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DIDELI MŪS ŽYGIAI ARTĖJA-CHURCHILL
Ministras pirmininkas pranešė parla
mentui apie pasirengimą invazijon

Iš Romos pranešta, kad ašis 
atmušė britų invazijų salaitėn
LONDONAS, birž. 8. — 

Čia ir visur kitur šiandie 
daugiausia kalbama apie są
jungininkų armijų invaziją 
Europoje.

Apie tai kalbama ir vy
riausybių sluoksniuose.

•e
Ministras pirmi n i n k a s 

Churchillis šiandie kalbėjo 
parlamente. Ir jis pareiškė, 
kad sąjungininkai jau pasi
rengę didelin žygin. Tas bus 
vykdoma sulyg padarytų 
planų. Tai vykdys armijų 
vadai.

1 ____________________________

Daugiau U. S kareivių 
N. Zelandijoj

AUCKLAND, N. Zelan
dija, birž. 8. — Rear adm. 
Theodore Wilkinson, depu- 

**ty komandierius pietinėj 
Pacifiko zonoj, iškelia aikš-

Jis pažymėjo, kad pasiryž 
ta ašį sunaikinti iš oro ata
kuojant ir kitomis priemo
nėmis.

Jam parlamente kalbant 
iš Romos per radiją paskel
bta, kad britų kariuomenė 
jau bandžius įsiveržti Itali
jos salaitėn Lampeduaa, 
tarpe Pantelleria ir Malta, 
Viduržemio jūroje. Bet, gir
di, britai su dideliais jiems
nuostoliais atmušti.

♦
Anot Romos radijo,

laitės ašies artilerija keletą 
britų karo laivų nuskandi
nusi.

Londone apie tai nieko 
nesakoma ir iš kitur netu
rima žinių apie tą tariamą
jį britų žygį. Gal tas iš pirš
to išlaužta, nes iš Romos 
per radiją nepaduota, kada 
tas įvykę.

Churchillis parlamente be

ANTROJI EKSPLIOZIJA IŠLAISVINO

puotų•‘Draugas" Aome

Rytų pakrantėje susidūrė tankeris su prekiniu laivu, prikrautu amunicijos. 84 jūri- 
sa' ninkai žuvo. Keturi vyrai buvo pagauti ant degančio tankerio, jie buvo išlaisvinti, kai 

antroji ekspliozija atidarė duris, kurios buvo pastoję kelią. Iš kairės į dešinę. George 
Krause, Bronx, N. Y.; Jesse H. Watts, San Antonio, Tex.; John Resland, Brooklyn, 
N. Y.; ir Albert Byrd, Houston, Teas.

Šiltinė siaučia Turkijoje; nešvarėliai 
viešose pirtyse maudomi

kita dar pasakojo apie savo 
ten, kad iš J. A. Valstybių! kelionę Amerikoje ir Afri.
daug kariuomenės atvyko koje. Nepaprastai palankiai

ISTANBULIS, Turkija.— 
Šiltinės epidemija ištiko kai 
kurias Turkijos dalis. Su
sirgimų skaičius ir mirtin-

N. Zelandijon. gi karinome-, ats y g didėja. Sveikatingu
nė dabar intensyviai mankš gresą ir giliai įvertino prez. 
tomą ir bus pasiųsta kovų Roosevelto pastang,aa kar0 
zonon. vykdyme.

Paskutiniais laikais nema 
^ai kareivių prisiųsta ir iš 

Guadalcanalo, Solomons. Iš
ėmus sergančius maliarija,

Jis pranešė, kad Tunisi- 
joje karo nelaisvėn paimta 
apie 248,000 ašies kareivių,

mo organai griebias įvai
riausių priemonių kovoti 
prieš epidemiją.

Viena tų priemonių, ir 
tai svarbiausioji, policija

maudytųsi ir švarius dra
bužius vilkėtų. -

Jų gyvenami laužai nuo
dingomis dujomis išrūkina- 
mi.

Šiltinė Turkijoje nėra 
viešnia. Ji čia visais laikais 
randa sau tinkamos dirvos. 
Bet iki šių metų nebuvo vir
tusi epidemija — nepapras
tai limpamąja. Prieš karą

t.y., 24,000 daugiau, negu imasi švarinti nešvariuo- susįrgįmų per metus įvyk-
. . . . . t Gilia Ir n f i o Iza/lo i j_____________ _ i _ j _ v« a •visi kiti taip pat mankšto-j pirmiau buvo paskelbta. ^sius, kurie retai kada prau-

„ . a. . , ,, sias ir niekados nesimaudo.
Sąjungininkų ar m įj, (o s. Taj da iausia el ggtos, 

kurios išgujo asf is Afrikos,, darbininkai ir tingi-
dabar pasirengusios kitiems ., . „ 6 . .J niai. Policija juos gaudo irsvarbiems žygiams prieš . x. . . x .v. v. . „ 6 . , _ . siunčia į viešąsias pirtis.asi pačioj Europoj, sake mil .. . x. .* H J. . , .. Ten jie priverčiami nusi-nistras pirmininkas. Dideli) megti laikus
žygiai artėja—ba.ge jis sa- daig nešyaru.
vo kalbą.

mi ir bus grąžinti akcijon 
prieš japonus.

KARO EIGA
Ji LONDONAS. — Ministras 

pirmininkas Churchill par
lamente pranešė, kad dideli 
sąjungininkų žygiai — in
vazijų artėja.

AFRIKA,—Iš Romos per 
radiją paskelbta, kad britai 
bandė įsiveržti Italijos sa
laitėn Lampadusa, bet at
mušti.

PACIFIKAS. — Ties Rus- 
sell sala, Solomons, ameri
kiečiai lakūnai 19 japonų 
kovinių lėktuvų numušė ir 
6 kitus sugadino. Sąjungi
ninkų lakūnai atakuoja ja
ponų bazes.

Rusai bombarduoja 
vokiečių traukinius

LONDONAS, birž. 8. — 
1 Sovietų vadovybė skelbia, 
kad vakar trijose Rusijos 
fronto dalyse vokiečiai bu
vo sukėlę atakas, bet greit 
atmušti.

19 vokiečių lėktuvų nu
mušta vokiečiams atakuo
jant Gorki, sovietų pramo
ninį miestą ties Volga.

mus ir paleidžiami įspėti, 
kad dažniau praustųsi ir

davo po keletą šimtų, šie
met gi nuo sausio 1 d. iki 
gegužės 25 d. imtinai 2,312 
susirgimų įregistruota.

Žinovai sako, kad šiltinės 
pastovi gūžta yra Makedo
nijoj, kur daugumas valstie 
čių nešvariai gyvena. Iš te
nai ji dažnai persimeta į 
miestus ir į kitus gretimus 
kraštus.

U. S. lakūnai padeda 
kinams prieš japonus

CHUNGKING, Kinija, 
birž. 8.—Kinų karo vadovy
bė praneša, kad išilgai 
Yangtze upės kinų kariuo
menė ir toliau sėkmingai 
pliekia japonus.

Čia pripažįstama, kad ki
nams šioje ofensyvoje U. S. 
lakūnai daug padeda. Bom
bomis atakuoja atsimetan
čias kai kurias japonų ar
mijos grupes.

Išilgai Yangtze upės, cen- 
tralinėj Kinijoj, kinų laimė 
jimai yra vieni didžiausiųjų 
ir reikšmingiausių jų šiame 
kare. Tūkstančiai japonų nu 
kauta. Prieš savaitę japonai 
iš tų apylinkių buvo pasi
ryžę veržtis Chungking sos
tinės link. Ir, štai, kaip tie 
japonų planai sukoneveikti.

Ašies spėliojimai

Afrikoj sudarytas iš prancūzų vadų 
kabinetas Prancūziją išlaisvinti

ALGIERS, Algerija, birž. 
8.—Prancūzų tautinis išlai
svinimo komitetas oficia
liai paskelbė, kad sudary
tas kabinetas iš 11 nacių 
ministrų. Šis kabinetas 
veiks kaipo valdančioji agen 
tija iki bus sudaryta nauja 
provizijonalinė vyriausybė 
Prancūziją išlaisvinus iš na 
cių okupacijos.

Atlii saloje nuo 
šalčio nukentėję

SAN FRANCISCO, Cal., 
birž. 8.—Čia parvežta apie 
400 amerikiečių kareivių, 
nukentėjusiųjų kovose su 
japonais Attu saloje, Aleu- 
tians. Kai kurie jų sužeisti 
šaudymais, o kiti turi nuša
lusias kojas. Kai kurių kojų 
pėdos taip sutinusios, kad 
negali patys vieni paeiti.

Tarp sužeistųjų yra ir 
lietuvis serž. Stanley Yanu- 
kėnas iš Chicagos.

Kareiviai kojas nušalę 
nuo sušlapimo. Tie buvo 
laimingesni, kurie gaudavo 
progos dažniau persiauti 
sausomis kojinėmis. Kovų 
metu tačiau daugeliui netu
rėta tos progos.

Naciai įspėja
italus laikytis

LONDONAS, birž. 8. — 
Gautomis žiniomis, reichs- 
maršalo Goeringo laikraštis 
Essener National Zeitung 
prokliamuoja:

‘‘Italai turi atlaikyti prie 
šo orines atakas. Tas reika
linga laimėti karą. Kitaip 
elgiantis italus laukia išny
kimas.”

RUSIJA. — Rusų lakūnai 
ir toliau daužo vokiečių ka
rinius traukinius užnugario 
linijose. Vokiečiai lakūnai 
atakuoja sovietų pramonės 
centrą Gorki.

KINIJA. — Kinų kariuo
menė vis dar pliekia japo
nus išilgai Yangtze upės. 
Amerikiečiai lakūnai ki
nams duoda didelę paramą 
atakuodami japonus ir jų 
pozicijas.

(Vokiečiai per radiją skel 
bia, kad vakar tretį kartą 
atakavo Gorki).

Rusai lakūnai bombarda
vo vokiečių karinius trauki
nius užnugarinėse linijose. 
Tais traukiniais buvo veža
mi kareiviai frontan.

WASHINGTON. — Sino- 
Koreans People’s lyga gavo 
žinių, kad japonai planuoją 
šiemet įsiveržti į J. A. Val
stybes.

Argentinos režimas 
laikosi neutralumo

MONTEVIDEQ, Urugva
jus, birž. 8.—Naujas Argen
tinos provizijonalinis prezi
dentas Artūro Rawson per 
radiją pareiškė, kad “Ar
gentinos nusistatymas vi
siems Amerikos žmonėms»• *
bus draugingas, o kas link 
visų kitų kraštų — laikysis 
neutralumo.’ ’

Tai įdomiausias dalykas. 
Svetimų kraštų diplomatai 
nesupranta naujo režimo 
nusistatymo ir laukia kas 
bus toliau.

