelbstint Gaminti

Svarbias Karo Dalis
Reikalingas Mūs Kareiviam 

ANT

Visų Kovos Laukų

MERGINŲ
MOTERŲ t

Prie Naktinių šiftų 
4 pp. iki 12:30 ryto

6014c Į VAL. PRADŽIOJE 
66c PO 30 DIENU - 

48 Valandų Savaitėje
LAIKAS IR PUSE PO 40 VAL.

Atneškit Gimimo Liūdijimą

JOHN F. IELKE CO.
2650 W. Polk St.

HELP WANTEI) — MOTERYS

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

Mums yra labai reikalingi karo 
pastangoms dirbti prie gerai ap
mokamų darbų šioje

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

VAIKINŲ 
IR VYRŲ

16 iki 50 metų seniūno reikia prie 
lengvų dirbtuvės darbų. Atsišau
kite į

MEYERCORD CO.
5389 W. Lake St.

REIKIA
Skalbykloj Darbininkių.

Feeders ir Folders skalbykloje 
dirbti privatiniam kliube. Atsišau
kite

UNION CLUB OF CHICAGO 
312 S. Federal St.

Stokit Į

KOVĄ

VEITERKŲ
REIKIA

Gera Mokestis 
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos 
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

GERA MOKESTIS IR PILNOS 
PAMOKOS JUMS BESIMOKAN

TIEMS GERĄ AMATA PRIE 
NAUJŲ MAŠINŲ.

VYRAI
STOKIT

Į SVARBIUS 
KARO DARBUS

DABAR

Swing Cook Ir
»

Štymo Stalo Vyras
Reikalingas nuolatiniam darbui; 
gera mokestis ir proga įsidirbimo 
dideliame vakarinės miesto dalies 
restarane.

WALTER P. POWERS 
3950 W. Madison

DATJG
Darbu Dabar

DEL

DRAFT EXEMPT
VYRŲ

PATYRIMAS
NEREIKALINGA

GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

Puikiausios Darbo 
Sąlygos

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ
rbanti Jtaro i 
nebus priimt

Dabar dirbanti karo pramonėse 
• ti

FOOTE
BROTHERS

GEAR
&

MACHINE
CORP.

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

OFISO VALANDOS 
KASDIEN 8:30 Ryto iki 5 Popiet 

SEKMAD. 9 Ryto iki 2 Popiet

MOLDERIŲ
(SYNTHETIC GUMUI)

PAKERIŲ
DŽENITORIŲ
MATERIAL
HANDLERS

100% KARO DIRBTUVE
BET BUS

TAIKOS LAIKŲ ATEICIA 
48 iki 60 vai. į savaitę 

Laikas ir pusė virš 40 vai. 
ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 

PRADĖSIT RYTOJ.

VICTOR GASKET CO.
5750 Roosevelt Rd.

DIRBTUVES
DARBININKŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGA

Karo Darbai *
Laikas ir pusė viri 40 valandų. 
Atsišaukit kasdien po 8 vai. ryto.
CHICAGO RAWHIDE MFG. CO. 

1301 N. Elston Avė.
MEDSIO DIRBft JAI

Reikalingi. Stickers, Trlmmers, Rlp 
sawyerz, Routers, Borlng macblne 
hands. Gera mokestis, pastovūs dar
bai. Atsišaukite i

KROLL BROTHERS 
1801 8. Mlchlgan Avė.

TOOL & DIE MAKERR 
Karo dirbtuvėje. Gera mokestis Ir 
bonal. Užtenkamai viršlaikio. Atsi
šaukite J—

H ARIU SO N SHEET 8TEEI, CO. 
4718 W. Fifth Avė. Chicago

Ar pašaukit MANsfleld 12 M— 
Mr, Mueller.

MOTERŲ KARO DARBUI
PATYRIMAS NEREIKALINGA

DAUG VIETŲ ĮVAIRIEMS 
DARBAMS — KAIP TAI:

INSPEKTORIŲ 
ASSEMBLERS 

MAŠINŲ OPERATORIŲ
GERA MOKESTIS — VIŠLAIKIS 
— PUIKIOS DARBO SĄLYGOS— 
CANTEEN PATARNAVIMAS — 
LIGONINES PLENAS — AP- 
DRAUDA VELTUI.

Atsineškite pilietybės įrodymus 
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS 
Pirmad. iki Seštad.

8:00 ryto iki 4:3G popiet 
DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. —CICERO

NEPATYRUSIŲ
DARBININKŲ

Reikia Svarbiai Pramonei 
Aukščiausia Mokestis 

Pastovūs Darbai 
48 Valandų Savaitė 

Laikas Ir Pusė virš 40 vai. 
Puikios Darbo Sąlygos 

Atsišaukite
UNITED AMERICAN 

METAL CORP. OF ILLINOIS
2246 W. Hubbard St

GERA MOKESTIS

Malonūs Poilsio Kambariai
-MODERNAS PRAUSYKLOS

Šviesūs, Vėsūs
Darbo Kambariai

CAFETERIA

ATOSTOGOS APMOKAMOS
NELAIMES, LIGOS 

LIGONINES APDRAUDA 

Atneškit Gimimo Liūdijimą
DABAR DIRBANČIOS KARO 

PRAMONĖSE NEBUS 
PRIIMAMOS

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

OFISO VALANDOS
KASDIEN 8:30 Ryto iki 5 Popiet 

SEKMAD. 9 Ryto iki 2 Popiet

TARNAITES IR 
VALYMUI MOTERYS

TAI TIKRA DARBO VIETA. Pa
togios valandos moterims su šeimo
mis. Nuo 9:30 ryto iki 4:10 popiet 

‘Pradinė mokestis $72.00 su pakė
limu po trumpos tarnystės. Atsi
šaukit prie Housekeeper.

Y. M. C. A. HOTEL 
826 S. Wabash

COUNTER CAFETERIA PARDA
VĖJŲ — MERGINŲ reikia. Gera 
pradinė mokestis. Patyrimas nerei
kalinga. Lengvi, patogūs darbai.

NEISNER BROS., INC.
1343 Milwaukee Avė.

GENERAL OFFICE 
TYPIST

Interesting detali clerical work.> 
With or with*out experience. Good 
wages. Paid vacation and holidays.

AMERICAN RPRTNG & VVIRE 
SPEČIALTY CO.

822 N. Spaulding Avė.

MERGINOS
Užsidirbkit $26 į savaitę laike m 
ktnimo weldlng amato. Algos pi 
kėlimas po 30 dienų. Patyrimai n 
reikalinga.

ARNOLD SCHWTNN & CO. 
1718 N. KILDARE AVĖ.

BELMONT 4720

DEL

DIRBTUVES DARBŲ
Johnson & Johnson

GAZO MASKŲ DIVIZIJA

4951 West 66th St

PARDAVĖJU — MERGINŲ reikia 
— 16 iki 50 metų senumo. Dirbti 
pilną ar dalinį laiką. Gera mini- 
mura alga pradžioje. Atsišaukite J

NEISNER BROS., INO.
1848 MII\vaukee Avė.

