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VERŽIAMASI ARČIAU CHERBOURGO
Aliantai užėmė Sf. Mere Eglise;Naciai traukiasi iš Adrijos kranto

ROMA, birž. 9. — Vokiečių kariuomenė, kuri iki šiol 
saugojo Adrijos sektorj, pradėjo trauktis į šiaurę, kad 
išvengti apsupimo, tad sąjungininkai dabar žygiuoja pir
myn visu Italijos frontu, niuo jūros iki jūros.

Norėdami palaikyti kontaktą su bėgančiu priešu, penk
tos armijos kariai skuba į šiaurę ir šiaurryčius nuo Ro
mos, ir užėmė visą Bracciano ežero apylinkę, 35 mylias į 
šiaurę nuo Romos, bei Viterbo, Vetralla ir Tarąuinia. 
Pastarasis miestas randasi 35 mylias i šiaurvakarius nuo 
Romos, Italijos krante.

Amerikiečiai baigia 
išmušt Biak japonus

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, birž. 
9.—Amerikos tankai, arti
lerija ir karo laivai nuolat 
bombarduoja japonų dalinių 
likučius, kurie buvo sugauti 
urvuose ir kalno pašonėse j 
rytus nuo užimto Mokmer 
aerodromo, kur amerikiečiai 
randasi tik mylią nuo Boro- 
koe aerodromo.

Trečias tos salos aerodro
mas, Sorido, randasi dvi 
mylias į vakarus nuo Mok
mer.

Liberator bomberiai vėl 
puolė japonų laivus prie 
šiaurvakarinio' TOMJSs "Gvi
nėjos kranto, ir sužalojo di
deli kreiserį prie Waigeo sa
los, Sorong apylinkėje.

Japonu daliniai 
artėja prie Changsha
CHUNGKING, birž. 9. — 

Japonų daliniai iš šiaurės 
randasi tik pusaštuntos my
lios nuo Changsha. Genera- 
lissimo Chiang Kai-shek į- 
sakė to miesto gynėjams 
laikytis ir kiek galint kau
tis su priešu.

Spėjama, kad apie 70-80 
tūkstančių japonų karių va
rosi į tą Hunan provincijos 
sostinę.

Užgyrė kariaujančiu 
kariu algų pakėlimą

VVASHINGTON, birž. 9.—
Senato militarinis komitetas%
vienbalsiai užgyrė armijos 
įndorsuojamą bylių, kuriuo 
kariaujančių pėstininkų al
gos būtų ^pakeliamos $5 iki 
$10 mėnesiui.

Senatorius Tobey užgyrė 
šj bylių, vietoje savo, kuriuo 
jis siūlė duoti invazijos ka
riams 50 nuošimčių daugiau 
atlyginimo.

KALENDORIUS

Birželio 10 d.: Šv. Marga
rita; senovės: Kantrimas ir 
Vintgėla.

Birželio 11 d.: Antras 
Sekmad. po Sekminių, šv. 
Barnabas; senovės: Dainius 
ir Skirgėlė.

Birželio 12 d.: Šv. Jonas 
iš Fakundo; senovės: Uosis 
ir Rūta.

ORAS
Ūkanota. Būt, lietaus.

Kaina Sc

Padovanoti laivai 
gins Amerikas: FDR

WASHINGTON, birž. 9.— 
Laivyno sekretoriui Forres- 
tal pareiškus, kad dabartinė 
padėtis nurodo reikalą pa
vesti tam tikrus mažus lai
vus Pietų Amerikos valsty
bėm, Prez. Rooseveltas sakė 
toks žygis yra dalis bendro 
programo sustiprinti visų 
Amerikų apsigynimą.

SUOMIAI NEĮLEIDŽIA 
ŠVEDŲ LAIKRAŠČIO

STOKHOLMAS, birž. 9.—
Suomijos vyriausybė neap
ribotam laikui, uždraudė.Avė. Indi joja, beitai kariai, ku
dų laikraščio Svenska Pre3- 
sen skleidimą,, sakydama, 
kad jia esąs perdaug pro- 
sąjungininkiškas.

Unija prašo valdžių 
užimti Ward krautuvę
WASHINGTON, birž. 9 — 

CIO unijos vieneto preziden 
tas Samuel Wolchok prane
šė Atstovų buto komitetui, 
kuris investiguoja Prezi
dento teisę užimti Montgo
mery Ward krautuvę, kad 
jeigu ir vėl bus atsisakyta 
atnaujinti sutartį su unija, 
negali būti kitos išeities, 
kaip kad valdžiai iš naujo 
užimti krautuvę. -

Patiekė planu gelbėti 
grįžusius veteranus

NEW YORKAS, birž. 9. 
—Pulk. W. F. Rockwell, 
Pittsburgho ir Detroito pra
monininkas, šiandien nupie
šė planą palaikymui nuo
šimčio iš dabar daromo pel
no pokariniam gelbėjimui 
grįžusių veteranų ir nedir
bančių asmenų.

Juokdarys kalba apie 
. prancūzu neutralitetu

LONDONAS, birž. 9. — 
Paryžiaus radio pranešimu, 
Marcei Deat, nacių kolabo
racionistas, kuris redaguoja 
laikraštį L’Oeuvre, skundė
si, kad Prancūzijos invazija 
pažeidė Prancūzijos ‘^(neut
ralitetą.”

IŠ N. GVINĖJOS — Ame
rikiečiai lakūnai nuskandino 
keturis japonų karo laivus, 
o penktą sužalojo.

—Abraham Lincoln

VoL xxvm

SĄJUNGININKAI VAROSI PIRMYN

Sąjungininkai varosi iš Bayeux (1) ir Carentan (3) kad sujungti savo jėgas ir izoliuoti 
Cherbourgo pusiausalį. Atsižymėjusi nacių 21-oji Panzer divizija priešinasi invazijos jėgoms 
Bayeux ir Caen (2) apylinkėse. Naciai sako parašutistai nusileido Coutances ir Barfleur-St. 
Vaast (4) apylinkėse. Vichy praneša apie mūšius prie Lisieiuc (5). Jungtinių Tautų radio iš 
Alžyro sakė sąjungininkai užėmė Caen. (Acme-Draugas Telephoto).

MILIS
0 30

Sujungininkai užėmė [Suėmė C 
Burma aerodromo galu

KANDY, Ceylon, birž. 9.
—Gen. Stilwell lydimi ka
riai užėmė šiaurinį galą šiau 
rėš Myitkyinos aerodromo 
Burmoje.

rie deda pastangas išvaryti 
japonus iš Indijos, pasivarė 
14 mylių į pietus ant ^Cohi- 
ma kelio,. į) Imphal pusę.

Rusai užėmė svarbu 
kalnu Rumunijoje

LONDONAS, birž. 9. — 
Maskvos pranešimu, rusų 
kariuomenė, nedidelėse ata
kose į šiaurę ir šiaurvaka
rius nuo laši, Rumunijoje, 
užėmė “svarbų kalną” ir iš
mušė 350 nacių karių, kurie 
bandė poziciją atsiimti.

Londone buvo girdėtas 
Berlyno radio pranešimas, 
kuris sakė rusai trečiadieny 
pravedė “užsispyrusias ata
kas” ant naują i laimėtų vo
kiečių pozicijų kalnuose į 
šiaurę nuo laši..

Rusų pranešimas vakar 
sakė rytiniam fronte nėra 
didelių pakeitimų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ CHICAGOS. — Fede

ralinė džiūrė šiandien rado 
Hans Max Haupt kaltu1 kraš 
to išdavimu, bet prašė tei
sėjo pasigailėjimo jo nutei
sime.

Iš WASHINGTONO — 
Karo darbo taryba sakė ji 
šiuo laiku neturi jokių rei
kalų dėl streikų

IŠ PEARL HARBOR. —■ 
Amerikos lėktuvai atakavo 
Truk, Ponape, Nauru ir Mar 
shall salas.

IŠ AIRIJOS. — Airijos 
parlamentas šiandien per
rinko Romon De Valera 
ministrų pirmininku.

dien į Londoną atvyko Ame
rikos karo viršininkas Gen. 
George C. Marshall.

LONDON, 
sakė suimtų 
britų komam 
mininko brol 
kranto.

Price Sc

irchill giminaiti: naciai
birž. 9.—Vokiečių komandos komunikatas 

laisvių tarpe yra LA. Pulk. Tom Churchill, 
lerius Lissa saloje, ir Anglijos Ministrų Pir- 

Lissa sala randasi prie Dalmatijos
>

ITALIJOS VALDOVĄ
LONDONAS, birž. 9. — 

Laikraštis London Evening 
Standard pranešė, kad kuo
met Italijos Princas Umber- 
to pasirodė ant Kvirinalo 
paldciaus balkono, Romoje, 
vienas italas iš minios palei 
do kelis šūvius į jį.

Policija suėmė ne tą žmo
gų, o kaltininkas tuo tarpu 
paspruko.

Bonomi organizuoja 
Italijos vyriausybę

ROMA, birž. 9.—Ivanoe 
Bonomi šiuo laiku organi
zuoja naują Italijos vyriau
sybę, kuri bus išimtinai 
anti-fašistinė. . Joje neįeis 
iki šiol buvęs premjeras Ba- 
doglio.

Princas Umberto, eidamas 
karalystės leitenanto-genero 
lo pareigas, vakar prašė 
Bonomi sudaryti naują vy
riausybę. Umberto buvo ank 
sčiau prašęs Badoglio suda
ryti kabinetą, bet matomai 
Badoglio negalėjo to pada
ryti.

JUGOSLAVAI PLIEKIA 
VOKIEČIUS BOSNIJOJE

LONDONAS, birž. 9. — 
Laisvos Jugoslavijos komu
nikatas sakė partizanai su
davė vokiečiams “didelius 
smūgius” kovose vakarinėj 
Bosnijoj.

Pranešimas pridūrė, kad 
partizanai atmušė vokiečių 
ataką prie Gracac, netoli

Iš LONDONO. — Šian-' Aerijoa krantų o mūšiuose 
prie Cerknica, netoli Itali
jos sienos, atmušė 700 nacių 
ataką.

Generolas De Gaulle 
atvyks Amerikon

WASHINGTON, birž. 9.— 
Prez. Rooseveltas šiandien 
pranešė, jog jis greitu laiku 
tarsis su Gen. Charles De 
Gaulle, prancūzų nacionali
nio komiteto pirmininku.

Anot Prezidento, De Gau
lle siuntęs Adm. R. Fenard, 
laivyno misijos pirmininką 
Washingtone, klausti ar de 
Gaulle būtų priimtas Bal
tuose Rūmuose, ir jei taip, 
tai kada. Rooseveltas pasiū
lė dvi datas—tarp birželio 
22 ir 30, ir tarp liepos 6 ir 
14 dd.

varosi pirmyn 60 myliu frontu
VYRIAUSIAS AEP ŠTABAS, birž. 9. — Užėmę Ste. 

Mere Eglise miestą, amerikiečiai kariai pasivarė iki 18 
mylių nuo didžiulio Cherbourg uosto. Vyriausiojo štabo 
pranešimas sakė dideli šarvuočių mūšiai vyksta Prancū
zijos laukuose.

štabo pranešimas sakė “progresuojama” visu' 60 mylių 
kranto frontu ir abi pusės siunčia daugiau šarvuočių į 
mūšius. Kanadiečiai ir britai susijungė koordinuotam puo
limui ant Caen miesto, rytiniam fronto gale.

Anot komunikato, varomasi pirmyn, ir svarbioji vokie
čių kontrataka Caen sektorylje buvo atmušta.

Raportai iš fronto sakė kanadiečių tankai iš 200 jardų 
tolumo šaudo tiesiog į koncentruotus vokiečių dalinius. 
Šie raportai sakė tankų kovos yra iki šiol didžiausios, o 
naciai sakė kariai kaujasi durtuvais Caen mieste.

Centriniai daliniai užėmė Formigny, tarpe Bayeux ir 
Ste, Mere Eglise, ir skers svarbiojo kelio jungiančio Cher
bourgą su Prancūzija.

Lt. Gen Bradley, Amerikos jėgų viršininkui, asmeniš
kai vadovaujant amerikiečiams kariams, pranešta, jog 
sąjungininkų kariuomenėje randasi ir Kanados trečioji 
divizija. Tai yra ketvirta aliantų divizija, apie kurios bu
vimą Prancūzijoje oficialiai pranešta.

Virš kanalo oras pablogėjo, bet štabas sakė vėjas yra 
palankus reikmenų pristatymui.

Raportai sako britai ir kanadiečiai D-dienoje išlipo 
Berniers-Sur-Mer apylinkėje, prie Orna upės žiočių, į šiau
rę nuo Caen. Bemiers yra sąjungininkų užimtas.

Suimta suvirš 4,000 nacių belaisvių, jų tarpe rusų ir 
lenkų karių.

Kaziados korespondento pranešimu, kanadiečiai pasiva
rę per miškus ir ūkius ir užėmė 12 Normandijos miestelių.

Nacių pranešimas pripažino, kad sąjungininkai prasi
laužė į pietvakarius nuo Bayeux, kas reikštų 14 mylių pa- 
sivarymą nuo išlipdinimo vietos šioje apylinkėje.

Vokiečiai siunčia daugiau tankų ir patrankų į frontą, 
ir jų lėktuvai atvežė šiek tiek parašutistų. Sąjungininkai 
sakė 10 nacių divizijų dalyvauja mūšiuose, o naciai sakė 
20 sąjunginizikų divizijų randasi Prancūzijoje.

Britų lėktuvai nakties metu atakavo vokiečių susisie
kimo linijas užpakaly Normandijos pusiausalio.

Sąjungininkai laiko pirmenybę jūroje ir ore, bet žemi 
debesys duoda naciams šiek tiek apsaugos nuo sąjungi
ninkų lėktuvų atakų. Orinėse operacijose vakar numušta 
72 priešo lėktuvai, ir prarasta 40 mūsų lėktuvų.

Toks toki paguodžia
LONDONAS, birž. 9. — 

Berlyno radio sakė Japoni
jos Premjeras Tojo pasiuntė 
Adolfui Hitleriui notą, ku
rioje jis pareiškė “pasitikė
jimą, jog Vokietija nugalė
sianti Anglijos-Amerikos in
vazijos kariuomenes.”

Prasidėjo kia invazijos banga: naciai
LONDONAS, birž. 9.—Berlyno radio (pranešimas tvirti

no, jog “trečioji invazijos banga” prasidėjusi naujais pa
rašutistų nusileidimais prie Carentan, Caen ir Baytux, ir 
naujais išlipdinimais prie anksčiau įsteigtų pozicijų. .