(Vakarykščioj iš Argen
tinos žinioj tarp kitko buvo 
pasakyta, kad nesusiprati
mai tarp vadų kilo svars
tant konstitucijos klausi
mą. Turėjo būti “svarstant 
kabineto konstitucijos (są 
stato) klausimą”).

Gen. Marshall 
grįžo Amerikon

WASHINGTON,
—Karo departamentas pas
kelbė kad iš užjūrio grįžo 
gen. George S. Marshall; 
armijos štabo viršininkas.

Anksčiau buvo pranešta, 
kad gen. Marshall bendrai 
su ministru pirmininku 
Churchill buvo išvykęs į 
Šiaurės Afriką, kur su ki
tais vadais konferuota apie 
karo planų vykdymą.

birž.

WASHINGTON. — Kal
bama, kad iš angliakasių 
derybų su operatoriais atly
ginimo klausimu nieko gera 
nebus sulaukta. .

apie invaziją
LONDONAS, birž. 8.

Ašis nežino, kur ir iš kurio 
šono sąjungininkai planuo- 

8. ja savo invaziją. Jos vadai 
daro įvairiausių spėliojimų. 
Vėliausias ašies spėliojimas 
jau yra Ispanija. Sako, ra
si, per Ispaniją bus įsiverž
ta Europon ir todėl ašis at
sidėjusiai budi. Budi ir ki
tuose visuose pakraščiuose, 
įėrnus ir Norvegiją.

Šie spėliojimai apie inva
ziją nepaprastai tempia 
ašiai dirksnius ir sukrečia 
visą jos organizmą.

Kur ir kaip įvyks invazi
ja yra paslaptis. Tas bus 
žinoma tik prasidėjus są
jungininkų žygiams.

| Remkite visus tuos asme 
nis, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

Be to, pranešta, kad su
darytas ir karo komitetas, 
kurs užsiims vien karo vyk
dymu. Šio komiteto narii| 
skaičius nepaduotas.

Ministrų kabineto prieša
kyje yra koprezidentai ge
nerolai de Gaulle ir Giraud. 
Abudu turi lygius autorite
tus.

Šios yra 11 ministerijos:
Užsienio reikalų; musul

monų reikalų . koordinato
rius ; ginklavimosi; koloni
jų; susisiekimų ir prekybos 
laivyno; informacijų; vi
daus; teisingumo, švietimo 
ir sveikatingumo; finansų; 
gamybos ir prekybos; dar
bo ir socialių reikalų.

Numušta 19-ka 
japonų lėktuvų

WASHINGTON, birž. 8. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad U. S. lakūnai 
arti Russell salų, Solomons, 
susikirto dausose su japonų 
lakūnais. *

19 japonų lėktuvų Zero 
numušta ir 6 kiti sugadin
ta. Amerikiečiai 7 lėktuvus 
prarado, bet trys amerikie
čiai skridikai išsivadavo.

Lakūnai atakuoja 
japonų bazes

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, birž. 8.—Pas
kelbta, kad amerikiečiai ir 
australai lakūnai vakar 
smarkiai smogė keturioms 
ja,ponų bazėms N. Gvinėjoj. 
Daugiausia kliuvo aerodro
mams. Daug pastatų sunai
kinta. -

LONDONAS. — Vietos 
lenkų sluoksniai gavo žinių, 
kad gegužės 22 d. Varšuvoj 
nušauta trys gestapo agen- 

i tai.

Kai kurie drafto boardai neteisėtai 
šaukia tėvus karo tarnybon

WA&flNGTON, — Pra
nešta, kad karo departamen 
tas paleis iki 100,000 civili
nių tarnautojų.

WASHINGTON. — Bir
želio 7 d. Attu saloje dar 8 
japonai nukauti, o 11 kitų 
patys nusižudė, praneša lai
vynas.

WASHINGTON, birž*. 8. 
—Karo vyrų jėgos komisi
jos pirmininkas Paul V. 
McNutt pareiškia jis iš vi
sų krašto dalių gauna nu
siskundimų, kad kai kurie 
vyrų drafto boardai karo 
tarnybon šaukia ir skiria 
tėvus. Tuo būdu tie boardai 
peržengia vyrų drafto taisy 
klės. Ar jie tai daro sąmo
ningai, ar gal nesusipažinę 
su karinės tarnybos įstaty
mais, negali būti pateisina
mi. Be konskripcijos vy
riausios vadovybės nurody
mų boardai neturi teisės

karo tarnybon šaukti tėvų, 
pareiškia McNutt.

McNutt yra nuomonė®,I
. kad kai kurie lokaliniai boar 
J dai nesąmoningai šaukia tė
vus klaidingai aiškindami 
karo vyrų jėgos komisijos 
seniau paskelbtą taisyklę, 

j kad karinio amžiaus vyrai 
I turi dirbti, arba kariauti. 
Taisyklėmis išaiškinta, ko- 

j kių darbų vyrai yra atleis- 
, ti nuo karo tarnybos. Ta- 
i čiau ir iš kitų nenurodytų 
darbų tėvai neturi būti šau- 

i kiami.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Naujas Dievo tarnas

Mahanoy City, Penna. — 
Gegužės 29 d. buvo įšventin- 
tas į kunigus Bernardas 
Šimkus, sūnus Jono ir Elz
bietos (po tėvais (po tėvais 
lirviutė) Šimkų.

Kun. Bernardas Šimkus 
gimė kovo 24 d. 1918 m. Ma
hanoy City, Pa. Mokslą pra 
dėjo šv. Juozapo parapiji
nėje mokykloje, kurią baigė 
su aukštu laipsniu. Du me
tus lankė Mahanoy City 
aukštesnę mokyklą. Paskui 
įstojo į Šv. Karoliaus Semi
nariją, Overbrook, Philadel
phia, Pa., kur pasižymėjo 

«dideliais gabumais mokslo 
srityje, nes per dešimts me
tų mokslo įgijo net 14 me
dalių už pasižymėjimą.

Kun. Bernardą Šimkų 
išventino į kunigus Jo Emi
nencija, Kardinolas DOu- 
gherty, šv. Petro ir Povilo 
katedroje, Philadelphia, Pa. 
Pirmas šv. Mišias laikė ge
gužės 30 d. Šv. Juozapo baž
nyčioje, Mahanoy City, Pa. 
PatarftavO sekantieji kuni
gai: vietinis klebonas kun. 
P. Cėsna — arkikunigu, 
feūn. J. Šukevičius iš Ta- 
maquk —a dijakonu, kun. L. 
Peciukevičius iš Frackville 
— subdijakonu. Ceremonijų 
tvarkytojas — misionierius 
kun. Geraldas iš W. Spring- 
fieid, Mass. Labai gražų ir 
pritaikintą pamokslą pasa
kė kun. K. Rakauskas iš 
Minersville. Primicijose da
lyvavo dar kunigai M. Dau
mantas iš Girardville, V. 
Vežis iš Philadelphia, , P. 
Laumakis iš St. Clare, J. For- 
gach iš Frackville, J. Basov- 
sky iš Ėmaus, Pa., A. Neva- 
rauskas iš Girardville, ir S. 
Venslauskas, vietos vikaras.

GarsuS varpas Rostock 
bažnyčioje, Vokietijoje, 
skambėjo 409 metus, ir pra
dedamas skambėti penktą 
šimtą metų nuk/lto.

Grįžo iš Floridos
Philadelphia, Pa. — še

šioms savaitėms ne tiek tiks
lu viešėti kiek paišybos stu
dijų reikalais į Floridą buvo 
išvykus viengentė Albina 
Garliauskaitė. Dabar jau grį
žo namo.

Kol gyveno jos mama, a. 
i. Zuzana Stanevičiūtė-Gar- 
liauskienė, ir kova už būvį 
nebuvo tokia įsunki, kaip vė- 
iau kad buvo pasidarius, tai 
jinai su savo tėveliais daug 
iartaavos Lietuvos naudai ir 
ietuvių reikalais.

Kaip ir atlyginimą už tą 
jai vietinis eilių pošmuoto- 
jas suposmavo Sekančias ei
lutes :
Mūs Albina Garliauskaitė, 
Buvus “Grožės karalaitė”, 
Bei Lietuvos tėvynainė, 
Kilnių bočių graži įainė.
Ką mok’ piešti ir skūlptuoti 
(r net puikiai padainuoti, 
Bei myl’ karštai ir Lietuvą, 
Nors ten niekad ir nebuvo. 
Nūn’ sugrįžo iš Floridos, 
Išgrožėjus kaip Izidos . 
Deivės esmė laikų senų.
O Albina yr’ Edeno 
Rožė, dygus srity piėvų 
Prieš tapimą dukra tėvų

Ir Lietuvos patrijotė.
Kaip kad buvo jos if motė. 
O ir tėvas jos gerbtinas, 
Lietuvą tik mylėt žinąs... 
Bei daug veikęs jos gerovei, 
Tad ir jį lai gobia šlbVė!...

DIENRAŠTIS DAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
i -rr-r'-js j, —^==

Nuo kelių metų čia Juožo 
Guščio leidžiamas laikraštu 
kas “Lietuvių Naujienos”, 
kurios išsilaiko veik tik iš 
garsinimų, nes metinė pfentt- 
merata tiktai 50 centų.

Pastaruoju laiku keletas 
viengenčių matydami to laik 
raštuko skurdų gyvavimą ir 
įkainuodami jo reikalingu
mą bei naudingumą lietuvių 
visuomenei, samanė įsteigti 
klūbą — bendrijėlę, kurio 
nariai į metus mokės po du 
dolerius, neskaitant kitokiu 
būdu jam paramos. Supran
tama, jie bus to laikraštuko, 
taip sakant, favorizuojami: 
ne tik kad per visą metą už 
tuos du dolerius kiekvieną 
mėnesį gaus tą laikraštuką 
bet gimtadienių, vardadie
nių, ar šiaip jau kokių kitŲ 
svarbių atsitikimų jų gyve
nime, proga bus įdėti jų at
vaizdai ir aprašymai.

“Lietuvių Naujienų” ad
resas yra toks: 332 N. 6th 
St., Philadelphia, Pa.