PARDAVIMUI

. Gera vieta dirbti"

MERGINŲ 
MOTERŲ

REIKIA VISIEMS ŠIFTAMS 
PRIE

ASSEMBLY —POWER SIUVIMO 
CAFETERIJOJ — STOCK MER- 
GINŲ-VEDCJŲ-DŽENITORKŲ

MES IŠMOKINSIM JUS

Švari Moderniška dirbtuvė 
“Muzika Laike Darbo”

Pigus Valgis — Veltui Bušai
/

Uniformos Duodamos

ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS 
8 ryto iki 4:40 popiet 

ARMYIRNAVY “E” DIRBTUVE

OPERATORIŲ
Prie single needle mašinų. Gera pra
dine mokestis, pastovūs darbai. 
Svarbioj pramonSJ.

KROLIj BROTHERS 
1801 8. Mlchlgan Avė,

June Graduates
for

VARIOUS 

BANK POSITIONS 

We will train you

GOOD OPPORTUNITY

Apply

MERCANTILE 
NATIONAL BANK

541 W. Jackson Blvd.

MOTERŲ 
REIKIA

Iššluoti Ir apvalyti ofisus 5 ar 
daugiau valandų kas naktį. Pra
dėsit 6 vai. vakare. 6 dienos J sa
vaitę, pastovūs darbai, patyrimas 
nereikalingas. Atsišaukite į 

, ROOM 833

WINSTON & CO.
400 W. Madison

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

NAMAS PARSIDUODA—Mūrinis 3 
Aukštų 3 fletai po 6 kambarius. 
Užpakalyje mūro cottage 3 kam- 
>artų. Atneša $100 į mėnes rendos. 

Kaina $8,000. Kreipkitės:
2302 S. LEAVITT ST., 

SEELĖY 5387.

VINCENTAS ZENCIUS

Mirė blrž. 29 d., 1943, sulau
kęs pusės amžiaus 

Gimė Lietuvole. Kilo Iš Kau
no rėdybos, Raseinių apskr., 
Galzalkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

3 anukus Juozapą Gedą, jo 
moterį Dorotby ir Jų šeimą, 
Antaną Gečą ir Jo moterį Ma
rijoną ir Joną Kasčiuką, ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažystamų.

Lietuvoje paliko gimines ir 
pažįstamus.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermltage Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
liepos 2 d. iŠ koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėtas J Gi
mimo švenč. Panelės Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas | šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Anūkai, Giminės ir 
Draugai.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudelkls, Tai. Yards 1741.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS b;,ž 30, 194

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

U34 South Oakley Avė. Chlcago, Illinois
Published Daily, except Sundays

A metnber of the Catholic Press Association 
' Subscrlptlons: One Year — 16.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 centą.

Advertising ln “Draugas” brings best results.

, DRAUGAS
Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

-Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname,' Jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui palto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome raiyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 

į mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 81, 191® at Chlcago, IR
Under the Act of March 3, 1879.

Tieses žodis apie Sovietų Rusiją
* K ATPAŽINO KOMUNIZMĄ — NUSIVYLĖ

. * . •
“The Readers Digest” liepos mėnesio laidoj įdėjo

Max Eastmano puikiai parašytą straipsnį apie Rusiją.
Straipsnis pavadintas — “To collaboratę successfully
— we mušt face the facts abaut Russia'

Kas domisi vidujiniu Rusijos gyvenimu ir, aplamai,
komunistų sąjūdžiu, šį straipsnį turėtų perskaityti. Jo 
autorius yra žmogus, kuris labai gerai pažįsta Rusiją, 
komunistų vadus ir gyvendamas Rusijoj dvejus me
tus, savo akimis matė, kaip yra valdoma šiandieninė 
Rusija. Max Eastman savo laiku dėjo labai daug vil
čių į rusų bolševikų daromus eksperimentus. Jis nuo
dugniau yra išstudijavęs komunizmą, teoretiškų ir prak
tišku atžvilgiu, negu bet kuris kitas amerikietis. Po stu-
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dijų ir .gilaus patyrimo, pamatęs, kaip bolševikų siste
ma veikia praktikoje, skaudžiai nusivylė, grįžo Ame
rikon ir dabar pasidarė vienu iš entuziastiškiausių A- 
merikos demokratijos gynėjų. Jis atvirai ir griežtai 
pasisakė — “Aš stoviu už Amerikos demokratiją, bet 
ne už rusiškąją diktatūrą”.

Savo laiku mes duosime platesnę šio straipsnio ap
žvalgą. Tuo tarpu pasitenkinsime tik keliomis pasta
bomis.

NUVERTĖ DEMOKRATIJĄ, ĮSTEIGĖ DESPOTIZMĄ

Max Eastman rašo, kad revoliucija, kuri nuvertė 
carą (1917 m.), siekė įgyvendinti Rusijoj Vakarų lais
vės dėsnius. Bet to nebuvo galima pasiekti. Aštuonių 
mėnesių laikotarpy atėjo Leninas su maža marksistų 
grupele, bet stipriai organizuota, pagrobė valdžią, pa
tiesė pagrindus naujam despotizmui, kuris savo žiau
rumu pralenkė ir carus despotus. Leninas įvedė tota
litarinę sistemą, vienos partijos tiraniją, kuri pasmau
gė visas aktuales laisves. Mussolinis ir Hitleris pasi
skolino iš Lenino priemones ir jas savo kraštams pri
taikė. Stalinas nekenčiąs masių ir bijąs laisvės. Jo 
“Didžiąjame Valyme” (Great Purge), apskaičiuojama, 
buvo išžudyta ar įkalinta apie 300,000 žmonių. Stali
nas esąs absoliutas diktatorius. Tą savo pasakymą jis 
paremia ir šiais Prezidento Roosevelto žodžiais, pasa
kytais 1940 m. vasario 11 d.: “The Soviet Union, as 
everybody knows that has the courage to face the 
fact, is a dictatorship as absolute as any other dictautor- 
ship in the world”.

KOKS TURI BŪTI NUSISTATYMAS

Eastman toliau rašo apie tai, kaip esamomis sąly
gomis (po to, kai Hitleris privertė Rusiją stoti demo
kratijų pusėn) blaivūs politikai turi žiūrėti į bendra
darbiavimą. Jo manymu (ir teisingai), reikia duoti Ru
sijai visokią galimą militarinę pagalbą; girti Rusijos 
žmonių ir kareivių heroizmą; teikti pagalbą jos vy
riausybei. Bet jei mes tikime į demokratiją, gerbkime 
patys save ir būkime inteligentiški. Eastmanas aštriai 
kritikuoja tuos Amerikos įtakingus asmenis ir rašy
tojus, kurie tiesiog dievina Staliną, lyg jis visą pla
netos likimą laikytų savo rankose. Autorius mano, 
kad toks nusistatymas yra žeminantis ir pavojingas 
šio krašto demokratijai. Jis kritikuoja kai kurių val
džios žmonių neatsargius ir neapgalvotus išsireiški
mus apie Sovietų santvarką ir komunizmą. Stipriai pa
sisako prieš Joseph Daviso knygą ir filmą “Mission to 
Moscow”. Jis sako, kad, jei toji filmą būtų pagamin
ta Maskvoj ar Amerikos komunistų partijos ofise, ji 
nebūtų didesniu komunistinis propagandos įrankiu, ko
kiu dabar yra. Jis aštriai kritikuoja ir Wendell Willkie, 
kurs tiesiog naiviškai giria sovietus.

