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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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INVAZIJOS
LIETUVOS KARIAI SUKILO PRIEŠ NACIUS
Naciai dėlto ištrėmė Gen. Plechavičių

NEW YORKAS, birž. 6.—švedų radio transliavo Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (pranešimą iš Vil
niaus, kuris sako lietuviai kariai sukilo prieš okupan
tus Lietuvoje, ir naciai todėl suareštavo ir Vokietijon iš- 
deportavo lietuvį viršininką.

Pranešimas atpažino tą viršininką kaipo Generolą Po
vilą Plechavičių, kuris vasario mėnesyje, su nacių leidi
mu, suorganizavo 14 batalionų Lietuvos gynimo armiją.

Sakoma karo laivai jau susirėmė
VYRIAUSIAS SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, birž. 6. — 

štabo pranešimu, vokiečių naikintuvai ir “E” laivai sku-' 
ba j operacijų apylinkę prie šiaurinio Prancūzijos kranto, 
ir “nėra abejonės, kad sąjungininkai atitinkamai su jais 
apsidirba.’ ’ į' Ą i *) Y |]V|WRP

Vokiečių radio pranešimai sakė smarkūs mūšiai vyksta 
prie Le Havre tarpe nacių “E” laivų ir sąjungininkų karo 
laivų.

Sąjungininkų nuostoliai labai maži
VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 6.—Štabas šį« vaka

rą sakė, kad vokiečių opozicija buvo mažesnė negu buvo 
tikėtasi. Visur reiškiama optimizmo. Pranešta, kad sąjun
gininkų laivynų nuostoliai buvo “labai, labai maži.”

Amerikos karo laivai priplaukė arti prie Prancūzijos 
kranto ir su lėktuvų pagalba beveik visiškai nutildė priešo 
pakraščių patrankas.

Bendrai, sąjungininkų nuostoliai, įskaitant ir lėktuvais 
pristatytų karių, buvo daug mažesni negu manyta.

Sąjungininkų lėktuvai atliko 7,500 skridimų ir numetė 
10,000 tonų bombų ant atakuojamos Normandy apylinkės, 
šiaurinėj Prancūzijoj.* Vokiečiai atliko tik apie 50 skridi
mų, bet įspėta, kad laukiama didelių atakų iš priešo avia
cijos. Minėta Maršalo Goeringo dienos įsakymas, kuria
me jis sakė “invazija turi būti atmušta, nors tai reikštų, 
jog Luftwaffe žūtų.”

Dėl prasto oro invazija suvėluota
VYRIAUSIAS ŠTABAS, birž. 6.—Šiandien pranešta, 

kad sąjungininkų išlipdinimas Prancūzijoje buvo atidėtas 
24 valandas dėl prasto oro sąlygų. Originaliai buvo numa
tyta invaziją pradėti vakar rytą.

ĮNINKU VADAI

Licut. Gen. Mark ▼. Gea. Dwight D. Eiscnhower Gen.Bernard L. Montgomery

Lt. Gen. Mark W. Clark (kairėje), kuris Vadovauja sąjungininkų penktąja! armijai 
Italijoje ir dabar randasi išlaisvintoje Romoje; Gen. Dwight D. Eisenhower, vyriau
sias sąjungininkų invazijos jėgų komandierius, kuris vadovauja istorinei Europos in
vazijai; britų Gen. Bernard L. Montgomery, kuriam pavesta vadovauti sąjungininkų 
kariuomenėms invazijos fronte.

Rusai atmuša vokiečiu 
atakas Rumunijoje

birž. 6. —' 
atmušė

LONDONAS,
Rusų kariuomenė 
naujus nacių pėstininkų Ir 
tankų puolimus laši sekto- 
ry, Rumunijoje, o rusai la
kūnai atakavo Chiainau ge
ležinkelio stotį, Beeaarabi- 
joje.

Pranešimas sakė vokiečiai 
vartojo radio valdomus ma
žyčius tankus, kurie pripil
dyti sprogstama medžiaga, 
bet ruąai juos išmušė pirm 
negu jie pasiekė priešakines 
pozicijas.

KALENDORIUS
Birželio 7 d.: šv. Rober

tas; senovės: Darbutas ir 
šilgaila.

Birželio 8 d.: Dievo Kūno 
šventė, Šv. Medardas; seno
vės: Merflnas ir Davėta.

ORAS
Giedra, šilčiau.

VOKIECIŲ-JAPONŲ
SANTYKIAI BLOGĖJA

NEW YORKAS, birž. 6.— 
Stokholmo laikraštis ‘Afton- 
tidningen rašė, kad Hei- 
muth Wohlthat, nacių eko
nominės misijos Japonijai 
vadas, japonų submarinu 
grįžęs Vokietijon au rapor
tais apie įvykius, kurie “nei
giamai paveikę santykius 
tarpe Japonijos ir . Vokieti
jos.”

Japonai uždarė I. G. Far- 
benindustrie chemikalų dirb 
uvę ir atėmė leidimus iš 

500 vokiečių prekybininkų 
Japonijoje.

Naciai gi, nepatenkinti 
dėlto, kad japonai nesiliau
ja siuntę vvolfram metalo 
Rusijai, nežiūrint vokiečių 
protestų.

Aliantai varosi gilyn 
į Myitkyina miestu

CHUNGKING, biri. 6. — 
Amerikiečiai ir kiniečiai ka
rią! pasivarė" gilyn į japotzų 
linijas Myitkyina miestą 
šiaurinėje Burmoje, užėmė 
vieną įpriešo poziciją, ir ke
turias kitas sunaikino.•

Amerikiečių patrulės su
sirėmė su japonais Namkwl 
apylinkėje, miesto pakraš
čiuose. Aliantai vis tam
priau apsiaučia ratą aplink 
priešo garnizoną tame svar
biame geležinkelių ir van
dens centre.

Kitos sąjungininkų pairti- 
lės, žygiuodamos į Kama
ing, šiaurėje, užėmė Setoa 
kaimą, keturias mylias į 
pietryčius nuo Kamaing.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ROMOS. — Princas 

Umberto įsakė Premjerui 
Badoglio sudaryti naųįąlta 
lijos vyriausybę, kurieja |- 
eitų Italų vadai esą Romoje.

IŠ LONDONO. — Pran
cūzų komiteto vadas Gen 
De Oairile atvyko į AngHgą.

IŠ LONDONO. — Bertr
ano radio sakė 15 aliantų 
> kreiserių ir 50-60 naikintu
vų stovi kanale, pasiruošę

Aliantai vejasi nacius 
toli anapus Romos

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, biri.^ 6.—Penktos 
armijos jėgosSurosi ui iš
laisvintos Romos. Komuni
katas sakė “kovos sunaiki
nimui priešo tęsiamos be 
pertraukos. ”

Britų radio pranešė, kad 
prancūzai kariai užėmė Ti- 
voli, ant Avezzano vieškelio, 
30 mylių į šiaurryčius nuo 
Romos.
- Sąjungininkai pasiekė ar

ba persikėlė per Tiber upę 
visu keliu nuo Romos iki 
jūros. Vien pakrašty sugau
ta suvirš 2,000 nacių, kurie 
negalėjo pasitraukti, kadan 
gi visi tiltai per Tiber upę 
išsprogdinti arba aliantų 
Užimti.

Sąjungininkų lėktuvai vis 
tebepuola į , šiaurę bėgan
čius nacius.

PATARIA PRANCŪZAM 
KELTIS IŠ KRANTŲ

LONDONAS, birž. 6. — 
Gęn. K|iaf>rįhower štabo na- 
rya trraeliavo instrukcijas 
Prancūzijai ir kitoms pa
kraščių šalims, ir įspėjo 
juos keltis nuo krantų bent 
35 kilometrus (22 mylias).

Pranešėjas sakė specialė 
orinės ofensyvos fazė jau 
pradėta, ir žmonės gaus ži
nias apie tai iš specialių 
pranešimų, kurie bus nu
mesti iš sąjungininkų lėktu
vų. Anot jo, atakos prasidė
jusios apie valandą vėliau.

SEKAS
Naciai sako aliantai varosi gilyn

VYKIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 6. — 

Sąjungininkai išlipo Normandy apylin
kėje, šiaurvakarinėje Prancūzijoje anksti 
šį rytą ir iki vakaro pasivarė gilyn nuo 
kranto plačiu frontu, tuo sėkmingai pra- 
vesdami milžinišką invaziją per vandenį
ir oru prieš netikėtai mažą opoziciją.

Ministrų Pirmininkas Churchill sakė rekordinis skai
čius parašutistų ir sklandytuvais pristatytų karių kaujasi 
Caen mieste, devynias mylias nuo kranto, ir jau užėmė 
kelis svarbius tiltus invazijos apylinkėje.

Nepatvirtinti raportai sakė Hitleris skuba į Prancūziją 
išbandyti savo intuiciją prieš sąjungininkų operacijas. 
Manoma, jog maršalai Von Rundsteds ir Rommel diriguo
ja apsigynimo operacijoms iš savo štabų Prancūzijoje.

Vokiečių raportai per Švediją pripažįįsta, kad vis dau 
giau sąjungininkų karių išlipdinama, ypatingai Arroman- 
che3 apylinkėje, tarpe Le Havre ir Barfleur, ir kad kelio
se vietose iškelta ir tankų. Anot jų, ypatingai aštrūs mū
šiai vyksta prie Orne ir Virė upių žiočių.

Invazija prasidėjo vakar naktį, kuomet 11,000 lėktuvų 
pradėjo atakuoti nacių pakraščių pozicijas. Laivų kanuo- 
lės jas pribaigė ir išlipę kariai tuoj įsteigė savo pozicijas.

Lėktuvais pristatyti kariai, kurie pradėjo ataką prieš 
aušrą, labai mažai riukentėjo pačiam ore, nors lėktuvų 
armados sudarė 200 mylių ilgio eiles debesyse ir reikėjo 
vartoti navigacijos šviesas savitarpiniam susikalbėjimui.

Vokiečiai sake islipdfinmai įvykę krante nUo Cherbour-
go iki Le Havre—maždaug 100 mylių frontu, ir kad stipri 
parašutistų jėga kaujasi net prie Rouen, 41 mylią į rytus 
nuo Le Havre, ir apie 80 mylių nuo Paryžiaus.