, žinučių Rinkėjas

Įspūdingi programa 
mokslo malsi baigti

Cicero. — Birželio 6 d. 
Šv. Antano para p. mokyk
loj įvyko “graduation” į- 
spūdinga, pritaikinta šiems 
laikams, žavėjo susirinku
sius mokinių aiški lietuviš
ka kalba, lietuviška daina. 
Gražiai vaikučiai įvairius 
drilius driliavo, o dar gra
žiau pašoko. Susirinkusiems 
ypatingai patiko lietuvišk 
tautiški šokiai, o vaidinimė
lis ne vieną sugraudino.

Vaikučiai niekad neturė
tų užmiršti įspūdingų, pa
mokinančių žodžių, fiasaky 
tų jiems kun. A. Valančiaus 
ir kleb. kun. Albavičiaus.

Stipendiją į šv. Kazimiė- 
ro akademiją laimėjo Vale
rija Pociūtė. Koresp.

mokinus apsisaugoti nuo nu
sisukimo sprando.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Trečiadienis, birž. 9 d., 194$

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WKINJ$, O.D.

DR. S. VYKINĘ, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Pirmad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

Kalnų ožkos

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks
nas b- kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
IS I A L S I AS 
KAINAS.
Turime didelį 
oš sirinkimą
Muzfkališkų InStrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tas.

JOHN A. KASS
JEVVELRY — YVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

DIRBTUVES

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
ER MATERIOLAS dU. bet paveskite, mums jnoą.perdirb- 

ptitvai mūsų pilnai įrengtoje' dirbtuvėjfe,
pilnai Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

GVARANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes-visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiohis. 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 8516

___

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGKIŲI
STATYBAI — BEMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PftOGĄ DABARTINĖMS taftklfS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI?
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,OŪO.OO apdrausti per Federal Savkigs and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA « ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI {STAIGA 

__ — M Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KĖIST’JTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALCMET 4118 Jos. M. Mozeris, See'J. S236 &O. BALStĖD &.

_____ į1 ta - 1
*

DRAUGO

Kalnų ožkų tėvai savo 
vaikus stumia nuo stataus 
kalno viršūnės, kad juos iš-

DIDELIS IŠPARDAVIMA8 MUSU 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA* 

LINIŲ INSTRUMENTŲ

PAŠINAVDOKIT PROGA DABAR
KOL 1)AR NEI.ŠPARD LOTI.

TŪBOS, CLARINKTAI, TROM
BONAI, SAKAPHONEH, FLUTES 
su .••cases” — 185.00, $87.60.
$45.00 ir 175.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI dUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJCfe — 
$6.50, $8.60, $18.60 iki $85.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60 00. 
$125.0ė ir 8150.C0. BARO Ujk 
DENGALAS — $18 00.. feMICE- 
LJĄĮ SiuiKOMŠ, , STRIUKI
AMS basams, Violas'iR c&l 
LO — $1.50, $3 00, $5.00, $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų vlrfi- 
mtnėtų instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS —$11,60, $28.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, KI
BO YS, CYMBOUs, i r DRUM 
KEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir '‘relrf” Instrumentams 
pritaikomi jūsų IQpoais.

EKSPĖRTYVAŠ VlCTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas vigų dalių Clarine- 
tams, Trlūboms, Saxaphones Ir 
taipgi Smulkoms Ir Ouitarams.

GOLDSTEIN’S MŪŠIO SHOP 
014 Maxwell St., Chicago

—

Greitą Palengvinimą 
nuo HERMA arba 

PATRŪKIMO
— telkta —

A-

— kuris — 
Specializuoja 

Tainfet

Nebūkit mipMl- 
Motl nerengiate 
pakinkliais. Gy
venkit liuoąi nūd 
patrūkimo bėdos.

- 8 ė Eo I A t -

Iškirpkite šj skelbimą, ir paduo
kite mums pirm 30 dienų laiko Ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS .VEIKIMO 

IAMAįtl
Jūsų Skilvio Kadirfų Ttcatmėntą.

NfiRA KO GERESNIO UŽ

LOS .VEIKI
įų^šfctmė
IE8NIO U:

Creator of Custotn AppllapeeS for 17 yri. 
M S. STATE, RM. »10, STA.
Dany 1B A.M. "Tll 6| Mon., Frl. 'TU • P.M.

SAtufday TU 1, Silnday ą to €

RIS yra specialia Raralslmb bandymas Kr 
nebus kitose lalkraiiluosa. Taipgi, Ils 
pasiūlymas nebus atkartotas.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
IŠtfPItEME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutart}.
Office teL YARds 4787
Namų tel. PROspect 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. 11.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARds 9946

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Tet YARds 8140

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 YVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4: ir 6:30-8 30*"
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel................... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 v&L 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, UI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki L2 vai. dieną

DABARTĮ®
DIVIDENTŲ
KATA 4%
1751 W. 47th Street

Telefonas HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YV este r n Avė. •
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9,
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ar Skauda Kojas ?
OUICK RF'JEF WithNEW METHOD

Way Bunion Reducer
. for Carns and Callusei__

5 FLEXIBLE ARCH SUPPORT' 
euJSeeF,TIE,> 5OW C°ST
SHOES 25e _
FOCT E-I SHOE SHOP 

139 NO. LA SALLE ST.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO* *S 
25 metų patyrimas

Tel.: Y ar d s 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

8401 80. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saulute KKDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.. 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak 

Rakmadieniais pagal miaitjtrtm%

VVULK STUDIC
. I941 West 35* Street

MOST 

MODERN 

< OM*»I ETF

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.i/AEST POSSIBLE PRICES 

!’H< \F LAFAYETTE 2813
%

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Būkit Malonūs 
SAVO AKINSI

Tik tlsnd norš ekiu vilam gy- vSimui. f£Xkiu ja.. Teisdami 
Utogiaortnuotr Jas modernMltladsfa 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

ga.ll sutelkti.
U METAI PATYRIMO

Pclrta“2£ uH| įtempimu. ,.

Dr. John 1 Smetana 
Dr. J. J, Smetana. Jr.

OPTOMKTKUTAI 
1661 So. AšrblMid Avenue 
MetasutstKuSS^k1e^, ctaesgt

Ofiso tel. VIRginia 0030 
Beridencijos teL: BEVerly 8144

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 Ir 6—8:30 P. M 

Trečiadieniais paga: sutartį

TeL YARds 8991.
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TredlddJ.

V ALAVUOS:
L m*, iki S:SO », m.

«. tt.
hH v «.

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Drangą”.
—

F01IRTH OF JULY 
Sek. Sun., Liep. 4 d.

TeL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Roady^
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼ 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 YVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868

T«L OANal 02S7
Res. tel.: PROspect 6659

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

Resldsncija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 Iki O vai. vakar*.

PIKNIKAS
BERGMAN

Nuo senei ęerai žinoMdrttė Piknikų Darže
Į (Prie 24th St. ir Desplaines

IESm ^ve*^ — N°- Biverside,
Galima takai patogiai if greitai nuvažiuoti į Bergtnati's Gfotre ttė tik automobiliais, bet taipgi ir gatVėkaridis ir "L" traukiniais. B



Trečiadienis, birž. 9 d., 1943

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, D HS

West Pullmano 
naujienos

Gegužės 29 d. ŠŠ. Petro 
ir Pauliaus parapijos baž
nyčioje prieš Mišias šv. į- 
vyko iškilmingas šliūbas 
Kristinos Piktužis su Mas- 
ter sergeant Leo Konstant. 
Moterystės Sakramentą su
teikė ir Mišias šv. laikė kle
bonas kun. M. Švarlis. Baž
nyčia buvo kuo ne pilna 
jaunavedžių giminių bei 
draugų. Dėka mokytojų šv. 
Kazimiero seselių altoriai 
buvo papuošti gėlėmis, o 
mokyklos choras, vedamas 
varg. A. Kriščiūno, giedojo 
per mišias. Solo “Avė Ma
ria” puikiai giedojo gražia
balsis Jonukas Pesco.

Vestuvių pokylis b u y o 
Nantucket. Inn, kur dalyva
vo virš 50 jaunavedžių ar
timiausių giminių.

Linkime jaunai porelei 
gražaus sugyvenimo ir Die
vo palaimos.

HELP WANTED VYRAI“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISINO DEPARTMENT

127 No. Dcarbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI
Dirbtuvės Darbams

Relkallllgi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišaukit J Employment ofisą

THE CRACKER JACK CO. 
4800 W. 66th St.

HELP WANTF,D — VYRAI

DIRBTUVES DARBAI
Dirbtuvės Darbininkams, daugiau
sia sunkūs darbai. 48 vai. savai
tėje, dieną ir naktį šiftai. Įsidirbi- 
mas gabiems. Pastovūs karo dar
bai.

Kreipkitės į Personnel Ofisą
TAYLOR FORGE 
& PIPE WORKS 

1409 S. Cicero Avė.

HELP WANTED VYRAI nELP AVANTED MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

SENYVAS VYRAS
Reikalingas prie štymu valymo dar
bų mažoj dirbtuvėj. Kreipkitės j 
Valet Shop.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Shcridaji Rd.

MAŠINŲ

Birželio 13 d. 3 vai. po
piet parapijos salėje įvyks 
parapijos mokyklos mokslo 
metų baigimas ir su labai 
gražia programa.

Reikia pasakyti, kad mo
kytojos šv. Kazimiero sese
lės pašventė labai daug lai
ko kol visų skyrių vaiku
čius prirengė viršminėtai 
programai. Baigusiems pa
rapijos mokyklą bus išda
linta diplomai. Visi skait
lingai dalyvaukime.

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2742 W. 36TH PLACE

WOODWORKERS
Shaper Ir Buck Shaper. Patyrę prie 
parlor frėmų. Pastovūs darbai, gera 
mokestis.
1311 W. 47th ST, YARDS 6528

BUS B 0 Y S f
Atsikreipkite i Colonnade kambarį. 

EDOEWATEB REACH HOTEL
___________ 5349 Sherldan Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite j Timekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL . 

5349 Sherldan Rd.

PIRKITE KARO BONUS !

FREIGHT HANDI.F.RS 
Viršlaikis po 8 vai. Ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL CARLOADING OORP.

Door 5. House 3.
13TH & CLARK STS.

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

RĖKIA ■

TIKTAI DEFENSE DARBAI 
Matykit Mr, Letto 

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

REIKIA DARBININKŲ
Dirbti didelėje wholesale žuvų 
pardavimo įstaigoj. Valandos nuo 
8 ryto iki 5 popiet. Pastovus dar
bas. Kreipkitės prie Mr. Smith.

FRED WILLMER, INC. 
659 W. Fulton St.