ŽMONĖS BELAISVIAI IR BETEISIAI

Savo laiku vice prezidentas Wailace kalbėjo apie Ru
sijos “ekonominę demokratiją”. Į tai Eastman atsako, 
kad tai yra gryniausia nesąmonė. Rusijoj nėra lygy

bės dirbtuvėse; nėra nei laisvės nei teisės steigti ne
priklausomas unijas, nėra teisės streikuoti, nėra teisės sa ■ ■

Popiežiaus Pijaus Dvyliktojo taikos pasiūlymai
sistteipa yra inforsuojama slaptosios policijos pagalba.

Daugelis amerikiečių, bepataikaudami bolševikams, 
jų režimą pradėję vadinti demokratišku. Norima net 
įtikinti, kad Sovietų Rusijoj yra religijos laisvė, kuo
met visiems žinoma, kad ten iki 18 metų amžiaus jau
nuoliams draudžiama duoti instrukcijų apie religiją.

AMERIKOS DEMOKRATIJA RUSIJOJ
NEGARSINAMA

Tuo tarpu Rusijoj, sako Eastman, elgiamasi visai 
priešingai. Ten nesirūpinama perduoti rusų visuomenei 
žinių apie Amerikos gyvenimą. Jie ten neturi suorga
nizavę Amerikos draugų, kuomet Amerikoje veikia 
Sovietų Rusijos draugų organizacija. Bolševikai ne- 
celebruoja Amerikos švenčių, nedaro filmų, kad kelti 
mūsų ideologiją, negarsina mūsų laimėjimų karų fron
tuose, net slepia nuo žmonių Amerikos pagalbą, teikia
mą rusams. Jie nespausdina knygų, aiškinančių Ame
rikos valdžios sistemą. Jie neleidžia Amerikos demo
kratijos agentams veikti Rusijoj.

Tarp daugelio kitų- dalykų autorius teigia, kad So
vietų Rusijoj mažiausiai 10,000,000 žmonių gyvena, 
teisingiau, miršta prie sunkių darbų koncentracijos sto
vyklose.

STALINO UŽSIENIŲ POLITIKA

Kalbant apie Sovietų užsienių ,politiką, Max East
man primena, kad tuo metu, kai Kernai Pasha masiniai 
žudė Turkijos komunistus, Rusija darė sutartis su Tur
kija. Nors Mussolinis užkopė valdžios viršūnių per nu
žudytų Italijos komūnistų lavonus, Stalinas pristatė fa
šistams žibalą Etiopijos puolimui, nepaisant Tautų 
Sąjungos sankcijų. Tuo pačiu būdu jis padėjo Hitle
riui sudraskyti Lenkiją. Bolševikai įsiveržė Lietuvon, 
Latvijon ir Estijon ir jas pasigrobė, kai dar Stalino 
parašas nebuvo išdžiūvęs ant nepuolimo sutarčių raštų 
su tais kraštais. *

Šį tikrai vertingą straipsnį Eastman baigia pažy
mėdamas, kad negalima bus išgelbėti demokratijos už
merkiant akis diktatūrų baisenybėms, kaip negalima 
sulaikyti nakties užgesinant žiburius. “Mūsų vieninte
lis ginklas prieš jų tamsybes yra mūsų šviesa”.

Prof. Pr. Kuraičiui - 60 m. amžiaus
i I

Sunkioje nacių okupacijoje, Lietuvoje, praneša LKFSB, 
švenčia savo 60 m. amž. sukaktį vienas iš gilausio išsi
mokslinimo, plačiųjų pažiūrų ir naująją mintį atstovau
jančių dvasininkų prof. Pr. Kuraitis. Gimęs jisai 1883 m. 
liepos 4 d., kunigu įšventintas 1907 m. Paskutiniu me
tu buvo profesoriumi Kauno valstybiniame universite
te, Kauno kunigų seminarijoje ir redaktoriumi žurna
lo “Tiesos Kelias”. Jis yra taipgi autorius keletos vei
kalų filosofijos klausimais. Jis pasižymi dideliu prie- 
telingumu mokslus einančiam jaunimui. Tokios Lietu
vos pažibos, kaip a. a. dr. Pr. Dielininkaitis, buvo jo 
globojami, jo iškelti asmenys. Jis palaikė glaudžius ry
šius su jaunaisiais, vadovaujančiais Lietuvos inteligen
tais, kurie vėliau į visuomenę išėjo, kaip “Naujosios 
Romuvos”, “XX Amžiaus” sąjūdžių kūrėjai. Kai kas 
tuose naujo atgimimo nešėjuose tiek įžvelgė prof. Kurai
čio įtakos, kad ne tai juokais juos vadindavo... kurai- 
tininkais. Iš tiesų, daugelis labai svarbių Lietuvos gy
venimo klausimų buvo apsvarstyta prof. Kuraičiui va
dovaujant. ' , *

Gina mažąsias tautas
Prieš kiek laiko Londone pasakė įdomią kalbą Bel

gijos užsienių reikalų ministras P. Spaak. Pripažinęs 
didžiausioms tautoms vadovybę, jis sako, kad tos va
dovybės teisės neturi prasilenkti su tais tikslais, dėl 
kurių kariaujama.

Jis visai teisingai pažymėjo, kad taika, prievarta 
primesta mažosioms tautoms, būtų nesąmoninga ir ne
pastovi taika. Pastovi ir teisinga taika bus galima at
statyti tik tada, jei visos tautos, ar didelės ar mažos, 
dėsis prie pokarinio pasaulio suplanavimo.

"Ar jie lietuviai!"
“V-bė” stato tokį klausimą Paleckiui: '

“Justas Paleckis Laisvėje rašo, “kaip lietuviai ko
voja dėl eavo tarybinės tėvynės”.

“Šiame Justo Paleckio straipsnyje minimos įvai
rių pasižymėjusių lietuvių karių pavardės, tarp ku
rių randamos ir tokios:

“Bielosarovas, Neįgelia, Sergejevaitė, Petrovas, Zai
cevas, Smirnovas, Judinas, Andrijaaovas, Valujevaa, 
Bieiovas... ir daug, daug kitų.”

“Nors šios pavardės linksniuojamos lietuviškai, bet. 
deja, jos neskamba lietuviškai.

“Nenuostabu, jeigu tų pavardžių savininkai “ko
voja dėl savo tarybinės tėvynės”.

Ignatius W. Cox, S.J.