Viduržemio lėktuvai puolė Muenčeną
VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 9.—Tarp 500 ir 750 

Amerikos didelių bomberių iš Italijos šiandien atakavo 
Miunčeno apylinkę, pietinėj Vokietijoj. Amerikiečiai lakū
nai sakė priešo lėktuvų opozicija buvo labai didelė.

Britų radio pranešimas sakė 'lėktuvai iš Anglijos bazių 
sunaikino visus geležinkelių tiltus ant Seino upės nuo Pa
ryžiaus iki jūros.

Kiti Amerikos bomberiai puolė Porto Marchera, arti
Venicijos, o mažesnieji lėktuvai nuolat atakuoja pasi-

gininkų Invazijos laivyną ir tmukiančius nacius j šiararę nuo Romos 
pozicijas.

—Du nacių laivai buvo,' ---------------------------
sužaloti prie Normandijos 
kranto. Vienas britų laivas 
taipgi nukentėjo.

—Platusis geležinkelis į 
Cherbourgą perkirstas. Ar
šios kovos vyksta visam 
Prancūzijos fronte.

—AM pusės siunčia vis 
didesnkis skaičius tankų j 
mūšius.

KARO BIULETENIAI

—Gen. Eisenhower prane

šė Prancūzijos požemiui, kad 

nacizmas bus sunaikintas iš 

šakų ir iš šaknų.

—Sąjungininkų karo lai
vai atmušė pirmą nacių lai
vyno bandymą pulti sąjun-

Stabdo frafiką pietinėj Prancūzijoj
LONDONAS, birž. 9.—Vichy radio pranešė, kad ziuo 

3 vai. po pietų šiandien visas motorinis trafikas Haute- 
Laire, Cantal, Allier ir Pow-et-Dome apylinkėse būsiąs 
sustabdytas. Anot pranešimo, kas tik bus sugautas va
žiuojant automobiliu tuose sektoriuose bus tuojau nušau
tas. Tos apylinkės, visos į vakarus nuo Rhone upės, eina 
į šiaurvakarius nuo Marseille į Normandijos kovų laukus.



KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
Akto diena, g v. Baltra- j Nauja vėliava. Jon. 4 a Ku

lnie j aus mokyklos mokslo zinskas, Šv. Baltramiejaus 
metų užbaiga bus birželio parapijos komiteto narys, 
16 d., o programa ir išdali-1 matydamas, * kad Amerikos 
nimas diplomų — birželio 13 vėliava prie bažnyčios jau

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

PAIMTI Į NELAISVĘ NACIAI LAUKIA TRANSPORTO

2

d. Lietuvių svetainėj, 3:30 
popiet. Seselės darbuojasi 
kad vaikučius prirengus prie 
(programos.

Sekantieji baigs mokyk
lą: berniukai — N. Basten, 
C. Butkus, A. Gilbert, L. 
Krapf, A. Masotas, R. Na
cius, R. Niemi, R. Račas, J. 
Rumšą, S. Sedlauskas; mer
gaitės — T. Andrulis, L. Bi-

Parapijos piknikas, Šv. 
Baltramiejaus parapijos (pik- 

liauskas, R. Buj.an, T. Dap- nikas įvyks liepos 23 d.,
kus, V. Gust, V. Kuzmickas, 
A. Lat venas, E. Martinaitis,
I. Naujokas, B. Siaulis, R. 
Urhąn, L. Žylius.

Parapijonai ir mokyklos 
vaikučiai Labai dėkingi sese
lėms už jų darbavimos per 
ištisą metą. Pas mus dar
bavos šios seselės: Stanis
lava, Sylvia, Teofanija, Pau- 
leta ir Konradą.

Kviečia atminti. Benedik
tas Mačulis su savo dukrele 
Bronislava, 825 Lincoln St., 
kviečia visus savo draugus 
ir pažįstamus apsilankyti į 
Šv. Baltramiejaus bažnyčią 
birželio 13 d., 8 vai. ir iš
klausyti šv. Mišių ir už jo 
mylimą žmoną Marijoną, 
kuri mirė prieš metus.

Pašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO
IB TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVI

Kai jum. prikimba ▼šilumini, 
kietėjimą* ir Jū. jaučiUe nurae. 
ginti, n.rruoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tą reižkinią kenčiate — gaU 
Toe ekaudijimą, jaučiate nemaloni} 
kvapą, vidurių suirimų, neviriki- 
nimų, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūa skilvie jaučiasi apeunkintae dėl 
nzų ir iipūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų iimėginto Gomoso. 
Daugiau negu liuosuotojae, jie taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
ii- 18 pačios Gamtos gyduolių 
iaknų, žiedų ir augmenų. Gomoso 
duoda neraagiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms ivelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazua. 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą.
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutės 
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmą ma
lonios pagelbos 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jfi- 
sų skilvi, įsigy
kite Gomoso 
iiandien.

Jeigu lės negalite nusipirkti savo spylfo, 
kė]. siuskit pniym* dil mfl.ų "sulipsimi, 
mat” pasiAlymo Oomoso ir gausite —'

nVVAI 60c vertė*UI KAI Bandymui Bonkutea
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greit* palme- 
vinim* nuo reumstiški] ir neuralgiiką 
skausmų, muskulinio niigarskausmo, sustin
gusių ir skaudžią muskulų, patempimų is 
aykitelėjimų.
DR. PETER-8 MAOOLO — .įkaliau — 
palengvins laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkitiea 
nevirškinimu ir rltnuo.

Siųskit ei “Special Palių, 
lymo” Kuponą — Dabar

O Mtl«. fl M. Atsiųskit man apmo
kti* 11 uncijų Oomoro ir dykai — 

vertės — bandymui bonkutse
Olajo ir Magolo.

□ C O. D. (Iilsidos pridėtos)

Vardas-

Adresas----------------------------------- . ,

Palto Ofisas.-.—.._____ _
M. PETER FAHMNCY ė •«“« CA.

Dspl. n-lAC ' 
IMI Washlagtoa Blvd . Chlsaųo lt. m. j 
IS* Stoalsy Bt. Wlnnlp«ų. Man..

nusidevėjue, perėjęs per pa
rapijonus surinka pinigų ir 
nupirko naują vėliavą. Se
kantieji aukojo: kun. J. Pu
žauskas, F. šeštokas, S. Ra
jūnas, K. Ruka, J. Leskys, 
J. Kuzinskas ir J. Gilbert. 
Ačiū jiems.

Foss parke. Klebonas ir ko
mitetas darbuojas, kad pik
nikas pasisektų. Kviečia vi
sas draugystes taipgi išvien 
pasidarbuoti.

Iš draugijos gyvenimo, šv. 
Onos moterų ir mergaičių 
draugys.ė laikė pusmetinį 
susirinkimą birželio 4 d. Ra
portas išduotas iš buvusio 
vakaro. Gryno pelno liko 
$111.00. Narės labai dėkin
gos komisijai už pasidarbar 
vimą.

Nutarta, prasidėjus penk
tos karo paskolos vajui, pir
kti už du tūkstančius dol. 
bonų.

Nutarta švęsti šv. Onos 
dieną, kuri pripuola liepos 
26, bet šventę nukelti į lie
pos 30 d. Visos narės tą die
ną eis “in corpore’’ prie šv. 
Komunijos, o popiet turės 
savybės suse j imą.

Draugystė turės vajų nau 
jų jiarių. Nuo 15 iki 20 me
lų galės įstoti į draugiją ne
mokamai; o nuo 20 iki 40 
metų įstojimas bus per pusę. 
Vajus tęsis per šešis mene-,' 
sius. Draugija lauks naujų 
narių.

Patenkinta atostogomis. 
Elena Shaulis, 664 S. Jack- 
son St., šiomis dienomis a- 
tostog’uja. Buvo išvažiavus 
į savo gimtinį miestą Tama- 
qua, Pa.; taipogi buvo nu
važiavus į savo dėdės laido
tuves, kur suėjo su savo bro 
liu kun. Jonu Shauliu, atlai
kiusiu gedulo pamaldas už 
dėdės sielą. Taipgi buvo nu
važiavus į Connecticut ap
lankyti sesutę vienuolę — 
seselę Aloyzą.

Pe ras ir Marcijona Ur- 
baičiai, 821 — 8th St., iš
leido savo sūnų Edvardą į

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

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

Taipgi taisome Laikrodžius, 
laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Mueikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS

II

IEWELRY — WATCHMAKER 
— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
Pheaei LAFAYETTE 8617

g- 'ąim'missi^g

M

1

Vienoje geležinkelio stotyje, išlaisvintoje Prancūzijoj, kanadiečių kareivių saugomi 
vokiečiai paimti į nelaisvę laukia transporto, kuris juos nugabens į sąjungininkų kon
centracijos stovyklą. (Canadian Official Photo via Signal Corps Radio Telephoto; 
Acme-Draugas). , . . . *
kariuomenę. Sesutė su tėve
liais labai gailisi, bet išleis
dami jam linkėjo laimingo 
pasisekimo skirtose pareigo
se. Edvardas buvo Labai 
mandagus ir malonus ne tik 
su saviškiais, bet ir su vi
sais. Buvo Šv. Baltramie
jaus parapijos komiteto na
riu ir daug darbavosi. Pa
skirtas prie jūrininkų ir pa
imtas į Great Lakęs Navai 
Training Station.

Dvasinė puota. šv. Vardo 
draugystė eis “in corpore” 
prie šv. Komunijos birželio 
11 d. pagerbimui tėvų jų 
dienos proga. Kviečia sykiu 
ir visus tėvus dalyvaut šioj 
dvasinėj puotoj. Po visam 
bus pusryčiai ir puikus pri
ėmimas visų tėvų.

Vieši pas vyrą. — Ona 
Snaukstis, 819 Lincoln St., 
su sūnum ir broliene išvyko

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS -

Jwą garantavimai
Optometrleally Aklą Specialistas

Palengvina akių Įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
gvaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati tai
ga trumparegystą ir toliregystą. 
rĮhugia fMngąi akintus viauo- 
ae ataitttrimuoae egzaminavimas da
romas gu elektra parodančia ma
žiausia* klaidas. Specialė atyda at- 
kreipiama į mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki Iv. 
vak. Seredomis nuo pietų, •

dėlioj pagal sutarų.

4712 South Ashland Av.
rheae TARDO 1371

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami J 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kieipkitės prie mange. 
Apsiimu išgydytu

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

Utarnikais, Ketvergais ir Suba
tomis iki 9:30 vaL vakare.

VIKNINT«Lia AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAflTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1083 M

IT1ARGUTJJ'

SEKMADIENIAIS — nao 1 
lld 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk. 
tadieniais nao 7 IU 8 ▼. ▼. 

MARGUČIO ofiso adresas-
6755 S. VVestern Ave., Chicago* IIL

Telefonas — GROvehilI 2242
si,1., .‘L——

•

P?

automobiliu į Floridą pas dedamas Juozapo Petraškos, 
savo vyrą Bronių, kuris tar- įsteigs stotį Lie'uvių svetai-
nauja kariusmenėj. Laiške 
savo motinai rašo, kad lai
mingai nuvažiavo.

7 V ',
Pasirodykim. — Antanas 

Sutkus išrinktas pirmiųinku 
Penktos Paskolos bonų tar
pe lietuvių, prašo visų pasi
rodyti, ką lietuviai gali. Pa-

Budriko Radio Valandos:. 
W.H.F.C 1420 Kilčcycleg —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.C.P.L., 1000 Kllocyclea —

Nedalioj, »;»0 vak vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

/

Jewelry, Deipjontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

■u Rakandų Krautuvą•K.
Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarinį SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK.
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

WHFC - 1450 kilos. £dr. g. serner

šeštadienis, birž. 10, 1044

V*-'* A ■
*

Neužmirškite visi pirkti C|KJ|arį Jįįl yoUranil 
karo bonus lietuvių skyrių- JUMldie UCl VerCIdllŲ
>• M7- moksleivių šelpimo

Peru valstybėje galima 
užtikti priešistoriškų akme-

WASHINGTON, birž. 8.— 
Kongreso konferentai . dėl 
veteranų byliaus suderinimo

aa
ninių sienų. Akmenys taip da vet£ranų sie.
suleisti, kad nei ploniausio' 
peilio negalima jų tarpan 
įkišti. Jokios vopnos nevar
tota. Tų priešistorinių sta
tinių tvirtumas sukelia mū
sų Laikų architektams di
džiausio nusistebėjimo.

Skelbkitės “Drauge’

kiančių aukšte&nio mokslo, 
šelpimo. Tokiems vetera
nams bus mokama maksi- 
mum $500 metams, per ne
daugiau kaip keturis metus.

Konferentai dar nėra su
sitarę dėl kitų ginčytinų by
liaus sąlygų. \

nėj, kur kas tik norės, ga
lės nusipirkti bonų. Vajus 
prasidės birželio 13 d.

Visi Waukegano lietuviai 
turėtų šauniai pasirodyti ki
toms tautoms.

Antanas Sutkus sako, kad 
galima bus gauti ir jo raš
tinėj, 1007 — 8th St., kada 
tik norės.

NUVARGUSIOS I
DEGANČIOS

NIEŽIANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

. DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Rea. 6058 So. Talman Ava.
Boa TaL GROvehiU 0617 
Offlee TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRUROAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus
2423 VVest Marąuette Road

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vien* pora aklų vlaam gyveni
mui. Saugokite Jau leisdami lleg- 
sami nuoti Jaa modernUklausla 
metodą, kurią regėjimo mokalaa 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praėall- 

n* visą akly Įtempimą^

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

* OPTOMETRISTAI 

1801 So. Ashland Avenae 
Kampa* Ji-toa

Tol c fonas t CAMAL 0528, Chicago 
OFTSO VAIJINDO8: 

Kasdien a. m. Iki t:IO p. m. 
Tročiad. Ir Bečtad. 1:10 a. m.

Iki T:»0 g. m.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimai

TeLi~ Yards 1829
Pritaiko Akintus.