------- ■ ■■■■■ ........... —--------- -t

Atyda Lietuviams!
-H

WRECKING BURNERS 
DARBININKŲ

Patyrusiu. Torch vyrų darbams serap 
iron yarde ir nrie budinki, griovimo. 
Aukšta valandinė mokestis geriems 
vyrams. Gvarantuota iminlmum 6 
dienos i savaitę ir viršlaikis.

Pilietybė Nereikalaujama * 
Drafto Stovis Nesvarbu

Ateikit paslrenge prie darbo. 
CLONICK STEEL CO.

2375 S. ARCHER. VICTORY 14.75

VEIKLIEMS VYRAMS
Štai jums proga igyti gera pasto
vų dirbtuvės darbą, jei jūs esate 
sveiki ir esat nuo drafto paliuo- 
suoti.

Tikros Progos 
Isidirbimui

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
ŠVENTADIENIAI APMOKAMA

Uniformos duodamos ir išvalomos 
dykai. Kompanija atlieka didelę 
Salį svarbiu darbų ir užtikrina 
biznio, padidėjimui po karo.

Dėl pilnu informacijų 
Atsišaukite į Employment Ofisą

Wm. Wrigley Jr. Co.
3527 S. Ashland Avė.

OPERATORIAI

Engine Lathe

Turret Lathe

Milling Machine

Boring Mill

Vertical ir Horizontai

Gear Cutting Machines

* Grinders
t

Intemal ir External1

D. O. JAMES MFG. CO.' 

1140 W. MONROE ST.

MERGINOS 17 IKI 35
Reikalingos prie malonių gerai 

apmokamų dirbtuvės darbu. 
PATYRIMAS NEREIKALINGA 

Gausit reguliarę pradine 
mokestį laike mokinimosi. 

GERI ALGOS PAKĖLIMAI 
MAIX)NIOS DARBO 

SĄLYGOS
Nauji Poilsio ir Rekreacijos 

kambariai.
Du poilsio laikotarpiai kasdien. 

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
Gėrėkitės skan'ais valgiais, žema 
kaina mūsų dirbtuvės cafiterijoje.

5 DIENŲ, 40 VAL. SAVAITE 
Likas ir pusė mokama už viršlaikį. 
Tikra proga prie pastovaus darbo 

ir isidirbimo.

ATEIKIT, PAMATE 
PERSITIKRINSITE

Wm. Wrigley Ir. Co.
3527 S. Ashland Avė.

DIRBTUVES 
MERGINŲ IR MOTERŲ

Dirbti dienomis. Gera mokestis ir 
geros darbo sąlygos. Patyrimas 
nereikalinga.
THE MARTIN-SENOUR CO.

2520 Quarry St.
(3 blokai į vakarus nuo Halsted 

netoli Archer).

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI
Matykit Mr. Letto

PARAGON
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKŲNS AVĖ.

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį Šiftai. Atslšau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

100 MOTERŲ 
18 IKI 40 

Prie Dirbtuvės Darbų 
100% Defense Dirbtuve 

63c į vai. pradedant
Pastovūs Darbai 

Laikas ir Pusė už Viršlaikį 
Virš 40 Valandų.

NATIONAL STEEL 
CONTAINER CORP. 
6700 S. LECLAIRE

Moterų Są-gos 7-ta kuo- 
* pa visu smarkumu rengiasi 

prie piknikėlio, kuris įvyks 
birželio 27 d., parapijos sa
lėje ir darželyje. Bus daug 
įvairumo, šokiams gros ge
ras orkestras. Sąjungietės 
pagamins gardaus užkan
džio, kur nereikės jokių
pointų.

šiais metais 7 kp. pirmi
ninkės pareigas eina Euge
nija Strazdienė.

Rviečiami svečiai ir vieš
nios iš kitų kolonijų daly
vauti šiame piknikėlyje.

Rap.

SPRINGFIELD, III.—Gu
bernatoriui Green tarpinin
kaujant III i n oi s o angliaka- 
šiai susitaikė su operato- 
toriais. Laimėta $1.50 dau
giau atlyginimo už dienos 
darbą.

LATHE HANDS
Patyrusių. Netoli vidurmiesčto. 
Aukščiausia mokestis. Telefonas 
Monroe 9181.

BLOMPELDT RAPP & CO.
108 N. Jcfferson St.

Budriko Didelėj Krautuvėj Randasi — 
Radio, Jewelry, Laikrodėlių,

Daimontų, Akinių ir taipgi Rekordų.
Milžiniškas 150 tūkstančių dolerių vertės stakas pa- , 

sirinkimui. Už cash ir lengvais išmokėjimais.

Jums apsimokės atvažiuoti pas Budriką nors jūs 
gyvenate ir už 200 mylių. Kainos žemos. Krautuvė 
randasi nuosavame baltame name, 3241 South Halsted 
Street. Telefonas CALumet 7237.

JOSEPH F. BUDRIK, licorparatal
FURNITURE KRAUTUVE

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7237/
Krautuvė atdara ir Sekmadieniais nuo 10:00 vai. 

ryto iki 4:00 vai. po pietų.

AUTOMOBILIŲ
MEKAMIKŲ
REIKIA TUOJAUS

SVARBI PRAMONE 
PASTOVUS DARBAI 

MES SIŪLOM JUMS: aukščiausią
mokestį; patogias darbo sąlygas; 
atostogų nleną; normales darbo va
landas. Išlavintas personalas aprū
pina orderius ir atlieka smulkesnius 
detalius tuom duodant jums bau
giau progos daugiau uždirbti. 
ATEIKIT. RAŠYKIT ar PAŠAUKIT

CHRIS PESAVENTO 

BUTLER MOTORS, INC. 
ĮSTEIGTA 26 METAI 

HTTDSON OAK PARK SKYRIUS 
318 MADISON ST., OAK PARK 

AUSTIN 3862 ar VILLAGE 6520.

PRESSMANAS REIKALINGAS—
Dirbti “Draugo” spaustuvėje. Se
numas nesvarbu. Patyrimas ne
reikalinga, išmokinsime. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos. At
sišaukit tuojau.

DRAUGO RAŠTINE 
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL.'CANAL 8010.

PATYRUSIŲ 
ORDERIŲ RINKĖJŲ 

Stock Room Vyrų
NAKTINIAM ŠIFTUI 
PASTOVUS DARBAS 
RATA PO 30 DIENŲ 
83c IKI 93c Į VAL.

IR BONUS 
Laikas ir Pusė 

Virš 40 Valandų
Atsišaukit Asmeniškai

National Tea Co.
Employment Dept. 

1000 N, CROSBY

VAIKINŲ•
Lengviems Dirbtuvės Darbams 

Pastovūs darbai. Laikas ir pusė 
už viršlaikį.

DURAND MFG. CO.
939 W. 35th St.

BAR PORTERIS
Reikalingas. Gera mokestis ir val
gis. Sekmadieniais nereikia dirbti. 
Matykite Mr. Sonne.

EITEL FIELD BLDG. 
RESTAURANT 
130 S. Clark St.

X
HELP WANTED MOTERYS

MERGINOS
IR

MOTERYS
JŪS

Galit Padėti Mums 
Laimėt Šį Karą

ATSIŠAUKIT DABAR

MOTERŲ
ir

MERGINŲ
DIRBTUVES DARBAI 
100% KARO DARBAI 

PERGALEI
Abelni lengvi dirbtuvės darbai. 

Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Puikios darbo sąlygos.

DU ŠIFTAI
Nuo 8 ryto iki 4:30 popiet. 
Nuo 4:30 popiet iki 1 naktį. 
UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
Kreipkitės tik asmeniškai į

i

Webster Chicago 
Corp.

5622 Bloomingdale Avė.

SVARBUS KARO DARBAI

ŠVIESIOS. SVEIKOS IR 
MALONIOS DARBO 

APLINKYBES

IŠMOKIT LENGVUS 
PRECISION SHOP DARBUS

CAFETERIA

NAUJOS MAŠINOS

PILNI NURODYMAI 
LAIKE MOKINIMO

PROGA 
ISIDIRBIMO 

IR GERA MOKESTIS

MARIJONA 
MIKUTAVICIENft

(po tėvais Kll«artalte)
Gyveno 4324 S. Washtenaw Av. 
Mlr6 birž. 7 d., 1943, 6:15 vai. 
vak' , sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvole. Kilo Iš Ra- 
selnlų apskr., Šiaulių parap., 
Valšnorlų vienkiemio.

Amerikoje Išgyveno 47 m.
Paiko dldelame nuliūdime 

mylimą vyrą Antaną. sūnų 
Juozapą Ir Jo moterj Eugenią,
2 dukteris Bronislavą Wllley, 
Jos vyrą Robert Ir Jų 5‘ima Ir 
Jadvigą Schalin Ir Jos ^yrą 
Morry, Ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko 3 seseria Leonorą, 
Oną Ir Teklę ir Jų šeimas.

Velione priklausė prie Tre
tininkų Ir Apaštalystės Maldos 
draugijų. . _, ,

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vlčlaus koplyčioje, 4348 S. Ca- 
lifornia Avė. Laidotuvės Įvyks 
ketvirtad., blrž. 10 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta 1 Nekalto Praeid. švč. Pan. 
Marijos parap. bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta | šv. Ka
zimiero kapines

NuoSirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pnž)s- 
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Mar
ti, Dukterys, žentai Ir Glmlnds

Lald. Direktorius J. Llulevl- 
Clus, Tel. Lafayette 3572.

Žymūs Radio Programai leidžiami Budriko Krautuvės 
WCFL 1000-K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHFC 1450-K Ketvirtadenio vakare, 7-tą valandą.

TN fl D fl P Yra Geriausias Laikas Pirkti Plrmofl Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis i

Atvykite | mūsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ — HlLLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kasllnk pertaisymo namų.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki S: 10 valandos popiet

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 
KARO DARBŲ

PLIENO
WAREHOUSEEJE 

Patyrimas Nereikalinga 
Patogids Darbo Sąlygos

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet 
Kreipkitės

2924 W. Slat STREET

CENTRAL STEEL
& WIRE CO.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera 
mokestis.
KROLL BROS. 1801 S. Mlchigan

PORK TRTMMF.RS
Bučerlų, Sausage Llnkers, Raikytų 
Lašinių Pakuotolos. Reikia patyru
sių. Gera mokestis.

WILLIAM PAVIRS CO.
4101 R. Union Avė.