(Tęsinys)
Popiežius Pijus XII pir

moje savo enciklikoje vaiz
davo užbaigimą to, ką Po
piežius Leonas XIII prana
šavo pusę amžiaus atgal, 
kai rašė garsią savo enci
kliką “žmonių Laisvė”. Ta
da Popiežius Leonas XIII 
reiškė: “Ką natūralistai ir 
racijonalistai ryžtasi filoso
fijoje, tai kaip liberalizmo 
šulai, remdamiesi pagrįstais 
natūralizmo principais, įsi
galėti moralumo ir politikų 
viršūnėse. Taigi, tie libera
lizmo sekėjai neigia esimą 
viso dieviškojo autoriteto, 
kuriam priklauso klusnu
mas, ir jie skelbia, kad kai 
vienas žmogus yra įstaty
mu pats sau; iš ko išeina 
etiškoji sistema, kurią jie 
vadina nepriklausomu arba 
laisvu moralumu, ir kuri si
stema, laisvės priedanga, pa 
liuoauoja žmogų nuo klus
nybės Dievo įsakymams, ir 
substituoja laisvę be ribų. 
To viso tikslą ne sunku į- 
žvelgti, ypatingai kai imi 
žmonių draugovę. Vieną kar
tą žmogaus protui teiksi 
vienintelį autoritetą spręs
ti, kas teisinga ir kas gera; 
ir tikra sai skirtumas tarp 
gero ir blogo tampa panai
kintas; garbė ir gėda nesi
skiria savo prigimty, bet 
kiekvieno nuomonėje ir 
sprendime; malonumas yra 
saikas to, kas teisėta; ir 
teikiant kodeksą bei mora
lumą, kurs turi mažai ga
lios bei galybės sulaikyti 
arba nugalėti netvarkius 
žmogaus palinkimus, kelias 
atidaromas tiesiog visuoti
nam sugedimui. Kas link 
viešojo vaidmens, autorite
tas atskirtas nuo tikrojo ir 
prigimtojo principo, iš ku
rio ima visą savo efektin
gumą bendrai gerovei, gi 

Praėjus šešiems mėne
siams, kai Popiežius Pijus 
XII pakeltas Popiežiumi kaip 
Šventojo Petro įpėdinis ir 
Kristaus Vietininkus, prasi
dėjo antrasis pasaulinis ka
ras. Herojiškos pastangos, 
kuriomis Popiežius ryžosi 
sustabdyti tolimesnį karo 
siautimą, pasilieka istorijos 
faktais. Jis pats duoda liu
dijimą, kad “įtrauktos in
ternacionalinės problemos, 
juoba, sunkiu būdu beišri- 
šamos, bet pasitikėjimo sto
ka... pagamino neįveikiamą 
kliūtį pasitikėti bent kurių 
pažadų įtakai arba pasto
viam bent kurių sutarčių 
charakteriui” (Ten pat/.

Savo kalboje Kardinolams 
1939 metų Kūči-ose, Popie
žius Pijus XII priminė, kad 
dangiškoji Kalėdų džiaugs
mo šviesa ir yra krikščio
niškojo pasitikėjimo šaltinis. 
“Nė rūpestis, nė sieloj imą
sis”, jis kalbėjo: “žemiškais 
reikalais negali užtemdyti 
tos šviesos ar sutrukdyti tos 
ramybės.., kur kiti žūsta, 
kur silpni pasineria karčio
se sielvarto ir nusiminimo 
vandenyse, — sielos, kurio
se Kristus gyvena, yra tvir
tos; tokios sielos kilsta vir
šum audrų ir pasaulio ne
tvarkos, kad giedoti garbės 
giesmę teisingiems Dievo

Vertė kun. ^A. Tamoliūnas

sprendimams ir įsaky
mams.” Po to, Kristaus Vie
tininkas nušvietė penkius 
fundamentalinius punktus 
teisingai ir garbingai taikai.

Dėl pirmojo punkto, Po
piežius Pijus XII ryškino, 
kad “Fundamentalinis bent 
kurios teisingos ir garbin
gos taikos postulatas bei 
reikalavimas yra užtikrini
mas visoms tautoms — di
džioms ar mažoms, galin
goms ar silpnoms — jų tei
sės gyvenimui ir nepriklau
somybei. Vienos tautos no
ras gyventi niekada neturi 
reikšti mirties nuosprendžio 
kitai. Kai ta teisių lygybe 
yra sugriauta, užpulta, arba 
grąžinama, tvarka reikalau
ja, kad reparacija turi būti 
padaryta, ir tos reparaci
jos plotis ir dydis turi būti 
išspręstas — ne kardu, ne 
teismišku savųjų interesų 
nuosprendžiu, bet vieninte
lėmis teisingumo ir vadau- 
jamos lygybės teisėmis.”

Antarasis Popiežiaus Pi
jaus XII-toj o taikos punk
tas nušviečiamas, kad ‘Tvar 
ka taip įkurta, jei tęsis ne
trukdoma ir užtikrins tei
singą taiką, reikalauja, kad 
tautos turi būti išlaisvintos 
iš vergijos, kurią ant jų už
krovė ginkluota jėga, ir ta
ri būti išlaisvintos nuo to 
pavojaus, kai veikiančioji 
valdžia, vietoje padėjus gin
ti teises, taptų nepakenčia
mas ir tironiškas valdovas. 
Bent kuri taikinga sutartis, 
kuri neištesėja duoti funda- 
mentalinės įtakos tarpijsa- 
viai sutartai, organiškai, ir

progresyviai paliaubai, d 
sinei kaip ir materialinei, ar
ba kuri nesirūpina apsau
goti sėkmingo ir lojalaus 
tokios sutarties vykdy 
anksčiau ar vėliau pasi 
dys stokojanti vienybės 
gyvatos.”

Dėl trečiojo punkto, Šver«\ 
tasis Tėvas pareiškė: “žmoY 
nių išminties reiškiniai rei
kalauja, kad bent kuriame 
internacionalinio gyvenimo 
reorganizavime visos parti
jos turi išmokti pamokos iš 
praeities nepasisekimų ir 
trūkumų. Taigi, kuriant ar- 
ba iš naujo steigiant inter- S 
nacionalines institucijas, ku
rios turi tokią kilnią pasiun
tinybę ir tokias slankias ir 
svarbias atsakomybes, yra 
labai svarbu prisiminti pri
tyrimą gautą iš pirmesnių- 

tos rūšies institucijų ne
pasisekimų ir netobulumų. 
Žmogiškieji nedatekiiai su
daro sunkenybę, nekalbant 
apie negalimybę, įžiūrėti 
kiekvieną nuotykį ir apsau
goti prieš kiekvieną pavojų 
tame momente, kai sutartis 
yra pasirašomos; tuo metu 
apmaudas ir skaudus kentė
jimas kartais gal neišnyks
ta. Dėl to, kad taįikfcHbūtų 
garbingai priimta ir kad pra 
šalinus teismiškus sutarčių 
sulaužymus ir bešališkas in
terpretacijas, svarbiausia 
pirma įsteigti judicialinę in
stituciją, kuri (garantuotų B | 
iojališką ir teisingą sulygtų 
sąlygų vykdinimą, ir kuri, 
jei būtų pripažintas reika
las, kad peržiūrėtų ir ko- 
rektuotų bei pataisytų.”

(Bus daugiau) j

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite
lauk, paduokite Roose 
velt Furniture Kompanl 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
daryt ji kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin-' 
kimas visokių 
spalvų apdan> 
galų.