V *r ;

Nacių lėktuvai pradėjo priešintis
LONDONAS, birž. 6.—Vokiečių karo lėktuvai šiandien 

po pietų pradėjo priešintis sąjungininkų invazijos jėgoms. 
Grįžę lakūnai pranešė apie daugelį mūšių tarpe sąjungi
ninkų Typhoon ir nacių Messerchmitt ir Focke-Wulf lėk
tuvų pietrytinėj invazijos fronto dalyje.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

4,000 laivu perkėlė 
karius per kanalu

.LONDONAS, birž. 6. —
Ministrų, Pirmininkas Chur- 
ehill pranešė džiūgaujan
čiam parlamentui, kad są
jungininkų puolimas ant 

naujam puolimui skers kuk tttlerio Europos tvirtovės
nalo.

Iš ALŽYRO. — Alžyro 
radio sakė sąjungininkai už 
ėmė nacių aerodromą prie 
Dover pratakos.

Iš LONDONO. — Nepat
virtinti raportai sakė sąjun
gininkai Išlipo Bouiogue Ir 
Calals apylinkėje, ir paa 
tįstai Jau užėmę aerodromą 
toje apylinkėje.

IŠ VYRIAUSIO ŠT,
—Manoma, kad nacių 
traltakos išsivystys 48 
dų bėgyje. TAUPYKITE POPIERĄ

“eina pagal planą—ir dar 
koki planą!”

Churchill pranešė, kad są
jungininkų jėgos buvo per
keltos per kanalą 4,000 lai
vų, kuriems padėjo keli 
tūkstančiai mažesnių laivų.

Ministras Pirmininkas sa
kė kovos, kurios dabar pra
sideda, per ateinančias sa
vaites didės ir darysis daug 
aršesnės, ir jis nenorįs spė
ti apie jų eigą.

Rusai džiaugiasi 
Europos invazija

MASKVA, birž. 6.—Suži
noję apie Europos invaziją 
iš amerikiečių koresponden
tų, rusai juos sveikino ir 
gatvėse iš džiaugsmo šoko 
ir dainavo.

Rusų kariuomenės šiuo 
laiku pasiruošusios milžiniš 
kai ofensyvai visu 2,000 
mylių rytiniu frontu. Anot 
raportų, ta ofensyva prasi
dės dar šią savaitę. Spėja
ma, kad naciai rytiniam 
fronte turi apie 200 divizi
jų-

Lėktuvai nuskandino 
japonu naikintuvu

SĄJUNGININKŲ STABAS 
N. Gvinėjoj, birž. 6—Šian
dien pranešta, jog Liberator 
bomberiai nuskandino japo
nų naikintuvą, ir gal sunai
kino kitą. Ataka įvyko Hal- 
mahera jūroje birželio 3 d. 
naktį.

Antras laivas sustabdytas 
prie Manokwari, Geelvink į- 
lankos apylinkėje.

Liepė sunaikinti nacių karo mašiną
LONDONAS, birž. 6.—Savo dienos įsakyme invazijos 

kariuomenėms, Gen. Eisenhower sakė: “Jūs pradedate 
didelį žygį. Viso pasaulio akys atkreiptos į Jumis ir visų 
laisvės mylinčių žmonių viltys ir maldos lydi Jus.

“Drauge su narsiais sąjungininkais ir broliais kariais 
kituose frontuose Jūs sunaikinsite vokiečių karo mašiną, 
ir panaikinsite nacių tiraniją ant Europos prislėgtų žmo
nių, bei apsaugą laisvam pasaulyje mums patiems.

“Jūsų užduotis nebus lengva. Priešas gerai išlavintas, 
gerai ginkluotas, ir prityręs.

“Aš turiu pilniausį pasitikėjimą Jūsų drąsa, atsidavimu 
užduočiai, ir išsilavinimu. Mes nepriimsime nieko mažiau 
negu pilną pergalę. Linkiu laimės. Maldaukime Visagalio 
Dievo palaimos šiam kilniam žygiui.”

Penkiolikos mylių frontas: naciai
LONDONAS, blrž. 6.—Nacių Transocean agentūros pra

nešimas iš Berlyno sakė sąjungininkai įsteigė 15 mylių 
frontą nuo mylios iki pusantros mylios gilumo tarpe Vil- 
lers-Sur-Mer ir Trouville.

Si apylinkė yra apie septynias mylias į pietus nuo di
džiojo Le Havre uosto, į kurį prieš karą plaukdavo didieji 
pas&žeriniai laivai.

Išmušė vokiečių naikintuvų dalinį
NEW YORKAS, birž. 6.—Vieno radio korespondento 

pranešimas iš Londono sakė sąjungininkų karo laivai pa
čioj invazijos pradžioje išmušė nedidelį dalinį vokiečiu 
naikintuvų.

x



Trečiadienis, birž. 7 d., 1944

OMAHA, NEBR., LIETUVIŲ KRONIKA
Taikos laiku buvo nat 1- 

ralu mums paskirti vieną 
dieną atsiminimui tų, kurie 
atidavė savo gyvybę kariau
dami už savo kraštą. Po Pi
liečių Karo toji diena buvo 
vadinama Puošimo Diena, 
įles kareivių kapai jų šei
mos narių buvo puošiami gė
lėmis.

Birželio 4 d. įvyks mokyk
los baigimo programa. Se
selės Kazimierietės tam iš
lavino vaikučius.

Birželio 10 d, vietiniai žmo 
nės atsisveikins eu seseri
mis: M. Clementine, M. Ge- 
rard, M. Emilijana, M. Leo
ną, M. Samuela ir M. Maris 
kurios mokytojavo Šv. An-

j i tano lietuvių parapijos mo- Bet Atsiminimo, Diena da- ....
bar įnima visus mūsų myli-' y
mus, kurie paliko iį pasauk Mokyklos užbaigimo pro- 
lį, taip pat ir tuos, kurie gram03 dalyvaus žymus mo- 
pasiruošę padaryti garbingą kytojas kun. dr,.Jonas Cot- 
auką ant žemės, jūrose ir ter’ i® Briar Cliff College, 

Sioux City, Iowa. Daug lie 
tuvių dvasiškių atsimins jį,

ore.

DIENKAfinS DRAUGAS. CHICAGO. IUJNOIS 

sudaužytas vokiečių Lizdas ROMOJ ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHILA., PA.
Šįmet suėjo 25 metai, kaip 

vietinių kazimieriečių klebo
nas kun. Ignas Valančiūnas 
įšvęstas kunigu.

Kad tinkamai paminėjus

rių abejonių sūkuryje gyve
na, būtinai reikėtų pakelti 
mintis 4r širdį prie šv. An
tano, tuomet daug lengvinu 
būtų atrasti tiesos ir doros 
kelią, kuris veda prie išga
nymo. Vietinis

tą svarbų įvykį, sekmadienį, 
birželio 11 d., įvyks iškil
mės: prieš piet bažnyčioje, 
o vakare — svetainėje, kur 
bus bankietas pamargintas 
gražia meniška programa.

Šių sukaktuvių proga, aš 
asmeniai nuo savęs, kaip ir 
nuo mūs katalikiško Susi
vienymo 20 kuopos visų na
rių vardu garbingąjį jubilia
tą nuoširdžiai sveikinu.

K. Vidikauskas

Atsiminimo Diena — užpe- 
reitą antradienį — nepapras 
tu būdu buvo paminėta Šv. 
Antano lietuvių parapijoj. 
Kun. Juozapas Juseviėius at 
laikė šv. Mišias už Lietuvos 
laisvę ir už kritusius jos 
garbingus karžygius, žmo
nės ištisą dieną meldėsi prieš 
išstatytą Šv. Sakramentą už 
savuosius ir už jų brangius 
brolius ir seseris Lietuvoj. 
Beje, kas sekmadienį vietos 
klebonas atlaiko šv. Mišias 
už parapijos sūnus ir duk
ras kariuomenėj.

kaipo mokytoją Tėvų La 
Sallette kolegijoj, Hartford 
Conn., prieš penkiolika me 
tų.

Šv. Antano mokyklos vai
kučiai gavo nuo šv. Klaros 
seselės nepaprastai gražią 
šv. Antano statulą, kuri y- 
ra šešių pėdų aukščio ir gra
žių spalvų. Klebonas šią do
vaną pašventins birž. 5-tą d.,
kai prasidės 
Antaną.

novena į šv.

Amerikos Penktosios Armijos tankas ketais savo kanuolės šoviniais sudaužė vie
ną vokiečių kulkosvaidžių lizdų Romos mie» e. Greičiausiai tai buvo paskutinis nacių 
/iždas Amžiname Mieste. (Signal Corps phuto, Acme-Draugas)

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

Keturiasdešimt valandų 
iški’mės prasidėjo geg. 29 

■ d. Jaunas Tėvų Columto mi
sijonierius atlaikė šv. Mi
šias. Sioux City, Iowa, kle-

- bonas kun. Jurgis Česna va- 
► kare Laikė pamaldas ir pa- 
’ sakė turiningą pamokslą.

Antradienį vakare pamaldas 
r laikė kun. M. Gluba — ce-
• lsbrantas; kun. C. Strass-•
- berger — diakonas; kuų.,.P< 
• Mittera — subdiakonas; pa

mokslininkas — kun. Misek. 
Svečiai dvasiškiai dalyvavo
iškilmingoj procesijoj.

Kun. J. Česnos nuotrauka 
su Sicax City vyskupu til-

Parapijos globėjo 
šventei artėjant

Kewanee, UL — Dabarti
niu laiku pas mus viskas 
gražu ir malonu. Medeliai 
pasipuošę gamtos rūbu. Vi
sur tiktai žalia. Įvairios gė
lės puošia rūpestingai pri
žiūrimus darželius.

Darbo žmonėms gyvenime 
aplinkybės irgi geros, nes

s m arklų audrų. Bet, sil Die
vo gausinga pagalba, ir šv.
Antano užtarymu, tie visi 
vargai ir nuliūdimai liko 
tiktai praeitimi.

Visiems yra gerai žino
ma, kad kai kada per šv.
Antano ypatingą užtarymą 
žmonės prarastus daiktus 
atranda. Tų daiktų vertė 
tiktai laikina. Jų neatradųs,
kitus kokiu nors būdu gali- Ypatingai tiems, kurie įvai-

. .....................
ma. įsigyti. Bet jau kuomet 
tikėjimą žmogus praranda 
tuomet didelis pavojus grę
sia prarasti amžinąją laimę .į 

Todėl dabar, gyvenant a- 
bejonių, įr nusiminimo lai
kuose, būtų labai naudinga 
kreiptis įi šv. Antaną ir mal
dauti jo užtarymo, nes ir 
mums dvasinė pagalba vi
suomet būtinai reikalinga.