LENGVI DIRBTUVES DARBAI
Kodėl neišpildyti savo dalį dirbtu
vėje dirbant 100% karo darbai? 
Geros darbo sąlygos; dieną ir nak- 

11 į šiftai; lengvi darbai; gera už
mokestis ; patyrimas nereikalinga. 
Apielinkėje GRAND ir DAMEN. 
Pašakit — SEELEY 7460.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis Ir vlrilalkla

ERIE RAILROAD 
14th Ir Clark Sts.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikta prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto Iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

REIKIA VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kaipo Sanders, Rubber*, 
Sprayers Ir Pagelbtnlnkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.
KROLL BROS. 1801 8. Mlchigan

MERGINOMS — 18 IKI 40
Lengvi dirbtuvės darbai, kurios no
rėtų Atmokti siuvimo darbą rankomis 
ar prie mašinų.

M. BORN & CO.
1060 W. Adams 

DIRBTUVĖS OFISAS 
Kreipkitės prie Bolas W. Patutsls.

50 PUNCH PRESS
OPERATORIŲ ,

8POT WELDERIŲ 
100% Karo Darbai

Gera mokestis. 48 vai. savaitėje 
mlnlmum.

JAMES METAL PRODUCTS CO. Ine. 
2929 N. Oakley Ava,

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ

Prie lengvų dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalinga. Pastovūs, gera 
mokestis. Atsišaukite antram aukšte.

REDMER SONS CO.
654 W. Lake St.

DIRBANČIOS PRIE DEFENSE 
DARBŲ NEATSIŠAUKIT 

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

FOOTE
BROTHERS

GEAR
&

MACHINE
CORP.

EMPLOYMENT OFISAS
5219 S. WESTERN BLVD.

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:30 ryto iki 5 popiet.

De Gaulle kalbėjo 
masiniam mitinge

ALGIERS, Algerija, birž. 
7.—Gen. de Gaulle kalbėjo 
Čia savo šalininkų masiniam 
susirinkime.

Jis aštriais žodžiais de- 
nuncijavo maršalo Petain 
režimą, kurs bendradarbiau
ja naciams okupantams.

Gen. de Gaulle apie porai 
tūkstančių klausovų pareiš
kė, kad Prancūzija nesišau- 
kia, kad ją kas svetimas iš
laisvintų iš okupacijos. Ją 
išlaisvins patys prancūzai, 
kurie reikalingi tik pašali
nės paramos.

Anot jo, patys prancūzai 
turi daug dirbti išlaisvini
mo reikalu, šis darbas yra 
sunkus • ir reikalingas dide
lio tautos aukojimosi. Pran
cūzams to visa nestinga.

Maršalas *Petain apšauk
tas išdaviku ir jo režimas 
išdavikišku.

VALYTOJŲ
Reikia dirbti naktimis. $95.00 į mė
nesį. Atsišaukite į Tlmekeeper's ofi
są- <* ____

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sherldan Rd.

HOTEL TARNAIČIŲ 
IR VALYTOJŲ 

Reikia. Dirbti artimoj north aidės 
hotelyje. Alga $75.00. Atsišauki
te prie Housekeeper.

8ENECA HOTEL 
200 E. Chestnut

Japonai iškeista 
britų kmizerį

LONDONAS, birž. 8. — 
Tokijo radijas praneša, kad 
japonų inžinieriai ėmėsi 
darbuotis iš jūros iškelti 
britų kovinį kruizerį Rep- 
ulse, kurį Malaya pakran
tėse japonų lakūnai 1941m. 
gruodį nuskandino bendrai 
su kitu britų koviniu laivu 
Prince of Wales, Abu laivai 
nuskendę gilumoje.

PARDAVĖJŲ MERGINŲ 
KEPYKLOJE

Reikia. Gera mokestis ir valgis. 
Sekmadieniais nereikia dirbti. 

Kreipkitės prie Mrs. Crawford.
. EITEL BAKERY*

130 S. Clark St.

MERGINA KRAUTUVĖJE 
Reikalinga. Moteris dirbti krautu
vėje Ir kepykloje. 20 Iki 35 metų 
amžiaus. $25.00 J savaitę.

TEL.: HEMLOCK 2477.

Merginų Ar Moterų
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalinga. Defense darbai. 
$23.40 į savaitę pradedant. $26.00 
J savaitę po 30 dienų.

COMFORT RED SPRINO CO. 
1735 W. Dlverscy Blvd.

Geras ženklas
Padua univeraiteto medi

cinos instruktorius Sancto- 
rius 1620 metais rašė: jei 
žmogus jaučia save esant 
lengvesniu, negu ištikrųjų 
yra, ženklas, jog jojo virški
nimo aparatas gerai veikia.

Sanctorius išrado termo
metrą ir kai kuriuos kitus 
medicinos aparatus.

Kaip to elgiesi su savo 
nais tėvais, taip tau pa 
ntM su tavim elgsis tavo \ 
kai.

SKELBKITE “DRAUGE” REMKITE “DRAUGĄ'
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
KS34 South Oakley Avė. Chicago, Illinois

Publlshed Daily, except Sundays 
A mebnber of the Catholic Press Associatlon

Subscriptlona: One Year — $6.00; Slx Months — $3.50; Three 
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cente.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
ISeina kasdien, iiskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

DIENRAflTią DRAUGAS, CHICAOO, ILLINOIS Trečiadienis, birž. 9 d., 1943

DRAUGAS

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.

NACIAI LIETUVIŲ DVASIOS NEPALAUS

Tad, matome, kad okupantai geriausius Lietuvos sū
nus žudo ir kalėjimuose pūdo. Bet, mes galime užtik
rinti, kad lietuviai, nepaisant kaip juos persekios ir 
kankins, savo dvasia nepaluš. Jie pasakė —- “laisvės 
ragavę, vergais nebūsim”. Ir nebus. Jų troškimai ir 
pastangos išsilaisvinti xbus realizuota taip greit, kaip 
greit Amerika ir sąjungininkai nušluos nuo žemės vei
do visus gengsterius — diktatorius ir įgyvendins At
lanto Čarterio dėsnius.

Šia proga reikia dar ir tai pasakyti: mes, Amerikos 
lietuviai, girdėdami apie savo brolių ir seserų Lietu
voje baisias kančias ir, žinodami jų didį troškimą kuo 
greičiausiai išsilaisvinti, stipriau ir greičiau organi
zuokime jiems pagalbą, dar daugiau dėkimės prie Jung
tinių Valstybių karo pastangų. *

Italija ir karo eiga

Entered as secoud-Class Matter March 81, 1916 st Chicago, IU. 
Under the Act of Mareh 3, 1879.

Lietuva veržiasi laisvėn - naciai keršyja
Didieji Amerikos dienraščiai — The New York Times, 

Chicago Daily Tribūne, Chicago Daily Times ir kai 
kurie kiti paskelbė skaudžių žinių, atėjusių iš Lietu
vos per Švedijos sostinę Stockholmą.

p
Tos žinios dar labiau sustiprina pirmiau gautas ži

nias, kad Lietuvos žmonės visomis galimomis priemo
nėmis kovoja prieš okupantus ir neatlaidžiai veržiasi 
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Naciai lietuviams 
keršija, tačiau tai jų kovos ne tik nesumažina, bet dar 
padidina.

Nacių kerštas priėjo prie to, kad* jie, išrodo, užsimo
jo visai sunaikinti Lietuvos tautinį; ir kultūrinį gyve
nimą. J . i
NAIKINA TAUTINES $R KULTŪRINES ĮSTAIGAS..

Mūsų skaitytojams jau pirmiau buvo pranešta, kad 
okupantai uždarė aukštąsias Lietuvos mokslo įstaigas, 
likvidavo kunigų dvasines seminarijas, vidurines ir pra
džios mokyklas pradėjo nuodyti pagoniškojo nacizmo 
ir vokiškumo nuodais. Be to, net grynai kultūrinės ir 
religines organizacijos uždarytos; katalikiški ir tau-, 
tinės krypties laikraščiai pasmaugti.

Vėliausios žinios praneša, kad ir bibliotekos naciams 
- užkliuvo — jos visos uždarytos. Slaptoji policija gro

bia ir naikina švietimo priemones ir knygas iš kny
gynų. Vilniuje sunaikinta Lietuvių Mokslo Akademi
jos dideliu rūpestingumu surinkta Lietuvos žodynui 
medžiaga. Sudaužyta keli tūkstančiai gramafono plokš
telių, kuriose buvo užrekorduotos lietuvių liaudies dai
nos. Kaune sunaikintas Mokslo Akademijos archyvas, 
gaidos, visokie dokumentai. Iš knygynų išplėšta de
šimtimis tūkstančių tomų knygų ir sunaikinta.

į , Ką per daugelį metų lietuvių tauta sukūrė, ką di
deliu kruopštumu nudirbo, tą viską naciai naikina lyg 
kokie laukiniai žmonės, barbarai, kurių tikslas — su 
žeme sumaišyti lietuvių tautines žymes, kad tuo pastoti 
kelią Lietuvai žengti į nepriklausomybę.

PERSEKIOJAMA LIETUVOS INTELIGENTIJA

Kerštininkai naciai persekioja ir kankina ir Lietu
vos inteligentiją. Kariškiai — gen. Raštikis ir kiti per-' 
sekiojami todėl, kad jie atsisakė sudaryti lietuvių sa
vanorių armiją nacių karo reikalams; dvasiškiai — 
kad jie stovi ant laisvės ir nepriklausomybės pagrin
do ir persekiojamus užtaria ir jiems pagelbsti; įvairių 
profesijų žmonės — kad jie priešinasi nacių tikslams 
Lietuvą amžinais ryšiais su Vokietija sujungti.

Pažymėtina, kad jau kelintu kartu naciai kreipėsi į 
arkivyskupą Juozapą Skvirecką, Lietuvos metrppolitą, 
prašydami paremti vokiečių nacių nežmoniškus reika
lavimus, bet arkivyskupas atsisakė.’Nėra abejonės, jis, 
kaip ir visi kiti garbingieji Lietuvos vyskupai, ir toliau 
gins lietuvių tautos ir visų Lietuvos žmonių jiems pa
ties Dievo duotas teises būti savo krašto šeimininkais 
ir naudotis keturiomis laisvėmis.

PLĖŠIA IR MEDŽIAGINIUS TURTUS, ŽUDO

Ir ne tik tautinius ir kultūrinius turtus naciai nai
kina, bet ir medžiaginiai Lietuvą apiplėšia. Jie pagro
bė šimtus lietuvių pramonės ir prekybos įmonių, ko
operatyvus, atiminėja iš lietuvių ūįtiua ir juos vokie
čiams atiduoda.