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

SPRINGS AI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANV

$310 WEST ROOSEVELT ROAD

T'\ M TJ X TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
ieJaD/kll Namų Materljolą Ui Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite i mūsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukštą rūš) LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOL£ — 
dėl garažų, porėtų, vHkų, skiepų Ir f lėtų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3089 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: 8«km*dl«niata nuo g vai. ryto tkl II vai. ptetų. 

Kitomis d ienom la — nuo 7 valandos ryto Iki B:SO valandos popiet

i



Prečla&ienls, birž. 30, 1943

Svarbu visiems auka* 
tojams dalyvauti šiame su
sirinkime birželio 30 d., 7:30 
vai. vak. Šv. Kryžiaus par. 
svetainėje, prie Wood Str 
ir So. 46th St.

A. Valančius, pirm.

va privažiuoti. Kviečiame 
visus skyrius dalyvauti taip 
kaip ir kiekviename centro 
piknike.

* Pikniko komisija

vimą į Hinsdale, III. Sąry- Kas pasiryžo laimėti ar 
šyje su tuo išvažiavimu yra žfiti, tas retai kada esti nu- 
daug svarbių reikalų. XXX galimas. — CorneHle.Visu3 kviečiu į pusmetinį 

labdarių susirinkimų, kuris 
įvyks birželio 30 d. Visų 
prašau, kaip tai kuopų taip į 
ir draugijų ir dideles orga
nizacijas dalyvauti susirin-j 
kime ir išgirsti pranešimų 
iš pusės metų nuveiktų mū
sų darbų. Nuoširdžiai pra
šau atsilankyti, ar tai pa 
vienius ar tai iš kokių or
ganizacijų. Kurie tik esat 
kuo prisidėję prie labdarių.

Dalyvaus taip pat ir jo duktė Lieut. Eunice Barzynski 
iš WAACS. Kalbės kun. J. Grinius, kun. K. Barauskas, 
L. Šimutis ir d. Daužvardienė. Dainuos L. V. Cfaicago 
apskr. choro ensamblis, Sodalicijos Glee ir M. S. 21 kp. 
chorai. Programą atidarys Darius-Girėnas Drum and 
Bugie Corp.

Lietuvos Vyčių Chicago kviečiami kuo skaitlingiau- 
jskrities tradicinė šventė šiai suvažiuoti, kad parody- 
merikos Jungtinių Valsty- ti, jog mūsų, lietuvių namų 
tų Nepriklausomybės su- frontas, yra vieningas ir stip 
iktuvėms paminėti Vytau- rus.
, parke, liepos 5 d., šįmet to 6
us tuo reikšminga, kad .. .... . . ; ....... ’ . , dieną įėjimas visiems dykai.
itnotineje programoj, ha- p<> M b jknjlui8
prasidės 3 vai. popiet, par- . . . . r , , . , , su visokiais pagražinimais,o estradoje, be lietuvių, kai ... . . ... .. J kokie paprastai esti kas sek-a pasakys ir aukštas sve- .. . .. .. ..L « U. S. kariuomenės - P“apl« P“”

. „ . _ se. Restoranas bus atidary-
enerolas Joseph E. Bar- , ,.. ~ „ tas nuo 11 vai. ryto ir at
raki, Guatermaster Kor- . . , . , >. .. . vykę i parką pietus ir va-
uso komandienus. , . ,kariene galės erauti be io- Dvidešimts penkių metų . * s J
likotarpyje L. Vyčių Chi- ** ^°m ’ 
ago apskr. tradicinių šven- Vakare 7 vaL trims asme- 
ių programose visko yra nims nusišypsos laimė: vie- 
uvę, kad pasakytų kalbą uam tekįs $100 sidabriniais, 
menkos Jung. Valstybių kitam U. S. War Bonds už 
ariuomenės generolas, tai $100 įr trečiam U. S. War 
įmet bus pirmas sykis. Di- Bonds už $75. Pinigai ir bo
de garbė bus vyčiams pri- nai laimingiesiems bus įteik- 
mti aukštą svečią, o Chi- ti ten pat — parke.

Kuriems liepos 5 d. bus 
nedarbo diena — nepraleis
kite progos neatvykę į Vy
tauto parką. Kurie tą dieną 
dirbs, galės parėję iš darbo 
atvažiuoti tiesiog. į parką, 
čia pavalgyti ir pasilinks
minti. Orkestras grieš iki 
vėlumos. Reng. Kom.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
TmdJįNA Suknelių Prieinamomis

I a Kainomis 1

Cicero. — TT. Marijonų 
Bendradarbių -21-mo sky
riaus susirinkimas įvyks ry
toj vakare, liepos 1 d., pa
rapijos mokykloje, papras
tame laike. Šis susirinkimas 
yra svarbus, nes paskutinis 
prieš centro metinį išvažia-

■Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų draugijos centro pik
nikas įvyks liepos 18 d., Ry- 
an Woods, prie 87 ir West- 
ern Avė. Vieta visiems leng

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ,
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPV- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

Labai tegros rūšies motery kailiniai, kailiukais papuoštais arte 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

* SUVIRS 200 PAMINKLŲJi RANDASI PAS MUS JŪSŲ
PASIRINKIMUL

S J į j Geriausio Materiolo ir Darbo.

1 . ; ' Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri-
' "I / f j / s® j davė daugeliui mūsų Lietuviams

’ B f ’ į klientams pilną patenkinimą.I ' ••
Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 

TĖVAMS MABUONAMS

DIDYSIS Ofisą* ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN A VE. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEKLE Y 6103

1711W. 47 th Street Tel. Y ards 2588
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

LICUA
BUDRIENE

(po tčyais Venskaitė)
Gyveno 10712 S. State St. 

Mirė birž. 28 d., 1948 m., 7 
vai. ryto, sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kre
tingos apskr., Kalnaliu parap., 
Klaugalių kaimo.

Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Kazimiera, 3 dukteris 
Augenia, Bruno žentą Juozapa 
ir vaikučius, Bronislava Mc- 
Greal, žentą Thomas, ir Li- 
llian; 3 pusbrolius Petrą ir 
Antaną Kripus ir jo šeima. 
Antaną, Kniukšta ir daug ki
tų gini nių .draugų ir pažįsta
mų Amerikoje. Lietuvoje pa
liko 4 seseris ir brolį ir kitas 
gimines.

Velionis priklausė prie Chi- 
cagos Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
Liepos 1 d. iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėta į Visų 
Šventų parap bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už yel'onės s,ięla- P° pamal- 

‘dųt bus nulydėta į Šv. Kazi- 
miėro kalines..

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
Žentai, Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius — L. 
Bukauskas, Tel. Pullman 9661.

1DARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. II, 1933 M.

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet.IBĮ filIHI KIT°MIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9600 1117 ROOSEVELT STREDidžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus

siniua daiktus

MIįA UgS IAS

£a s i r inkimą
uzikališkų lnstrumntų, Muzi

kaliau Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

faisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk- Som ir gi k” liną instrumen
tus.