*•
* Y

 *<
*•
*$

*'

Mokyklos vaikučiai, sese
lės ir parapija reiškia užuo
jautą fir. M. Clementinai, 
mokyklos viršininkei, mirus 
jos broliui Mount Carmel, 
Pa.

po visuose vakarinių valst.! darbai visose dirbtuvėse ei- 
laikraščiuose. Kun. Česna' na vį£U galimu smarkumu.

Parapijos finansinė padė-buvo garbės diakonu vysku-1 
po dvidešimt penkių metų 
vyskupavimo iškilmėse. Lie
tuvis Sioux City klebonas 
yra vienintelis kunigas, ku
ris išbuvo Sioux City dvide
šimt dvejus metus.

Jonas A. Stoškus

tis ir kiti visi reikalai ge
rame stovyje.

Mūsų parapijos globėjas 
šv. Antanas, kurio šventė 
pripuola birželio1 13 dieną. 
Šįmet jau minėsime iš ei
lės 32 atlaidus, nąs^t^lj mū- 

Venecijos turčius* grafas parapija bus senumo. Iš-
Luigi Cornaro iki 38 metų 
amžiaus buvo silpnas ir li
gotas. Tik sumažinęs dietą 
ir pastojęs ant 12 uncijų 
maisto per dieną jis atgavo 
sveikatą • ir gyveno iki 99 
metų amžiaus.

tikrųjų, 32 metų laikotar
pis nėra taip ilgas, bet visgi 
ir per tą, rodos, trumpą lai
ką teko pergyventi daug

Budriko Radio Valandos:
VV.H.F.C, 1420 KHocycle» —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.C.F.B.t 1000 Kllocyclea —

NedSUoj, >:»0 vai, vakar*.

Didelė Lietuvio

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
IZD A I ITI l\/P Greita joms pagalba vienosKRAUTUVE

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

"MIRACLE" sienoms.1*1 M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma
li avotoms sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms.

2. Apdengia kaip Magika.
3. Išdžiūva į vieną valandą.
4. Maišosi su vandeniu.
5. Neturi “Maliavos" kvap

snio.
6. Lengvai apvalomas.
7. Gražiausios Spalvos.

MIKACLE WALL FINIŠU

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksintus ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jevvelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per ši Pavasarinį 81 Metų1''
IŠPARDAVIMĄ

į DEVINES OINT 
suminkština tuos kor

ta* sutrinimus ta tuomet 
itės patogumu ir be 

Skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija paa jūsų vietos vaisti- 
TrfnRą'-arba pas* —

Wl8S8OLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N, Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

«<>»8
•kis

BERLAND'S •
PAINT STORE

Mes Pristatomi9i7 g. Halsted St.
Visur CANAL 1684

Pietvakarių Krautuvė ------ 3618 West 26th Street
/Z'

Turime didelį 
ir serą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
iEWELRY — WATCHMAKJER 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237
★

Krautuvė atdara Nedėliomis — 
auo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p.

Ketvergais ir Suba- 
9:30 vaL vakare.

Utarnikais, 

tomis iki

Res. <968 So. Talman Avė.

Rea TaL GROvehiU 0617 

Offloe Tri. HEMtoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS n CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 Ud 4 ta nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ta Nedėliomia susitarus
2423 Weet Marąuette Road

■ ■iRign» ■

Būkit Malonūs

SAVO AKIMSI
Tik
•ul s»
Bamlnuoti

na pora aktų vlaam ryvenl- 
uroktts Ja. leladamt lie<- 

Jaa modernliklausta 
metodą. kurtą raąljimo mokslas 
rali eutetktl.

«• METAI PATYRIMO 
M aklnlg, karta 
▼laą akly Įtempi

akiniu, karta pratlaU-
itmą.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

_____________________ OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

118» ——— 1
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUROEON
4645 Su. Aablaad Av 

OFISO VALANDOS:

taa S M 4 ta a* 6 U 8 vaL

TaL CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.

: 1—1 popiet ta 7—8 v. v. 

ta

ML Y. 
Tri.

on
TaL YARda 2246

'DR. C. VEZaiS
DANTISTAS

4643 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

VUL: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
♦ Trečiadienį pagal autartį. '

Ofiso Tel. VlRginia 0038 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4137 Archer Avenoe 
OBn vaLl M k 6—1:86 E. B. 

TnšMRnlak pagal atitarti

RE2HDENCUA
3241 West 66th Place 

Tel. REPnblic 7868 ,

TeL CANai 0257
Rez. Tek: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 8. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto Ud 3p.p. 

6 iki 0 vaL vakar*.

Tri. YARda 3146

DR. V. L SIMKUS

4 >

WWwl
VaL: 11-13; 34; ta 6:36-8:30 

Plnnuufieniaia—2-4 ta 6:30-8 JO 
šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toJL 
kurią uždirbame savu ranko
mis.

6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

vaL: ano 1-3; nuo 6:30-6:39

786 West 35th Sfree*
LIETUVIAI DAKTARAI

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — SijotL........ «gg gQ
STOKER COAL, Aukštos rOšiea, <$74 5

1 2 syk niautos. Chemiškai prirengto*
BLACK BAND LUMP...................gĮĮ 25
PETROLEUM COKE (Course) CĮ2 50 
PETROLEUM COKE (PHe Run) |ĮĮTqc

—rrsmor —rar-

DARCIJTIZ
VIKNINTSLI8 AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nne 1 

Ild 2 vaL popiet
KITOMIS DIENOMIS — NO 

9:30 vai.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
* 41 OPTOMETRISTAI

1361 So. Ashland Avenne
«*•». Kampa. iS-toe

Telefonai OANAL 0528, Chlcaąo 
* " OFISO VALANDOS:
Kasdien »:«9 ą. m. iki • »« ». sa. 

Tračiai. Ir leitad. t:tO a. m.
*» ayąfr pą T: it ». m.

Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PĖTER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avennes
VALANDOS:

nuo 2—4 ta nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 80. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonaa: YARda 0554
Jei Tieatsiliepia šaukite—
Bes. TeL: MIDway 2880

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

1

EXTRA PBOGBAMAS Penk- 
tadieniais ano 1 Ud 8 v. E

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chieago, I1L

Telefonas GROveUU 2S42
38S

DH?G.' SERNER
■**LOBTUVI6 AKIŲ GYDYTOJAS 

15 metų patyrimas *gįjL 

TeLt Yards 1329

Pritaiko Akintus. 

Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių Dirbtuvė 

OO. HALSTED I 
Kampas 84th Street 

idos nuo 10 Iki 4; nuo 6 Ud 8
Sekmadienyje pagal sutarti.

Ofiso Tri. .... VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
•LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 M 8:00 vaL

Z Treėiad. ta Sekm. tik snsitariua

DR. P. ATKOČIONAS
, DANTISTAS
<1446 8. 49th Court, Cicere 
) Antradieniais, Ketvirtadieniais 
t ta Penktadieniais
VaL; 10-12 ryta. 2-6, 7-0 P. M 
U47 S. Halsted St, Chlcage

/ lr _ __
VaL: nuo 3 p.p, Ud 8 ystasre

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiao TeL LAFayette 3Ž10
Bes. Tri. LAFayetts 0094 

Jeigu Nestafliepiaina— 
Baakfts: KEDria 3866

VALANDO8:
Plrnv, Antr., Ketvir. 6 Od 9 vak.; 
x/Penktad. 8:30 Od 9:30 vak.

fteštad. 6 vaL OI 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Gootha



Trečiadienis, birž 7 d., lfK4 
e===. , ' . afcįttaaįasi

*CLASSIFIED AND "HELP WANTED" A
VYRAI IR MOTERYS

fcr
—

ING*

[ “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

197 No. Dearbora Street 
Tel. RANdolpti «488-»48*

] H EI. P WANTED — VYRAI HELP* WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOtERYB REAL estate for sale VYRAI IR MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Oommlssion no- 

statymal reikalauja kati daugu- 
mas darbininkų turi Jslgyti Pa- 
lluosavlmo Kaštą (statėmcnt of 
avallabllity) nuo dabartines dar
bo Jstalroa — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
eisiant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinki! ar Jūs galit gauti 
ir ar Jums reikalinga paliuosa- 
vlmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

Reikia Vaikinų
65c J VAL. 

PRADEDANT
Prie abelnų dirbtuvės darbų.

JOKIO PATYRIMO 
NEREIKIA 

KARO DARBAI
Puiki proga jsidirbimo. Atsišau- 
kit prisirengę stoti prie darbo.

Jukes 8č Shafer, Ine.
401 N. Leavitt St

REIKIA MEDŽIO 
BAKSŲ IŠDIRBEJŲ

PATYRUSIŲ 
RIP-SAWYERS IR 

MACHINE NAILERS 
TAIPGI VAIKINŲ

Pastovūs ir svarbūs darbai, 
aukščiausia mokestis.
CENTURY BOX CO. 
2412 W. Cermak Rd.

HEI.P WANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVĖJŲ—HOU8EMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Oflsan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6849 Sherldan Road

MALIAVOTOJŲ IR 
DEKORATORIŲ 

UNION
SAUKIT BAYPORT 2811 
HONNING fc CARLSON 

8251 STONY ISLAND AVĖ.
REIKIA VYRŲ
Nuo 45 iki 65 Metų

Patyrimo nereikia, pastovūs darbai. 
Proga viršlaikio, gera mokestis. 

Atsišaukite.
STANDARD ELSMERE 

GRANITE CO.
* 1756 N. Spaulding Avė.

REIKIA

DIRBTUVES VYRŲ
Pagelbininkų kurie nori pastovių 
darbų. 8 iki 10 vai. viršlaikio į 
savaitę. Pradinė rata 75c j vai. 

su reguliariu pakėlimu.

REMPECO.
340 N. SACRAMENTO BLVD.

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE 

Dirbti prie aluminum raštinga. 
Mes mokam laike mokinimo. 

100% KARO DARBAI 
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 

ryto iki 5 pd. arba šeštad. 
iki 12 pietų.

’ 2742 W. 36th PLACE 
VYRŲ

Patyrimo nereikia — Abelnl dirb
tuves darbai — 70c Iki 80c į vai. 
pradedant. 5 dienos J savaitę, šeš
tad. Ir Sekmad. dirbti nereikia.

FARLEY MFG. CO.
2650 Belden Avė.