šiems visiems nacių barbariškiems darbams lietuviai • 
stipriai priešinasi ir toji pasipriešinimo banga užlieja 
visą kraštą. “Daily Times” prieš pora dienų prinešė, 
kad visą eilę žmonių dėl to pasipriešinimo vokiečiai 
sušaudė. Sušaudytųjų tarpe randame Valaitį, kuris, spė
jame, yra buvusia “XX Amžiaus” administratorius ir 
katalikų veikėjas. Visa eilė veikėjų nuteisti ilgiems 
metams kalėjimo. Jų tarpe pastebime žinomas pavar
des — Prūsas, Strazdas, Petronis. Galaunė, Vitkus, Rau- 
linaitis,*---------------— / \

Skelbiama, kad milijonas sąjungininkų vyrų yra pa
ruoštų invazijai Europon. Viduržemių jūros salos jau 
ne vien tik iš lėktuvų bombarduojamos, bet ir laivai 
į kovą išsijudina. Didžiausiu intensyvumu dabar bom
barduojama Pantellęria, kurią užėmus, pasidarys arti- 
mąs kelias į Sardiniją ir Siciliją, o iš šių salų bus ga
lima visas jėgas atsukti pačion Italijon. Taigi, šiuo 
tarpu svarbiausias ir pirmiausias sąjungininkų karo 
taikinys yra virš minėtos salos, nes jos strateginiu 
atžvilgiu yra labai svarbios.

Prieš kiek laiko buvo skelbiama, kad Hitleris savo 
karo jėgas iš Italijos ištrauksiąs. Mat, tos jėgos yra 

^būtinai reikalingos pačios Vokietijos gynimui. Todėl, 
atsižvelgiant į tai ir, be to, į tai, kad italų tautą, kai
po tokia, nori greičiausia iš karo pasitraukti, Italija 
gali būti pigesniu ir lengvesniu būdu paimta į- santar
vininkų rankas.

Užėmus Italiją, sąjungininkams atsidarys trumpes
ni ir patogesni keliai per Balkanus į Vokietiją. Be to, 
iš įsteigtų Italijoj karo bazių, sąjungininkai galės sėk
mingai atakuoti Prancūzijos pietinius krantus. Iš pietų 
Italijos jungtinių tautų bombonešiai galės pasiekti ir 
rytų Europos dalis, kūr vokiečiai yra nukęįę daug savo 
karo fabrikų.
. Tad, visai netrūkus, gal būt, susilauksime didelių 
ir svarbių įvykių šio karo eigoje.

Moterys ir mokyklos '
šv. Kazimiero akademija ir šiemet išleido į pasaulį 

virš šimto mergaičių, kurios užbaigė vidurinę mokyk
lą. Joms visoms yra atviros aukštosios mokyklos ir, 
reikia manyti, kad jų dauguma ta privilegija pasinau
dos.

Buvo laikai, kad ir lietuviai ir kitos tautos į mer
gaičių mokymosi aukštose mokyklose nedaug dėmesio 
tekreipė. Buvo manyta, kad moterims aukštesnis išsi
lavinimas nėra reikalingas.

Šitokia nuomonė šiandien jau yra pasikeitusi. Ją' 
pats gyvenimas pakeitė. Kai moterys visose gyvenimo 
srityse pradėjo užimti svarbias vietas, tėvai daugiau 
dėmesio kreipia į tai, kad ir dukteris leisti į kolegijas 
ir universitetus. . g „ ' *-

Tai ypač dabar ^ra svarbu. Karo metu retas jauni
kaitis beturi progos tęsti aukštesnius mokslus. Mer
gaitėms bent tuo tarpu nėra kliūčių tęsti mokslą. Tie
sa, ir iš vidurinių mokyklų (High Schools) išėjusias 
gaudo į įvairius karo pramonės darbus, bet tos, kurios 
jau baigusios bet kokią specialybę, net gana svarbias 
vietas toj ir. kitose pramonėse užima. Dėl to, labai yra 
svarbu, kad lietuvaitės nesustotų puškelyje, bet stotų 
J aukštesnes mokyklas. Tuo būdu jos bus naudinges
nės ir karo pastangoms, ir savo tėvams, ir tautai, ir 
pačios sau. ’ J; I ' Į

I II............. I...... ■■■■■■ ■■■ ■ II ■ !»■■■■■■■■■■■ I I I ................. ■■■

[spaudos apžvalga ]
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Geras atsakymas•v •
“Amerika” pastebi:

“Salomėjos Neries “kablegrama” New Yorko “He- 
rald Tribūne” puslapiuose gegužės 30 d. sulaukė la
bai tinkamo atsakymo. Jį parašė darbštusis Vytautas 
Sirvydas.

“V. Sirvydas stebisf negirdėta Sovietų privačiam 
asmeniui prabanga — telegrafuoti ilgą laišką! Juk 
tai didelės išlaidos, o iš kur Salomėja galėjo pratur
tėti — galėtume ne vienas paklausti! Bet ne į tai 
V. Sirvydas kreipia dėmesio.

“Jis savo laiške nurodo, kad Lietuva visada buvo 
draugiška Rusijai, tačiau jos žmonėse komunizmas 
niekada neturėjo pasisekimo. Jis teisingai aprašo 
“laisvuosius” 1940 m. rinkimus ir visas jų pasek
mes, kurios rodo visiems žinomą faktą — Rusijos 
Imperialistinį veržimąsi į Baltijos jūrą..?/

Visi įsidėmėkite 
lietuvių dienų

Vidurmiesty, prie State ir 
Randolph gatvių yra įreng
ta “booth”, kur kasdien pa
rdavinėjami karo bonai ir 
ženklai (stamps) birželio 18 
d., p. Norės priežiūroje, lie
tuvės užims “booth” ir ,par 
davinės bonus ir štampas 
per visą dieną. 4:30 vai. po
piet atmaršuos Dariaus-Gi
rėno legionierių Drum and 
Bugle Corps ir garsins pra
eiviams lietuvių vardą. Da
riaus Girėno legionierių pos 
tas 271 tą dieną pirks bo- 
nų už $5,000, o moterų au- 
xiliary — už $100.

Kurie galite, pirkite karo 
bonus ten, nes visas kredi
tas eis lietuvių vardui ir 
prisidėsite prie greitesnio 
karo laimėjimo. S.

Surinkta $2,913.64 
Raudonojo Kryžiaus 
Karo Fondui

Cicero. — Pirmam dis
trikte, kur veikia šv. Anta
no R. K. vienetas, rinklia
vos metu ‘War Relief Fund’ 
surinkta aukų $2,913.64.

Šiame distrikte kapitonu 
buvo veiklus cicerietis Jo
nas Vilkas, o jtam padėjo 
vieneto narės; /Kaulius, M. 
Riley, K. Srubąs, O, Gudas, 
M. Savage, Rice, I. Vaisvil, 
F. Deveiki^, Kimbark, J. 
Stancik, A. Balchunas, O. 
Yokubaitis, J. Ratsko, Gar- 
ritty, L. Alexander, V. Si- 
nis, P. Skridulis, M. Lau- 
danckas, Ascila ir J. Miko- 
lainis.

Cicerietės ne vien tik au
kas moka rinkti. Jos kiek
viena pirmadienio vakarą 
susirinkusios bandažus dir
ba, siuva ir mezga. O jų 
darbą ypatingai pagyrė cen
tras.

Atsižymi ir tuo, kad ne 
balius ne arbatėles neren
gia, tik suėjusios rimtai dir
ba. *

Kviečiame ir daugiau na
rių prisirašyti ir padėti taip 
reikalingą ir naudingą šiuo 
laiku darbą dirbti. Jūsų dar
bas gali daugeliui kareivių
— sūnų, brolių ir giminių
— gyvybę išgelbėti. Be to. 
mes jokių mokesčių neima- 
me, nei kolektų nedarome.

Koresp.

Traukinys užmušė oro 
herojų

Miami Beach.— Staff sgt. 
Wayman E. Curry, 21 metų, 
Yuba City, Fla., numušė ke
turis japonų lėktuvus ir bu
vo apdovanotas pasižymėji
mo ženklu generolo Douglas 
MacArthur Australijoje. Ar
mijos autoritetai birželio 7 
dieną pranešė, jog oro hero
jus Curry žuvo, kai jį pa
lietė prekinis traukinys.

New york. — Kovo 11 
dieną astuoni jaunuoliai bu
vo užpuolę Bronx movie te
atre 17 metų amžiaus mer
gaitę. Birželio 7 dieną kiek
vienas jaunuolis nuteistas 
mažiausiai 11 mėnesių į pa
taisos namus. Galimas da
lykas, jog jie pataisos na
muose bus laikomi iki jie 
pasieks 30 mėty amžiaus.

/u
s

Naciai smaugia Lietuvą, lietuviai 
griežtai priešinasi jų planams

Lietuviai nevergavo bolševikams, ir dabar lietuviai 
nevergauja vokiečiams. Lietuviai aiškiai pabrėžė, kad jie 
nori būti laisvi ir nepriklausomi. Naciams toks lietuvių 
nusistatymas nepatinka ir jie pastaruoju laiku ėmė smar
kiai smaugti Lietuvą ir persekioti žymius lietuvius. Ypač 
smarkiai ėmė naciai lietuvius persekioti nuo to laiko, kai 
Lietuva atsisakė sudaryti nacių karo vadovybei reikalin
gus “savanorių legijonus”. Apie tai sako iš Kauno atėju
sios privatiniu būdu žinios.

Vokiečiai areštavo keturis pasižymėjusius Lietuvos 
Tautinės Tarybos narius. Naciai suėmė kiekvieną labiau 
pasižymėjusį profesorių, gydytoją, advokatą, kunigą, stu
dentą, ūkininką ir darbininką.

Visi Lietuvos universite
tai ir viešosios bibliotekos 
uždarytos, geštapo būriai 
pasiųsta sunaikinti arba pa
grobti švietimo . įstaigų 
mokslo priemones ir kny
gas iš krašto skaityklų. 
NACIAI VAGIA 
LIETUVOS KNYGAS

Vilniuje geštapo gaujos 
sunaikino visus medicinos 
prietaisus. Mokslo Akade- 
mijon įsiveržusi policija su
degino Lietuvos žodyno me
džiagą, kuriai surinkti bu
vo pašvęsta 40 metų darbo.

Iš valstybinės skaityklos 
naciai pavogė 10,000 tomų 
vertingų knygų, o iš univer
siteto bibliotekų išvežė 23,- 
000 tomų knygų.

pefnekioti lietuvius nuo va
sario mėnesio, kai lietuviai 
visu atkaklumu pradėjo 
priešintis okupacinei vokie
čių valdžiai.

Vokiečiai kreipės į Kauno 
arkivyskupą J. Skvirecką 
prašydami, kad jis paremtų

r?

vokiečių reikalavimus, arki
vyskupas atsakė, kad jis 
niekuomet nevilios Lietuvos 
jaunimo į nacių žabangas.