INSULUOKIT Savo Nmus Dabar!!!• PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1888 m.)

Meniški, Vertingi ..............................................
PAMINKLAI

SU “BLOWN IN ROCKWOOL” INSULAVIMU
SUTAUPO RI KĄ ŽIEMOJE _ PALAIKO VRSUMĄ VASAROJ 
ATIKO TAUPAI APDENGIAMI—SIENŲ TARPAI PRIPILDOMI 

Materijolais-—Darbai*—Patarimas—Vertybė užtikrinta Atsakomingoo 
Kompanijos.
Cąsh Nereikia—Priority Nereikia—3 Metams Išmokėti.
Atminkit: Suuth Center apsaugoja jus, jūsų nuosavybę ir Kišenę. 
PILNAS PASIRINKIMAS PIPE FITTINGS, VALVES, MALIAVOS, 
BOILERIŲ PATAI8YMUI DALIŲ. TANKŲ, ELEKTROS IR HARD- 
WARE REIKMENŲ.

— Pašaukit dėl Veltui Apkalnavimo—
MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. Ši maliava tai 
visiškai NAUJAS išradimas.

VERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODUKTO 
‘NO DRIP” —- “NO DRIP"

$1.90 už Galioną 7— Specinlė Nuolaida Perkant Daug. — Nebus dau
giau blėdės nuo šlampančių paipų, drėgmės, tankų, lubų ar oro įt- 
rauktuv.ų,—Insuluoja pėipas su šluotele ar brušlu.

LENGVA UŽDĖTI — NEREIKIA SPECIALIŲ ĮRANKIŲ 
Uždekit su senu galu brušiu ar šluotele.

Dėl Insulacijos, Plumbing Jr Heating, Taisymo ar Reikmemj, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Conipajiy, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD. 
N. W. Gomer MMh and State Street.

VISI TELEFONAI ........................................ ATLANTIC <290

PIRKITE KARO BONUS!

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Fnrnitnre

MAUZGLEIA1

Pasitikėjime.

Mumis

JOHN A. KASS
AJWELRY — VVATCHMAKEK 

— MU6IC

<216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 6617

PERSONAIAZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST 
PARTICULAR People PREFER Pachankis Prodactions. 
Dtetributors of Montetlo “Most beautiful” Granite 

BUY U. S. WAK BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LfTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Factory Representatlva.
SUOWROOMS IN 

MERCHANDISE MAKT

For appointment call — 
REPUBUC 6051

AMBULANCE 
.Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.
PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGICIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalysot,

MODERNI Išvidinė PARODA: ' REZIDENCIJA:

4535 W. VVashlngton Blvd. 5919 South Troy Street 
Tel. ESTebrook S645 Tel. REPublic 4298 

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phoneg YARDS 1188*81

MUTUAL
FEŪERAL

LACHAWICZ IR SŪNUS
ST SSrd PLACK rhone CANAL KIS

Kreipkitės Į

ANTHONY B. ]JOHN F. EUDHK1S L BUKAUSKAS
10821 SO. M1CH16AN AVĖ.LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIfiKOft KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOOUMU1:

1410 South 50th Avenue, Giedro
Telefonas CICERO 2109

. 6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone TAI

J. LIULEVICIUS469847 SOUTH ■EBMTAAE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1 T<2
<832-84 SOUTH CALIFOBNIA AVENUE 

TeL LAFayette 6727
RADIO PR00RAMA8 —8:00 vaL Plrmad ir Ketvirtad.“vak. 

Ii ctotiM WGBS (1890), su Povilu Salthnleru.

Canal 8887 
Bes. i. KAZANABSKAS

____________

4
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Kaip gatvėkario vairuotojas sugavo 
vyrą, kuris bėgo su revolveriu rankoje

William F. Mahoney, 43 
metų amžiaus, gatvėka
rio vairuotojas (motorman), 
808 S. Pulaski .pereito pir
madienio vakare (apie 6 
vai.) buvo laisvas nuo parei
gų ir laukė gatvėkario, prie 
Harrison str. ir Kedzie avė. 
Tuo laiku pasigirdo šūviai ir 
pamatė bėgantį vyrą su re
volveriu iš Schnete’s bran
genybių krautuvės. Brange
nybių krautuvės operatorius 
Joseph Schnete, 79 metų 
amžiaus, rastas nušautas 
krautuvėje, 3155 W. Harri
son str.

Vyras, kuris bėgo, vadi
nasi Emest Nadutski, 35 
metų amžiaus.

Jr

Prekes, Kurias yra Sunku Gauti,
p— ^na. -™

IŠPARDAVIMAS
Rakandu. Rankiniu Laikrodėlio, Deimanto žiedu. Elektrinių Dul
kiu, Valytuvo- SnringSŲ. Matrasp, Sotu. Gasinin ir Anglinio Pečių, 
Knmbinaeiiii Pečiu su Garu ir su Anglimis. G«rų Parlor Setu, 
Karpetu. Dainiu? Room Setu. Lietuvišku Rekordų, Kaldry, man
ketų, Kli.ionkių 4 jardų pločio, Geros Maliavos.
6 Tuku Philco Radijas gražiame kabinete, naujos radijos. ku

rioms nereikia nei dmtii prijungti ............................. $69.50
S Tuko Philco Chair Side Radio, 1943 metu modelis .... $89.50 
Radi los so fonografu, kurios automatiškai načios nermaino re

kordus, su deimantinėmis edatomis, kuriu nereikia mninvtt. 
už ....................................................................... $149.50 iki ««W00

Zenith 12 tubų, 19^3 Radiia su F. M., už........................  $149.50
17 tubu MeGner Radiją už ................... r........................... $199 ko
16 tnbų Radija gražiame kabinete už................................. $185.50
Zenith 9 tnhu Consoles, .......................................................... $72.50
Grnsley. 10 tubu F. M. Consoie ......................................... $149.50
Philco 11 tubu Onsole. Remote Control ............................. $89 50
Ovarantnotns nerdlrhtos radijos Consolese po .................... $24.50
Rankiniai Laikrodėliai no ... :........................................... ...... $9.95
Miiitariški. rankiniai laikrodėliai, vvriški ir moteriški po $14.95
IVaterproof Rankiniai Laikrodėliai po ............................. $29 50
Bulovą ir Elgin Laikrodėliai po ............................ $24.95 ir ank.
Auksinės Rašomos Plunksnos no ............................................. $2.10

Didelis naši rinkimas deimantiniu ir auksinių žiedų, Gintaro
Karoliu, Sidahriniu Šaukštu ir Peilių, Rogers.
8 milimetru Eastman Movie Camera ................. ............... $49 50
16 mi”metro Eastman M*vie Camera su skūriniu keisu $99 50 
16 milimetrų Eastman Movie Proieetor $112 09
8 milimetru Eastman Movie Proieetor ............................. $55.00

Auksiniai Žiedai ir Laikrodėliai išmainomi, perdirbami ant 
nžsakvmo. t
Ledinis ftaldvtu’as “Coolerator” atrodo gražiai, padarytas, už

laiko ledą ilgai, maistas negenda. Galima vėliau padarvti 
elektriniu........... ....................................................................... $69.50

TSTOYRTTE 2TEMTNT PEČIU DABAR, ŠIĄ SAVAITE.
Cole.s Mot Blast Pečius už .................................................. $19.50
Percelnin Moore’s Cirenlating Heaters $59.50, $99.50, $119.50
Gas Range Vlctor už ............... .. .................................................... $59.50
Rnneralnw‘ Gas ir Coai Pečiai po ................... .....................  $119 50
Originai 4 Su gazu, 4 su anglims Skylės už.................... $159.50
Moore’s su gazu ir anglimis po ............................ $199.50 ir auk.