Kreivas Akli 
Ištaiso. Ma

OflM Ir Aldah) Dirbtuvl 
r»401 SO. HALSTED 8T.TO

Kampai S4th Street tfiu 

idoi nuo 10 Iki 4; nuo 6 Ud 6

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPEBVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

įįi 8 -=:=^ ---------- į -----------------------------

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
physician and subgeon 
4fl45 So. Ashlaad Avenne 

ORBO VALANDOS:
Ina S fld 4 Ir neo 6 fld t vaL

TARA* <7R

TA YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

1845 So. Ashland Avenae 
arti 47th Street 

▼aL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį. x

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenae 
OOn vaLl 1-4 k 8—3iM E. H. 

Tnčtadlenlata pagal ntart}

8107.

DR. A. J. BERTASH
CYDYTOJAS B CHIBUBGAl 

vaL: ano 1-3; nao 6:9MAI
758 Weat 35th fltree*
LIETUVIAI DAKTARAI

Tsl. HEMlock 8700 
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenae

VALANDOS:
nuo 2—4 Ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Oflso TeL .... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenae 
IJGONIUS PRIIMA:

Kasdien nno 2:00 lld 8:00 vaL 
z Tročiad. Ir Sekm. tik minitarlua

DR. P. ATKOČIŪNAS
f DANTISTAS
1448 S. 49th Court, Cleero 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
( Ir Penktadieniais .
▼aL: 10-12 ryta, 2A 73 P. M.

■147 S. Halsted St, Chlea<i 
Pirmadieniais. TrofiadUMall

/ k- l-r***-“—ih1- 
VaL: nuo 3 pp Iki 8 vakaro

38

CANaI 6122

DR. BIEŽIS
G TO ritu AS B CHIBDRGAfl 

2201 W. Cermak Rd.
: 1—3 popiatlrT—6 v. v. 

TieSad. Ir

REZIDENCIJA
3241 West 66th Plaee 

TeL REPubHe 7868 /

TeL CANaI 0257
Rez. Tai.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 2p.p.

6 iki 9 vaL vakara.

TeL YARds S146

DR. V. A. SIMKUS

744 Weot SStk Straet
▼U.: 11-11; 14; k 6:313:81 

Pirmadieniais—2-4 tr 6:30-3^0 
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra tojU 
kurią nidirbanae sava ranko
mis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-troi lubos)

Oflso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MIDway 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenae 
Oflso TeL LAPayette 3210 
Rea. TeL LAPayette 0004 

Jeigu Neatsiliepiama—

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak^; 
V Penktad. 8 :30 Iki 9:30 vak.

Aeštad. 8 vaL ttd 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. W. Goethe

__________ ____ _ -*. _  ... . w , a
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" ADVERTISING *

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

••DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpli 0488-0480

Į HELP WANTED — VYRAI H Ei,P WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS

Manpowcr Commission nu
statymai reikalauju kati daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa
liuosavimo Raštų (statement of 
avallability) nuo dabartinės dar
bo Jstalaos — ar nu,. War Man 
|M)wt‘r Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltikrinklt ar Jūs galit gauti 
ir nr Jums reikalinga pal i nusa
vinai raštais. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko. 

..... ............... ........................ .

HELP VVANTED VYRAI

HOVSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper's Ofisan 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
5349 8herldan Road

REIKIA VYRŲ
Nuo 45 iki 65 Metų

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

Atsišaukite.
STANDARD ELSMERE 

GRANITE CO.
1756 N. Spaulding Ave.

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE 
Dirbti prie aluminum castings. 
.Mes mokam laike mokinimo. 

100% KARO DARBAI 
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 

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

2742 W. 36th PLACE

VYRŲ
Patvrimo nereikia — Abelnl dirb
tuvei darbai — 70c iki 80c J vai. 
pradedant. 5 dienos J savaitę, šeš
tad. Ir Sekmad. dirbti nereikia.

FARLEY MFG. CO.
2650 Belden Ave.

SPRINGSŲ UD1RBĖJŲ 
HAND COILERS IR 

SPEED LATHE OPERATORIŲ

Patyrusiu vyrų ir mokinių, pui
kios darbo sąlygos, gera mokes
tis, užtenkamai viršlaikio. Augan
ti įstaiga siūlo jums po karo 
progą. Atsišaukit tiktai asmeniš
kai i

4444 W. CHICAGO AVE.

MAŠINISTŲ
Ali around vyrų prie elose tolerance 
darbų. Svarbi pramonė, darbai die- 
nomla. 48 vai. ) savaitę. Po karo 
progos.

AUSTENAL LABORATORIES 
5932 S. Wentworth

SVARBUS KARO 

DARBAI
Patyrimo Nereikia
įdomūs darbai high 

school vaikinams
laike vasaros. I

CINCH MFG. CORP.
2335 W. VAN BUREN

SODA WATER BOTTLERS 
LABELERS 

PAGELBININKŲ 
MULVIHILL CO.

410 N. PAULINA ST. 
MONROE 1686

MALIAVOTOJŲ IR 
DEKORATORIŲ 

UNION
ftAUKIT BAYPORT 2811 
HONNING & CARLSON 

8251 SŲONY ISLAND AVE.

Vyrų
PRIE LENGVŲ 

PORTERIO DARBŲ
Pastovūs darbai, trumpoms 
valandoms. Gera mokestis. 

LOGAN DEPARTMENT STORE 
MILWAUKEE & DIVERSEY AVĖS 

Atsišaukit 3-ėiam aukšte

VYRŲ — patyrimo nereikia — am
žiaus 1C metų ar uuvirš. Ataišauklt 
MIDLAND MFG. CO., 39b5 S. Lowe 
Ave.

REIKIA
Acme Gridley Automatic Screw 
Machine Operatorių ir Set-up vyrų.

Naktimis — 54 vai. J savaitę, 
pastovūs darbai.

MALL TOOL CO.
7740 South Chicago Ave.

VYRU
PRIE

Abelnų Dirbtuvės 
Darbų

40 Vai. į Sav.
PASTOVUS DARBAI 

DABAR IR PO 
PERGALES

GOES . 

LITHOGRAPHING 

COMPANY
42 WEST 61st STREET

HI.LP VVANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 187.60 J mėnesį 
Pilnam ar daliniam laikui 

Kreipkitės prie Houeekeeper.
EDGEVVATER BEACH HOTEL 

BMP Sheridan Rd.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ.

Dėk visas pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų nepriklau
soma valstybė.

ŠILK SHADE 
IftDIRBEJŲ

Patyrusių. Gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygos. Dykai apdrauda. 

ALMCO
1750 W. FULTON ST.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ’A
★ For Sale!*

★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanlan Daily Nevvspaper
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

VYRUI
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo

■V _ —

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG, CO.
3501 W. POTOMAC

MERGINU
MOTERŲ

★ ★
Mums reikia dirbtuvės 
darbininkų dieniniui ir 

naktiniui Siftui.

★
10% BONAI 

MOKAMA UŽ VISUS 
NAKTIMIS DARBUS

★
TUOJAUS DARBAI DEL:

ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINŲ OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKŲ

★
MES JUS IŠMOKINSIM

★ ★
Matykit Mr. Danicek 

Pasitarimui
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.

8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK **L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVE. CICERO

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktj.

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodamai 

Valgis dykaL 

Amžius 20 Iki 50 metų. 
Dienos, vakarais ar nakttaėmls

hunois
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

INVASION
NEEDS SUPPORT 

ON THE
HOME FRONT

We Can Ūse

MEN Si WOMEN
—ON—

FULL OR PART TIME
IN 100% VTTAL WAR WORK 
WTTH POST WAR FUTURE

LABORERS
MACHINE OPERATORS 

INSPECTORS
EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

DAILY 7:30 A.M. TO 7 P.M. 
ALSO 10 A.M. TO 2 P.M. 

SUNDAYS

THE CHICAGO SCREW CO.
1026 S. ROMAN AVE.

VYRŲ MOTERŲ

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 

PILNAM AR DAUNIAM LAIKUI

★ ★ ★

DIRBTUVĖJE — 18 iki 59 metų senumo
f 1

OFISE — 16 iki 45 metų senumo

Didelė išdirbimo komunikacijos įtaisymų įstaiga, 
dabar atliekanti karo darbus, turi 150 darbų sekan
čių darbo rūšių.*

MERGINŲ - JAUNŲ MOTERŲ 
$36.40 Į SAV.

ART STRIPERS — TRIMMERS— 
SORTERS — OPERATORIŲ. 48 
VAL. Į SAVAITĘ. PATYRIMO 
NEREIKIA.
AMERICAN DECALCOMANIA 

COMPANY 
4384 W. Fifth Ave.

^VYRAI m MOTERYS

Stock Moterų
PILNO LAIKO DARBAI 

MOTERIMS
IŠSKIRSTYTI IR 

TVARKYTI PREKES

KREIPKITftS PERSONNEL 

OFISAN 3-čiam AUKŠTE

WIEBOLDT'S
MILWAUKEE AVE. 
KAMPAS ASHLAND

TARNAITE
MERGINA AR MOTERIS 

ABELNIEMS NAMŲ DARBAMS
Gyvensit su malonia šeima puikiam 
name. Savas kambarys. Gera mo
kestis. KJeitvIrtad. popiet taipgi nuo 
šeštad. ryto Iki Plrmad. rvto nerei
kia dirbti. Maža šeima. MR. SEN- 
NOTT, telefonas BUCklngham 1272 
dėl pasitarimo.

REIKIA MERGINOS
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS
4425 S. Fairfield LAF 8248

ENVELOPE 
OPERATORIŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Dieniniam ar 
Naktiniam Siftui

Labai lengvi darbai su gera po 
karo ateičia. Atsišaukit tuojau dėl 

puikių darbų.

Central Envelope 

& Litho Co.
426 S. CLINTON ST.

Mr. Stevvart 4-tam aukšte.

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

Prie abelnų dirbtuvės darbų 
100% KARO DIRBTUVE

★ ★
Patyrimo nereikia. Gera mokes
tis, 54 vai. i savaitę. Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Pastovūs dar
bai, gera transportacija, puikios 
darbo sąlygos.

★ ★
Taipogi

Vaikinų ir Merginų
16 metų ar suvirš. Dirbkite laike, 

vasaros atostogų.
★ ★

Kreipkitės Rjnploynicnt Ofisan

SHERMAN KLOVE 

COMPANY
3531 W. 471 h ST.

(Arli Arvher Are.)

SCREYV MACHINE 
OPERATORIŲ

Aukščiausia rata ir bonal. Dienomis 
ar naktimis, patogios darbo sąly
gos. Mes išmokinsim. Senai įsteigta 
pramonė.

PAASCHE AIRBRUSH CO. 
1909 Divereey

Reikia 

Cafeterijoj 

Darbininkių 
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, diebą Ir naktį 
šlftams.
DIftIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos Siftui- 
CASHIER — dalinio laiko, va* 
karais. ____
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos šiftni. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Ave. Cicero, III.
Imkit Douglaa Park "L” Iki durų.

DIRBTUVĖJE
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
DRILL PRESS OPERATORIŲ 
ELECTRICAL. ASSEMBLERS

COIL WINDERS 
STOCK KLERKŲ

SHIPPING ROOM PAGELBININKŲ 
PAINT SPRAYERS 

DŽENITORIŲ 
TROKERIŲ

I ,

★ ★

SUPAŽINDINKITE KITUS 
PIRKITE KARO BONUS

hallicrafters 
radio

four times winner

ARMY-NAVY "E
100% War Production

REIKALAUJA
MOTERŲ IR MERGINU
Prie malonių lengvų dirbtavės 

darbų
MES IŠMOKINSIM JUS

Ir mokėsim pilną ratą laike mo- Į 
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 AVE.

ff

Platinkite “Draugą”.

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistu
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Ave. Cicero, UI.

Imkite Donglas Park “L” Iki Durų

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ
-MERGINŲ

VAIKINŲ IR MERGINU—1* METU AR SITVIRA—DIRBTI IiAIKF, 
VASAROS PRIE LENGVU ASSF.MBLY DARBU-

PATYRUSIU IR NEPATYRUSIU- PAGELBEKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia

OFISE
TIME KLERKŲ 
FILE KLERKŲ 

TYPISTS 
STENOGRAFIŲ 
SEKRETORKŲ

COMPTOMETER OPERATORIŲ 
PRODUCTION CHASERS 

BLUE PRINT MAŠINŲ OPERATORIŲ 
PASIUNTINIŲ 

PAŠTO KLERKŲ

Puikios Darbo Sąlygos 
Apmokamų Atostogų Pienas 

Kompanijos Tvarkoma Cafeterija 
Grupės Ligoninės Pienas 

Grupės Gyvybės Apdraudos Pienas 
Ligoje Pašelpos Pienas

AUTOMATIC ELECTRIC CO. 
1019 W. Van Buren St.

Nuo Pirmadienio iki šeštadienio įmtinal 
Nuo 8:15 ryto iki 5:00 pp.

VYRAI m MOTERYS REAL ESTATE FOR SALE

TYPIST WANTED
Prtvate office. Will conslder beg- 
inner. Good opportuntty for June 
Graduate.

(Vlcintty 22nd —■ Ashland) 
PHONE — HAYMARKET 4200 

Mr. Schwan

IŠIRKITE KARO BONUS’.

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRF.SS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHERS

★ • ★

ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar ir po karo. Atsišaukit

SOLA ELECTRIC COMPANY
2625 CLYBOURN AVE. ar 1850 S. KOSTNER AVE.

V Y kO AR MOTERS prie Išvalymo 
ofisų. Vieną dieną į savaitę. 15.0n ui 
« vai. WESTERN SHEET STEEL 
OO., 4000 W. Iftth St. Cicero.

VYRŲ REIKIA
40 Vai. į Savaitę. 

TAIPGI MERGINŲ REIKIA 
Daliniam laikui. Patyrimo nerikia 
MISSION ORANGE BOTTLING

COMPANY
8822 W. LAWRENCE

Paragink savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų 
“Draugą”.
SKELBKITĖS “DRAUGE*

PIRKĖJAMS

ATYDA!
Sut&upyklt sau DAUG laiko Ir pini
gų įsigydami mūšy dideli dykai su
telktą sąrašą TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt, rašykit ar atsilankykit mū
sų ofisan kur bus sutelkta greitas, 
mandagus Ir hįtellgentlškas patar
navimas.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Ave.
TEL.—CICERO 4 53 

VADOVAUJAM GREITU 
PARDAVIMU

29 METAI* KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE,______________

Kiekvienai padorus žmo
gus myH savo tėvų kraštą.
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SSM South Oakley Avė. Chicago, HHaob

Published Daily, except Sundays,
by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
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$6.00 per year outside of Chicago; >7.00 per year in Chicago 
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Advertising in “Draugas" brings best results.
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Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Švedai apie Lietuvos ateitį

Metams ..............     $7.00
Pusei metų ...................................................    4.00
Trims mėnesiams ......................   2.00
Dviem mėnesiams ............................................................. 1.50

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

Metams ......................................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................................. 3.50
Trims mėnesiams ....................................................................... 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1,25
Vienam mėnesiui ................................    .75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų nesraiiname. 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 mašinėlėj, paliekant, didelius 
Urpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Du didieji reikalai
Paskutinėmis dienomis platesniu mastu pradeda veik

ti dvi labai svarbios Amerikos lietuvių'įstaigos — 1) 
Lietuvių Am. Informaeijų Centras ir 2) Bendras Ame
rikos Lietuvių Šelpimo Fondas. Šiuo metu ir viena ir 
kita jistaiga ar organizacija turi begalo didelę reikšmę.