LAIKRODININKŲ — aukštos rū
šies Pastovūs po karo darbai. Ge
riausia mokestis. — MERRIMAC 
WATCH CO„ 800 N. Clark.

SHEAR VYRŲ ir Paprastų Darbi
ninkų dirbti serap lron y arde. Ge
ra mokestis. Atsišauklt — 330 N. 
CALIFORNIA AVĖ.

SVARBIOJE KARO 

DIRBTUVĖJE
REIKIA

MAŠINŲ OPERATORIŲ 

ELEKTROS TROKŲ 

VAIRUOTOJŲ

STOCK VYRŲ 

PAPR. DARBININKŲ

Patyrimo nereikia. Ekstra bonal 
dirbant naktimis. Darbų randasi

prie visų šlftų.

BELDEN MFG. CO. 
4647 W. Wan Buren St

HELP WANTED — MOTERYS

Poliruotojų

ir Grinders 
PORTABLE ĮTAISYMAI

★ ★
85c i vai. laike mokinimo.

54 vai. i savaitę.
Puikios progos po karo tiems, ku
rie gali greitai išmokti. Stainless
plieno poliravimas.

JUST MFG. CO.
4618 W. 21st ST.

100% Karo Darbai
MODtL MAKERS 

BENCH HANDS
Geros Po 

Karo Progos

ADMIRAL
CORPORATION 

3815 Armitage Avė.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

SKELBKITĖS “DRAUGE"

MAŠINISTŲ
Alt around vyrų prie elose tolerance 
darbų. Svarbi pramonė, darbai die
nomis. 48 vai. J savaitę. Po karo 
progos.
AUSTENAL LABORATORIES 

5932 S. Wentworth

NAKTIMIS PORTERIŲ — Sekma
dieniais ir šeštad. dirbti nereikia. 
Atn,šaukit prie Timekeeper. EITEL 
RESTAURANT, 130 S. Clark St.

UPHOLSTERERS REIKIA 
$80 Iki $100 1 savaitę. Geros darbo 
sąlygos. Darbas per ištisus metus. 
Atsišauklt J . WIGGINS, 7931 So. 
Halsted St.

PAPR. DARBININKŲ
GERA MOKESTIS

Geros valandos, pastovūs darbai. 
100% karo darbai. Atsišauklt.
DE VRY CORPORATION

1111 Armitage Avė.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
s DUOKITE JĮ KITIEMS

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Salei
★ For RentI
★ For Help 1
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL A N A D-T AKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUAHIAH-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM
*********

VYRUI
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis

. Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
1 3501 W. POTOMAC

MERGINŲ
MOTERŲ

★ ★
Mums reikia dirbtuves 
darbininkų dieniniui ir 

naktiniui šiftui.

★
10% BONAI 

MOKAMA UŽ VISUS 
NAKTIMIS DARBUS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodamai 

Valgis dykai.

Amžius 20 11d 66 metų.

Dienon, vakarais ar naktfntala 
valandoaato 
AtsUankK

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Merginų ir Moterų
INSPEKTAVIMO DARBAI 

PATYRIMO NEREIKIA
Dienomis ar naktimis iiftaL 48 
vai. į savaitę. Automatiškas pa
kėlimas po 30 dienų. Šie yra la

bai svarbūs darbai. 
Atsišauklt tuojau.

Arnold Schwinn & Co.
1718 N. KILDARE

MR. MACINTYRE CAP 8OO9

TUOJAUS DARBAI DEL: 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ
CANTEEN DARBININKŲ

MERGINŲ 
MOTERŲ

Lngviems dirbtuvės darbams, prie 
popieros produktų. Patyrimo ne
reikia. 60c j valandą.

CAROLINE BURKE 
8908 Cottage Grove Avė.

PIRKĖJAMS

ATYDAI
Butaupyklt sau DAUG laiko Ir pini
gų įsigydami mūsų dldelj dykai su
telktą sąrašą TIKRŲ bargenų. Telę- 
fonuoklt, rašykit ar atsliankyktt mu- 
eų oflsan kur bus sutelkta greitas, 
mandagus Ir Inteligentiškas patar
navimas.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.
TEL.—CICERO 463 

VADOVAITJAM GREITU 
PARDAVIMU

29 METAI KAIP RE AL E8TATE 
BIZNYJE.

PARSIDUODA — 4 fletų mūro na
mas susidedąntis iš 4 kumb. apart- 
ment»x 60 pšdų loto platumas, pri
einama kaina. 4403 S. ALRANY.

HELP AN*TED — MOTERYS

PRECISION INSPECTORS 
MAŠINOMS OPERATORIŲ

Lengvi malonūs darbai mo
derniškoje dirbtuvėje. Atsi
gaukit nuo 8:30 iki 5 pp.

MINNEAPOLIS

HONEYWELL
4737 W. Division

REIKIA — MOTERŲ VALYTOJŲ 
IR ŠLAVĖJŲ. ATSIŠAUKIT SUPE
RINTENDENTO OIFISAN. MAN
HATTAN BITILDING. 431 S. DEAR- 
BORN STREET.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
PIRKITE KARO BONUS

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge*.

VYRAI IR MOTERYS

• r '

MEN
tWWOMEN

NO EXPERIENCE REQUIRED 

FULL OR PART TIME

★ * ★ .
FACTORY 18 to 59 years old 
OFFICE — 16 to 45 years old

F T«* « * ' * i* i • * J "VI *

MES JUS IŠMOKINSIM

Matykit Mr. Danicek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.
8 RYTO IKI 4:80 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. CICERO
MERGINŲ — patyrusių prie su
rinkimo. įdėjimo J vokus Ir pasiun
timo. Dienomis ir naktimis darbai. 
KIER LETTER CO., 731 Flymouth 
Ct.

TARNAIČIŲ — aukščiausia mokes
tis, pilnam ar daliniam laikui, Ne- 
aprihoto amžiaus. «02« IVINTHROP 
AVĖ., LONgbrach 84M.

BILLER
FOR

Moon-Hopkins 

Billing Machine

EXCELLENT OPPORTUNITY 
PERMANENT POSITION 
PLEASANT WORKING

CONDITIONS

(Located oposite Chicago and 
Northwestem Depot).

Tel.: FRAnklin 7272 

114 N. CLINTON ST.
REIKTA PATYRUSIOS MATRA 
RAMS TICK SnTVfiJOS. ATHIAAU- 
KIT — CHICAGO MATTRESS OO., 
1500 W. ROOSEVELT RD.

Dišių Plovėjų 

Puodų Plovėjų 

Bus Boys
TAIPGI VISOKIŲ 

DARBININKŲ VTRTUVfcJE
Pilnam ar daliniui laikui. Gera 

mokestis. Valgis prtskaitoma. 
Matykit Mr. Nolan (Cbief 8teward)

DRAKE HOTEL 
140 E. W ai to n

OPERATORIŲ

Flatlock — Merrow — Metropoli
tan Bindens — ir Elastic. Taipgi 
merginų inspektuoti kūdikių drapa
nėles. Uždirbsit tarp $40 ir $60 | 
savaitę. Laikas ir puaš uf viršlaik).

APCO MFG. CO.
310 S. GREEN 3rd FLOOR

VYRAI Ut MOTERYS

Dženitorių 

Ir Dženitorkų
RANDASI KELETĄ GERŲ 

PASTOVIŲ DARBŲ

PATYRUSIŲ
PAGEIDAUJA

CHICAGO
TITLE & TRUST CO.
69 W. VVASHINGTON

PIRKITE KARO BONUS'

hallicrafters
radio

four times winner

ARMY-NAVY "E"
/ • r* ■ •

100% War Produetion

REIKALAUJA 
MOTERŲ IR MERGINŲ
Prie malonių lengvų dirbtuvės 

darbų
MES IŠMOKINSIM JUS

Ir mokėsim pilną ratą laike mo
kinimo. Nėra piece work, regu- 

liaris pakėlimas.
SAVA CAFETERIJA 
HOSPITALIZACIJA 

IR APDRAUDA 
APMOKAMOS ATOSTOGOS

★ ★
YRA TAIPGI NEKURIU 

DARBŲ
VYRAMS IR VAIKINAMS

the hallicrafters co.
2611 INDIANA AVĖ.

Platinkite “Draugą”.

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes Kmoktasim jus. 

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, m.

Imkite Douglas Park “L” iki Durų

VYRŲ-MOTERŲ 
VAIKINŲ —MERGINŲ

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBftKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHRRS

’ ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ

ELECTRICAL TESTERS
★ ★ ★

Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar ir po karo. Atalšauklt.

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOUBN AVĖ. ar 1850 8. K08TNER AVĖ.

Large manufacturer of Communications eąuipment 
now doing war Worfe haR 150 openings for the 

following types of tfohk:

* ★

FACTORY "
LABORERS 1

PUNCH PRESS OPERATORS
DRILL PRESS OPERATORS 

ELECTRIC ASSEMBLERS 
COIL VVINDERS 
STOCK CLERKS 

SHIPPING ROOM HELPERS 
PAINT SPRAYERS 

JANTTORS
t

TRUCKERS

★ ★

OFFICE
TIME CLERKS 
FILE CLERKS 

TYPISTS
STENOGRAPHERS 

SECRET ARIES
COMPTOMETER OPERATORS 

PRODUCTION CHASERS
f ♦ • • . ' .

BLUE PRINT MACHINE OPERATORS 
MESSENGERS 
MAIL CLERKS

Excellent Worklng Conditions 
Paid Vacation Plan 

Company Operated Cafeteria
Group Hospitalization Plan 
Group Life Insurance Plan

Siek Benefit Plan 

x ★ ★ ★

AUTOMATIC ELECTRIC CO. 

1019 W. Van Buren St.
Mondays thtough Satnrdays 

8:15 a. m. to 5:00 p. m.

MM.

VYRAI IR MOTERYS

SCREW MACHINE
OPERATORIŲ

Aukščiausia rota ir bonal. Dienomis 
ar naktimis, patogios darbo šąly- 
goa. Mes Išmoklnsim. Senai įsteigta 
pramone.

PAASCHE AIRBRUSH OO. 
1909 Divereey

TARMAJOIU IR VALYTOJŲ
Patyrusių. $87.10 | mšnas| 
Pilnam ar dalintam laikui 

Krotpldtes pHa HooMkMper.
iDOrVATIR BRACH HOTHL 

HA

Dėk visas pastangas, ka 
Lietuva vėl būty neprikiši 
soma valstybė.

