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Lėktuvai dienos metu 
atakavo Guam sala

WASHINGTON, birž. 8.— 
Laivyno pranešimu, armijos 
ir laivyno bomberiai pirma
dieny išnešė dieninę ataką 
ant . Guam salos. Nebuvo 
prieš-□ lėktuvų opozicijos, o 
priešlėktuvinių patrankų 
šaudymas buvo vidutinis- 
kas. : Į

Vienas laivyno lėktuvas, 
taipgi pirmadieny, užtiko 
grupę mažų japonų laivų į 
šiaurę nuo Truk, ir vieną jų 
sužalojo, o žvalgybinis lėk
tuvas numušė japonų torpe
dinį bomberį į vakarus nuo 
Truk.

Marinų lėktuvai sekmadie 
ny puolė Mili atolį Marshall 
salyne, o armijos lėktuvai 
pirmadieny atakavo Ponape 
salą.

Amerikiečiai užėmė 
aerodrome Biak saloje

SĄJUNGININKŲ STABAS 
N. Gvinėjoj, birž. 8.—Ame
rikiečiai kariai atėmė iš ja
ponų Mokmer aerodromą, 
Biak saloje. Amerikiečiai 
apėjo aerodromą iš užpaka
lio, užpuolė japonus gynė
jus, ir po smarkių mūšių, jį 
laimėjo.

Ta lėktuvų bazė randasi 
tik 880 mylių nuo Philėppi- 
nų salų, ir Amerikos lėktu
vai galės iš ten pulti priešą 
Philippinų ir Palau salose.

Iš Mokmer, amerikiečiai 
varosi vakaruosna į likusius 
du aerodromus, Borokoe, už 
dviejų mylių, ir Sorido, pus
ketvirtos mylios nuo Mok
mer.

Nori daugiau žinių 
apie laivo pervedima
WASHINGTON, birž. 8.— 

Senatorius Bridges, (Rep., 
N.H.) sakė jis manąs reika
lauti daugiau žinių apie per 
vedimą vieno lengvaus Ame 
rikos kreiserio Rusijai. Se
nato laivyno reikalų komi
teto pirmininkas Walsh va
kar pranešė, kad tas perve
dimas padarytas po “lend- 
lease” sutartimi, ir laivas 
visvien priklausąs Ameri
kai.

Kai kurie senatoriai sakė 
jie nemaną blogo laivo per
vedime, bet mano, kad vy
riausybė neturėtų tokius da 
lykus slėipti n-uo visuome
nės.

KALENDORIUS
Birželio 9 d.: Sv. Primas 

Ir Sv. Felicijonas; senovės: 
Masvydis ir Vorilė.

Birželio 10 d.: Sv. Marga
rita; senovės: Kantminaa ir 
Viųtgėla.

ORAS
Nebus didelės atmainos. 

Protarpiais lietus.

Kaina 3c

PIRMIEJI NACIŲ BELAISVIAI SUIMTI DID4I

Šie vokiečiai, pirmieji suimti Prancūzijoje, buvo sugauti kanadiečių invazijos karių. Vaizdo dešinėj pusėj 
matosi priešo kulkosvaidžio lizdas ir žuvęs karys.

(Kanados oficialė nuotrauka, per Signal Corps fradiotelephoto; Acme-Draugas.)

KINIEČIAI ĮSIVERŽĖ 
1 JAPONU BAZE

CHUNGKING, birž. 8. —Į 
Pranešta, kad kiniečiai ka
riai įsiveržė į Lungling mie
stą, Yunnan provincijoje. 
Lungling yra svarbi japonų 
bazė.

Changsha mieste japonai 
vis labiau spaudžia kiniečius 
gynėjus.

Sustiprinti naciai 
užėmė Bosnijos miestą

LONDONAS, birž. 8. — 
Jugoslavų partizanų prane
šimas sakė sustiprinti nacių 
daliniai užėmė Ribnik, va
karinėj Bosnijoj, 110 mylių 
į pietryčius nuo Zagrebo.

Mūšiuose prie Mliniste, 
tačiau, jugoslavai sakėsi 
sumušę ir atstūmę nacius

Įspėjo danus, norvegus
NEW YORKAS, birž. 8.— 

Radio korespondentas Stok
holme pranešė, kad “yra 
ženklų,“ jog nauji frontai 
gali greitu laiku būti atida
ryti Norvegijoje ir Danijo
je.

Britų radio vakar įspėjo 
danus, kad sąjungininkų 
bomberiai greitu laiku pra
dės pulti Daniją, o antras 
pranešimas sakė Norvegijos 
kariai greit gaus progos 
kovoti už savo tėviškę.

KARO BIULETENIAI
—Iki ketvirtadienio vaka, 

ro, sąjungininkui lakūnai at
liko 27,000 skridimų. Iš vi
so dingo 289 mūsų lėktuvai.

—Vienas sąjungininkų da 
llnys suėmė suvirš 1,000 na
cių belaisvių.

— Britai Ir kanadiečiai 
stumiasi pirmyn. Amerikie
čiai atrodo gerai įsisteigę.

“and that government of
the people, by the people, for
the people, shall not perish

—Abraham Lincoln

Chicago, Illinois, Penktadienis, Birželio (June) 9 d., 1944 m. Price 3c

from the earth.“
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Popiežius rašytojams:
~ , ularbuokilėsJaikai

VATIKANAS, birž. 8. — 
Popiežius Pijus XII šiandien 
pasakė sąjungininkų karo 
korespondentams: “Lai ve
damoji mintis jūsų raštams 
būna taika. Karas turi būti 
tiktai priemonė taikai.”

Šv. Tėvas priėmė 300 ko
respondentui, kalbino kiek
vieną jo kalba, linkėjo jiems 
laimės, ir suteikė jiems pa
laiminimą.

Sako naciai nužudė 
italų darbininkų vadą
ROMA, birž. 8.--Socialis-į 

tų laikraštis Avanti rašė, 
kad pasitraukią naciai už
mušė Bruno Buozi, genera
linį Darbininkų Konfedera
cijos sekretorių ir 14 jo san 
darbininkui Jų lavonai rasti 
šešios mylios nuo Romos.

Didžiausieji mūšiai 
dar ateina: Stimson

WASHINGTON, birž. 8.— 
Karo sekr. Stimson sakė 
pilnas svoris nacių kontra
takų Normandijoje dar nė
ra pasirodęs. Jis sakė, kad 
būtų neišmintinga manyti, 
kad kontratakų periodas 
bus trumpas.