Pirmosios tikslas yra supažindinti Amerikos visuo
menę su lietuvių darhais karo pastangose, kelti lietu
vių tautas vardą, nušviesti jos dabartinius vargus bei 
rūpesčius ir jos aspiracijas atsteigti laisvą ir nepri
klausomą Lietuvos respubliką.

Šiuos žodžius rašančiam teko aplankyti Amerikos Lie
tuvių Informacijos, Centrą. New Yorke, kuris jau visa 
pilnuma yra legalizuotas ir darbą pradeda. Vieta cent
rui paimta patogi, jo vadovybe kompetentiska, darbas 
taip sutvarkytas, kad dėl jo sėkmingumo ir našumo 
jokių abejonių negali kilti. Nėra abejonių ir apie tai, 
kad lietuvių visuomenė LAIC (Lithuanian American 
Information Center) gausingai parems, nes tokios įstai
gos reikalingumą visi jautė ir jo laukė.

Jau pradeda funkcionuoti ir bendrasis šelpimo fon
das (United Lithuanian Relief Fund of America). Su
darytas jo direkt oriatas ir valdyba, legalizuotas-ati
tinkamose valdžios instancijose, pradeda organizuotis 
skyriai etc. Palyginti trumpu laiku jau yra gana daug 
nuveikta.
DIDIS RYŽTINGUMAS

Šio fondo tikslas savo laiku j.a-u buvo išdėstytas mū
sų spaudoje. Tikslas didelis ir kilnus: šelpti karo nu
kamuotus Lietuvos žmones ir tremtinius, kurių šian
dien yra ne dešimtys, bet šimtai tūkstančių.

Esant New Yorke teko kalbėtis su fondo pirminin
ku ir kai kuriais direktoriais. Iš to pasikalbėjimo įspū
džiai geriausi: fondo priešakyje stovintieji asmenys 
turi puikius darbui planus ir tiesiog degte dega ryž
tingumu aukoti savo jėgas ir laiką tam, kad tik dau
giau sušelpti nuo karo nukentėjusiu savo brolių. Mūsų 
visuomenė, aišku, tas gražias fondo vadovybės pastan
gas ne tik įvertins, bet ir stipriai parems.

Amerikos Lietuviui Taryba, įsteigusį ir lietuvių in
formacijų centrą ir sudariusi galimumus įsisteigti ben
dram lietuvių šelpimo fondui, pelno didelės padėkos jr 
paramos.

★
Darbo ir pasiaukojimo laikas

Sąjungininkų invazijos Pr.ancūzijon žygiai yra sėk
mingi ir pažanga neabejotinai aiški. Galima sakyti, kad 
dabar antrasis pasaulinis karas prasideda pilnu užsi
mojimu, nes dabar prieštas pajus sąjungininkų stiprias 
jėgas savo pašonėje. Jis bus spaudžiamas iš visų pu
sių. Tai, aišku, šie bus lemiamieji žygiai.

Nors invazija eina sėkmingai, tačiau vyriausioji ka
ro vadovybė prašo žmonių nepasiduoti |per daug dide
liam optimizmui. Karo vadai primena, kad priešas dar 
yra gana stiprus. Jį visai nugalėti reiks aukoti ir au
kotis. Tad, šis momentas nereikia eikvoti perdėto op
timizmo iliuzijoms, bet reikia ji aukoti suintensyvin
tam darbui taip vadinamam namų fronte. Mūsų ka
riuomenei, pliekiančiai nacius ir japonus, neturi pri
trūkti nei ginklų nei amunicijos. Tai turėkime galvoj 
ir eidami savo pareigas, ir aukodami įvairiems karo 
reikalams ir ypač pagausinkime U. S. karo bonų pir
kimą.

Kalmare išeinąs dešiniųjų dienraštis “Baromttern” 
įsidėjo ilgą iliustruotą straipsnį apie Lietuvą. Straips
nis baigiamas žodžiais: “Smurto galybė neigia vėl lie
tuvių reikalavimą teisės gyventu savitą tautinį gyve
nimą, bet vistiek tas reikalavimas nemirs. Jis slepiasi 
giliai tautos širdyje, neg ten amžinai gyvena laisvoji 
Lietuva”.

— “Kristianstads Lauš Demokraten” vedamajame, 
prisiminęs Sovietų pretenzijas į Baltijos valstybes, ra
šo: “Yra daugiau nuomonių ir daugiau jėgų pasaulyje, 
negu tos, kurias reprezentuoja ir naudoją Sov. Rusija. 
Ir jos vieną kartą pasireikš.’ ’

— “Stockbolms-Tidningen”, straipsnyje apie knygą 
“Ar turi jos teisę gyventi”, apie Baltijos valstybes ra
šo: “Jos turi savas kalbas, tūkstančius metų gyveno 
savo atitinkamose srityse, jos sukūrė savarankiškas 
kultūros formas ir laisvės laikotarpiu, tarp abiejų pa
saulinių karų, atĮįko žavintį valstybės kūrybos darbą 
įvairiais atžvilgiais. Nei Rusija, nei Vokietija negali 
turėti teisėtų pretenzijų į Pabaltijį”.

— “Nya Dagligt Allehanda” sako: “Mes, švedai, dar 
netikime ta teise, kuri glūdi ieties smaigalyje. Mažųjų 
Baltijos tautų prispaudimas, be to, reikštų gręsmę ri
šome mažoms Europos valstybėms...”

_  Savaitraštis “Trots Allt” apie Baltijos kraštus
rašo: “...yra trys tautos, kurios niekuomet nestojo į šį 
karą aei savo noru, nei prievarta, nei formaliai, nei 
neformaliai, ir vis tik jos pavirto kovos lauku; tau
tos, kurias laikas nuo laiko brutaliai prievartavo abi 
pusės ir kurioms pačiu artimiausiu laiku, gal būt, grę
sia pilnas sunaikinimas, milžinams naujai susirėmus 
jų žemėje... Jos turi teisę gyventi — savaime aišku! 
Būtų biaurus darbas tiek prieš Atlanto Oarterį, tiek 
prieš žmoniją, jei laisvės pergalė prieš Hitlerio reži
mą išplėštų Baltijos tautoms laisvę... Ir mažiausios 
tautos turi tokią pat teisę į laisvę, kaip didžiausios... 
Teisingai, kad šiuo metu yra didesnių klausimų, negu 
baltiškas, bet nėra didesnio, kaip — teisė”.

— “Social-Demokraten” vedamajame pabrėžia: 
“Rooseveltas ir Churchillis yra pažadėję visoms tau
toms laisvę. Ar būtų Baltijos valstybės išskirtos! Mes 
nenorime tikėti. Priešingai, mūsų pažiūra yra ta, kad 
Pabaltijo laisvė yra bandomasis akmuo viso pasaulio 
laisvei. Jei šis karas duos kurį rezultatą, tai jis pir
moj eilėj turi pasireikšti tuo, kad mažoms tautoms ga
rantuojama laisvė ir nepriklausomybė”.

Šias žinias iš švedų spaudos surinko LKFSB.

Tautžudžiai
“Darbininkas” rašo:
“šiuo atveju žinios nebevaržomos. Priešingai, su pa

sididžiavimu skleidžiamos. Štai Amerikos komunistų 
spauda džiūgauja, kad lietuvių tremtinių vaikams sek
madieniais dėstoma marksizmas bei leninizmas. Kodėl 
HAkmadibiais? Tur būt dėlto, kad norima pabrėžti, jog 
“sekmadienio mokykloje” dėstoma nauja marksizmo 
į religija”. Gi apie Dievą nieko? Nereikia nė klausti. 
Savaime suprantamą, kad Sovietijoje vaikams nuo pat 
lopšio skelbiama bedievybė. Taip vadinamose “lopšio 
mokyklose” kūdikėliams duodama karikatūriškai iš po- 
pierio padirbdinti pavidalai — dvasiškio, buržujaus ir 
cerkvės bei bažnyčios. Vaikams įkalbama, kad dvasiš
kis, buržujus ir cerkvė tai patys didžiausi darbininkų 
priešai. Paskui įsakoma tas popierines baidykles su
draskyti. Tai atlikę, vaikąi dainuoja “internacijonalą”. 
(Dabar tai jau naują bolševikų himną: “Soviet neruši- 
mych respublik svobodnyck splotila na rieki mogučaja 
Rus”). O ką gi apie tautą? Komunistai tautos nepri
pažįsta. Tai taąptaiųtinė organizacija. Jei naujasis So
vietų himnas prasitaria apie rusų tautą ir apie raudo
nąją bolševikų vėliavą — “znamia sovietskoje, znamia 
narodnoje.” Sovietų ideologijoje lietuvių tautai vietoa 
nėra. ,

Lietuviškieji bolševikų bernai, prisįl&ižymo dėliai, mė
gina pabrėžti, kad mūsų tremtinių vaikai, gerai išsi
lavinę marksizmo mokslą, svajoja apie savo tėvų že
mę ir laukia — nesulaukia tos valandos, kada galės su
grįžti ten, “kur banguoja Nemunėlis” ir savo mark- 
rinįi išmokslinimą įgyvendipti. Be abejonės, 'toks yra 
rusų bolševikų tikslas, kad sukomunistinti lietuvių vai
kai grįžtų į Lietuvą ir būtų komsoraolcais — komuniz
mo pijonieriais. Bet jie gali apsirikti. Atsiras, žinoma, 
ir komsomolcų, kurie nedainuos apie Nemunėlį, tik apie 
“matušką Volgą”, arba apie “Dubinušką”. Bet bus ir 
tokių, kuriuose lietuviškas kraujas nugalės visas niek
šiškas tvirkinimo ir nutautinimo priemones. Ir džiū
gaujantiems išdavikams teks nusivilti. Skurdo, bado ir* 
priespaudos Rusijoj paragavę, Lietuvos jaunuoliai už
dainuos “Kur banguoja Nemunėlis”, bet tokiu balsu 
kurs griežtai paneigia vergišką komunizmą ir siekia 
pilnos laisvės ir nepriklausomybės.”

Lietuviškoji "Marija, 
Marija" - .Stokholme

(LKFSB) Gavome smul
kesnį) (pranešimą, kad šių 
metų pradžioje Šv. Eugeni
jos bažnyčioje buvo atlai
kytos gedulingos pamaldos 
A. Smetonos mirčiai pami
nėti. Buvo išsiųsta apie 100 
pakvietimų ^Lietuvos minis 
terio ir lietuvių kolonijos 
Stokholme” vardų. Į pamal
das atsilankė įg. ministeriai 
Unden ir Johansen, buvę 
Švedijos pasiuntiniais 'Lie
tuvai, visi Pabaltijo įg. mi
nisteriai, Lenkijos ministe- 
ris ir pirmas sekretorius, 
valst. senienų saugotojas S. 
Curman (švedų-lietuvių dr- 
jos pirm.), Baltijos komite
to pirmininkas prof. Ner- 
man, buv. valst. paskolų į- 
staigos šefas dr. HilŪebrand, 
Pabaltijo valstybių genera
liniai konsulai, daug kitų 
svečių.

Pamaldų metu sugiedota 
“Marija, Marija” ir Lietu
vos himnas. Po pamaldų p. 
Balutįenė buvo sukvietusi 
lietuvišką koloniją pobūviui, 
kuriame - pasikalbėta apie 
Lietuvos žmones ir Lietuvą.

30 melų nuo mirties 
vieno tremtinio

(LKFSB) Šiemet birž. 13 
d. sueina 30 m. nuo mirties 
gabaus lietuvio, tremtinio 
kun. M. Skarupskio. Jau pir
moj savo (paskyrimo vietoj 
— Skapiškyje (buvo įšven
tintas 1855 m.) jisai mokė
jo išgauti iš rusų valdinin
kų uždarytąją gražią vie
nuolyno bažnyčią. Perkeltas 
klebonu į Zarasus ten baigė 
statyti gražią mūrinę baž
nyčią, kuri iki paskutiniųjų 
laikų tebestovi. Užėjus 1863 
m. sukilimui, tikėdamas, kad 
bus gabena pavergtiems kraš 
tams išsivaduoti iš rusų o- 
kupacijos, jisai padėjo su
kilėliams. Nors jokių įrody
mų nerasta, tačiau caro val
džia jį ištrėmė visam am
žiui į Tomsko guberniją, Si
bire. Negalėdamas kitaip 
pragyventi, su kitais trem
tiniais ėmėsi žemės darbo, 
kurs tenai dėl vasaros kait
rų ir daugybės moskitų itin 
sunkus. Sibire išbuvo 11 me
tų. Negalėdamas grįžti į 
Lietuvą, apsistojo Kurše, 
kur Boruvkoje pastatė nau
ją bažnyčią. Prisiprašęs per
kelti į lietuvišką Laukesos 
parapiją šia įvedė lietuviš
kas pamaldas. Lietuviams 
atgavus spaudos laisvę, ji
sai buvo lietuviškos spaudos 
rėmėjas, platino lietuviškas 
knygeles žmonėse, padėjo 
lietuvybei išsilaiky'.i Lauke
sos ir Gryvos bažnyčiose. 
Ilgas laikas išsėdėtas Daug
pilio kalėjime, kur rusai bu
vo jam paskelbę (norėdami 
daugiau paslapčių išgauti), 
kad jis pasmerktas mirti, 
atsiliepė į jo sveikatą ypač 
senatvėje. Mirė 1914 m. Ra
dviliškio altarijoje, turėda
mas 8 0m. amžiaus, bet ne
gavęs išvysti Lietuvos lais
vę.

Buddhos stovyla Pekine, 
Kinijoj, yra 66 pėdų aukš; 
šio ir padaryta iš viena me

džio.