Galybę galima nusipirk 
vien tiktai gyvybe.

Pirkite tose krautuvės* 
kurios skelbiasi “Drange”.

Paragink savo pažjsti 
mus, kad jie užsisakyt 
“Drangą”.

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis i 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
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DTENRAftTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS
7 • THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2884 South Oaldey Ave. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundaye,

___ by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 8c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGASi
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *.i............................................................................. $7.00
Pusei metų ...-...........................................-................. 4.00
Trims mėnesiams .............................................................. 2.00
Dviem mčnesiams . ............................................................ 1.50

i Vienam mėnesiui ........................................................................ 75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ................................................................................ $6.00
Pusei metų .......................................................................... 3.50
Tytms mėnesiams ................................................................ 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui .............................................  75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštu negrąžiname, Jei neprašo
ma Ui padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Cla» Mattgr Marcb 31, 1916 at Chicago, III. 
Uader the Act of March 3. 1879.

Karaliui Viktorui abdikavus *
Italijos karalius Viktoras Emmanuelis III išlaikė sa

vo žedį. Prieš keletą mėnesių jis pažadėjo savo sostą 
užleisti savo sūnui princui Umberto, kai Roma bus iš
laisvinta. Amerikos armija, gen. Clark vadovaujama, 
praėjusį sekmadienį užėmė Amžinąjį Miestą. Daug kas 
laukė, ar karalius Emmanuelis išpildys savo pažadą, ar 
ne.. Išpildė. Jis abdikavo. Italijos sostą užleido princui 
Umbertui.

Karalius Emmanuelis yra 74 metų amžiaus. Italijos 
sostą jis užėmė 1900 metais. Jo karaliavimo metu Ita
lija daug audrų pergyveno. Pirmasis pasaulio karas, 
fašizmo laikai, fašistų vado Muštinio parsidavimas 
Hitleriui, karas prieš Etiopiją, įsitraukimas į antrąjį 
pasaulio karą, pagaliau sąjungininkų invazija Italijon, 
nusikratymas Mussolinio ir besąlyginis pasidavimas są
jungininkams. Tiesa, karalius Viktoras nevaidino pir
maeilės rolės fašistų rėžime, tačiau daug kas jį kaltino, 
kad jis vis tik nemažai padėjo Mussoliniui ir jo juod- 
marškiniams fašistams įsigalėti. Todėl , jo abdikavi- 
mas daug padės italų tautai atstatyti vieningumą ir 
sudaryti tokią vyriausybę išlaisvintoj Italijoj, kokios 
norės žmonių dauguma.

Gražiausiu gamtos pasi-
Naujasis Italijos karalius Umberto yra gimęs 1904 puošimo metu mirties ange

lu. Vedė Belgijos princesę 1930 m. Italijai gyvenant įas apgaubė Nekalto Prasi- 
sukrė.imą po sukrėtimo, naujasis karalius turėjo pro
gos įgyti daug patyrimo. Ir, dėl to, jei mokės tuo pa
sinaudoti, jei sugebės patenkinti Italijos žmonių peli
tinius, ekonominius ir socialinius reikalavimus, turės
progos įsigyti pasitikėjimą ir pagarbą. Bet, ar po šio simirė. Dievas jį pasišaukė, 
karo Italijos žmonės matys reikalą palaikyti monar- kad suteikti užmokesnį už 
chiją, ar steigs demokratinę santvarką be karaliaus, jo ne visiems žinomus lab- 
tai daug pareis nuo to, kokie vėjai papūs visoj Euro- daringus darbus

džiai, atstovaujantieji visoms politiniai visuomeninėms 
krašto tendencijoms, papildomi anksčiau veikusį Vyr. 
Lietuvos Komitetą, kuris vadovaus lietuvių tautos pas
tangoms ir kovai dėl nepriklausomybės ir sieks kuo 
didžiausio tos kovos sklandumo ir darnumo.

Kartu su visa lietuviškąją visuomene reikšdami dide
lį pasitenkinimą dėl taip svarbaus Lietuvos nepriklau
somybės atstatymui akto, kviečiame lietuvių tautą rem
ti Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pastangas ir 
elgtis bei veikti pagal autoritetingus jo nurodymus.” 
Lietuvos valstybę, yra suprantamas, valstybiniu mastu 
net naudingas, neiškrypstąs iš valstybiškumo ribų at
skirų politinių vienetų pažiūrų į ateities Lietuvos val
stybinę santvarką, ūkio 'ir socialinę krašto struktūrą 
skirtumas, išryškinantis lietuviškųjų gyvenimo kelių 
beieškančius socialpolitinius visuomenės sugrupavimus. 
Tauta betgi .turi teisę reikalauti, kad sunkiu okupaci
niu metu jos laisvės kovos veiksniai būtų pilnai koor
dinuoti ir apjungti vienoje centralizuotoje politinėje 
vadovybėje.

A. a. kun. J. Statkų 
prisiminus

Istoriškai valandai išmušus
INVAZIJA

Nacių pavergtos Europos tautos sulaukė seniai lau
kiamos valandos, didžiosios, istoriškosios valandos. Va
kar anksti rytą pradėta sėkminga invazija į šiaurinę 
Prancūziją. Sąjungininkų karo jėges įvairiomis susi
siekimo priemonėmis iš kelių punktų įsiveržė kontinen
tinei! Europon ir nesulaikomai eina į priekį. Jau už
imta keli svarbūs uostiai, per kuriuos sąjungininkai 
gali pristatyti į Prancūzijos frontą kariuomenę, tan
kus, visokios rūšies ginklus ir amuniciją. Jau paimta 
ir lėktuvų laukas, iš kurio sąjungininkai netrukus dar 
sėkmingiau galės daužyti nacių pozicijas ir skinti ke
lius greitesniam sąjungininkų armijų žygiavimui Ber
lyno link.

PERLAUŽTA APSIGYNIMO SIENA

Vokiečiai per keletą metų stiprino Europos pakraš
čių gynimą. Geležies ir konkryto sienomis jie buvo ap
sistatę. Nacių propagandistai norėjo įtikinti pasaulį, 
kad jokia jėga nepajėgs tų sienų sugriauti, ne3, tarp 
kitko, jas saugo pragariškos kanuolės ir kiti pabūklai. 
Tačiau sąjungininkai keliose vietose tą “nesugriauna
mą sieną” sudaužė ir atviruose Prancūzijos laukuose 
pliekia nacių kailį. Kitcj pusėj vokiečių armijų linijų 
u ūgių ir amerikiečių parašutistai veikia, ardydami na
cių susisiekimo priemones. Prancūzų patriotai, kurie 
s'apta organizavosi, šiuo momentu, be abejonės, vik
riai bendradarbiauja su sąjungininkų parašutistais. 
KLAUSO GEN. EISENHOWERIO ŽODŽIO

Gen. Petain, Hitlerio pastumdėlis, prabilo į prancū
zus, ragindamas juos nesidėti su invazijos jėgomis. Ta
čiau nacių pavergti prancūzai jo halso neklauso. Jie 
k aušo generalissimo Eisenhowerio, vyriausiojo invazi
jos vado, balso, nes žino, kad jo žodis ir jo žygis pran
cūzų tautai neša išlaisvinimą. Jo žygis neša išlaisvi
nimą visoms pavergtoms tautoms Europoje, taip pat 
ir mūsų tėvų kraštui — Lietuvai. Todėl, netenku abe
joti, kad visos nacių okupuotos tautos tikrai džiaugs
mingai sutiko žinią apie invaziją ir yra prisirengusios 
aukotis, kad visais galimumais padėti žygiuojančiai 
sąjungininkų kariuomenei.
DIRBKIME, AUKOKIME IR MELSKIMĖS

Galimas dalykas, kad netrukus ir daugiau sensacin
gų žinių s'Jfeilauksime. Laukiama didelio sąjūdžio Bal
kanuose. Rusijos kariuomenė yra prisirengusį didelei 
ofensyvai. Gen. Clark armijos, užėmusios Romą, sėk
mingai eina šiaurės link. Britų ir Kanados jėgos taip 
pat daro didelę pažangą Italijos fronte. Invazija Pran
cūzijon yra dideliu akstinu visuose kituose frontuose 
kariaujantiems sąjungininkų kariams.

Tad, jau pradėti didieji ir lemiantieji žygiai išlais
vinti pavergtą ir per daug melų terorizuojamą Europą. 
Mūsų visų pareiga yra padidinti savo darbus namų fron
te, gausiau pirkti U. S. karo bonus, karščiau melstis, 
kad Dievas laimintų invazijos žygius, kad saugotų mū
sų vyrus, kad atneštų greitesnę Amerikos ir sąjungi
ninkų pergalę ir kenčiančių tautų išlaisvinimą.

dėjimo Panelės šv. parapiją. 
Lyg piršto pakėlimu paskli
do žinia po visas kolonijas, 
kad kun. Jonas Statkus pa

kabinti, bet meta ant grin
dų ir skubinas prie senelės, 
kad suteikti paguodą ir su
raminti.

Pabaigęs apeigas atsisu
kęs į moterėles prašo jų ne-
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apleisti ligonės. Sako, Die
vas ypatingu būdu atmokės 
už ištiesimą rankos varg
šams. Ir jis pats senutei pa
liko gausią auką ir dažnai 
ją lankė. Jo žodžiai nenuėjo 
veltui: kaiminkų globojama 
senelė mirtį sutiko ramiai.

Jis dažnai išsireikšdavo, 
kad jo motinėlė prieš mirtį 
ištarė septynis žodžius, ku
riuos jis įsidėjo širdin ir 
visados laikys. Matyt, kad 
įskiepijo į jo jautrią širdį 
meilę ir palinkimą neapleis
ti vargšų.

Todėl ir šiandien aiškiau
siai visi prisimena a. a. kun. 
J. Statkaus greitą visiems 
pagalbą. Ir jaunimas ir su
augęs nepamirš jo gailes
tingos rankos. Nors a. a. ku
nigas J. Statkus nebuvo pri
sirišęs prie veikimo, bet jis 
pasirinko ramų, niekam ne
žinomą darbą, rodyti gerą 

(Nukelta į 5 pusi.)