Sąlygos keisis iš dienos į 
dieną, anot sekretoriaus, lr 
bus mums naudinga vengti 
per didelio optimizmo ar pe
simizmo.

Marinai šaudo j minas
VYRIAUSIAS AEF STA

BAS, birž. 8.—Taiklieji ma
rinai strielčiai sėdi laivų 
bokštuose ir šautuvais iš
sprogdina pastebėtas minas.

Berlynas sako rusai pradėjo ofensyvą
LONDONĄ#'^birž. 8,—nitą patvirtinimo

Nacių DNB agentūros pra
nešimu, rusai pradėjo ofen
syvą plačiam 'fronte sekto- 
ryje į šiaurę nuo laši, Ru
munijoje. Rumunų radio sa
kė dabar vyksta dideli mū
šiai.

Aliantai užėmė Romos vieškelio miestą
ROMA, birž. 8.—Vydamiesi bėgančius nacius į vakaru? 

nuo Tiber upės, sąjungininkų šarvuočiai šiandien užėmė 
Civita Castellana, strateginį vieškelių ir geležinkelių cen
trą 32 mylias į šiaurę .nuo Romos.

ROMA, birž. 8.—Penktoji 
armija užėmė Civitavecchia, 
Romos svarbiausią uostą 38 
mylias į šiaurvakarius nuo 
sostinės, ir greit varosi va
kariniu krantu vydamiesi 
pasitraukiantį priešą.

Kiti penktos armijos dali
niai, skubėdami į šiaurę, 
užėmė Bracciano miestelį,

{spėja vokiečius, kad 
reikės sunkiai kovoti
NEW YORKAS, birž. 8. 

—Gen. Kurt Dittmar, nacių 
aukštosios komandos propa
gandos reiškėjas, pranešė, 
kad “britai ir amerikiečiai 
smarkiai kau josi” šiaurinėj 
Prancūzijoj, ir įspėjo klau
sytojus, kad dėlto nebus 
lengvas nei gr«.:t baigiamas 
karas.

Jis taipgi jtspejo, jog ru
sai greit pradės dideles ata
kas, ir kad Balkanų kran
tuose gali įvykti naudos in
vazijos.

PIRKITE KASO BONUS

patvirtinimo
iš Maskvos.

Rusų kariuomenė, kon
tratakuodama Moldavijoje, 
atsiėmė iš nacių du kalnus.

Rusai taipgi pranešė, jog 
mažesni susirėmimai įvykę 
į šiaurvakarius nuo Tinas- 
polio, ir prie Vitebsko.

20 mylių į šiaurę nuo Ro
mos, vakariniam krante tuo 
pat vardu ežero.

Vėliausiomis žiniomis, dar 
kitas dalinys eina pro tą 
ežerą iš rytinės pusės, 15 
mylių j šiaurę nuo Romos.

Štabo narys sakė daužo
mi vokiečių 14-tos armijos 
likučiai yra labai desorga- 
nizuoti.

Stabas sako pirmas invazijos tikslas 
atsiektas; dabar siekia antrojo

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 8. — Sąjungininkų 
išlakvinimo jėgos, atlikusios pirmąją invazijos fazę, šian
dien varosi į pietus iš užimto Bayeux miesto, ir pradėjo 
antrą fazę nugalėjimui vokiečių kariuomenės. 

x Lai vai ir lėktuvai be pers to jį m o pristato daugiau karių 
ir reikmenų į Prancūzijos krantą, ir Berlynas minėjo žny
plių sudarytą pavojų, sąjungininkams noririt atkirsti 
Cherbourg pusiausalio 'galą ir patį Cherbourg uostą.

Vyriausias štabas sakė pirmoji invazijos fazė—“ įstei
gimas pozicijų1 ir nugalėjimas vietinių vokiečių rezervų, 
jau atliktas.”

Nepranešta specifiniai apie mūšių eigą, bet štabas sakė 
vidutinieji bomberiai smarkiai atakavo Caen miestą, 16 
mylių į pietryčius nuo Bayeux, ir ten sukėlė gaisrus. Mi
nistrų Pirmininkas antradieny sakė kaujamasi prie Caen 
miesto, štabas sakė nacių kontratakos prie Caen vakar 
buvo atmuštos.

Amerikos didieji lėktuvai atakavo geležinkelių įrengi
mus prie Rennes, Lavai, Tours, Le. Mans, Nantes, ir An- 
gers' Orinėse kovose jie numušė septynis iš 12 priešo lėk
tuvų.

Vidutinieji lėktuvai puolė geležinkelius prie Valpgnes, 
Vieres, Lessary, Portaubault, Rennes ir Lavai, o naikin
tuvai apšaudė traukinius ir vežimus užpakaly priešo linijų.

Vokiečių pranešimas, iš niekur nepatvirtintas, sake 
1,300 sklandytuvų, kurie turėjo pristatyti didelę karių 
jėgą, buvo sunaikinti ar suimti.

Bayeux užėmimas perkirto geležinkelį tarpe Paryžiaus 
ir Cherbourgo.

Berlynas sakė kaujamasi iš namų į namus Ste. Mere- 
Egliaey- 20 mylių -j pietryčius nuo Cherbourgo, ir kad pa* 
rašutistai nusileidę vakariniam krante, tik kelias mylias 
į pietvakarius nuo Ste. Mere-Eglise.

Sąjungininkų kariai iš krantų vietomis susijungia au 
parašutistais, kurie nusileido daug toliau nuo kranto.

Raportai iš fronto sako britai ir kanadiečiai kariai už
ėmė keliolika Prancūzijos miestelių ir kaimui, ir gerais 
keliais pasivarė net kelias mylias nuo kranto. Jie taipgi 
suėmė kelis šimtus priešo karių.

Dabar matoma, kad sąjungininkai turi kelias pozicijas 
50 mylių plote krante tarpe Caen ir Carentan, ir kitos jų 
jau sujungė. Vokiečiai sako nuo aštuonių iki 13 sąjungi
ninkų divizijų randasi Prancūzijoje.

Išalkę prancūzai sutinka išlaisvintojus su vėliavomis, 
gėlėmis, ir bučkiais.

Berlynas sakė “šimtai“ transporto lėktuvų ir sklandy
tuvų pristatė daug karių vakariniam pusiausalio krante. 
Sąjungininkų štabas nieko nesako apie nacių raportą, kad 
parašutistai nusileidę prie Palaise ir Argentan, 30 mylių 
nuo Caen.