Lietuviai visas savo ne
priklausomybės viltis deda 
į savo galingą ryžtingumą ir 
Amerikos pergalę. Lietuvių 
nenuolaidumas vokiečiams 
ir bolševikams, ir tvirtas 
nusistatymas būti nepri
klausomais užsitarnauja vi
sų simpatijos ir paramos jų 
kovoje. * j

VOKIEČIŲ PLANAI 
NEPASISEKĖ

Tada vokiečiai kreipės į 
Lietuvos gyventojus, bet ne
atsirado daugiau kaip 200 
savanoriu, kurie ,-pasisiūlė

ilkmsr-' * ' -**
Kai vokiečių planai netu

rėjo pasisekimo, tada atvy
ko Lietuvon geštapo virši
ninkas Himmler. Po Himm- 
lerio kelionės naciai pradė
jo smarkiai persekioti lietu
vius inteligentus ir naikinti 
Lietuvos mokslo įstaigas.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ,
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės — mūsų Specialybė.

Uabal geros rfišien moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street Tel. Yards 2588

»
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkes

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER*
DIRBS ir pa

ryš JJ kairi 
AUJĄ savo'

dirbtuvėj. Di
delis pasirln-1 
kimas visokiu 
spalvų apdan. 
galų.

• a •

da
N/

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

SPRINGSAI Jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOJE
Flashes iš ruošiamos 
K. of L. Day

Plačiai ir išilgai po Chi
cago ir apylinkes eina žinios 
apie artėjantį tradicinį Liet. 
Vyčių Chicago apskrities iš
važiavimą (K of L Day), ku
ris šįpiet bus liepos 5 d., Vy
tauto parke. Komisija pasi
skirsčiusi pareigomis darbuo 
jasi. Gyviausia šiuo metu y- 
ra tikietų platinimo komisi
ja, kuri praneša, kad prita
rimas visuomenėj vyčiams y- 
ra didelis. Daugelis perka 
ne vieną, du tikietus dide
lėms dovanoms laimėti, bet 
po ištisą knygutę. Po išti
sas knygutes jatt įsigijo šie 
asmenys: E. Vyšniauskienė, 
M. Karlavičius, J. Puplis, V. 
Jodelis, P. Zaura, J. Aukš- 
kalnis iš Gary, Ind., P. Či- 
žauskas, B. Nenartonis, A. 
Mickeliūnas iš Rockdale, III., 
Ig. Kass, Ant. Mineikis, D. 
Kaminskienė.

Pikniko programa bus įdo
mi: be kitko, dalyvaus visi 
Chicago lietuvių moterų cho 
rai, kuriuos komisija, girdėt, 
jau kviečia.

Pikniko aikštėje bus įvai
raus sporto rungtynės ir t.t. I 

Sic?

!R APYLINKĖSE
Šv. Kazimiero aka
demiją baigė 119

Praėjusį pirmadienį gra
žiomis ir įspūdingomis iš
kilmėmis baigėsi mokslo 
metai šv. Kazimiero akade
mijoj. šiemet akademiją bai 
gė 119 mergaičių, kurių var 
dus ir atvaizdus matėte mū
sų dienraštyje.

Abiturientėms diplomus' 
išdalino akademijos kapelio
nas kun. prof. B. Urba. Kal
bas pasakė: prel. Malachy 
Foley, Quigley seminarijos 
rektorius ir Stasys Pieža, 
Herald-American religijos 
skyriaus redaktorius. Pui
kiai dainavo. akademikių 
choras, šauniai grojo jų 'or- 
kestra. Solo dainavo Adelė 
Druktenytė.

Laike iškilmių akademi
jos auditorija buvo pilnu
tėlė žmonių, abiturienčių ar
timųjų. Visą įvykį teisingai 
galima apibudinti keliais žo
džiais — tai buvo džiaugs
mo puota.

Akademikės Pageant 
programoj

Lithuanian Comfn i 11 e e 
for U. S. Vietory Fund nors 
spaudoje daug nesigarsina, 
bet radio valandomis ir per 
organizacijas sek m i n g a i 
skleidžia karo bonų pirki
mo mintį, užtat bonų jau 
išparduota už netoli tris mi- 
lionus dol.

Birželio 4 d. komitetas 
laikė susirinkimą Keistučio1 
“spulkos” raštinėje. Iš ra
portų paaiškėjo, kad spar
čiai rengiamasi prie tarp
tautinio rageant, kuris į- 
vyks birželio 20 d., Medinah 
Temple, 14 E. Ohio St. Ko
mitetas žymiai prisideda i 
kaip darbu, taip ir pinigiš-, 
kai prie parodos lėšų paden-; 
gimo. Meninę lietuvių prog
ramą išpildys komp. A. Po
cius su mergaičių grupe iš 
šv. Kazimiero akademijos. 
Jau išrinkta ir “Misš Lith- 
ūania” ir šešios (palydovės, 
kurios Plageant metu bus 
pasipuošusios tautiniais rū
bais. S.

Susirinkimai
Chicago Vyčiai, 
dėmesio! /

Penktadienį, birželio 11 d., 
Ciceroje, Šv. Antano para
pijos mokykloje šaukiamas 
priešpiknikinis susirinkimas, 
kuriame bus išklausyta pra
nešimai iš ruošiamo išvažia
vimo ir daromi nauji planai 
tam piknikui paįvairinti. Kuo 
pų atstovai ir veikėjai kvie

čiami skaitlingai atsilanky
ti.

Susirinkimas turėjo įvyk
ti Brighton Parke, bet rei-1 
kalai susidėjo taip, kad pik
niko komisijos ir valdybos 
pasitarimu, nutarta susirin
kimą perkelti į Cicero.

Koin. Narys

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos priešpusmetinis su 
sirinkimas įvyks birželio 9 
d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 8 vai. vak. Visi

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PfcUZIN FUNERAL HOMf

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauju. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir
adresas

oiH t.

Lietuviškas
Žydukas

REMKITESENĄ.
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCII LIQUOR
3529 So Halsted St. 

Plione YARDS #054

PASKOLOS
DAROMOS

ANt PIRMŲ MORGICIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoi

Canal 8887
Ben J. RAMANAUSKAS 

Sekretorių*

nariai kviečiami atsilanky
ti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Bus aptartas 
ir auditorijos mcrtgičių rei
kalas.

Lucille S. Dagis, rašt.

Šį vakarą, birželio 9 d., 
8val. įvyks LRKSA “Fenai- 
nine Fancies” mėnesinis su

sirinkimas Helen Kadzevvick 
tėvelių namuose, 2449 W. 
69 St. Prašoma visų susi
rinkti, nes bus daug svars
toma apie vasaros veikimą. 
H. Kadzevvick žada susirin
kusias pavaišinti. Jei kurios 
narės negalės atsilankyti, 
prašomos telefonu pranešti 
Prospect 9475.

Ieva Lukošiūtė, pirmi

KREIPKI! FS PRIE MUŠ 
TIESIOG IR SUTAUPT- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU

.. Mūsų pastatytas
TfiVAMS MARIJONAMS

RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI

MUS JUS

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Susų MENO ŠEDEVRAI pri- 
.vė daugeliai mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN ■ 
MONUMENT CO.lAIGlIIJ

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.
(Netoli

PHONE:
Grand Avė.)
SEELEY 6103

BEGEMAN'S
4184 ARCHER AVĖ. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuoiamas
Nemimeskit senu, sugedusių Budelnlnkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, LitUe Ben ir kiti bndelnikal gali
ma pataisyti.

Apkfthravimas Veltui be Obligacijos

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiama jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

” LAIKAS—
’stinlų Pa- 
’aklojimus.

Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK’S DEPARTMENT STORE
3331-25 SO. HALSTED ST. TEL.: TARUS 4718

I

%

f
WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
EverytMng fn the line of 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

„ SHOWRQOMS INMeRcNandise MarT
For appolntment call — 

REPUBLIC 8031

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCfc Menų (f Naktį. te *• * ii ■ •' •" —•

==gasagd=sg^^g

4W6-O7 SOUTH HEBMITAflE AVENIU

tek YARDS lY4i-11r4R

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Paragink užsisakyti “Drau-

.. _  . . - . -U

<332-84 SOUTH CALIFORNTA AVENUB 
Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Plrmad Ir Ketvirtad. vaJt. 
U stoties WGES (1390), su Povilu ŠAltimieru.

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

? J ,

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

anos

ŠI Firma Virš 50 Metų
los Pačios šeimos.

Rankose I

INSULUOKITE Savo Namus...........
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR J CSV VISĄ! ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, .YE8 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS I

Apsimokės Jums Pasitarti Su Mūsų Insulacijos Ekspertais. . 
Tik Pašaukite Telefonu — ATLANTIC 4290

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, w,allpaper, pi mis
terio ir wallboard. Vienas aptrauklmas užtenka! Nereikia catci- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant plelaterlo — ar 
primer maliavos ant vvallboard's. Vienas kotas viską ųpdengtą, 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFfELD BLVD.
N. W. Oomer 86th and State Streets

VISI TELEFONAI.................................... ATLANTIC 4290

d

PERSONAL4ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR Peopfe PREFER Pachankis Productfons. 

YVorkmanship and Materials Pnešefled—at Lowest Pricea 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of thė Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI įSvidinž PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. tVasfiington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubHc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

—------

AMBULANCB
Patarnavimas

Dieną If NaktĮ.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse,

ESSSS

NULIŪDIMO Mtjk VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas tirovehill 0142

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

—
ANTANAS M. PHILLIPS

8307 UTUANIčA AVENUR Pitone YARDS 49*

f. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNTA A^E. Phone LAFAYETTE SfįJI

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET , 710 W. 18th STRE&&

„ Tetaptame YARDS 1419
? r ■ ■
L |. ZOLP

1646 WEST 4«th HTRERT Phone YARDS 07ŠI

MAŽEIKA
SS1« LRUANICA AVB.

EVANAU9KAS
Pkoma YARDS 11SM.

LACHAVZICZ IR SŪNUS
3314 WEST 23rd PLAOR 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
107SB 8. MICHIGAN A VE.