A*

DABAR

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

POJ-
★

Lietuvos padangėje
Slaptosios spaudos balsai:

. Tovnoflakiečiai jau šešta
dienį viens nuo kito sužino
jo apie a. a. kun. J. Stat
kaus mirtį. Sekmadienį baž
nyčioje daugelis meldėsi už 
velionio sielą.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rfiiies 
Namą Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis) 

Atvykite i mfisą jardą Ir apžiūrėkite star
ką Ir ankštą rflSJ LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, višką, skiepą ir fletą. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kasliųk perstatymo namą.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto atsišau
kimą į lietuvių tautą, paskelbtą “Laisvės Kovotojo” Nr.
21 š. m. vasario 16 d. proga, jau skaitėme. Ryšium su nant asistentu Šv. Kryžiaus 
tuo “Laisvės Kovotojas ’ ten pat duoda tokį paaiški- parapijoje, prie gerojo a. a.
nimą apie VLIK: kleb. kun. A. Skripkaus, te-

“ Talpinant šiame vasario 16-tosios numeryje Vyriau- jęO patirti ir niekados neuž
stojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto deklaraciją, mums mirštamą a. a. kun J. Stat- 
tenka maloni pareiga tarti keletą žodžių dėl šio taip kaus gerą širdį. Mažyčiai~ ’ 
svarbaus ir reikšmingo mūsų laisvės ir nepriklausomy- vaikučiai, seneliai, o labiau- 
bės atstatymui įvykio. • šiai vargšai žmonės visados

Lietuvių tautoje, skaudžiai iškankintoje šio žiauraus gaudavo aukų, nežiūrint kad 
karo pasėkoje vykusiu pirmiau baisios bolševikinės, vė- ir paskutinis j,o skatikas bu
liau vokiečių okupacijos noras ir pasiryžimas laisvam, v0- Ligonius lankydavo ir 
nepriklausomam gyvenimui vis ryškėja ir tvirtėja. Tau- gausiai sušelpdavo, 
tos pastangoms laisvės kovoje vadovauja politiniai or- Sykį buvo toks įvykis: 
ganizuota ir sudrausminta visuomenės dalis — politi- tapo pašauktas prie vienos 
nės srovės ir laisvės kovos sąjūdžiai, kurių veikimo genutės vargšės, kuri gyve- 
išdavoje visos tautos mintis yra disciplinuota ir nu- n0 viena skiepe. Neturėjo 
kreipta į, vieną tikslą — Nepriklausomos Lietuves at- nei stalo, nei kėdžių, vien 
kūrimą. Siekiant atstatyti nepriklausomą demokratinę dėžės užėmė jų vietas. Vie-

Detaliau nesigilinant į istorinę tokių pastangų, už- toj lovos, buvo matracas ant 
trukusių ilgesni laiką, pusę, su pasitenkinimu tenka grindų. Apleista, skurdi bu- 
sveikinti minėtą VLIK-to deklaracijos paskelbimą, kaip vo vieta. Susirinko moterė- 
vyriausios krašto politinės vadovybės sudarymo oficia- lių. štai, pasirodo ir a. a. 
lų aktą. Visus lietuvius vienijantis tikslas ir gera lie- kun. J. Statkus su paskuti- 
tuviškoji valia privedė ilgokai trukusias derybas prie niais sakramentais. Nusivil
to, kad visos politinės srovės ir laisvės kovos sąju- ko paltą ir nežiūri kur pa-

Per daug metų jam bū-

BAIGIA IŠVALYTI MIESTĄ NUO NACIŲ

■» ■F " ;; J.“"-'-'- —jk ; • *r "..

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 
STANLEY LITVVTNAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
.-r SALfeŠMAtfAl

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Sprlngslninl 
Ma trasai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų į 
senas setas 
armatrasas , 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas. ‘

J*

Studio Ooucb

Ant visko sataapysite 26% 

per VASARIO ir KOVO mėn

Telefonas SEELEY 8760

, t* .

i

O m

1

.L *aSSž
T

Pasitraukdami vokiečiai iš Romos vis tik rodė šiokio-tokio pasipriešinimo Amerikos 
Penktosios Armijos daliniams, kurie tačiau greit miestą apvalė nuo nacių. Ši nuotrau
ka iš Romos miesto. Kairėje matosi degantis nacių tankas. (Signal Corps radio tele
photo; Acme-Draugas)

/

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2314 ĮVEST ROOSEVELT ROAD
—J

f %GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų. ,

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

£
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Veikėjų jubiliejaus 
atgarsiai

Bridgeport. — Gegužės 25 
d. Jurgis ir Julija Pūkeliai,

> gyveną 7334 So. Lowe Avė., 
minėjo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Tą dieną 
Šv. Jurgio bažnyčioje rytą 
pralotas M. Krušas, kuris 
prieš 25 metus surišo mo
terystės ryšiu, atlaikė šv. 
Mišias jubiliatų intencija ir

>. suteikė palaiminimą. Bažny
čioje buvo daug jubiliatų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Po pamaldų jubiliatų na
muose buvo pusryčiai.

Pietums atvyko pralotas 
M. Krušas, kun. S. Lukošius, 
kun. Gaučias, kun. J. Pruns- 
kis, giminėą ir pažįstami if 

^kitų kolonijų.
Pirmiausiai pralotas nu

švietė jubiliatų pavyzdingą 
gyvenimą, jų pasišventimą 

. parapijos, draugijų ir visuo
menės darbuose; rėmime kul 
tūrinių įstaigų stambiomis 
aukomis, palaikyme katali
kiškos spaudos ir t.t. Pažy
mėjo, kad Julija Pukelienė 

* (Stankiūtė) visuomet buvo 
pamaldi ir pavyzdinga mo
kinė, kada lankė parapijos 
mokyklą, o dabar yra pa
vyzdinga motina, kuri pildo 
savo užduotį ir kantri savo 
šeimos auklėjime. Džiaugė
si, kad turi progos dalyvau
ti sidabriniame jubiliejuj ir

► linkėjo Dievo palaimos su
laukti auksinio jubiliejaus.

Moterų Sąjungos vardu 
sveikino M. Paukštienė, R. 
Mazeliauskienė; Šv. PrartCiš- 
kaus Vienuolyno Rėmėjų 
Chicago apskrities vardu A. 
Snarskienė ir įteikė dovaną, 

k šv. Onos dr-jos vardu — 
Kvietkienė, Gaidamavičienė, 
A. Leščinskienė, Šv. Kazi
miero sesutės ir kiti artimi 

- giminės. Jubiliatams įteikta 
daug dovanų ir sveikinimų 
laiškais.

Per vakarienę taipogi at
silankė daugiau svečių iš ki

> ••
A. a. kun. J. Statkus

(Atkelta iš 4 pusi.)
širdį, kurios daugelis, net 
šimtai, niekados neužmirš.

Įšventintas kunigu buvo 
sveikas ir stiprus, bet dar
buojantis savo paskyrime j- 
gavo nervų ligą, kurią per 
visą laiką nešiojo iki pas
kutinės valandos.

Dievas jį pasišaukė, kad 
atlyginus jam už jo gerą 
širdį vargšams, mažyčiams, 
kuriuos jis mylėjo.

Amžiną atilsį kun. J. Stat
kui. žinomas

tų kolonijų, kur viai tap< 
maloniai priimti ir vaišina
mi. Per visą dieną ir vaka
rą girdėjosi sveikinimai ir 
skambėjo lietuviškos dainos 

J. ir J. Pūkeliams ir jų 
šeimai linkime sveikatos su
laukti auksinio jubiliejaus.

Rap.

Pirmas tos rūšies 
piknikas

Lietuvos Vaizbos Butas 
(Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois) ren
gia “Victory Day” piknikų 
sekmadienį, rugpiūčio 27 d 
Liberty darže, prie 83rd ii 
Willow Springs Rd.

Šiame piknike bus lietu
vių jaunuolių kalbėjimo “Dėl 
ko lietuviai jaunuoliai-ės 
privalo stot į pramonę-biz- 
nį” tema kontestas.

Registruotis reikia tuojau, 
ir ne vėliau kaip birželio 14 j 
dieną, pas pikniko rengimo į 
pirmininką, Stanley Bialze- 
kas, 4030 Archer Avė.

Prisirengimo konteetas 
bus birželio 16 dieną, 7:30 
vai. vakare, Darius-Girėnaa 
name, 4416 So. Western Av.

Kontestas bus anglų kal
ba.

Laimėjusiems , dovanos: 
$25.00 War Bond, $10.00 ii 
$5.00 vertės War Stamps.

Tai yra geros dovanos ui 
trijų minutų kalbą. Regis- 
trantai, turi priduoti sav s1 
vardus, adresus, šmžių ir ko 

į kią mokyklą lanko.
Wm. Sebaltian, 

Publicity Chairman

KOTRINA KUBILIENE 

(po tėvais lšndrikaitė)

Gyv. 6500 8. Wa«htenaw A- 
vtnue, tel. GROvehiU 3729.

Mirė birž. 5 d., 1944 m.,
12:30 vai popiet, sulaukua pu- 
eės amilauB.

Gimus Lietuvoje. Kilo U 
Telšių apskr., Trlmiesėdšlo pa
rapijos, Narlndalčlų kaimo. A- 
merlkoje išgyveno »0 metua

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Povilų; ‘sūnų S 2/c Po
vilų (U. 8. Navy); j brolius 
Antanų lr Jo moterj Petronėlę 
ir jų dukterį Irene, Stanislovų 
ir jo moterj lr Jų šeimų; ir 
daug kitų giminių, draugų lr 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
seseris, švogerį ir motinų.

Velione 'priklausė prie Chi
cagos Lietuvių ir Lietuvos O- 
kinlnko draugijų.

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioj. 6812 So. 
IVestern Avė. Laidotuvės J- 
vyka penktad., birželio 9 d.

Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta j Gimimo Šven
čiausios Paneles Marijos par. 
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielų. Po pamaldų bua nulydė
ta J Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvtetčlame visus 
gimines, draugus lr pažjstamus 
dalyvauti šiooe laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Bro
liai, Brolienės*, Jų šeimos lr 
visos kitos Giminė*. _

Laid. direkt. — Antanas B. 
Petkus tel. GRO. 0142.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Kiekvienas padorus žmo
gus myM savo tėvų kraštą.

Pirkite kari) bonus.