Sąjungininkų laivyno laivai vis dar bombarduoja prie
šo pozicijas, o sąjungininkų lakūnai vakar numušė 102 
nacių lėktuvus.

GENEROLAS CLARK
TARĖSI SU POPIEŽIŲ
ROMA, birž. 8.—Šventa

sis Tėvas šiandien tarėsi su 
penktos armijos komandie- 
rium Gen. Mark W. Clark, 
Popiežiaus privačiam ofise 
Vatikano knygyne.

Po to, Popiežius pasveiki
no Gen. Gruenther, Gen. 
Johnson, Gen. Hume, ir 
Pulk. (kapelioną) Patrick 
Ryan.

Po audiencijos Gen. Clark, 
drauge su Monsignioru Wal 
ter Camoil, iš Pit'sburgh, 
Pa., Amerikos atstovu Po
piežiaus sekretoriate, aplan
kė šv. Petro bažnyčią.

Aliantai įsteigia aerodromus krante
NEW YORKAS, birž. 8.—Britų radio pranešimas sakė 

sąjungininkų aviacijos jėgos įsteigė nusileidimo aikštes 
savo pozicijose prie Prancūzijos krantų. Ankstyvesnis 
pranešimas sakė darbas Normandijoje jau pradėtas pir
mam britų aerodromui kontinente.

Churchill sako nebus grreitos pergalės
LONDONAS, birž. 8.—Ministrų Pirmininkas Churchill 

šiandien įspėjo parlamentą saugotis prieš “per didelį op
timizmą,” ir “mintį, kad šie dalykai greit užsibaigs.“ 
Churchill sakė jis • nemanąs daryti jokių pranešimų apie 
invazijos eigą, “nebent įvyktų kas norint nepaprasto.”

Lisieux miestas sunaikintas: Berlynas
NEW YORKAS, birž. 8.—Berlyno radio, matomai pa

ruošdamas naminį frontą žiniai apie kito miesto neteki
mą Prancūzijoje, sakė “Lisieux miestas sunaikintas iš 
priežasties sąjungininkų bombardavimų ir bombavimų.“ 
Lisieux yra 30 mylių į rytus nuo Caen, pakeliui į Paryžių.
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PinSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
Lietuviu Diena - į North Side 
Mildos Diena Geg, 4 &, mūsų baiųyčioj

įvyko vaikučių pirma Sv. Ko 
Garbingas AiAerikos Vrė- rtįnija Dešimts mergaičių 

ridentas • F. D) Rooseveltas įr beturi bernaičiai priėmč 
paskyrė gegužės pirmą die- viešpatji į aavo nekaltas Sir-

dirbtuvių. Dūmų žinoma ne- Įk-.. 
trūksta. Lietuviai pamažu 
slenka aukščiai, kur šva- ^3-I
riau, kur mažiau dūmų, ar
ba iSsikelia į priemiesčius ir, šaunūs pietūs, Jrdriups 
pri aire lo prie Svetimtaučių sodalie ėa / vidovau
parapijų.. Už tai sunku juos
kaltinti, bet žinoma negalb 
ma kaltinti nei lietuvių kle

kad
4 d. Sv. Petro it 

Pauliaus svetainėje į/vyko 
su-

ną kaipo Maldos diena už 
taiką. »’.•!« «LBn

Gegužės vienuolikta die
na buvo motinų pagerbimui, 
kurios užsitarnavo maldos 
ir pagarbos už auginimą 
krašto ginėjų-kareivįų.

delss pirmą sykį. Duok Die-) duris atidaro visokioms 4au 
ve, kad Išganytojas pasilik
tų vaikelių širdyse per visą
gyvenimą, būtų jiems kel
rodžiu ir stiprybe. Vaikai 
buvo gražiai rūpestingai Se 
serų Pranoiškiečių prireng -

jant kun. E. Vasiliauskui ir 
seselėms Pranoiškie t ė m S.
Jos ne tik pietus surengė,

bonų, kurie savo bažnyčių! ir £raž'ai padainavo. Tū
las migikas nuo S. S. paro
dė visokiausių triksų, o pas- britų ketunnotorinių bom- 
kui užsigardiiuota šokiais.
Tas viskas atsėjo tik vie
nas doleris. Nesu prastu,

toms. Šiomis dienomis mū
sų geras parapijietis Chas. 
Miller pardavė savo namą 
North Side ir išsikraustė J 
Sheridan. Yra it daug tokių.

Liepos ketvirtą dieną yra ti. Gilaus darė įspūdžio, kuo • 
Amerikos Nepriklausomybės1 met kunigui atsisukus su
šventė, kuria kiekvienas pi
lietis {primena su pasididžia
vimu, kaipo Amerikos De
mokratijos gimimo dieną.

Pittsburgho lietusiai per 
daug metų iškilmingai ap- 
vaikštinėdavo liepos' ketvir
tą, kaipo Lietuvių Dieną 
Šiais metais, kada karas žu-

lakiu vai ht nririraiiknc,bepių atakavo vokiečių dali- 
HE niuu žygiuojančius į invazi-

dtdkllOji Vokiečius j°* frontą Jieras gnžtant į 
LONDONAS, birž. 7. —

Sąjungininkų aviacija, pa
imdama viršų ore virš už
pultos Prancūzijos, nuo va
kar ryto iki šio ryto atliko 
suvirš 13,000 skridimų.

Bridgeville
Švenčiausiu, visi vaikučiai 
sutartinai sugiedojo: “Vieš
patie n e e s m į vertas...”
Džiaugsmas spindėjo ne tik 
tėvų, bet ir visų akyse. Taj a 
proga altoriai skendo gėlė
se.- žmonės jautė prielanku
mą seserims ir tą prielan-l burgho ir Elzbieta Kazlaus-

kalp galima padaryti biznį 
Vek daug duodant <už vieną 
dolerį. Čia Jaru homeateadie 
čių paslaptis. X į

Homestead kolonija, kle
Praeitą sekmadienį kun. 1 bonaujant a. a. kun. Cepa- 

A. Jurgutis pakrikštijo sū- noniui, buvo gapa garsi, ji 
nų Liudviko ir Onos Vasi
liauskų, 1 vardu Davidas-Jo
nas. .Krikšto tėvais buvo Si
monas Aleliūnas iš Pitts-

kumą parodė. Mūsų klebo-
do mūsų jaunimą; kada kiek nas kažkur buvo išvažiavęs, 
vieni namai yra ašarų vers- nes gmradienį ir trečiadie- 
mės ir nuliūdimo debesiu
apsupti, todėl šiais metai3

nį mūsų bažnyčioj šv. Mi
šias laikė tėvas Juvenalis

kiūtė. Linkime jaunam Do- 
vidukui augti ir stiprėti sa
vo gerosios mamytės rūpes
tingoje globoje.