<£" .".r - -
PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
—Ar tiki tai galėsiąs pa

siekti? Ar pasisekė tau su 
savo sūnum? Tu turi prieš 
save du pavyzdžius: savo 
sūnų—čia nėra užtvankos, ir 
tu bijai; savo augintinį — 
čia viltis, ir jo pasisekimas 
atrodo užtikrintas. Daryk 
išvadą!

» * ♦
Slenka mėnesiai.
Gegužės sekmadienis.
Danielius ir Teresė džiau

giasi savo popiečiu. Jie, no
rėdami pasiekti gražiąsias 
Biėvre slėnio vietas, išbėgo 
iš Paryžiaus. Netoli Vaubo- 
yeno, ant upės kranto, jie 
sustojo. Keli praėję mėne
siai jau pakeitė Teresę. Po- 
nos Enguerrandas manda
gus, ponia labai švelni, tar
nyba nesunki. Vienas daly
kas dar jai nedavė ramumo, 
tai jausti nuolat tą prigim
tą savo brolio nepalankumą 
poniai Enguerrand. Ji moko 
Danielių, sakydama jam, 
kad jis nepakankamai įver
tinąs tai, kas padaryta iš 
jos malonės.

Bet jis suraukė antakius:
—Klausyk mane, Terese, 

aš nieko neturiu, nieko, 
prieš ponią Enguerrand, bet 
tas dalykas yru stipresnis 
už mane ir, aš tau jau ra
šiau, negaliu savęs nugalėti. 
Kiekvieną kartą, kada sto
viu prieš ją, aš jau nesu aš 
pats. Tamsi pagieža kyla iš 
mano sielos.. Ir šita pagieža 
auga, kada jos paslaptingas 
žvilgsnis pažiūri į mane. 
Kodėl taip yra? Aš nežinau 
jūsiškai nieko. Aš bandau 
įtikinti save. Tai nėra nepa
lankumas jai, tai — kažkas 
daugiau.

—Bet kodėl ji tau sten
giasi gera daryti; mylėk ją, 
kaip tu būtum mylėjęs savo 
motiną, jei būtum pažino
jęs-

—Negaliu. Jos akyse kar-

IS Prancūzę Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

tais pasirodo neišaiškinama 
liepsna, ir tokiais atvejais 
aš noriu ją pasmaugti!

—Danieliau!
—Neprikaišiok man nie

ko; aš tau tvirtinu, kad tai 
—ne mano kaltė S

—Danieliau, tu gerai ži
niai, kad gerasis Dievas nei
tus patenkintas, jei neatsi
mokėsi meile ir geru už tai, 
ką ji tau nori padaryti!

—Gerasis Dievas!... Tu 
gerai žinai, kad nei ponas, 
nei ponia Enguerrandai ne
tiki!

—Ar tai tau svarbu!
Patylėjęs, jis tarė:
—Kiek kartų aš galvoju, 

—Enguerrandas per dauge
lį pasikalbėjimų man tai 
pastebėjo,—jei yra Dievas, 
kodėl jis leidžia tiek vargo 
ant žemės? Kodėl jis tave 
leido pasaulin tokią našlai
tę?... '

—Danieliau, aš tave pra
šau, nutilk!

—Dažnai aš apie tave gal 
voju, mano mažoji Terese, 
vargingas žaisleli, kuriuo 
naudojasi šeimos; jei aš iš
nykčiau, kas tave palaikys?

—Dievas. Ką man reiškia 
žmonės! Jie eina, jie ėjo; 
Dievo atžvilgiu jie yra taip 
pat apleisti, kaip mes; jie 
ne labiau yra vertinami, 
kaip mes. Tu pasakysi, kad 
juos palaiko šeimynos ry
šiai, prigimta meilė. Bet ne
laimė, kad jie dažnai pamir
šta Dievą ir, kada visa šita 
meilė išyra ir išnyksta, jie 
randa tik beribę tuštumą. 
Gerai, kad manęs nevengia, 
aš dažnai klausau reikšmin
gų pasišnekėjimų pas ponią 
Enguerrand. Jie man neduo
da daug pasitikėjimo žmo
nių jausmais. Tuo tarpu 
mums Šitas, kuris mus myli 
ir vadovauja, nesikeičia; jis 
visuomet tas pats. Bet tu 
man kalbi apie Dievą kaž
kokiu keistu balsu ...

M

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Pried-karę Padirbta Daiktai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su , 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas v
kaip naujas. *

Ant visko sutaupysite 25%

per VASARIO ir KOVO mSa

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

J ^2315 VVEST ROOSEVELT ROAD ' . _ *
...... 7.f " — I —T-r-T » ■J
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Milwaukee
Metinis piknikas

Norime tik priminti para
pi jonams ir parapijos prie- 
teliams, kad šių metų pik
nikas įvyksta liepos 30 d., 
Maple Grove aikštėje, 3555 
So. 13th St., skersai šv. A- 
dalberto kapinių. Visi ruo- 
iiasi, kad šis piknikas būtų 
kuo smagiausias ir pelnin
giausias parapijos naudai. 
Naujas subdijakonas

’ Pereito mėnesio pabaigoj 
mūsų parapijas klierikas Ig
nas Staškūnas priėmė sub- 
dijakono šventimus iš arki
vyskupo Kiley rankų, šv. Jo-

po atminčiai Milwaukee pra
leistų dienų.

Prie progos buvo įteikta 
dovana ir išreikšti linkėji
mai klebonui kun. Antanui 
Mažuknai, Šv. Antano glo
bėjo proga.

Maldos Apaštalystės drau 
gijai sumaniai ir gabiai va
dovauja Markūnienė.

Koresp.

Kenoshos Kronika
Padėkos žodį tariame vi

siems, kurie atvyko į Šv. 
Petro parapijos choro su
ruoštą koncertą. Svečių tar
pe matėsi ir. Tėvų Marijonų 
gener. vizitatorius kun. dr.

*no gražioj* katedroj. Tai mū-1 K. Rėklaitis, MIC., kuris sa-i 
sų parapijai didelė garbė ir vo kaltoje pažymėjo, kad 
pasididžiavimas. šios parapijas jaunimas gra-

Tikimasi, kad subdijako- šiai darbuojasi ir kad visi 
nas Staškūnas susilauks ku- parapijonai privalėtų džiaug 
nigystės šventimų prieš Ka
lėdas. Tai bus pirmas mūsų 
parapijos jaunuolis atsiekiąs 
kilnųjį kunigystės luomą.

► Kun. Miciūnas pagerbtas

Birželio 7 d., parapijos sa
lėje Maldos Apaštalystės dr- 
ja suruošė surpryzą kun. 
Antanui Miciūnui, kuris per 
{pastaruosius kelis metus 
siekė aukštesnių mokslų 
Marąuet'.e universitete, ir 
gyveno šv. Gabrieliaus par. 
klebonijoje. Per tuos metus 
visa parapija džiaugėsi, kad 
galėjo pasinaudoti kun. Mi- 
ciūno dvasiniais patarnavi
mais. Tai buvo parapijai lai
mė ir privilegija.

Kadangi kun. Miciūnas 
baigia mokslą, atsiekia savo 

4 laipsnį šį mėnesį, tad Mal
dos Apaštalystės draugija 
suruošė ypatingai iškilmin
gą privatinį bankietą pa
gerbti išvykstantį kunigą.

Puotoj taipogi teikėsi ma
loniai dalyvauti Tėvų Mari
jonų vice provincijolas lęun. 
J. Mačiulionis, kun. J. Pet- 

■* raus kas, subdijakonas Ignas 
Staškūnas ir kun. A. Ma
žukna, kuris taipgi vedė va
karo programą. Visi reiškė 
kun. Miciūnui padėką už 
praeities patarnavimus ir 
reiškė savo nuoširdžiausius 
linkėjimus ateičiai. Kun. A. 
Miciūnas savo gražioj kai- 

A, boj padėkojo visai draugijai 
ir atsilankusiems. Pažymė
tina, kad buvo įteiktas gra
žus, auksinis laikrodėlis kal

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS 

KAPELIONAI ATŽYMĖTI ORDINAIS
DABAR Yra O«ri*utla* l-aik»« Pirkti Ptrmoa Kiliku 

lininy Materijolą Ui Dar temomb Kainomis 1 

- Atvykite | mūsų >rdą lr apžiūrėkite ita- 
I ka tr ankštą rū*J LBNTŲ—M1LLWOBK 

- STOGU IK NAMŲ! MATERIJOLĄ — 
K dėl garažų, porčių, vlikų, afclopų fer Uotų. 
U PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
■ kardink perstatymo namų.

APKUKAYIMAS IR PRISTATYMAM 
VEIKIAMAS DYKAII 
4TANUCY UTWINAfi, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vaL po pietų

MIRACLE" sienoms
M A LIA V A

tis turėdami tokį chorą ir Už ypatingus pasižymėjimus einant pareigas karo frontuose šie katalikų kunigai — 
chorvedį P. Bujanauską. Sa- karo kapelionai vyriausybės apdovanoti aukštais ordinais: kairėje kun. Neil J. Doyle 
kė, labai linksmas turėjęs iš Hartford diecezijos, kuris kovos lauke buvo sužeistas ir mirė — apdovanotas U. S. 
progos dalyvauti šiame kon- Distinguished Ssrvice Cross (ordinas įteiktas jo motinai); centre Bougainville mari- 

nų-didvyrių dalyvis kun. George Kempker iš Omaha diecezijas — Silver Star^ir de
šinėje kun. John F. Haley iš Philadelphia arkidiecezijos — Legion of Merit. (NCWC- 

Draugas) \ 9

certe. Taipgi buvo atvykęs 
kun. A. Mažukna, MIC., iš 
Milwaukee; kun. P. P. Cini
kas, MIC., “Draugo” admi
nistratorius iš Chicago; ir 
P. Grabauskas, kuris moki
nasi į kunigus.

Dėkojam mūs kleb. kun. 
P. Skrodeniui, MIC., kuris 
gražiai vadovavo programai.

Choras, vedamas varg. P. 
Bujanausko, programą ati
darė Amerikos himnu. Pas
kui padainavo šias dainas: 
“Galingas mūsų Dievas” ir 
‘ ‘Tėvynė”. Mergaičių cho
ras: “Oi, kas sodai” ir 
“Ausk močiute”. Violet Moc 
kaitė solo: į14 Kur paliko t*, 
jaunystė” ir “One alons”. 
Po to sekė šokiai: “Pasėjau 
rūteles” ir “Siuntė1 mane mo
tinėlė”. Kvintetas iš A. Lau 
raičio, G. Klevickaitės, L. 
Seiano, B. Lauraičio, V. Moc 
kus išpildė “Sunku man gy
venti”. Vyrų choras: “Sun
ku gyventi” ir “Kareivilį 
daina”. Solis' ė, mūsų žvaigž 
dė padainavo: “Sode žydin
čių gėlelių” ir “A fors’e 
lui”, aria iš “La Traviata”. 
Jos akompanistė buvo Es- 
ther Landgren Ostlund. Pir
mą programos dalį baigė 
choras su “Girioj” ir įfBer- 
nužel, nevesk pačios.”

Antroj daly choras padai
navo “Stokim broliai tuoj į 
darbą” ir “Neverkit pas ka-

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma
li a votoms 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.

BERLAND'S
PAINT STORE

Mes fhjuu-1917 S. Halsted St.
— 3618 West 26th Street

kunos solo dalį pildė; Marianapolio
naujienos

P4
G. Klevickiitė. Mergaičių 
choras: “Šią naktelę” ir 
“Gyvenk, juokis ir mylėk”.
Po to atvaidinta trumpa ko- Vizitacija 
mediją. “Molinis puodas”; 
vaidino M. Jusis ir M. Krau
jelis. Duetas L. Seianas ir 
M. Beitas padainavo: “Šei
mininkė Alena” ir “Spragi
lų daina”. Paskui vyrų; cho
ras: “Miškas ūžia” ir “Gau
džia trimitas”. G. Klevic- 
kaitė padainavo solo: /Es- 
Irelitta” ir “H Bacio”. Cho
ras programą baigė daina 
“Atsisveikinimas su giria” 
ir bendrai su publika “Lie
tuva, tėvynė mūsų”.

Dėkojam solistei G. Kle- 
vickaitei, kuri savo gražiu

Tėvų Marijonų provinci
jolas kun. J. Jančius baigė 
vizitacijos darbus. Dar ke
letą dienų jis pasilieka Ma
rianapolyje.
Rekolekcijos .

Sekmadienį, birželio 4 d. 
vakare, prasidėjo marijo
nams rekolekcijos, kurioms 
vadovauja kun. M. Urbona
vičius, atvykęs iš Hinsdale,
m.

sus patarimus ir pagalbą 
rengiant šį koncertą. O di- 

balsu papuošė vakarą, taip- džiausią padėka, varg. P. Bu 
gi visiams choristams, ku
rie prisidėjo prie gražios 
programos. Reikia taipgi pa 
dėkoti ir komisijai, kuri šau 
niai pasidarbavo koncerto 
pasisekimui.

Ačiū visiems atsilankiu
siems, kaip vietiniams, taip

Svečiavosi Anna Kaskas

Pereitą savaitę Mariana- 
poly lankėsi Metropolitan O- 
peros dainininkė Anna Kas- 
kas. Tarp kita ko, ji a.vežė 
gražių lauktuvių čia besiil
sinčiam prelatui J. Ambo- 
tui.

Esant gražiam orui, čia 
ir daugiau svečjų užsuka. 
Neseniai’ > buvo atvažiavęs 
Dėdei Šamui kapelionu tar
naująs kun. J. Vosylius, M. 
I.C. Jis dabar ilsis Newporf, 
R. I. po ilgesnio buvimo Pa
cifiko salose.
atvažiavo
Kun. dr. K. Urbonavičius

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet Marianapoly

Pietvakarių Krautuvė

janauskui, kuris daugiausiai vasaroja lietuvių uolusis žur 
pašventė laiko ne tik choro naiįst,as, rašytojas ir poeta3 
mokinimui ir priruošimui
bet ir ki liose reikaluose, kad 
tik koncertas gražiai pasi
sektų. Taip ir buvo.

Koresp.

Nuo redakcijos. Prašome
ir iš Racine, Waukegan, Mil-Į gerb. Koresp. kitą sykį ra- 
waukee ir Chicago. Ačiū už šant mašinėle (typewrite-
nuoširdžią parimą, nes pel
no vakaras davė $300 para
pijos naudai.