Skelbkitėa “Drauge”

AMELIJA WOLBAS
(po pirmu vyru UaltiuUcuė 

po tėvais Gagalaitė)

Gyveno 4348 S. Waahtenaw av.
Mirė birž. 6 d. 1944, 1:26 

vai. ryte, sulaukus pusės ami.
Gimė IJetuvoJe. Kilo lš Kre

tingos apskr., Kartenos parap., 
Kutuplenų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 82 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Jonų, dukterį Anne Stlr- 
bls lr žentų Altnt. 2 sūnus lst 
Lieut. Antanų (U. 8. Army Air 
Force) lr Corp. Medard (U. 
S. Army Air Force), podukrę 
Evelyn Wolbas. 3 pusbrolius: 
RutbJ Ir Jo šeimų, Pranciškų 
SaselskJ ir Jo šeimų ir Ignacų 
Saselsk), lr daug kitų gimi
nių, draugų lr pažįstamų. Lie
tuvoje paliko 3 seseria lr 
pusbroli kun. RutbJ.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė

Laidotuves Jvyks penktad.. 
birž. 9 d. Iš koplyčios 8:20 vai. 
Tyto bus atlydėta J Nekalto 
Prasld. ftvč. Pan, .Marijos pa
rap. bažnyčių, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta J Sv. Kazimiero kapi
ne*,.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vvrns, Duktė, Sū
nai, Žentas, Podukrę, Pusbro
liai ir Giminė*.

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis, Tel. Laf. OT27.

EXTRA1 EXTRA1

Lietu v Ūkas 
N. KANTER 
savlnlnka*. 
žydukas —

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainytas 
vardas tr 
adresas.

MONABCH LIUUOR
3529 So. Halsted St

Phone YARDS <064

ONA BUDRAITIENE
Gyveno: 6631 8. FairfMd

Avė.
Mirė birželio 4 d., 1944 m., 

4:46 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Jurbarko parapijos. Amerikoje 
išgyveno 34 metua

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukteyj Juzefų Temple lr žen
tų Walter; sūnų Vincentų lr 
marčių Rose lr daug kitų gi
minių, draugų lr pažjstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioj, 4330 So. 
California Avė. laidotuvėu J- 
vykg kietvlrtad.. birželio 8 d.
lš koplyčios 8:80 vai. ryto bus 
atlydėta J Gimimo šv. Panelės 
Marijos parap. bažnyčių, kurio
je Jvyks gedulingos pamaldos 
už velione,, sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta J šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sūnus, ten
tas, Marti ir Giminė,.

Laid. direkt. — .John F. Eu- 
delkls. tel. LAFayette 0727.

Statybai, Remontavtmul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKAJIMU

Panaudokite Progų Dabartinėms temoms 
Nuošimčio Baloms.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN
TEL.: CALUMET 4118 Jos- M. Mozarta, Snc’y.

UlS—, I—! i .1 11. 1 ' "■BBEBBB

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAU8OMI!

TAIKYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ugi SA 000.00 ap
drausti per Federal Savings and Lsgn In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

' SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE J.NTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patamavtmnj —

ASSOCIATION
8226 SO. HALSTED ST.

Susirinkimai
Bridgeport. — Šv. Onos 

dr-jos pusmetinis susirinki
mas įvyto sekmadienį, bir
želio 11 d., parapijos mažo
je salėj 1 vai. Narės malo
nėkite atsilankyti. Turime 
svarbių reikalų svarstymui.

Valdyba

Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų Chicago apskr. 
susirinkimas į.vyks ketvir
tadienį, birželio 8 d., M. Am 
butienės namuose, 3750 E

KAM BŪTI 
SERGANČIU?
MOKŲ PILNAS KOMBINACIJOS

,R S
SVEIKA*

TOS
IŠTYRIMAS

X-RAY 9VMKA $3
ui V i.k U

JOsų kOuas kada norą velkė 
normaliai- Duodant progai Jis 
vtl velki talpat. Spėllojantls 
darbas yra pavojinga Izykit 
»Į pilna nuo Kalvos Iki kojų 
X—ray fhioroscoplc IŠTYRIMU 
DABAR.

RHEUMATIZMO 
ARTHRITIS-NEURITIS 

LUMBAGO, PILĖS 
PROSTATE GLANDS

SKILVIO
Ligos Apleistos Gali Privesti Prie 
Ilgo Kentėjimo. Kam Nesužinoti 
Kame Priežaatis Dabar?

VARICUR 
INSTITUTE 

64 West Randolph St.
Ofiso Vai : Kasdien 9 ryto IkJ 8 vak. 
Sekmad Ir Sventad. 10 ryto Iki 1 pp.

merald Avė., 8 vai. vak. Sky
rių atstovės malonėkite at
silankyti. Turime prisireng
ti prie ižvažiavimo, kuris 
įvyks liepos 9 d., Dan Ryans 
Woods, Beverly Hills, 87th 
ir Western Avė. Valdyba

Bridgeport. — ARD 2-as 
skyrius yra nutaręs važiuo
ti birželio 11 d. į Ryans

PADRgONl:

MYKOLAS SURVILAS

kuris mirė geg. 31 d., 1944 m. 
ir tapo palaidotas birž. 3 d., o 
dabar Ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilęs ir ne- 
galėdaniuu atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jaVn pusk utinį pa
tarnavimų lr palydėjo jį J tų 
neišvengiamų amžinybės vietų.

Miee atmindami ir apgailė
dami jo prasišallnimų lš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva- 
sišklemu tėveliams kun. kleb. 
J. Paškauakui, kun. S. Pet
rauskui, kun. A. Zakarauskui, 
kun. Vi. Urbai ir kun. A. 
Deksniui, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielų 
ir kun. kleb. J. Paškauakui, 
kuris pasakė pritaikintų pa
mokslų.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame laid. dir.. Anta
nui B. Petkui, kuris savo geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo JJ J amžinas- 
ties vietų, 0 muma palengvi
no perkęsti nuliūdimų ir rū
pesčius. Dėkojame grabnešiams 
ŠV. Jurgio draugijos nariams 
iš Kankieikee, Ui. ir . visiems, 
kurie paguodė mus nuliūdimo 
valandoje lr pagalios, dėko
jame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
Vnylimas Mykolai, lai Visaga
lis Dievas suteikia ramybę ir 
atilsi.

Nuliūdę lieka: Dėdė, Dėdie
nė, Jų Duktė ir Žentas, Drau
gai ir Giminės.

PRANCIŠKUS STANISLOVAITIS
Gyveno: 1347 So. 48th Court, Cicero, Illinois.
Mirė birželio 5 d., 1944 m., 6:25 vai. vak., sulaukęs pu

sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. K»lo iš Šiaulių apskr., Joniškio parap.
Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterj Agniešką (po tėvais 

Kaikariutė); dukterj Suzaną ir žentą Kazimierą Shukis ir 
anūką Richard; sūnų Lieut. Bronislovą (U.S. army Air Corps) 
ir marčią Stefaniją; pusbrolius Pranciškų ir Karolį Stanislo- 
vaičius ir jų šeimas; pusseserę Viktoriją Zaveckienę ir jos 
šeimą; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų; o Lietu
voje paliko brolį Feliksą ir pusbrolį Pranciškų Andrejūną.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 1410 
So. 50th Avė., Cicero, Illinois.

Laidotu vės įvyks šeštad., birželio 10 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydžtąs į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sflnus, žentas, Marti, Anūkas, 
Pusbroliai, Pusseserė Ir visos kitos Giminės.

Laid. direktorius — Antanas B. Petkus, tel. Cicero 2109.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 5. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio bros WGESProgramai 
(1390 k.) 

Pirmadieniais lr Ketvlrtad. 
• vai. vak.

Woods, prie 87 ir So. West ui 25c. Piknikas bus links-
ern Avė. (vienas blokas 1 
rytus, paskui pasukti po de
šinei; vietos No. 25).

Trokas į pikniką išeis 
11:30 vai. ryto nuo Gudų 
krautuvės. Nuves ir parveš

mas.
Kviečiam visus svečius. 

Lauksim ir iš kitų parapijų 
Komisija

Platink “Draugą”.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

KREIPKITĖS PRIE 
TIESIOG IK SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMIK 
RANDASI PAS MUS 
PASIRINKIMUL

Gerbųuio Materiolo tr Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
kintama pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas tr Dirbtuvė:

VENETIAN

štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuve: 527 N. VVESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
IUSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicerof
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehUl 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagiu Ir 
Jūsų flnansidkam stoviai prieinamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietu vIų

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

1 r
ilk

[ f m v

■ JOF

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias

VISOM Miesto
Dalyse

MAŽEIKA
8619 LITUANICA AVĖ.

ĘVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—88

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 28rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5765 

PULLMAN 1278

L BUKAUSKAS
16821 SO. MICHIQAN A VE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVB.________ Phone YARP8 <968

J. UULEVICIUS
4348 BO. CALIFORNIA AVĖ. Phoae LAF. 8572

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 716 W. 18th STREET

Telephone VAROS 1419

L J. ZOLP
1«M WEST Mth 81. PhM. YABDS 070



as
Šiandien laidojamas

Iškilmingos gedulo pamaldos už a. a. 
kun. Jono Statkaus sielą

DALYVAUS CHICAGOS ARKIVYSKUPAS SAMU E L 
STRITCH PAMALDOSE

Vakar vakare a. a. kun. 
Jono Statkaus palaikai iš 
Šv. Panelės Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos 
klebonijos buvo atlydėti į 
bažnyčią, ir atlaikyta pa
maldos už jo sielą.

A. A. KUN. J. STATKUS
Šiandien įvyksta laidotu- n«- Komitetas telegrama pa-

vės. Pamaldos prasideda 10 
vai. iš ryto už a. a. kunigo 
Jono Statkaus sielą. Iškil
mingas gedulo šv. mišias 
laikys klebonas kun. Briška, 
jo asistentai, kun. Valuckis 
ir kun. Stankevičius, laikys 
šv. mišias prie šoninių alto
rių. Pamokslą sakys kun. A. 
Valančius.

Reikia riebalu
WASHINGTON. — Karo 

Informacijos ofisas birželio 
5 dieną pranešė, kad šiais 
metais reikia daugiau negu 
dvigubai vartotų riebalų, 
kaip buvo praeitais metais. 
Norima gauti šiais metais 
230,000,000 svarų vartotų 
riebalų iš šeimininkių virtu
vių. /j f

PIRKITE KARO BONUS

PIRMAS “Draugo1
J,
l<
N
I
K
A

ogo-ooo- ŠIAIS METAIS -ooo-ooo
Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

launiamęBERGM AN ’S Grove^.
Riverside, Illinois

Gamtos

Grožiu

Bergman’s

Grove

Daržas

Įrengtas

Moderniškais 

Įrengimais

Graži šokių

SalS

Valgykla 

, Gėrimų

Stovyklos

Suolai ir tt

Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
Šiais Metals “DRAUGO” Pirmame Piknike {vyks daug malonių suprfzų:— 
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdomus Programas — Žaidimų — Dainų 

—Muzikos Ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ IS ANK STO—Praleisti vieną iš linksmiausių 
dienų su savo šeima, kaimynais ir draugais ir tuo pačiu paremsite kata
likišką spaudą, kuri remia ir tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms,

| kliub&ms ir visai plačiajai visuomenei per ilgus metas.