Angliją, Amerikos

Lietuvių Diena bus Maldos Liauba. Nėra abejonės, kad 
Diena už kareivius ir už tąj-^ pittsburgiečiai pasiges tėvų 

1 Pranciškonų jiems išsikaluską
Todėl, visi dėkimės prie j 

karštų maldų ųž mūsų ka
reivius ir už taiką, nes te
kiu būdu suteiksime kariuo
menei moralinę pagalbą ir 
drąsą. /

tolimą Maine valstiją. In
teligentiškų ir lietuviškų 
spėkų Pittsburghui ' visuo
met stigo. Čia daug dūmų, 
aplinkybės keistokos — ne- 
tarpsta idėjos žmonės. * ,

Penktadienis, birž. 9, 1944

1 Sąjungininkų lėktuvai nuo 
lat patruliuoja 60 mylių plo
tą Prancūzijoje, kurio šiaur

lėktuvai rytinis kampas yra maždaug
išskrido į Prancūzijos pusę. Le Havre apylinkė.

Pirma priešo lėktuvų ata-Priešo opozicijos mažu
mais nurodomas tame, kad 
tik 13 britų ir vienas ame
rikiečių bomberis, bei 17 są

Vakar naktį suvirš 1,000 jungininkų naikintuvų, Ud- 
grįžo. Nacių lėktuvų opozi
cijai pradedant didėti, 53 
priešo lėktuvai buvo sunai
kinti.

ka būva bandyta 12 JU-88 
lėktuvui, kurie bandė netikė
tai užpulti sąjungininkus. 
Spitfire lėktuvai keturis jų 
numušė ir naciai pasitraukė 
neit siekę savo tikslo.

Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai nuoširdžiai kviečia
mi į pamaldas už kareivius 
ir už taiką liepos ketvirtą 
dieną, šv. Pranciškaus Sese
rų darže. Rėmėjas

Parapijos moterų sureng
ta Card Party sėkmadienio 
vakarą gražiai pavyko. Nors 
oras pasitaikė ir šiltokas, 
bet žmonių susirinko į salę 
didokas būrys. Parapijai li
ko gražaus pelno. Už pramo
gos pasisekimą priktauao pa 
dėkos žodis Cebatorienei, 
Tykačienei ir Slokienei.

lenktyniavo su S. S. ir Es- 
plen. Tautiniame veikime ji 
visas parapijas pralenkdavo. 
Šiandieną ji. dar tebėra ant 
“maęos”, nors aplinkybės 
visai pasikeitė. Kun. E. Va
siliauskas sumaniai tvarko 
parapijos reikalus, tačiau 
parapija darosi daugiau miš
ri. Mokykla gyvuoja labai 
gerai, nors vaikai ne visi 
jau lietuviai. Tas pakitėji
mas įvyko plieno korporaci
jai išpirkus senąją lietuvių 
bažnyčią ir daugumos 'lie
tuvių nuosavybes. Lietuviai 
iškriko. Gaila.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
ttnhis Rledus, Rašomas Plunks
nas tr Įvairius
kitokius SUk- ‘
slidus daiktus
ui PRIEINA
MAS JUMS
KAINAS! ,

1

Pirkite Karo Bonus

i

Turime didelį 
ir gerų pat
rinkimų Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų,> t «.

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

JOHN A. KASS
fEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ —' BE KOMIŠINO 

♦ PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

' į 1 ! T - • . : OF CHICAGO
4192 Archer Avė. Virginia 1141

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

r SS

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

S?

Antanas Kruša apsirgo 
prie darbo. Nuvežtas į West 
Penn Hospi al. Reikia tikė
tis, kad trumpu laiku su
grįš į namus. Jam to linki
me.

Mūsų bažnyčia stovi ga
na arti įvairių-įfvairiausių

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 pagamintu a įg importu ntų 
pirmos rūšies produktų.

S:

LEO NORKUS, k
DISTRIBUTOR 

\ OP

Ambrosia & Nectar
BEERS

Mūsų parapijoje seniausia 
draugija yra Sv. Antano. Ji 
yra senesnė už pačią para
piją. Nors nariais ir neskait 
linga, bet kadangi pašalpos 
ligoje nemoka, gerai laiko
si. Kai narys miršta, duoda 

‘.50 dcl. ir šv. Antano dieno
je užprašo šv. Mišias už gy 
vas ir mirusius draugijos 
narius. " -

Praeitą savaitę pas klebo
ną buvo užvažiavę šie ku
nigai: Misius, Pikutis, Ka
ružiškis ir tėvas Juvenalis 
Liauba, pranciškonas.

Kur yra moterystė be mei
lės, ten greit atsiranda mei
lė be moterystės.

EXTRAI EXTRAI

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

Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.C.F.L., 1U00 Kilocycles —-

Nedalioj, t:»0 vai. vakare

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVIMt OINTMENT
Nisulepanth — Ncniulažantis

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PMYSKIAN AND SURGEON 
4645 Bo. Aahhuid Aveaoe 

OP1BO VALANDOS: 
ta»2Gd4bm»4fti8v«Lwk

TUO <xn
XhL YARda »46

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

▼•L: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutarti.

TaL CANai 6122

DR. BIEZB
GYDYTOJAJB IB CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
1—1 popiet h* T—8 k v. 
Tteėbd. k MtadMade

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

TeL REPnbtte 7868

Urmo (vvholesale) 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

PermiInjtM 
VUtMB tr

Jew«lry, Deimontų k Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

Bu Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per iį Pavasarini 81 Metų
IŠPARDAVIMĄ

Rea. 6908 So. Talman Avė.
Rm. TeL GROvehffl 0417 
Offlee Tei. HEMleek 4848

DP. L J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. lr Nedėliomis susitarus
2428 Weet Marųuette Road

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4167 Archer Avme
Oflee vaLl 1-4 k 8-8H9 E. M.

pagal antartį

TaL CANai 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 A Arteeian Ava, 
VALANDOS: 11 v. ryto iki S p.p.

6 fld 0 vaL rakara.