\ BEDDING SKYRIUJE:
Droti coli snrinėsįii no . ....................................... $8.95 ir $11 95
Geri Vatiniai Matrosai no ................................ $10.00 ir po $19 50
Patvs geriausi springs*! Ir vatiniai matrasai po ........... $39 50
Valkams Lovelės no $15.00. Vaiku lovelėms matrasai po $3 75

Budriko milžiniškas atakas rakandų, užpirktu tuokart, kada 
išdirbėjai turėjo laiko padaryti, dabat išparduodama sutaupant 
iki 40 nuoš. Jums ansimokės ir įš toliau atvažiuoti.
175 Parlor Setai, drūtai padirbti iš gero gražaus materiiolo,

gvarantuoti 10 metų, po.... $88.50. $124.50 ir no $195 00.
Už sena Parlor Setą duodame nuolaida. Taipgi jūsų Darlor 

setą ne^'rbame pigiai. Užvalkalai — Slip Covers Parlor Setams 
no $12.95
150 S-šmotu Redroom Setų do ................... $89.50 ir po $145.00
95 7-šmotai Dining Room Setai po ..................................... $99.50
125 5-šmotai Dlnettes no ................. .............. $39.50 Ir $69.50
Didelės Sofos, Studio Conches po ..................................... $42.50
9x12 Linoleum po ............................................. $3.95 ir no $5.95
4 jardu platumo Linolejos po ......................................... 89c jardui
Paorastos linolejos po ...................................................... 32c jardui
9x12 Marvell Carpets po ........................................................ $19.50

Parduodama lengvais išmokėjimais

Jos F. Budrik
incorporated

3241 So. Halsted St.
ant S lotų, 3 aukštai, viskas po vienu stogu,

Baltas nuosavas namas.

CALumet 7237

BUDRIKO ANNEX KRAUTUVE. 
3409 S. Halsted St.

žymūs Radio Programai leidžiami Budriko:
WCFL 1000 k. Sekmadienio vakarais 9 valandą. 
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio vakarais 7 valandą.

Mahoney sekė paskui vy
rą. Vyras sėdo į eleveitorių. 
Mahoney jį sekė eleveitory- 
je. Paskui sekė gatve. Kai 
Nadutski sėdo į gatvėkarį, 
tada Mahoney pakvietė po
licininką, kuris buvo be uni
formos ir jie abu įlipo iš 
priešakio gatvėkario.

Kada gatvėkaris buvo su
stabdytas prie Wells str. til
to, tada Nadutski buvo areš
tuotas.

Nadutski ginasi,' jog jis 
nušovęs Schulte.

Pagautasis prisipažino, 
jog yra buvęs kalėjime už 
plėšikavimą. Jo kišeniuje 
rastas 38 kalibro revolveris, 
iš kurio buvo, paleisti du šū
viai.

DIENRABTIS DRAUGAS, CpiCAGO, IEEINOIS

NAUJAS MAISTO VIRŠININKAS

••Draugraa” Acme photo

Marvin Jonės, buvęs žemės ūkio komiteto vedėjas ir 
prezidentas neseniai įvykusios tarptautinės maisto kon
ferencijos, paskirtas karo maisto administratoriumi, vie- 

i toje Chester Davis.

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Lietuvis Dėdė Šamo kariuomenėje

Petras Rimkus, Seaman

Seaman Petras Rimkus 
gimė lapkričio 23 d. 1920 m. 
Baigė Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenč. lietuvių pa
rapijos mokyklą ir De La 
Šalie High School. Dirbo 
Sears Roebuck kompanijos 
ofiso darbą. Priklausė prie 
Šv. Vardo draugijos. Vaiku

11 fonų sviesto sugedo
Fond du Lac, Wis. — Vie

nuolika tonų sviesto suge
do, kai jis buvo vežamas iš 
Abbotsford, Wis„ į Chica- 
gą. Sviestas sugedo nuo ug
nies, kai transportas užside
gė nuo motoro žiežirbų. Tai 
įvyko birželio 28 dieną.
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būdamas Petrukas mėgo 
tarnauti prie Šv. Mišių. 
Ypač mėgo footbolo žaidimą 
ir jame buvo atsižymėjęs,

Petras T. Rimkus į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko 
spalių 29 d. 1942 m. Jo tė
vai, P. Rimkai gyvena ad
resu 4348 S. Artesian avė., 
Chicagoje. Yra geri parapi- 
jonai ir visų gerų darbų rė
mėjai.

Senelis perkalbėjo 
banditus

Pereitą pirmadienį senelis 
perkalbėjo du banditus, ku
rie norėjo pagrobti jo anū
ką, penkių metų amžiaus, 
kai banditai apiplėšė jo ofi
są, 1837 W. Roosevelt rd.

Senelis yra George Otten- 
hoff, 60 metų. Jis paėmė 
anūką į ofisą todėl, kad vai-
ko motina buvo ligoninėje, ‘Pareiškė, kad jo tėvai davė

• * • • - •_ _ z_ nt X
kur laukia kito kūdikio.

Padidėjo marškinių 
pirkimas’

Chicago, III. — Kadangi 
dabar yra sunkiau su skal
byklomis, skalbyklos nespė
ja laiku išplauti baltinių, 
todėl paskutiniu laiku padi
dėjo marškinių pirkimas 
krautuvėse.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.
CEED

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami Ir Ilgi $5,000.00 apdrausti per Federal Savlngs and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI {STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. 8286 SO. HALSTED ST.
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Vėsią naktį pasigirdo vaikų graudin
gas verksmas, o tėvai taverne
KAIMYNAI PRANEŠK POLICIJAI. POLICININKAS 
įlipo pro langa ir išgelbėjo apleistus
KŪDIKIUS

Vėsioje naktyje pasigirdo 
trijų kūdikių draugingas 
verksmas, vyriausias vai
kas buvo 5 metų amžiaus. 
Vaikų verksmas sakė, jog 
jie yra nusigandę ir alkani.

Buvo praėjęs vidurnaktis. 
Rūpestingi kaimynai išgirdo 
vaikų verksmą. Nebuvo ga
lima įeiti į namą. Pašaukta 
Town Hali policija.

Policininkas įlipo pro lan
gą į trečią aukštą, 768 
Waveland, ir įėjo į vidų. Ten 
rado tris apleistus mažus 
vaikus ir ėmė ieškoti tėvų. 
Verkiantieji vaikai buvo nu
gabenti į Šv. Vincento naš- 
laityną.