Pamaldose dalyvaus Chi
cagos arkivyskupas Samuel 
Stritch, kuris pasakys pa
mokslą anglų kalba po šv. 
mišių.

Po pamaldų a. a. kun. J. 
Statkaus palaikai bus paly
dėti į šv. Kazimiero kapus.

Per visas dienas žmonės 
gausiai lankė a. a. kun. J. 
Statkaus palaikus, ir meldės 
už jo sielą.

Paskyrė tėvu
NEW YORK. — Naciona

linio Tėvo Dienos Komitetas 
birželio 5 dieną pranešė, kad 
jis paskyrė Lt. gen. Mark 
Clark, vadą penktos armi
jos šių metų tėvu, pripažįs
tant Romos paėmimą dviem 
savaitėm prieš nacionalinę 
Tėvo Dieną, birželio 18 die-

sveikino gen. Clark Romos 
paėmimu.

Pakilo pamaldos
Praeito antradienio ryte 

Chicaga gavo žinią, kad są
jungininkai pradėjo invazi
ją į Prancūziją. Chicagos 
motinų ir žmonų rankos bu
vo sudėtos maldai už savo 
sūnus ir vyrus, kad jų myli
mi asmenys kogreičiausia 
laimėtų šį baisų kąrą, kad: 
pavergti išvystų vėl laisvę.

Ne viena lietuvė motina 
meldės ne tik už Amerikos 
pergalę, bet ir Lietuvos iš
laisvinimą, už Lietuvos ne
priklausomybės atgavimą.

Lietuvių bažnyčiose pra
eitą antradienį kilo pamal
dos už Amerikos pergalę ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimą.

bftAtrflAS, emCAOO, tEtlNOI*

ROMOS GYVENTOJĄ! DŽIAUGSMU SUTINKA LAISVĘ NEŠANČIUS

Minios Romos gyventojų, susirinkusios istorinėj Šv. Petro katedros aikštėj, trykš
ta džiaugsmu žiūrėdamos j praeinančius Amerikos Penktosios Armijos dalinius. Ši 
nuotrauka padaryta iš kariuomenės automobilio. (Acme photo by Signal Corps radio- 
telephoto from Italy; Draugas)

Padėka už Romos išsaugojimą

Popiežius pasirodė miniai
SUSIRINKO DAUGIAU KAIP 250,000 ASMENŲ. 

POPIEŽIUS DAVĖ PALAIMINIMĄ

įvairios — {domios

...ŽINIOS
Prašo

Ko* Girdėt/ 
Chicagoje ♦

Popiežius Pijus XII pasi
rodė Šv. Petro balkone, bir
želio 5 dieną, 6 vai. vakare, 
kad padėkojus Dievui ir 
abiem kariaujančiom pu
sėm, kad Roma buvo apsau
gota nuo sugriovimo karui 
siaučiant. Daugiau kaip 
250,000 asmenų buvo šv. Pe
tro aikštėje.

Tai buvo trečias kartas 
birželio 5 dieną, kai popie
žius pasirodė džiūgaujančiai 
miniai. Jis du kartus buvo 
pasirodęs prie ofiso lango 
iš ryto, bet trečiasis popie
žiaus pasirodymas buvo iš
kilmingas, kuriuo parodė 
dėkingumą, kad Roma buvo 

| išgelbėta. Popiežius Pijus

J

XII pareiškė, kad mes turi
me būti dėkingi Dievui už 
malonę, kurią gavome.

JiB taip pat pareiškė pa
dėką abiem kariaujantiems, 
— sąjungininkams ir vokie
čiams, — kad paliko Romą 
nepaliestą, y

Popiežius žiūri į ateitį su 
nauja viltimi ir pasitikėji
mu.

Pareiškus padėką maldoje 
šv. Panelei Marijai, Šv. Pet
rui ir Povilui, Romos sar
gams, popiežius palaimino 
minią.

Vaizdas iš invazijos

Matė išlipant karius krante
Karo korespondentas Ri- 9-tos oro jėgos Marauder

chard C. Hottelet rašo, kad 
jis matęs sąjungininkų jė
gas išlipant Prancūzijoje, 
anksti antradienio ryte iš 
bombonešio. Pirmose keliose 
minutėse nebuvo sustabdy
mo, kai užpuolimo daliniai 
pasiekė krantą.

Aš stebėjau, rašo Richard 
C. Hottelet, pirmuosius iš
laipinimo laivelius, kai jie 
pasiekė krantą paskirtą mi
nutę H-valandos. Aš buvau

Iš karo frontų

Parašiutistų veikla užnugaryje
Amerikos par&šiutistai, — 

išstudijavę Sicilijoje ir Ita
lijoje kovos metodus, — bu
vo išlaipinti iš oro už Hitle
rio Atlantiko sienos, praeitą 
antradienį, kad sudavus 
smūgį vakaruose.

Apsiginklavę su ginklais 
beveik nuo primityviškųjų 
iki moderniškų, parašiutistų 
misija buvo suardyti ir de
moralizuoti vokiečių susisie
kimą viduje.

Pranešama, kad chicagie- 
tis lt. John Peters buvo pi

Chicagos mayoras Kelly 
prašo, kad visas miestas 
melstųsi už invazijos pasi
sekimą.

Paskelbė'
Gubernatorius Green pra

eitą pirmadienį paskelbė 
birželio 14 dieną kaipo Vė
liavos Dieną.

Anksti praeitą antradienį 
buvo areštuota Chicagoje 
60 asmenų, kurie gembleria- 
vo. . !

bombonešyje, skrendant 4,- 
500 pėdų aukštumoje, 20 
mailių nuo invazijos uosto.

Ką aš galėjau matyti, pir
mose keliose minutėse ne
buvo sustabdymo.

Aš praleidžiau pusvalan
dį virš priešo teritorijos. 
Mes skridom ir bombarda- 
vom kai kuriuos pakrantės 
įsistiprinimus.

Oras buvo geras. Sąjungi
ninkų karo laivai bombar
davo priešo pakrantę.

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2292 W. CERMAK RD....................Tel. CANal M7

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

lotu viename lėktuve, kuris 
buvo pirmame sųuadrone, 
kai parašiutistai buvo nu
leisti Prancūzijoje antradie
nį. 17 vyrų iš jo lėktuvo iš
šoko.

Už $120
Mrs. Isabella Seymour 

pranešė praeitą pirmadienį 
policijai, kad skurinis suit- 
casas, kurtame buvo rūbų 
už $120 vertės, buvo pavog
tas.

Privertė užsidėti 
kaklaraištį

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Teisėjas Emsley W. John
son, kuris prieš keletą mė
nesių atsisakė klausytis vie
nos moters liudijimo divor
sų byloje, kai ji dėvėjo vy
riškas kelnes, išleido naują 
parėdymą.

Teisėjas atsisakė išklau
syti advokato Howard Phil
lips vienoje byloje, kai jis 
atėjo į teismą be kaklaraiš
čio. Advokatas greitai išėjo 
ir atvyko į teismą užsidėjęs 
kaklaraištį.

Dalyvavo

Romos paėmime dalyvavo 
nemažas skaičius chicagie- 
čių vyrų, žinoma, jų skai
čiuje buvo ir lietuvių.

♦ * *
Mirtis gatvėje

Vienas vyras, turintis 
apie 44 metus, krito gatvėje, 
fronte 125 E.' 115th str., ir 
mirė, greičiausia nuo širdies 
atakos. Tai įvyko praeitą 
pirmadienį.

* * *

Siautė
Praeitą pirmadienį Chica

goje ir priep^iesčiuose siau
tė didelis vėjas.

* * *
Užmušė
Elias Lesko, 70 metų, 4110

Montgomery avė., buvo su- I suharmonizavęs daug lietu
viškų dainų, yra pareiškęs, 
kad už erukrovimą didelio 
lietuvių tautos kultūrinio lo
bio — dainų, didžiausia gar
bė priklauso kunigams: Juš
kevičiui, jo broliui, ir ki
tiems. Jie yra surinkę labai 
daug lietuviškų liaudies dai
nų ir užrašę taip, kaip kur 
buvo dainuojamos.

trenktas ir užmuštas troko, 
kuris buvo prikrautas gyvu
liais. Nelaimė įvyko praeitą 
pirmadienį.

♦ >(. *
Albert Sax, 847 E. 55th 

str., nusiskundė policijai, 
kad jo sporto paltas, už $16 
vertės, buvo pavogtas iš jo 
kambario.
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X Rūta šimutyte, redak

toriaus duktė, praėjusį pir
madienį baigus Šv. Kazimie
ro Akademiją, susilaukė nuo
širdžių sveikinimų iš savo 
giminių, tėvelių ir draugų.

X Red. L. Šimutis vakar 
išvyko porai dienų į Nevv 
York. Jis ten pakviestas mū 
sų visuomenės reikalais. Ta 
pačia proga žada atlankyti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
įsteigtą Liet Am. Informa
cijos Centrą. Grįš penkta 
dienį.

X Antanui Miliauskui, ži-. 
nomam Cicero milijonieriui, 
šį vakarą, birželio 7 d., Ci
cero Vardinių klubas daro 
surprizą jo vardadienio pro
ga. Nors šv. Antano šventė 
bus kitą savaitę, bet Vardi
nių klubas prisitaiko prie 
visų narių aplinkybių.

X Šv. Ritos aukštesnę mo* 
kyklą baigusiųjų akto die
na buvo vakar gražiomis iš
kilmėmis. Tarp baigusiųjų 
buvo ir žinomų veikėjų J. ir 
E. Mickeliūnų, 6747 S. Ar- 
tesiian Avė., sūnus Gilbertas 
ir Aušros Vartų parapijos 
varg. J. Brazaičio sūnus Ab
donas. Pastarojo dukrelė 
Loreta šįmet taip pat bai
gia Aušros Vartų parapijos 
pradžios mokyklą.

X Komp. Sarpalius, ku
ris, kiek tenka girdėti, turi
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