TeL YARda 8146

DR. V. A. SIMKUS

SjdtikM —

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

8147.

r. MIRACLE" sienomsiiinnv A LIA V A

nmttcrra
BSN4

LIETUVIŲ
DRAUGI

t .

Tel. CALumet 7237.

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
liavotoms 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.

MONARCH LIQUOR 
8629 So. Halsted St

Phone TARDO M»4 .

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

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

miiucie w«u fikhn

|P<>»8

. BERLAND'S
PAINT STORE

Me. PrOrtatemlg17 g. Hdlsted St.
Visur - CANAL 1HK4

Pietvakarių Krautuvė —— 3618 West 26th Street

• ibapgutij:
VIENINTBLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAJTK8. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 lf.

‘ WHFC - 14H kilos.
SEKMADIENIAIS - ioo 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — M» 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais noo 7 iki S v. v.
MARGUČIO ofiao adresai:

6755 S. Westem Ave.« Chicago* III.
, ĮS| Telefonaa — GROvehiU 2242

4.—- fr.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik Viena Pora aktų Vlaam gyveni
mui. Saugokite Jaa leladaml lle<- 
aamlnuotl Jaa modernlikUusla 
metodą, kuria reetjim. mokalaa 
rali autalktl.

M METAI PATYRIMO 
prMnklme akinių, kurie praiall-

z na vlaų aklų įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenne
» < Kampa, lt-toa
Metanas i OAK Ali OSM, Obtcago

OFISO VA VANDOS: 
Kaadlen 1:10 a. m. Iki t:»0 p. aa. 

Tračtad. lr BadtaA a. m.
.. . ltl p. aa.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS B CHIRURGAI 

■be veL: ano 1-8; nuo 6:80-8:9 
756 West 35th Street

TaL: 11-12; M; b 4:80-8:89 
Pirmadieniais—2-4 ta- 4:804^9 

šventadieniais- 11-11.

Skaniausia 
kurią 
mis.

na yra tojL 
sava rauko-

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 0080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenne

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros luboa)

Ofbo Telefonaa: YARda 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MII>way 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 0d 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 Ud 12 vaL dienų.

i.
^DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

25 metų patyrimas i

TeLi Yarda 1829 t’
,Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofbo Ir Aklalų Dirbtuvė 
SO. HALSTED 8T.

Kampas 34th Street 
balandos nuo 10 iki 4; nuo fl Iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

Ofiso TeL .... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. .4204 Areher Avenne
UGONIUS PRIIMA:

ZanBea auo 2:00 Ild 8:00 vaL
Trefiad. far Sekm. tik suaitariua

DR. P. ATKOČIONA5
DANTISTA8

1446 8. '49th Conrt Cicerą 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ta Penktadieniais 
YaL: 14-12 ryta, 2-4, 7-4 P. H. 

«L47 13. Halsted St, Ch leaga

/ ta
VaL: nuo 8 p.p. iki 8 vakare

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofbo TeL LAFayette 3219 
Bea. TeL LAFayette 0094

VALANDOS:
Plmv, Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.;

Penktad. 8:30 Ud 9:30 vak. 
šeitad. 8 vaL U 9:90 vak. 

Sakmadtenlab pagal auaitarimų.

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

J. W. Goethe

I
I
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.CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" ADVERTISING*

l “D B A C G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP U'ANTED _ VYRAI HELP WAOTED -- MOTERYS HELP YVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS VYRAI Ut MOTERYS VYRAI Ilt MOTERYS

“DRAUGAS” HEI.P UA5TED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »488-»4M»

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manixwr Oommisslon nu

statymai reikalauja kad <laugn- 
mas darbininku turi įsigyti l‘a- 
IIiiokavinto ltaAlą (statėm ent of 
avallablllty) ntio dabartines dar
bo (.staitraa — ar nuo \V«r Man- 
power Commission — pirm pra- 
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnkit ar Jfts galit gauti 
ir ar Jums reikalinga paliuosa- 
vlmo raštu*. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo JstaJgoms daug laiko.

MALIAVOTOJŲ IR 
DEKORATORIŲ

UNION X
SAUKIT BAYPORT 2S11 
HONNING A CARLSON 

8251 STONY ISLAND AVE.

v y r u

HELP WANTED VYRAI

PRIE LENGVŲ 
PORTERIO DARBŲ

Pastovūs darbai, trumpoms 
valandoms. Gera mokestis.

LOGAN DEPARTMENT STORE 
MUAVALKEE A DIVERSEY AVĖS 

Atsišaukit S-clam aukšte
HOUSEMEN

Patyrimo nereikia 
Gera mokestis. AtsiSauklte 

Tlmekeeper's Ofisan 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

6349 Kherldan Road

VYRŲ — patyrimo nereikia — am
žiaus 16 mėty ar uuvlrš. Atsišaukit 
MIDLAND MFG. CO., 39bb S. Lowe 
Avė. '

REIKIA VYRŲ
Nuo 45 iki 65 Metų

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

• Atsišaukite
STANDARD ELSMERE 

GRANITE CO.
1756 N. Spaulding Avė.

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE 
Dirbti prie aluminum eastings. 

Mes mokam laike mokinimo. 
100% KARO DARBAI 

Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 no. arba šeštad. 

iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE 
VYRŲ

Patvrimo nereikia — Abelni dirb
tuvė darbai — 70c iki 80c f vai. 
pradedant. 5 dienos i savaitę, šeš
tad. ir Sekmad. dirbti nereikia.

FARLEY MFG. CO.
2650 Belden Avė.

Poliruotojų

ir Grinders 
PORTABLE ĮTAISYMAI 

★ ★
85c i vai. laike mokinimo.

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

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

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

Naktimis — 64 var. J savaitę, 
pastovūs darbai.

MALL TOOL OO.
7740 South Chicago Avė.

ŠILK SHADE 
ISDIRBEJŲ

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

ALMCO
1750 W. FULTON ST.

MERGINU
MOTERŲ

★ ★
Mums reikia dirbtuvės 
darbininkų dieniniui ir 

naktiniui šiftui.
★

10% BONAI 
MOKAMA UŽ VISUS 
NAKTIMIS DARBUS

MAŠINISTŲ
Ali around vyrų prie close tolerance 
darbų. Svarbi pramonė, darbai dle- 
nonilu. 48 vai. J savaitę. Po karo 
progos.

AUSTENAL IABORATORIES 
5932 S. Wentworth

SVARBUS KARO 

DARBAI
Patyrimo Nereikia
Įdomūs darbai high 

school vaikinams 
laike vasaros.