Dėkui dar klebonui už vi-

riu), rašyti “double space”. 
Kitaip redakcijai priseina 
korespondencija perrašyti, o 
tam bereikalingai eikvoja
mas laikas. Apie tai jau se
niau buvo rašyta “Drauge”.NACIAI SĄJUNGININKŲ NELAISVĖJE

Besiverždami gilyn į Cherbourg pusi?salį kanadiečiai drasko nacių lizdus, o juos 
pačius paima į nelaisvę. (Official Canadian photo via Signal Corps Radio Telephoto: 
Acme-Draugas).

Sv. Petro parapijos 
sodalietės

Nedėlioj ėjo “in corpore” 
prie šv. Komunijos ir vė’iau 
tarėjo pusryčius ir eusirin- 
kimą.

Klebonas kun. Pr. Skro
denis taipogi dalyvavo ir 
perskaitė gražų aprašymą 
narėms.

Sesuo Ann Marie kalbėjo 
apie didesnį veikimą atei
nantį rudenį.

Komisini išrinkta pusry
čiams kitą mėnesį; ją su
daro: Joan Klevickas ir Jo- 
rsphins Maaulis.

Pirmininkės išrinktos al
toriams puošti ir prižiūrėti 
per vasarą: Mary Beitas, 
Mary Kraujalis, Ann Moc
kus ir Stella Stulgaitis.

kun. dr. K. Urbonavičius. Po 
žiemos jis atrodo gerai ir 
pilnas darbščios nuotaikos, 
kaip ir visados.
Lietuvių Diena

Kaip kasmet, taip ir šie
met liepos 4 dieną Mariana- 
poly bus Lietuvių Diena.
Pertvarkyta biblioteka

Pavasario pradžioje buvo 
iš pagrindų pertvarkyta Ma
rianapolio kolegijos biblio
teka, kuri dabar atrodo daug 
gražiau. Ketinama bibliote
kai pripirkti nemaža naujų 
knygų.
Pašaukimai

Teko girdėti, kad šiais 
metais kandidatų į Marijo
nų kongregaciją atsirado 
net septyni iš Marianapolio 
mokinių tarpo.

PIRKITE KARO BONUS
PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorlus, Dulkių Valytu

vus ir Motoras
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
IeL IAKDS 1866.

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 

or

Ambrosia & Nectar
BEERS x

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

NELAUKITE—
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namas, baldus, automobiline, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jin parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Siū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMENS INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

W. VIRO. LUMP — Sijoti............. i
STOKER COAL, Aukštos rūšies, !

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP..................... tf
PETROLEUM COKE (Course)..* 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) Ž

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POKTSMOUTH 9022
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Keistučio klubas 
ir komunistai

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klubas įkurtas 1911 me
tais, Chicagoje, - Brighton 
Park kolonijoje.

Pamatiniai klūbo užsibrėž 
ti tikslai:

Savišalpa, kultūriniai dar
bai, kova už Lietuvos lais
vę.

Šią mintį pravedė klūbo 
steigėjai prieš 33 metus, ka 
da Rusijos carizmas laikė 
Lietuvą pavergęs.

Dabar ir vėl Lietuva pa
vergta. Pirmas ją okupavę 
rusų bolševizmas, kurį išvi 
jo vokiškas hit 1 e r i z m a s 
Šiam (pralaimėjus, rusiška? 
bolševizmas vėl rengėsi oku 
puoti-pavergti Lietuvą.

Amerikos lietuviai suor
ganizavo Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Jds tikslas yra pa
dėti Lietuvai apsiginti nuo 
priešų ir atsteig i nepriklau
somą ir demokratišką val
stybę.

Rodos, šiam prakilniam 
tikslui turėtų pritarti visi, 
be išimties lietuviai. Bet, 
deja, taip nėra'. Keistučio 
klūbo susirinkime, gegužės 
7 dieną, steigėjų troškimai 
buvo paminti po kojomis. 
Kada buvo pasiūlyta, jog 
Keistučio klubas pasiusiu 
delegatus į konferenciją, ge
gužės 21 dieną, Lietuvių Au
ditorijoje, komunistai tam 
pasipriešino. Jie nusistatę 
prieš Lietuvos laisvę, prieš 
laisvę visų, ypač mažų tau
tų, kurių sienos sueina su 
Sov. Rusijos. Jie skelbia, 
kad Lietuva yra Sovietų Ru
sijos dalis, taip kaip buvo 
carizmo Laikais. Apgailėti
na, kad lietuvių tarpe ran
dasi Lietuvos priešų, raudo
nai nudažytų Rusijos impe
rialistų.

Keistučio klūbo nariai ga
li ir labai lengvai, tą negar
bę, kokią užtraukė komu
nistai, prašalinti. Ve kaip: 
Keistučio klubui priklauso 
apie 15 šimtų narių,, gerų 
lietuvių Komunistų randas 
tik keletas desėtkų. Jie atei
na į susirinkimą organizuo
tai po vieno ar dviejų ko
manda. Kaip vadas sako, 
taip jie daro. Kada ' vadas 
duodi ženklą kelti triukšmą

jie kelia. Kaip vadas įsako 
balsuoti, taip jie balsuoja. 
Jiems nevalia savo proto 
vartoti. Pavyzdžiui, gegužės 
7 dieną klūbo susirinkime, 
kada ėjo balsavimas, kad 
pasiųsti delegatus į lietuvių 
conferęnciją — už pasiunti
mą balsavo 60, prieš 33. Ko- 
nunistiški balsai. Trūko vos 
i halsų. Kodėl? Todėl, kad 
nes nelankome klūbo susi- 
’inkimų. Tuo duodame ko- 
nunistų labai mažai mažu- 
nai trukdyti klūbo veikimą,
) sykiu trukdome darbą ko- 
zoti už Lietuvos laisvę.

Todėl apeliuoju į visus 
keistučio klūbo narius:

Apginkime klubai gerą var 
dą! Su valdykime bolševikų 
aastangas kenkti mūsų lie
tuviškam darbui! Tą gali
me padaryti atvykdami j 
kiekvieną susirinkimą. Dar 
kartą apeliuoju!
PIKNIKAS

Beje, prie progos, noriu 
priminti nariams, ir visiems 
lietuviams, kad Keistučio 
klūbo piknikas įvyks sek
madienį, birželio 18 d., Li
berty Grove (buvusiam Dam 
brausko ūkyje, W i 11 o w 
Springs, III.)

Kaip paprastai, kas būna 
piknikuose, tą visi žinom. 
Bet šiame piknike bus nau
jenybė. A. Kaulakis rodys 
judamus paveikslus. Paveiks 
lai bus spalvuoti. Dainų pro 
gramą išpildys Keistučio 
klūbo choras, vadovystėj O- 
nos Metriks. šokiems grieš 
Ed. Dans orkestras. Visus 
prašome atvykti.

Keistutietis

Atleistas viršininko 
padėjėjas

Walter Moody, Illinois 
valstybinio kalėjimo State
ville viršininko padėjėjas, 
viršininko atleistas nuo pa
reigų. Priežastis aiškiai ne
sakoma, tiktai esą “for the 
good of the service”.-

Moody iki 1929 metų bu
vo pietinėj Illinois deputy 
marshall. Paskui gub. Em- 
mersono buvo paskirtas Illi
nois vai. vieškelių policijos 
viršininku. Nuo 1933 metų 
buvo pastarosiose pareigo
se.

Kalėjimo viršininku yra 
Joseph E. Ragen.

KAREIVIAI PADEDA KATEKIZACIJOJ j Visi kviečiami į
labdarių ūkį

Sekmadienį, birželio 11 d. 
Labdarių Sąjungos ūkyje į- 
vyksta šarmus išvažiavimas- 
piknikas, kuriam ruošti ini
ciatyvą paėmė vadinami bul- 
varižkiai. Jie rengia tą pik
niką ne savo naudai, bet se
nelių prieglaudos reikalams; 
piknikas labai glaudžiai yra 
susijęs su visomis Labdarių 
Sąjungos kuopomis. Taigi, 
ne tik visos Labd. Sąjungos 
kuopos, visi labdariai, bet 
ir visi labdarių bičiuliai ir 
rėmėjai kviečiami atsilanky
ti į Labd. Sąjungos ūkį '

Komisija

Haw.aii salose stovinčioji U. S. kariuomenė laisvu lai
ku liuosnoriai padeda vietos gyventojams įvairiuose dar
buose. Šioje nuotraukoje du jūrininkai duoda pamokas 
iš katekizmo vaikams Šv. Jurgio vardo parapijoj, Waima- 
nalo, Oahu, T. H.

West Sidės žinios
Aušros Vartų komitetas 

rengia didelį pikniką Rūtos 
darže šį sekmadienį, birže
lio 11 dieną. Visas pelnas 
parapijos skolos atmokėji- 
mui. Visus kviečiame pra
leisti linksmai laiką gražia
me Rūtos darže. Bus muzi
ka, bingo, šokiai, užkandžiai 
ir t.t. Piknikas prasidėš 6-tą 
vai. vakare.

* n. * •
Klebonas kun. J. Dam

brauskas, MIC., šią savaitę 
yra išvykęs rekolekcijų; 
grįžta sekmadienį.

» jf »
Aušros Vartų mokyklos 

vaikučiai rengia labai gra
žią programą, proga 8 sky
riaus baigimo pradžios mo
kyklą. Programos pradžia 3 
vai. popiet. Visų prašom at
silankyti ii pasidžiaugti vai
kučių gabumais. Koresp.

ROSELAND'O ŽINIOS
LRKSA 33 kuopa turės 

susirinkimą birželio 11 d. 
11 vai. ryto. Patartina vi
siems lietuviams prie jos 
priklausyti, nes ši organi
zacija yra stipriausia lietu
vių tvirtovė. Ji, kaip gera 
motina aprūpina visus savo 
narius medžiaginiai. Ji rū
pinasi ir mūsų tėvų žeme 
Lietuva ir še’pia ją, kiek ga 
lėdama.

Išvyko ugniakalnio
tirti

Dr. Paul O. McGrew, geo
logas Naturalės Istorijos 
Muziejuje, Chicagoje, išvy
ko į Meksiką, kur tirs atsi
radusį naują ugniakalnį, ku- mės plotą

ris netikėtai išsiveržė praei
to vasario 20 d.

Jungtinių Valstybių vai 
džios spaudos įstaigos, ku
rios randasi Washington, D 
C., užima apie 33 akrus že-

F/ZZ FL/GHT SAVĘS PL/GHT! a
vesrv MA<ea sp.lied cmampagne ! 

A PooQuV 'MiKE" PRiOR To
KAVlcR CufiATS GSASPinG 'T. SAVE D , 
WIM FROM eLfcCTROCLiTiON. TU E UQUlD 
CAUSEO A SHOR.T CiRCUiT AND VVARNED 
XAVi6*.’

S£££ SAM meePAM!
&5 vR-oiD woO0Smam Tom M«6RATh 
3'jR'ED UNDER A uuGE "Pn TRuN< 
FouND A SAW NEAP3V AND PATlENT- 
LT SAV/ED MIS WAX To F6E5D0M

BV SUM ? CAPT. COUOTNET FOUND A 
STOt OF CmE*i'NGGum w*'Ch ENABlEDhim 
TO SUPPPESS A C0U6M lE LAMOMS GEN. 
ClARKE'S PARTN 'N AlGERiA, ENSURED SuC- 
cessof the vital and dangerouS

BARBĖK SOL SALS
>91 *xiR0Wj 8toC«, Buster 

uit tm6 *xiS wTh a CiuSTER
Buy BONOS IN BUMCHĮS

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLKITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLAKTU) MA 

TBKIOLAS NATUKALBS MUM 
ITAtVO* OANTV riJUTUMa

NAUJO*
>V«UU Velvatone

$12.50
KI $39.50 UZ KIEKVIENĄ

fržvilkiečių piknikas
Sekmadienį, birželio 11 d. 

įvyks Eržvilko klūbo pirmas, 
metinis piknikas Liberty 
Grove, Willow Springs, III 
Rus daug margumynų, kaip 
tai: bus nu f oografuoti visi 
į judamus paveikslus, o vė
liau galės matyti save tuo
se paveikshlo.se. Bus gera 
muzika mėgstantiems šo
kius, o pasišokus turėsim 
gardaus alučio troškuliui 
numalšinti po žaliuojančiais 
medžiais. W.P.

LRKSA 33 kuopos yra ga 
bus ilgametis raštininkas K. ’ 
Rubinas. Jis sąžiningai ve
da kuopos narių reikalus. Jo 
dėka, kuopa yra skaitlinga. 
Kuopos pirm. yra. P. Bru
žas.

K. Rubinas yra ir parap 
komiteto nariu ir šv. Vardo 
dr-jos. Darbuojasi visuose 
parengimuose. K. Rubinas ir 
jo žmona yra pavyzdingi ir 
darbštūs katalikai. Išaugino 
gražią šeimą. Du nariai tar
nauja kariuomenėje. Koresp.

EXTRA! EXTRA1

l.tetuvlAkas 
N. RANTER 
narini nkaa.
Z j dūkas —

RF.MKTTK
SENĄ

LIETUVIU
DRAIKU.

Permainytas 
tard*s Ir

Skelbkitės *" Drauge’

MONARCH LIQUOR

3529 So. Halsted St. 

Phone TARD8 «0B4

>7

AKINIAI

PATAIKOM 

RP.M1 M PATAIKOM

ŽEMOS

Dirbtuvės

KAINOS!

PILNAI

16—DIENŲ IŠBANDYMUI 
vpt.iAi'Htu MADŲ su Pinigų Gražinimo Garantija 
KIIRDITAN, JKHiV Jrt Jums nereikta akiniu mflst) patyrė 

RKIKIAMTIKI.CN OptnmetrIJs. Daktarai taip Jums pmakys 

MATYKIT MVN

Uni GREITAI PATAISOME /NNF.NMftrw«lHiflnam m d y k a nu ■ liHI M lllf t treelH mcknti kišk a s
j «•'»">• Tyrimo.Par BtatetruntiM

SEPTYNIOS PATOOIOŠVIETOS 2£2mmUmmHmf^ Optumetrlntn*
„ ARČIAUSIA VIETA — 8441 SOUTH HALSTED ST.