TĖVAS IR MOTINA 
TAVERNE

Apie 3:45 vai. iš ryto vy
ras, 27 metų amžiaus ir 
žmona, 24 metų, atskubėjo 
į Town Hali stotį pranešti, 
kad jie grįžę iš taverno ra
do, jog jų vaikai dingę. Tai 
buvo pora, kuri vadinasi Mr. 
ir Mrs. Frarik Fiedler, kuri 
sužinojo, kad jų vaikų ap
sauga pasirūpino policija.

Tėvai kaltinami vaikų ap
leidimu. Jie turės atsakyti 
prieš teismą už vaikų nesi
rūpinimą.

Policija sako, kad vaikai 
buvo labai apleisti.

KŪDIKIS NUOGAS

Darlene, vienų metų am
žiaus, verkė ir gulėjo nuo
ga lovoje, nežiūrint, jog bu
vo vėsi naktis. Wayne, dvie
jų metų amžiaus, taip pat 
verkė.

Mergaitės nugara buvo 
nutrinta, pareiškė policija.

Frank Jr., 5 metų am
žiaus, galėjo pasakyti, kad 
jis labai alkanas ir mano, 
jog jo broliukas ir sesutė 
taip pat alkani.

Policija sakė, jog Frank

jauniesiems pieno ir prieš 
tamsumą išvyko iš namų.

TĖVAI NEIGIA 
KALTINIMĄ

Tėvai atvykę į policijos 
stotį pareiškė, jog jie neišė
jo į taverną prieš 11 valan
dą, jie išėję iš namų po vi
durnakčio. Tačiau faktas lie
ka, jog tėvai pasigedo vai
kų tik apie 4 valandą rytą,

Policininkas Frank Wrob- 
leski, kuris įėjo per langą į

Fiedler apartamentą, pareiš
kė, jog su vaikais buvo už
darytas šunelis, šunelis ne
buvo dar pripratintas prie 
namų ir jis nežinojo kaip 
palaikyti name švarą. Todėl 
name ne koks buvo vaizdas.

Prieš savaitę .policija bu
vo įspėjusi Fiedler, kad ge
riau prižiūrėtų savo vaikus.

Skalbyklos apverstos 
baltiniais

Chicagoje skalbyklos yra 
apverstos plovimui balti
niais. Nespėja laiku išplauti 
baltinių, nes stinga darbo 
jėgų. į’

Chicagos skalbyklų savi
ninkų draugijos sekretorius 
John T. Tommey pareiškė 
pereitą pirmadienį, kad ga
li būti paskelbta viena sa
vaitė “no laundry”.

Kai kurios skalbyklos jau 
turi dviejų savaičių skalbi
nius. 1 * W

Norima paskelbti vieną 
savaitę skalbykloms šventę, 
kad galėtų susitvarkyti su 
užsilikusiais skalbiniais.

Mergaitė iškrito iš 
meilės medžio

Evansville. — Trylikos 
metų amžiaus mergaitė iš
krito iš medžio ir susidaužė 
pakaušį. Ji mirė birželio 28 
dieną. Kaiminystės vaikai 
tą medį vadina meilės me
džiu. Mergaitė buvo įlipusi 
į medį įrašyti draugo ir sa
vo vardų ir pavardžių rai
des. •.'^41

Saugos gyvybes
Ketvirtadienį atidarant 

Chicago Park distrikto mau
dynes bus matoma devynios 
mergaitės gyvybės apsaugos 
pareigose.

Daugiau kaip apie 90 mer
gaičių tarnaus kaipo sargai 
maudynių vietose, kitos pa
vaduos prie ežero pakrančių 
maudynėse vyrus, kurie yra 
pašaukti į armiją.

Svarstoma padindinti
Chicago, IK. — Esant 

jautienos mėsos trukumui, 
svarstoma padidinti kiaulie
nos ir avienos mėsos gamy
bą.

X ‘Draugo” piknikfuti 
ruošias visi. Diena piknikui' 
— sekmadienis labai pato* 
gi dėlto, kad ant rytojaus 
nedarbo diena — liepos 4 
šventė. Tokiu būdu piknike 
galima bus ir ilgiau užtruk
ti. Ypatingai, kiad daržas 
netoli ir greit galima namo 
parvažiuoti.

-X Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis šių metų moks
lo pabaigoje apgynęs deser
tą ei ją John Marshal univer
sitete, gavo Master of Pat- •
ent Law laipsnį. Kaip žino
me, P. Daužvardis George- 
town universitete yra gavęs 
bakalauro laipsnįį, o praei
tais metais jam buvo suteik
tas ir teisių mokslo daktara
to laipsnis.

X Prof. K. Pakštas šio
mis dienomis gavo pakvie
timą net iš dvidešimts uni
versitetų užimti geografijos 
profesoriaus vietą. Pakvieti
mą priėmė iš Carleton kole
gijos (Minn.) ir ten išvyks
ta pirmoje liepos mėnesio 
dalyje. Pakelyje žada susto
ti Chicago j.

X Stanley Blavesčiūnas 
su šeima ir Ignas Padvars- 
kis, gyvenantieji adresu 
5120 S. Central Avė., nuta
rė savaitei, kitai pabėgti iš 
Chicago, žinoma, nuo karš
čių — išvažiuoti atostogų 
toliau į šiaurę — į Wisoon- 
sin valstybę. Laimingos ke
lionės ir sveikiems grįžti.

X Genovaitė činikaitė po 
sunkios operacijos buvo iš
vykus pas savo brolį į 
Dovvners Grove, III., poilsio. 
Dabar jau grįžo namo pas 
tėvelį. Šeimai, draugėms ii 
pažįstamiems begalo links
ma, kad ji greit sveiksta ir 
neužilgo galės grįžti prie sa
vo pareigų.

X Bergm&n’s Grove yra 
labai gerai įrengtas, ir net 
aptvertas, vieta automobi
liams pastatyti. Ir įvažia* 
vimias labali geras: kelias 
cindromis išpiltas, visuomet
sausas. ,
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X Kun. M. šilkas, Nekal
to Prasidėjimo Panelės šv. 
parapijos klebonas, Sheboy- 
gan, Wis., daro savo para
pijos vyrų išėjusių į karą, 
sąrašą. Jam iš “Draugo” 
pasiųsta net šimtas blankų.

X “Draugo” piknikų nie
kuomet nepraleidžia nuošir
dūs bičiuliai iš visų* aplink 
Chicago esančių miestelių. 
Taip tikimasi bus ir šį sek
madienį, liepos 4 d. Visus 
kviečia administracija, visų 
lauks ir visus nuoširdžiai 
priims.

X Antanina Leščinskienė, 
kuri buvo išvykus į šv. Pran 
ciškaus Seserų Vienuolyno 
Rėmėjų seimą ir apie pora 
savaičių pabuvojus Pittsbur- 
ghe, neseniai grįžo ir vėl į 
Chicagą, džiaugtasi pasilsė
jus, sustiprėjusi sveikatoj ir 
labai dėkinga už tai sese
lėms Pranciškietėms, ir vi
siems pittsburghiečiams, su 
kuriais turėjo reikalą.
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