CINCH MFG. CO.
2335 W. VAN BUREN

SODA WATER BOTTLERS 
LABELERS 

PAGELBININKU 
MULVIHILL OO.

410 N. PAULINA ST. 
MONROE 1686

PIRKITE KARO BONUS’

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

CSa rasite tokf darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

TUOJAUS DARBAI DEL: 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ
-CANTEEN DARBININKŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nno 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 Iki 50 metą.

Dienos, vakarais ar nakttaėmb, 
valandomis 
AtattaukK

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ , 
Patyrualų. |37.80 | mėn«4
Pilnam ar daliniam talkai 

Kralpklta* pri* Houaekeep*r.
EDOBWATER BEACH HOTEL 

Hd.

VYRAI IR MOTERYS

INVASION
NEEDS SUPPORT 

ON THE
HOME FRONT

We Can Ūse

MEN St WOMEN
—ON—

FULL OR PART TIME
IN 100% VITAL WAR W0RK 
WITH 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. HOMAN AVE.

Pabėgo naziai 
belaisviai

HOOPESTON, IU.— Prieš 
mėnesį iš vienos koncentra
cijos stovyklos į šią apylin
kę buvo atgabenta keletas 
šimtų vokiečių karo belais
vių dirbti daržovių ūkiuose. 
Pranešama, kad trys belais
viai šiomis dienomis pabė
gę-
SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU”

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ’A
★ For Sale I
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Ureatest 

Lithuanian Daily Newspaper
— E8TABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEAČING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM* * ** *****

VYRŲ!
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

MEN WOMEN

MES JUS IŠMOKINSIM
★ ★

Matykit Mr. Danlcek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD. IŠTI8AI ŠEŠTAD.
8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

MERGINI: — patyrusių prie bu- 
rinkimo, Įdėjimo J vokun ir pasiun
timo. Dienomis ir naktimis darbai. 
KIEK LETTER CO., 731 Plymouth 
Ct.

TARNAIČIŲ — aukščiausia mokes
tis. pilnam ar daliniam laiku). Ne
apriboto amžiaus. <l«2« WINTHROP 
AVE., LONgbeach 84R4.

VYRAI BR MOTERYS

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

SUPAŽINDINKITE KITUS 
PIRKITE KARO BONUS

Stock Moterų
PILNO LAIKO DARBAI 

MOTERIMS
IŠSKIRSTYTI IR 

TVARKYTI PREKESz '
KREIPKITĖS PERSONNEL 

OFISAN 3-čiam AUK6TE

WIEBOLDT'S
MILVVAUKEE AVE. 
KAMPAS ASHLAND

TARNAITE
MERGINA AR MOTERIS 

ABELNIEMS NAMŲ DARBAMS
Gyvensit bu malonia šeima puikiam 
name. Savas kambarys. Gera mo- 
krūtis. Melvlrtad. popiet taipgi nuo 
šeštad. ryto Iki Pirmad. rvto nerei
kia dirbti. Maža šeima. MR. SEN- 
NOTT. telefonas BUCkingham 1272 
dėl pasitarimo.

REIKIA MERGINOS
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS
4425 S. Fairfield LAF 8248

Reikia 

Cafeterijoj/
Darbininkių

★ ★ ★ .
OOUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną ir naktį 
Siftams.
DI8IŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos žtftul.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos SiftnL 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC. 

2100 S. 52nd Avė. Cieero, I1L
VYR/S AR MOTERS prie išvalymo 
ofisų. Vieną dieną J savaitę. I6.60 už 
6 vai. VVESTERN SHEET STEEL 
OO., 4900 W. lftth St. Cicero.

Dženitorių

Ir Dženitorkų
RANDASI KELETĄ GERŲ 

PASTOVIŲ DARBŲ
PATYRUSIŲ

PAGEIDAUJA
CHICAGO

TITLE & TRUST CO.
69 W. VVASHINGTON

SCREVV MACHINE 
OPERATORIŲ

Aukščiausia rata lr bonai. Dienomis 
ar naktimis, patogios darbo sąly
gos. Mes Išmoklnslm. Senai {steigta 
pramonč.

PAASCHE AIRBRUSH CO. 
1909 Diversey

hallicrafters
. radio

t

four times winner

ARMY-NAVY "E
100% War Production

REIKALAUJA 
MOTERŲ IR MERGINŲ
Prie malonių lengvų dirbtuvės 

darbų
MES IŠMOKINSIM JUS 

Ir mokėsim pilną ratą laike mo-I 
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.

JJ

ENVELOPE 
OPERATORIŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Dieniniam ar 
Naktiniam šiftui

Labai lengvi darbai su gera po 
karo ateiėbu AtelAauklt tnojandėl 

puikių darbų.

Central Envelope 

& Litho Co.
426 8. CLINTON ST.

Mr. Stewart 4-tam aukite.

MERGINŲ
MOTERŲ

Lngviems dirbtuvės darbams, prie 
popieros produktų. Patyrimo ne
reikia. 60c J valandų.

CAROLINE BURKE 
3908 Cottage Grove Avė.

MELSKITĖS Už TAIKĄ

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistu
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO

Patyrusių — arba mes išmoklnslm jus. 

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

Imkite Douglas Park “L” ild Durų

VYRŲ-
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBEKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radlo — Radar Transformers

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTER8
★

MEKANTZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE OOIL WTNDERS 
COIL FINISHER8

★ ★
Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar ir po karo. Atsišaukit

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOURN AVE. ar 1850 8. KOSTNER AVE.

NO EXPERIENCE REQUIRED

FULL OR PART TIME
. ‘ I . , ♦ % * Z » » f •

FACTORY — 18 to, 59 years old 
OFFICE — 16 to 45 years old

Large nianufacturer of Communications eųuipment 
now doing war work haa 150 openings for the 
following types of work:

★ ★
, . > . : . • . . ii-

FACTORY
LABORERS

PUNCH PRESS OPERATORS 
DRILL PRESS OPERATORS 

ELECTRICAL ASSEMBLERS
COIL WINDERS

i Š

STOCK CLERKS
SHIPPING ROOM HELPERS 

PAINT SPRAYERS
JANITORS
TRUCKERS

★ ★

OFFICE
TIME CLERKS 
FILE CLERKS

TYPISTS
STENOGRAPHERS 

SECRET ARIES
COMPTOMETER OPERATORS 

PRODUCTION CHASERS 
BLUE PRINT MACHINE OPERATORS 

MESSENGERS 
MAIL CLERKS

* ' ; y a ’ 1 ’f

Excellent Working Conditions 
Paid Vacation Plan 

Company Operated Cafeteria 
Group Hospitalization Plan 
Group Life Insurance Plan 

Siek Benefit Plan

★ ★ ★

AUTOMATIC ELECTRIC CO. 