DAMTU 

t* ĮRITU*

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni wno4hntj — be komMUna 

PAS

Ntatstdusda. Ba nkaala. Nstnralta «IMU- 

▼aa. NabUnka. Vlaaj taly Mnamas dantt) 

plaltoa. Parmatomaa erystal olaar plaltoa

Plunksnas sunkuma, sanitares. Patsa

is canuitostas. Matartatas tabu! pa- 

| snmtlai. Vtaass dienos taisymą

Darome pleitaa {spaustas Ir 
rautas tik lt laisniuotų dantistų

HEJNA BROS”
DENTAL PLATE CO.

1TM «. Ashland 9nd Fl. Mon. MSI

m » Ud t tsetaA aas • Iki A 
KAI.BAMB LUrrUVUMAl

8845 W. Mth St. Snd FI. Law. 8808 
»0 N. Dearborn Rm. 800, Sta 8848 
Yldomlaačle raL I—I. AatradlanJ ir 

katrlrtadlsaj aus I Ud T.

VVOLK 5TIDIO

194'; VVvsl 35"’Strert

vm \\< t h rHoiiH.K ifin 

I I>u F >1 POSSfhl | I KK | >

I HONF 1 \ F b 5 ETTE I

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD........................................................... Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
L

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, X“
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKUNŲ” ŠEIMA ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

PIRMAS “Draugo”
I
K 
N 
I
K 
A 
S

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

Sąuniąmę BERGMAN’S Gtovll.
Riverside, Illinois

Gamtos

Iž

Grožiu

Bergman’s

Grove

yra

Vienas

Gražiausių

Daržas

Daržas

Įrengtas

Modemiškais

Įrengimais

Graži šokių

Salė

Valgykla
I
Gėrimų

Stovyklos

Suolai ir tt

Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
Šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Piknike įvyks daug malonių suprįzų:— 
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdomus Programas — žaidimų — Dainų 

—Muzikos ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ Iš 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, 
kliubams Ir visai plačiajai visuomenei per ilgus metus.

paveikshlo.se
RKIKIAMTIKI.CN


šeštadienis, birž. 10, 1044 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS
■■

LIETUVIŲ KONFERENCIJOS CHICAGOJE DARBA 
BAIGIANT

Trumpa apžvalga ir nuoširdi padėka
< Kaip dalyviams yra žino
ma ir kaip visuomenei laik
raščiuose plačiai informuota 
Lietuvių Konferencija Chi
cagoje praėjo dideliu pasi
sekimu.

Be didelių šūkių, be sieks- 
iinių atsišaukimų spaudoje, 
palyginamai trumpu laiku, 
buvo sėkmingai suorgani
zuota ta konferencija. Ret- 
kartiniai ir trumpi pareiš
kimai bei priminimai, gali
ma sakyti, susikoncentravo 
į vieną troškimą: “Organi- 
zuokimės Lietuvą ginti!” 
Kam, rodos, daug žodžių, 
Kam ilgų aiškinimų? Lie
tuvis patrijotas savo tauti
nes pareigas žino! Jam lieka 
tik dirbti ir dirbantiems gel
bėti. Toks pasiryžimas dirb
ti ir dirbantiems gelbėti pa
rodyta 500 rinktinių atsto
vų Chicagos konferencijoj 
gegužės 21 dienoje.

“Neišsemiama energija ir 
vyrišku pasitikėjimu savo 
tautai” jie buvo kviečiami 
“dirbti vienybėje už tėvynę 
ir Nepriklausomą Lietuvą”.

Gilaus ir žavėjančio įspū
džio delegatuose sukėlė A- 
merican Legion Dariaus-Gi
rėno posto 271 Drum and 
Bugle korpuso jaunuolių mu 
zika ir tautinių vėliavų iš
kėlimo aęeiga su kare gy
vybę aukojusių herojų pa
garba, komendanto John 
Mason vadovybėje, J. Ki- 
bort, J. Mickeiiūno ir.-.kitų 
veteranų pagalboj. Išdidžiai 
atgiedota tautiniai himnai ir 
išklausyta kun. I. Albavi- 
čiaus maldos. 4

Taip prasidėjo konferenci
jos darbai. Prezidiumo link 
atsirėmė apie 1400 skaisčių 
akių (delegatų ir svečių). 
Tai buvo tos pačios akys, 
kuriose ne kartą pastebė
jau džiaugsmingų vilčių ir 
pagarbos ašaras patrijoti
nėms kalboms einant. Ma
čiau kaip kilo rankos tas 
ašaras džiovinti, o vėliau, 
tos pačios rankos, gausias 
aukas pateikė. Kiekvieną re
zoliuciją bei įnešimą užgyrę 
skardus, koncertinei vienin 
gas tenoras “aye". Gaivus 
plojimas sutiko ir palydėjo 
energingus ir nuoširdžius 
kalbėtojus.

Išklausyta kalbos kilusios 
iš gilumos tyriausių patri- 
jotinių jausmų; priimta ke
letas rezoliucijų ir mūsų vy
riausybės vadams pasveiki
nimų; surinkta draugijų pa
siuntinių ir svečių aukos, 
(vis dar plaukiančios ir greit 
bus sudariusios $4.000.00);

griausmingai sugiedota ke
letas liaudies dainų ir ga
lop, pabaigai, Amerikos ir 
Lietuvos himnai pareiškiant, 
kad “our flag was štili 
there” ir “vardan tos, Lie
tuvos, vienybė težydi”.

Dabar, bent porai savai
čių praslinkus ir. komiteto 
darbų sąskaitas suvesti lai
ko turėjus, lieka tiktai ke
letą žodžių pasakyti. Tie ke
li žodžiai — tai širdingos 
padėkos žodžiai.

Taigi, širdingą padėką pa
reiškiu visoms lietuvių or
ganizacijoms, draugijoms ir 
kuopoms taip greitai ir gy
vai tautos svarbųjį darbą 
pajutus ir taip skaitlingai 
delegatais ir aukomis ji ko
miteto pakvietimą atsilie
pus. Taip pat širdingą pa- 

I dėką delegatams ir delega- 
) tems (o delegačių buvo 
daug) darbu ir pinigine au
ka pasižymėjus. Gilią pa
dėką reiškiu visiems kalbė
tojams, referentams, Da
riaus-Girėno {postui, komisi
jų nariams ir visam rengia
mojo komiteto personalui už 
jų skaitlingus susirinkimus, 
už individualiai ir kolekty
viai atsakomingą pasiruoši
mą ir savo pareigų atliki
mą; drauge dėkoju ir komi
tetui gelbėjusiems prie pie
tų ir kitų pramogų ruošos.

Gilią padėką mielai teikiu 
konferencijos rėmėjams-sve- 
čiams, kurie kelis šimtus rė
mė j o-bilietų išpirkdami davė 
komitetui ekstra pinigų vi
soms lėšoms padengti; to
dėl, visos surinktos ir da
bar gaunamos aukos eina 
Amerikos Lietuvių Taryba.’ 
tautos reikalus ginti.

Lietuvių Konferencija Chi 
cagoje, kaipo organizacija, 
vakarinių valstijų ateities 
darbams pasilieka, delegatų 
sąstate, gyva ir, reikalui e- 
sant, veikianti. Ją reikės au
ginti. O jos išrinktas “eini
kis” — 21 greitai sudarys 
Chicagos Lietuvių Tarybą.

Dar karią dėkoju visiems 
ir už viską ir, drauge, už 
komiteto ir konferencijos 
patikėjimą mano noru ir 
pastangomis būti lietuvių 
tautos tragingame momen
te kuom išgalint naudingu

Dr. K. Draugelis
t

Liet. Konf. Chicagoje 
komiteto pirm

Budriko radio
programa

Sekmadienio vakare, bir
želio 11 d., kaip ir nuolatos, 
išgirsite puikią dainų ir mu
zikos programą per didžią
ją radio stotį WCFL, 1000 
k., kaip 9:30 valandą vaka
re. Programoj dalyvaus Jad
vyga Gricaitė, soprano, ir 
didžiulis Budriko radio or
kestras. Taipgi išgirsite ve 
liausiąs pasaulio žinias. Šias

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!
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PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITiONAL COSTI 
PARTICULAR FKOPLE FREFER PACHANKIS FR0DUOTION8 

DISTRIBUTOBS QF THB PAMOU8 MONTELLO GRANITE
Mos* Bmutlful—Moet »Snrtą« Sbn*S n* la The 

BŪT U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
HMHIPBZrM PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuaaian ChasalM of Commerce

MODERNI Iividin* PAKOPA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3545 Tet REPubUc 4298 
VALANDOS: Kdbdien 0-9 V, vak.; šeštad. ir Sekm. 0-6 vaL

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMUI

Panaudoki (e Proga Dabartinėms Žemom.. 
NunMmčfn • fialoms.

KEISTUTO 8AVING8 AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Joe. M. Mozerla, Saę’y.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAU8OMI1

TAUPYKITE mflsų (.-taigoje. Jflsų Indėliai 
rflpesllngal globojami Ir Ilgi $5,006.00 ap
drausti per Federai Savings and lx*an In
surance Corporation. Jflsų pinigai bos greitai 
lAmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINC {STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

ASSOCIATION 
8828 80. HALSTED ST.

Susirinkimai
Bridgeport. :— ARD 2 sk. 

kviečia visus į pikniką, ku
ris įvyks birželio 11 d,, Ry
ans Wiopds, No. 25. Trokas 
su piknikieriais išeis 11:30. 
nuo Gudų krautuvės.

Kam troku nepatogu, gali 
lengvai atvykti strytkariais 
Western Avė. iki 87th.

Jūsų atsilankymas pri
duos mums daugiau energi
jos darbuotis šv. Kazimie
ro vienuolynui.

Kviečia Vaidyba

Tewn of Lake. — švento 
Praneiškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. susirinkimąs 
įvyks birželio 13 d., Šv. Kry
žiaus parap. svetainėj, po 
pamaldų. Malonėkite nariai 
susirinkti ir naujų narių at
sivesti. Valdyba

mi užsimokėti mėnesinius 
mokesčius, nes manoma ne
laikyti susirinkimų vasaros 
metu per tris mėnesius.

Valdyba

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos svar
bus susirinkimas įvyks bir
želio 18 d., parapijos svetai-

Brighton Park. — Drau
gystė Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys 
susirinkimą sekmadienį/, bir
želio 11 d., parapijos mo
kyklos kambaryje, 2 valandą 
popiet. Visi nariai kviečia
mi laiku atsilankyti, nes yra 
svarbu draugijos reikalų 
svarstymui. Taipogi prašo-

programas leidžia Juozo Bu
driko gerų rakandui, auksi
nių daiktų ir rekordų krau
tuvė, adresu 3241 S. Halsted 
Street. Pranešė ja Į

KOTRINA JU0C1EN£
(po tėvais Dapkl&tč)

Mlpė birž. 8 d., 11*44 m., 8 
vai. ryte, sulaukus puses amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo ik Tau
ragės apiik r., Batakių parap.,
J'ašėniio kaimo.

’ Paliko dldtllume nuliūdimo 
vyra Antanu, 2 dukteris FIo- 
runee ir Evelyn, sūnų Edu
ardą, teta Ona VeneKieuę ir 
dėdę Antaną Venckų, pusbro
lius Juozapų ir VlaUiJtovų, 
pusst'ieres Seterį M. Bernar
da (Šv. Kazimiero Ąjtad. mu
zikos mokytoja) ir Ona Pra- 
har, dėdę Julių Norvilų ir 
keima. giminėms Zaaaičius, J ils
ėtų šeimos Joną ir jo mote
rį, Izidorių ir sūnų Stanislova. 
Povilą Jonaiti ir šeima ir daug 
kitų giminių, ' draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko tė
velį Juozapų ir motinėlę ir 1 
seseris.

Kūnas pašarvotas namuose,
7140 S. Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį,
birž. 13 d. IS namų 8:80 vai. 
ryto bus atlydfita J Gimimo 
Svč. Pan. Marijos parap. baž
nyčia, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidoiuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
Sūnus, Teta, Dėdės, Pusbroliai, 
Pusseserė* Ir Giminės.

Laidotuvių Dirketorius An
tanas B. Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
'APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS

“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” ..............7............. $3.50
Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ ŠALTINIS” .......................................................... $2.50
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

"MALDŲ RINKINfiLIS” ..................................................... $1.50
Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodimais viršeliais ................................................. $1.25
Su kietais drobulės viršeliais ............................................ 50

“STACUOS IR GRAUDŪS VERKSMAI”......................10
(Atspausdinta iš “Ramybė Jums”)

Užsakymas šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"
£334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
• LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

T- ' n ■
Radio Programai 

(1800 k.) 
Pirmadieniais Ir Ketvirtad.

8 vai. vak.

nėj, po pamaldų. Kviečiami 
visi nariai ir narės atsilan
kyti ir naujų narių atsives'.!. 

Pirm. E.

Labdarių Sąjungos 8 kuo
pos, Brighton Park, svarbus 
susirinkimas įvyks šį/ sek
madienį, tuoj po paskutinių

Mišių šv. Nariai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti. Tu
rėsim progos išgirsti, kiek 

Gedvilienė į mūsų kuopa pasidąrhavo ka
pinių dienos šven'ėje, kaip 
viskas pasisekė. Be to, juk 
tai pusmetinis susirinkimas, 
paeitarsim tolesniai darbuo
tės eigai. Valdyba

G AB V. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRU71N FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
I PHONE 0000 1117 ROOSEVELT STREET

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IB RUTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVTRfl 200 PAKINKLI
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL

MUS JUSI

Geriausio Matoriolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam! 
klientams pilną patenkinimą 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

; VENETIAN

Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas 4r Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEKLE Y 6108

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jflsų finansiškam stoviai prieinamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chlcagoa
Lietu vių
Laidotuvių
Direktorių
Asociadjoa.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nakt|

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YABDS 1138—38

LACHAWICZ IR SUNAI

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

WGBS

2314 WEST 23rd PLACE 
10756 B. MICHIGAN AVB.

Phones: CANAL 2515 
. COMMODORE 5760 

PULLMAN 1276

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA A VE.__________ Phone YABP8 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CAUFORNIA AVĖ.________Phoue LAF. 3572
L , : . P. J. RIDIKAS W

8854 80. HALSTED ST. 710 W. 18tb fftREET
________________ Telephone YARP8 1419 -fe},;

l j.
1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfTICAGG, IEEINuIS Šeštadienis, biri. 10, 1944

Gimimo Šv. Pan. Marijos Par.. Marąuette Pk.,

DIDIS METINIS PIKNIKAS
—įvyksta—

Sekmadienį, Birželio (June) 11-tą d., 1944 metais 
VYTAUTO DARŽE

115th St. tarp Cicero Ir Pulaski __
ftiam didžiuliam mūsų parapijos piknikui viskas puikiai prirengta, taįp, 

kad galite būti užtikrinti kad turėsite gražų laikų atvykę pas mus.
Visus širdingai kviečia dalyvauti — KUN. J. PAŠKAUSKAS, Klebonas; 

KUN. S. PETRAUSKAS. KUN. A. ZAKARAUSKAS, KUN. WALTER URBA, 
KUN. A. DEKSNYS IR PARAPIJOS KOMITETAS.