Photae CANAL 2fftfi 

♦ėl. FUtLMAN l2f®
sąru-; . .ik ai

L. BUKAUSKAS
imsi so. mono an avė. tom. fuluIAn «Mi

I

Ji J aM’i tS
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ENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS 1943 m. LAIDA

(Tęsinys)

Lucilė A. Mečiūtė 
Justina M. Mažeikyte 
Florence R. McElroy 
Irene R. McFadden

♦ ♦ ♦

Anna M. McGovern 
Alice B. Meyers 
Kristina L. Milerytė 
Bronislava T. Mockiūtė

* * *

Barbora J. Motiejiūte 
LaVeme L. Naugžemytė 
Marilyn J. Neeb 
Kathleen A. Nolan

•
♦ ♦ *

Dorothy A. O’Brien 
Frances K. Passarello 
Elaine T. Piscia 
Dorothy L. Polhorsky

* ♦ *

Lorraine D. Polhorsky 
Sally A. Pollack 
Florencija K. Poškaitė 
Liliana P. Pranskiūtė

* * *

LaVerne J. Prohm 
Cecilija V. Pukšmytė ’ 
Anna Mae Przybylski 
Mary Ann Quinn

♦ ♦ ♦

Silvija C. Račkiūtė 
Valerija J. Radavičiūtė 
Filomena S. Rekašiūtė 
Akvilina O. Rubaitė

’OS

-

r
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Patricia C. Runyan 
Florence L. Russo 
Anelė M. Šarkauskaitė 
Melanija O. Salukaitė

* * *

Elena J. šeškauskaitė 
Stanislova M. Žemaitytė 
Lucille M. Simandl 
Dorothy M. Singer

♦ * *

Marijona O. Sinkevičiūtė 
Juozapina O. Spaitytė 
Helen J. Stack 
Dolores F. Stankaitė

* * *

Loretta J. Stapleton 
Eileen K. Stratemeier 
Bronislova T. Stro\ve 
Margaret M. Sullivan

♦ * *

Estelle A. Swartz 
Clementine A. Tesauro 
Marcelė L. Tamošaitytė 
Helen M. Tinault

* * *

Patricia E. Tucker 
Bronislova V. Užandenytė 
Lucilė C. Venckiūtė 
Phyllis M. Wiora

♦ * *

/
Eugenia D. Witowski 
Dana E. Jodelytė 
Bronislova D. Zubaitė 
Lzucija M. Arcišaunkaitė

Mergaitės riksmas išgelbėjo ją nuo 
įešvarių jausmų vyro
1OTINOS SAVO DUKROMS TURI ĮSKIEPYTI DAU
GIAU ŽVALUMO IR ATSARGUMO

IŠ KOVOS 
LAUKO

Chicago, III. — Grupė jau- 
rgaičių žaidė. Vienas 

iškis pakalbino Patsy 
irwood, 8 metų amžiaus,
12 Van Buren, kad toji 

jaitė eitų jam “padėti 
Stoti pakietus” ir vyriš- 

Is pažadėjo 25 centus už
irbą. '«
Patsy Sherwood, jauna 
ergytė, pareiškė, jog vy- 
Skis jai davė kvoterį ir nu
rėdė ją į kambarį 2716 
sosevelt. Mergytė suriko, 
d vyriškis palietė jos suk- 
ię. Paskui vyras nuvedė 
Brgytę prie geležinkelio, 
,i jis vėl lietė jos rūbus, 
srgytė smarkiai suriko ir 
tvarių jausmų vyras pa-
?o-
LDO VERKIANČIĄ
EBGYTĘ
Patsy rasta verkianti prie 
ležinkelio, netoli Van Bu- Baltimore. — Netoli Bal- 
i ir Maplewood po pusant-| timore, pereito sekmadienio
r valandos, kai policija iš 
kų sužinojo kuriuo keliu 
riškis nusivedė mergytę. 
Cstelle Mealer, 9 metų 
liaus mergytė, 2730 Van
ren, pareiškė, jog apie 301 Washington.

metų amžiaus vyriškis kal
bino ją eiti su juo, pirm ne
gu kalbėjos su aštuonių me
tų amžiaus mergyte Patsy 
Sherwood.

Kada policija nuvyko į 
nurodytą adresą, vyriškio 
nerado, jis buvo išnuomavęs 
kambarį vienai dienai.

24 žuvo lėktuvo 
katastrofoje

Pope F«eld, N. C. — Pir
madienio anksti rytą dvide
šimt keturi asmenys žuvo, 
keturi įgulos nariai ir 20 ar
mijos kareivių, kai armijos 
lėktuvas sudužo Red 
Springs, N. C., apylinkėje.

Nušoko traukinys

vakare, traukinys nušoko 
nuo bėgių ir susisiekimas 
buvo sutrukdytas aštuo- 
nioms valandoms. Trauki
nys važiavo iš New Yorko į

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas birželio 
7 dieną paskelbė 286 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie žu
vo Europos ir š. Afrikos 
frontuose. Žuvusiųjų tarpe 
yra du chicagiečiai, 11 iš 
Illinois valstybės, 8 iš In
diana 5 iš Iowa, 16 iš A^i- 
chigan ir 5 iš Wisconsin.

Ruošia planus 
aerodromui

Pranešama, jog yra ruo
šiami planai statyti Gary 
miesto apylinkėje moderniš
ką aerodromą.

Vėliau bus atidaryta
Chicago, UI. — Manoma,

kad požeminio traukinio ati
darymas State gatvėje užsi
tęs iki vėlybos vasaros. Po
žeminio kelio atidarymas 
suvėluotas dėl to, kad sulai
kytas svarbių elektros reik
menų pristatymas.

Pirmoji kompanija
Pirmoji apdraudos kom

panija nuo ugnies buvo įkur
ta Anglijoje 1635 metais.

Perdaug lengvapėdiš
ka pažiūra gyveniman

Port Allegany, Pann. — 
Rasta mergaitė, 20 metų, ir 
jaunuolis, 24 metų, automo
bilyje negyvi. Mergaitei su
varyti keturi šūviai, o jau
nuolis peršautas vienu šū
viu. Jaunuolio kairėje ran
koje rastas tuščias 38 Ca- 
liber šautuvas. Manoma, jog 
tai yra žmogžudystės ir sa- 
vižudystės vaizdas.

Tokie dalykai įvyksta to
dėl, kad jaunuoliai perdaug 
lengvapėdiškai žiūri į gyve
nimą.

Rastas mirtinai suba
dytas krautuvininkas

Chicago, III. — Pereitą 
pirmadienį buvo rastas mir
tinai subadytas Abraham J. 
Baker, 58 metų, grosernin- 
kas, savo krautuvėje, 6109 
South Park avė. Buvo nu
vežtas į ligoninę' ir ten mi
rė. ,

Liūdininkai sako, jog ma
tė du negrus išeinant iš 
krautuvės tuo laiku, kai 
krautuvininkas buvo suba
dytas. Kasa buvo atidaryta 
ir palikta kiek pinigų, bet 
policiją mano, jog žmogžu
džiai dalį pinigų paėmė iš 
register kasos.

Naciai keršija 
lietuviams

Chicago, III. — “Daily 
Times” korespondentas pra
neša, jog Lietuvoje už pasi
priešinimą naciams liko su
šaudyti: Norkus, Popierins- 
kas, Valaitis ir Labokas.

Daug lietuvių nuteista il
giems mtams kalėjimam Nu
teistųjų tarpe yra Briedis, 
Kučinskas, Prūsas, Straz
das, Vyšniauskas, Petronis, 
Prišmantas, Galaunė; Vit
kus ir Raulinaitis.

Kai kurie nuteistieji lie
tuviai kalėjiman yra žymūs 
lietuvių veikėjai, kaip Vit
kus ir Raulinaitis ir kiti.

Naciai šaudo ir grūda lie
tuvius kalėjiman keršydami 
už jų tvirtą nusistatymą, 
kad Lietuva būtų laisva ir 
nepriklausoma.

Rastas nušautas
Chicago, III,. — Pereitą 

pirmadienį automobilyje ras
tas nušautas vyras. Vyras 
vadinasi Aldo Razzino.

Automobilistai turį “B” ir 
“C” korteles negali vartoti 
gazolino, gauto pagal tas 
korteles, atostogoms. Apie 
tai praneša Illinois automo
bilių klubas.

\
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X Eleonora Kandrataifcė. 

žinoma ir visų mėgiama dai 
nininkė, baigė Mundelein 
kolegiją M. S. laipsniu. Ko
legijoj ji buvo Glee Club na- 
rė-solistė.

X Cicerietės WAVES ir 
WAACS. Ona Milas jau il
gas laikas eina slaugės pa
reigas Great Lakęs Nava1 
Training Hospital. B. Švegž 
daitė yra WAVES toj pa
čioj stovykloj. Kita WAVES 
yra Anelė Jankaitė, kuri 
mokinasi New York vai. O 
Kriščiūnaitė (Kristie) yra 
WAACS Floridoj. Yra ir 
daugiau lietuvaičių WAVES 
ir WAACS, bet jų pavardžių 
šiuo syk neteko sužinoti.

X Aud. J. Varkalos pas
taraisiais apskaičiavimais, 
Chicago lietuviai per savo 
taupymo ir skolinimo ben
droves (spulkas) ir banką 
iki šiol yra išpirkę antro
sios U. S. Victory paskolos 
bonų už $2,880,000.00. Vien 
taupymo ir paskolos bendro
vės iš savo iždų yra pirku- 
sios už $870,000.00.

X Antanui Bacevičiui, ži
nomam lietuvių veikėjui, ku
ris dabar yra ūkvedžiu Lab
darių Sąjungos ūkyje, pa
gerbti vardadienio proga a- 
teinantį sekmadienį ruošia
ma piknikas ūkio miškelyje. 
Tuo pikniku norime sukelti 
lėšų nupirkimui gazinio pe
čiaus virtuvėje. Laukiama 
daug svečių iš Chicago.

X Adeline Zach, žinoma 
lietuvaitė dainininkė (mez
zo-soprano) vėl koncertuos 
Kimball Hali (Jackson Blvd. 
ir Wabash Avė.) birželio 13 
d., 3:30 vai. popiet. Pažy
mėtina, kad Adeline Zach 
dainuoja ne vien angliškai, 
prancūziškai, lietuviškai, len 
kiškai, bet net žydiškai.

X Šv. Kryžiaus bažnyčio
je vieną būsimų spalvuotų 
langų pavyzdft-braižinį para- 
pijonai jau matė praeitą sek
madienį bažnyčios prieangy
je. Langai tikrai bus gra
žūs, o bažnyčia, kai jie bus 
sudėti, tikrai bus viena gra
žiausių Chicagoj.

X Aleksas Mickeliūnas, 
Rockdale, III., biznierius į L. 
Vyčių Dieną, liepos 5, Vy
tauto parkan atvažiuos su 
būriu draugų. Jis paėmė vi
są knygutę tikietų, kuriuos 
sako išdalinsiąs visiems tu
rintiems laimę prie dovanų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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