1019 W. Van Buren St.
Mondays through Satnrdays 

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

RFAL ESTATF. FOR KALE

PIRKĖJAMS

ATYDA!
flutaupyklt sau DAUG laiko Ir Piot
rų Jalgydaml mūaų dideli dykai »u- 
telktą aąrašą TIKRŲ bargenų. Tela- 
fonuoklt, raJgktt ar atallankyklt mfl- 
aų ofi san kur bua sutelkta greita*, 
mandagus Ir Inteligentiška* patar
navimas. i

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.
TEL.—CICERO 441 

VADOVAUJA M GREITU 
PARDAVIMU

19 METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE.

Kiekvienas padorus žmo
gus myli savo tėvų kraštą.

Kalėjime nusižudė
Mrs. Helena Milichio, 2C 

m. amž., už trukšmavimą 
buvo uždaryta pataisos na
muose, nes nepajėgė užsta
tyti $100 bondso. Kameroje 
rasta pasikorusi.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

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

SKELBKITĖS “DRAUGE”
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Pažanga tęsiama invazijoje
Sąjungininkai naujas jėgas pristato į Prancūziją. Na.J- 

ji iš oro išlaipinimai vakar anksti pagreitino sąjungi
ninkų žygiavimą skersai Normandijos, buvo praplėstas 
frontas paėmus Bayeux miestą. Šiam miestui patekus 
į sąjungininkų rankas, atidaryta kelias atkirtimui Cher- 
bourgo įlankos.

Aukščiausias štabas pareiškė, kad (paėmimas1 Bayeux. 
penkios mailės viduje nuo centrinės Normandijos pa
krantės, ir pirmojo Prancūzijos miesto patekimas į įsi- 
veržusiųjų rankas, yra “labai svarbios žinios”, nes 
atidaroma nauji keliai žygiavimui gilyn Praneūzijon.

“Pažanga tęsiama, nežiūrint priešo pasipriešinimo”, 
— pareiškė vakar rytą komtmikatas.

Grįžtant prie Bayeux miesto paėmimo, tenka pasa
kyti, kad invazijos kariuomenei atnešė šiuos rezulta
tus: 1) praplėtė pakrantę šiaurėje nuo Carentan, ir 
2) žiotyje nuo Orne upės. Berlynas pranešė, kad 300 
sąjungininkų lėktuvų išlaipino parašiutistus netoli Cou- 
tances. , .

Taįp pat buvo pranešta, kad paėmimas Bayeux mies
to yra raktas kaipo kelio ir geležinkelio sujungime tarp 
Caen ir Cherbourg. To miesto paėmimas turi dalinį 
svarbumą ir todėl, kad kariuomenės žygiuoja į vidų iš 
ten, ir neturi upių skersai, kaip kad upės teka šiau
rėje ir pietuose.

Prancūzai Bayeux mieste pasveikino sąjungininkų 
kareivius su šūkiu: “į Paryžių”.

Valanda iš valandos sąjungininkų, jėgos stiprinamos 
Prancūzijoje. Komunikatas sako, kad “viduje kovos 
bendrai sunkios.” Naciai rodo daugiau aktyvumo ore. 
Bet sąjungininkų vyrai energingai kovoja dėl savo po
zicijų.

★
Prancūzijoje įvyko demonstracijos

Sąjungininkai birželio 7 d. įsakė prancūzų požemi
niam judėjimui, kad jis vykdytų sabotažo veikimas vo
kiečių susisiekimo linijose. Tas buvo padaryta per lėk
tuvo pasiuntinį ir radijo pranešimu. .

Kitos instrukcijos buvo duotos per radijo praneši
mus kaipo “asmeniški pranešimai’’ Prancūzijos gru
pėms. Tas įvykdyta codo ženklais, kuriuos gali suprasti 
reikiami .asmenys, pavyzdžiui, “Jacąues Laporte, pra
šau tuojau nusiųsti jūsų šviežią keiką senelei į Pary
žių” ir tam panašiai.

Nepaprastai didelė džiaugsmo banga užliejo Pran
cūziją, kai prancūzai išgirdo, kad sąjungininkų inva
zija išsiplėtė ir vis plečiasi.

Prancūzai patriotai sukėlė demonstraci j a» Paryžiu
je, Lyone, Marseille ir kituose miestuose. Gatvėse gir
dėjos prancūzų himnas. Vokiečių pareigūnai pašaukė 
Vichy miliciją, kad malšintų manifestacijas. Vokiečiai 
bijojo panaudoti savo kareivius prieš susirinkusi is mi
nias.

Gestapo pradėjo gaudyti Pietų Prancūzijoje įtarti
nus prancūzus patriotus. Taip pat vokiečiai varo dar
bininkus atstatyti tiltus, kurie pirmiau buvo sugriauti 
sąjungininkų bombardavimų.

Iš sąjungininkų vyriausiojo štabo buvo paskleisti la
peliai lėktuvais šiaurės Prancūzijoje ir Belgijoje, kad 
taip vadinami rak.o vyrai geležinkeliuose, kanaluose ir 
įjiačii’sse keliuose keltų sabotažą, trukdant vokiečių 
kehuvimą į jūrą.

Kovu už Rotus miesto PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

H Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
O, be to, tu šį klausi

mą sprendei iš aukšto, mok
slišku tonu. Tu niekados ne
buvai gavęs kentėti tokį ne
teisingumą, kuris nuo pat 
gimimo slegia šitą jaunuolį.
Aš jį paklausiau, ką jis gal
voja apie šitą Dievą, kuris 
leidžia visuomenėje gimti
nelaimingiems, tartum užu Rudyčiu! 
visuomenės ribų ir atmes- Tavo žmona,

Dideli dalykai vyksta Prancūzijoje, žinoma, sulauk
sime vėliau tikslesnių žinių. Bet taip pat tenka pažvelg
ti ir į Italijos frontą. Svarbu žinoti kas dedasi už Ro
mos miesto. Geros žinios. Penktoji Armija paėmė CTvi- 
taveeehia, Romos principai} uostą, 38 mailės šiaurva- 
karuose nuo sostinės. Tai teko vakar sužinoti.