Iš invazijos fronto

Prancūzai šoko gatvėse
DIDELIS DŽIAUGSMAS IŠLAISVINTAME BAYEUX 

MIESTE. KELIAS PAPUOŠTAS GĖLĖMIS

Nartų fronte

5-tos Paskolos Illinois kvota

Nusibodo prancūzams iki 
gyvo kaulo nacių okupacija. 
Kai buvo išlaisvintas Ba- 
yeux miestas iš vokiečių, kai 
sąjungininkų kariuomenė 
birželio 7 dieną po pietų pa
sirodė istoriško miesto gat
vėse, prancūzai sutiko są
jungininkus su džiaugsmu 
ir Šukiu: “į Paryžių”. Apie 
tai rašo karo koreęponden- 
tas Richard D. McMillan.

Richard D. McMillan pra
neša, kad viena moteris 
prancūzė jam pareiškusi, 
jog maršalas Rommel, nacių 
vadas vakaruose, lankyda
mas Bayeux miestą, prane
šęs, kad vokiečių pozicija 
šioje apylinkėje yra neįvei
kiama. ' *

Bet šiandien (tai yra bir
želio 7d.), rašo Richard D. 
McMillan, aš pamačiau Ba- 
yeux miesto gyventojus bė
gančius gatvėmis, metant 
gėles ant kelio, kai žengė są
jungininkų kariuomenės.

Didelės iškilmės antradienį

Novena prie Šv. Antano, Ciceroje
Šv. Antano lietuvių pa

rapijos bažnyčioje, Ciceroje, 
III., šią savaitę vyksta No
vena prie Šv. Antano. Pa
mokslus sako kun. K. Ba
rauskas, “Draugo” redakci
jos narys. Žmonės gausiai 
lankosi į Novenos pamaldas, 
kad išprašius sau ir kitiems 
reikiamų malonių. Novena 
prie Šv. Antano baigsis ant
radienio (birželio 13 dienos)

Įdomus įvykis

Tikėkit, ar ne: šuo valo kambarius
Mrs. Ruth Gaylord, gyve

nanti adresu 419 Sheridan 
Rd., Winetka, turi keturių 
metų German shepherd veis
lės šunį, kuris valo kamba
rius. Sako, kai tik kuris 
svečias nukrečia savo ciga
ro pelenus ant grindų, šuo 
tuojau nubėga į klozetą, at
sidaro duris, paima valytu

Bloga žinia moterims
Frank Thomas, preziden

tas Chicago and Illinois 
Hair Stylist Guild, moterų 
grožio salionų operatorkų 
mitinge paskelbė, kad dėl 
karo moteriškų galvos plau- ! 
kų raitymo mada šią vasa
rą ir ateinantį rudenį pasi
liksianti paprasta. Dabarti
nė plaukų raitymo staila

modifikuota tiktai įvedant 
raityme raidę “V” (Vlcto
ry).

Daugelis moterų grožio 
Balionuose prie plaukų rai
tymo prasėdi ištisą pusdie
nį.

PIRKITE KARO BONUS

Prancūzai juokės ir šaukė 
su džiaugsmu, kai sąjungi
ninkų artilerija daužė prie
šą už miesto.

Miesto žmonės šoko iš 
džiaugsmo gatvėse; jie teikė 
rožes ir kitas gėles Ameri- 
kis, Britanijos ir Kanados 
kariams. Kavinės atidarė 
duris, pianistai grojo dai
nas.

Buvo keliami tostai už są
jungininkų sveikatą. Pasiro
dė, kad vokiečiai dar ne vi
są prancūzų vyną buvo išgė
rę. Prancūzai buvo paslėpę 
raudoną ir baltą vyną rū
siuose, ir iš jų atnešė ska
nų vyną sąjungininkų ka
riams.

Prie šalies kelių aš ma
čiau vokiečių nelaisvių lini
jas, rašo korespondentas.

Prancūzai su džiaugsmu 
sušuko:

“Tai yra diena, kurios 
mes laukėm”.

vakare, bus iškilminga pro
cesija. Pamaldos vakare bū
na 7:30 vai., o rytais 8 va
landą. Ateinantį sekmadie
nį (birželio 11 dieną), tai 
yra rytoj, novenos pamaldos 
įvyks tik ryte, 7‘30 vai. (va
kare nebus novenos pamal
dų).

Antradienį įvyko pamal
dos‘prie Šv. Antano už inva
zijos pasisekimą.

vą (sweeper) ir atvilkęs ko- 
gražiausiai išvalo kilimą 
(karpetą). Bet to dar nega
na. Jis užgesina kambary 
šviesas, pakloja savo ponios 
lovą, parneša iš krautuvės 
groserio ir dar du jos mė
giamus mažus šunelius ant 
pavadžio (leash). išsiveda 

^laukan pavedžioti.

Kas Girdit? 
Chicagoje#

Įsteigs dar vienas 

maudynes

Oscar E. Hewitt, komisio
nierius viešųjų darbų, pa
tiekė planą miesto tarybos 
subkomitetui finansų reika
lais įsteigti dar vienas vie
šas maudynes tarpe 75 ir 79 
gatvių. Pilnas maudynių 
įrengimas kainuosiąs $50,- 
000. Subkomitetas rekomen
daciją priėmė. Naujos mau
dynės vadinsis Rainbow 
Beach.

Žuvo
Little Company of Mary 

ligoninėje nuvežtas mirė 
negras T. McKnight. Va
žiuojant jam automobiliu 
prie 111 ir S. Sacramento 
užlėkė prekiniu traukinis ir
sudaužė automobilį.

* • •
Už $2,700

Miss Alby Hertaus, gyv. 
Eastgate viešbutyje, prane
šė policijai, kad vieną dieną, 
jai išvykus iš miesto, įsilau
žę vagys į jos kambarį išne
šė drabužių už $2,700.

OBUOLIŲ ‘MIDUS’ GELBSTI UŽLAIKYT 
OLD GOLDS ŠVIEŽIAIS!

’ ' J • » < ' ■ ;' f 1'
Ateinantį pirmadienį pra

sideda vajus Penktosios Ka
ro Paskolos, kuria nustaty
ta visam krašte sukelti 
$16,000,000,000. Illinois val
stybei kvota nustatyta $1,- 
107,000,000 yra antra di
džiausia atskirai valstybei. 
New York ^valstybei kvota 
nustatyta $4,801,000,000. Ki
tų Vidurvakarinių valstybių 
kvotos yra'sekančios: India
na — $281,000,000; Iowa — 
$202,000,000; Michigan — 
$526,000,000; Wisconsin — 
298,000,000.

Pasisekė vajus
1944 metų R. Kryžiaus ka

ro fondo vajus, vykęs nuo 
kovo 1 d. iki baalndžio 30 
d., Chicagoje ir jos apylin
kėje davė $12,071,898. Apie 
tai pranešė R. Kryžiaus Chi
cagos skyriaus vedėjas Mar
tin H. Kėnnelly, praeitą 
ketvirtadienį.

Apvogė
Harry J. Clark, 3854 W. 

UOth pi., pranešė policijai, 
kad iš jo namo buvo pavog
ta trylika $25 karo bonų, 
aukso žiedas ir $160.

KUO SVIEZESNIS....

Pirkite 
daugiau 

Karo Bonų 
negu jus 
išgalite

TUO GERESNIS!

Kad. sutaupyti 
karo medžiagą 

Dčdei Šamui, Old
Golds per va 

nebenaudos 
“cellophane” 
apvvalkalų.

• Jūs norite puikaus tabako, supranta
ma. Taipgi jūs norite, kad jis būtų Švie
žias! Obuolių “Midus” pagelbsti užlai
kyti natūralų Šviežumą Old Oold’s pui
kių tabakų. “Kas nors naujo tapo da- 
dčta” j tuos tabakus. Tai Latakia, bran
gūs importuoti lapai, kurie padaro tur
tingesnį skonį. Pabandykite Old Golde.

Pagerbs didvyrį
Birželio 16 d. Morrison 

viešbutyje ruošiamas ban
kietas pagerbimui ir atžy- 
mėjimui kapitono Don Gen
tile Day, karo lakūno, kuris 
yra labai pasižymėjęs karo 
fronte.

• ą e
Mokykloje

Yale vardo pradžios mo
kykloje, 7010 Yale Ave., 
krisdamas nuo lubų gabalas 
plesterio pataikė 11 metų 
mergaitei Joan Rutan į gal
vą ir rimtai sužeidė. Chica
go Mokyklų Taryba atmetė 
mergaitės motinos reikala
vimą atlyginti nuostolius. 
Sutiko tik apmokėti ligoni
nės lėšas. Mokyklos rūmai 
yra 75 metų senumo.

. v
Peršovė

Otis Bell, negras, 53 me
tų, buvo pašautas į ranką, 
kai jis pasipriešino negrui 
banditui, netoli savo namų, 
6346 Champlain ave.

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

Pirmojo gėrimo baisi 
tragedija

NEW YORK. — Vienas 
vyras, turįs 21 metus am
žiaus, buvo nuteistas nuo 
septynių ir pusę metų iki 
penkiolikos metų kalėjiman 
už tai, kad jis mirtinai su
badė taverne vyrą, kuris bu
vo raišas, turėjo 23 metus. 
Subadymas įvyko po to, kai 
21 metų amžiaus jaunuolis 
išgėrė degtinės pirmą kartą 
savo gyvenime, iki to laiko 
niekada nėra jis gėręs svai
galų savo gyvenime.

Minimas jaunuolis kalėji
man buvo nuteistas birželio 
8 dieną. Atsargiau su degti
ne!

Kiek pavogė du asme
nys per 5 melus?

NEW YORK. — Isadore 
Horowitz, 38 metų, ir jo 
žmona Ruth, 32 metų, vieš
bučio vagys, policija pažymi 
kaip New Yorko “milijono 
dolerių vagilius”, buvo nu
teisti kalėjiman nuo penkių 
iki dešimties metų, ir nuo 
dviejų iki penkių metų, bir
želio 8 dieną.

Edward Rose, distrikto 
tardytojo padėjėjas, pasakė, 
kad pora, laike pastarųjų 
penkių metų, buvo pavogę 
bonds, pinigais, kailiais ir 
brangakmeniais daugiau nei 
už milijoną dolerių, iš vieš
bučio kambarių. Visas gro
bis buvo išgelbėtas iš seifo 
depozito dėžių, New Yorke 
banke, — jis pareiškė.

įvairios įdomios ]

....ŽINIOS
Konvertitas kunigas 
kalbėjo atsivertusiems

BROOKLYN. — Kunigas 
Michael A. Chapman, buvęs 
episkopalų ministeris, dabar 
žymus katalikų kunigas, 
kalbėjo Our Lady of Refuge 
bažnyčioje po to, kai vys
kupas Thomas E. Molloy su
teikė Sutvirtinimo Sakra
mentą trims šimtams kon
vertitų (atsivertusiems į ka
talikų tikėjimą).

Kunigas Chapman yra St. 
Mary’s bažnyčios klebonas, 
La Fayette, Ind.

Kiek?
Prancūzijos kariuomenėje 

tarnavo 17,500 kunigų.

X Opi. Jonas Kulikauskas, 
sūnus Jono ir Agnietės Ku
likauskų, nors ir pavėluotai, 
“Motino® Dienos’’ proga, 
savo motinėlei pagerbti už
vakar prisiuntė dideliausią 
puokštę gėlių. Tai maloni ir 
jaudinanti pagarba motinai. 
Cpl. J. .Kulikauskas jau su 
virš du metai kaip kovoja 
fronte. Šiuo laiku randasi 
Italijoj, Romos apylinkėje.

X Adonio įr Ievos Bema- 
dišių, žinomų Cicero biznie
rių ir rėmėjų visų kilnių 
reikalų, šeimoje šįmet du 
“graduation”: sūnus baigia 
Šv. Antano parapijos mo
kyklą, o duktė — šv. Kazi
miero akademiją. Sekmadie
nį, birželio 11 d., tėvai gra- 
duantams kelia vaišes savo 
gražiuose namuose.

X Chemikė Aldona Saka
laitė, mūs laikraštininkų Ig
no ir Sofijos dukrelė, (par- > 
vyko savaitei į svečius. Ji 
šiuo metu yra užvaizdą Fuel 
and Lubricant skyriaus Ka
ro Departamento laborato
rijoj, Deal, N. J. Pataikė 
parvykti kaip tik į savo bro
liuko Vytauto "graduation” 
Aušros Vartų parapijos mo
kykloje, birželio 11 d.

X Marijonai Mondeikai- 
tei gimtadienio proga sek
madienį, birželio 11 d., drau 
gės daro surpryzą. Viešnių 
bus net: iš Rockford, III. .Ti 
yra Antaninos ir Adolfo 
(varg. šv. Antano parapi
jos) duktė, gabi Rosary ko
legijos studentė ir jau pa
sižymėjusi pianistė. Lygiai 
taip ipat puikiai valdo ir var 
gonus.

X Veronikai Simlnauskai- 
tei su Kaz. Syrevičium ves
tuvių varpai šv. Antano baž 
nyčioj suskambės šiandie 
2:30 vai. popiet. Jaunoji nuo 
pat jkunų dienų, tai yra 
mokyklos dienų iki šiol bu
vo pavyzdinga šv. Antano 
parapijos chorų narė ir dar
buotoja.

X Prano StanlslovaJčio 
laidotuvės įvyksta (Šiandie 
rytą iš Šv. Antano parapijos 
bažnyčios. Velionis buvo pa
vyzdingas katalikas ir ilga
metis parapijos komiteto na- 
rys-trustisas.

X St. Misevičius, 64 m. 
amžiaus, gyv. 3128 W. 39 , 
St., mirė kauntėa ligoninėj, 
neišlaikęs kojų amputacijos. 
Prie Central Park Ave. ant 
jo užvažiavo traukinys ii