Kiti Penktosios Armijos vienetai einantieji, daugiau 
šiaurės kryptimi, paėmė Bracciano miestą, 20 mailių 
šiaurėje nuo Romos. ‘

Sąjungininkai paėmę Romą, laimi kitas pozicijas nž 
sostinės ribų.

* ?
Japonai nusiminę

Iš Kinijos gauta žinios, kad sąjungininkų invazija į 
Prancūziją smarkiai paveikė į japonus psichologiniai, 
kurie laikė vokiečius stipriu ašies partneriu, kuris ne
įstengė sulaikyti invazijos. Dis Wang Chung-bui, kinie
čių aukščiausios apsigynimo tarybos generalis sekre
torius, pareiškė, kad su Hitlerio sunaikinimu seks ir 
Japonijos žilė. Japonija sužinos sąjunginių tautų stip
rybę.

Lt. gen. Lta Wei Cbaag, operacijų boardo kariškos 
tarybos vice-ministeris, skelbia, kad sąjungininkų jėgos 
> Berlyną įžengs už kelių mėnesių.

“Vokietija yra galva laukinio gyvulio (wild beast.) 
ir Japonija yra je uodega,” — jis pasakė. “Uodega, ne
gali gyventi, kai galva nukertama.”

Ta pučia proga tenka priminti, kad kiniečiai smar
kiai kaunasi au japonais.

Vakar buvo žinoma, kad kiniečiai užvakar tęsė smar
kias kovas apginti Changshą, svarbią kiniečių karišką 
bazę, Honan provincijoje. Kovos vyko Cbangsha pa
kraščiuose.

Tu akmenį meti, o jis žiodą duoną
Komunistų laikraštukas, išeinantis Brooklyne, N. Y., 

birželio 6 dieną, taip nupiepė,o, kad atrodo, kad straips
niuko autorius rašė neišsimiegojęs arba labai neapy
kantos apimtas. Komunistų laikraštuko autorius pa

reiškė, kad Popiežius Pijus XII “visuomet dJMgiau pa
taikauja fašistams, juoe tiesioginiai arba netSpeiioginiai, 
užtaraudamas”. Tikrai, tokius žodžius tik gali parašyti 
tie, kurie nė už aguonos grūdą neturi tiesos. Toks pa
sakymas rodo, kad autorius nežino ką jis šneka. Už
tat ir nušneka. .

Žinoma, komunistų laikraštuko šlatoe nemažai yra. 
fašistinio rauge, nes fašizmas ir komunizmas savo 
esme nesiskiria, tik metoduose skiriam. Ir komunizmas 
ir fašizmas yra diktatūros sistemos, kur žmogus yra 
pastumdėliu paverčiamas. Rašydamas komunistų laik
raštuko autorius apie popiežių, jis norėjo apšaukti Baž
nyčios galvą tuo, kuo pats yra. Dažnai taip esti gyve
nime, kad n«? vienas žmogus savo silpnybes ar ydas 
nori matyti ir kikame asmenyje, kuria jų visai neturi. 
Jau ką ne ką, tik popiežiau* negalima įtarti fašizmu. 
Popiežius yra pasmerkęs ir fašizmą ir nacizmą ir ko
munizmą ir nurodė, kad krikščioniškas solidarumas ga
li atnešti tvarką į pasaulį.

Jei popiežius iškelia teisingumo ir meilės reikalą, tai 
nieku būdu negalima sakyti, kad jis pataikauja fašiz
mui.

Ant popierio komunistai ar bolševikai dedasi didžiau
si demokratai, bet gyvenimo praktika ir jų elgesys ro
do, kad jie savo dvasioje yra aršiausi fašistai, tik ne
šioja kitą vardą. Juk fašizmas, komunizmas ir naciz
mas yra trynukai, kuriuos pagimdė tokia motina, ku
rios vardas — neapykanta sąžinei, kerštas Bažnyčiai, 
apiplėšimas žmogaus teisių, ir visko suėmimas į izmų 
rankas, žmogui palikimas tik vergija*

Popiežius Pijus XII eina tiesos, meilės, ,grožio ir gė
rio keliu, kurį paliko Kristus, todėl kai kam popiežius 
ir nepatinka ir jis esti pravardžiuojamas įvairiais var
dais. Jokie pravardžiavimai, jokie grąsinimai popie
žiaus neišstūmė iš to kelio, kurį nurodo Evangelija, 
Jėzaus Kristaus paliktas mokslas.

Popiežius Pijus XII meldžiasi ir už tą, kuria savo 
straipsnelyje jį niekina. Jia meldžiasi, kad ir fašistai. 
Ir naciai, ir komunis*iaė suprastų klaidas ir taptų tik
rais žmonėmis. Tu jam akmenį meti, o jis tau duoną 
duoda.

Mūsų pareigos
Kun. Mgr. George Johnson, katalikų universiteto pro

fesorius, mirė birželio 5 dieną, kai jis kalbėjo Notre 
Dame auditorijoje, Trinity College. Jis buvo 55 metų 
amiriua. Jis buvo didelis auklėtojas. Jo paskutiniai 
žodžiai buvo prieš mirtį ištarti:

“Mes turime daugiau dirbti, kad jaunuomenė būtų 
išauklėta Kristaus dvasioje.” Tai reikšmingas kunigo 
profesoriaus tesUmentaą

M »».*>

prasti tą begalinę tuštumą, 
kuri supa pamestą vaiką.

Ji kalbėjo toliau: “O jei 
Butiktumei kuomet savo mo
tiną?”

Danielius išbalo, paskui, 
klausyk, ką jis pasakė: 
“Mano motina ... jei aš kuo 
met sutikčiau ir ... ir jei 
netikėčiau į Dievą, aš ją nu-

tiems klajoti pasaulyje. Jis 
nsan atsakė, kad jis tiki į 
Dievo gerumą ir teisingu
mą, kuris kuomet nors bus 
atstatytas, bet, nežiūrint to, 
aš jaučiau, kad mano prie
kaištas padarė jam dideli 
įspūdį.

—Saugokis, Engue r r a n- 
dai. Aš sutinku su juo; tei
singumas sykį bus atstaty
tas. Jei tu kuri abejojimą 
šitoje sieloje, tu pamaži veji 
iš jos nuolankumą, kuris 
yra gyvenimo pagrindas ir 
kuris leidžia jai pakelti be 
didelių kartumų savo naštą. 
Aš jaučiau, kad po šituo 
nuolankumu dega visas vul
kanas. Ar tu nori žinoti, ko
kią pastabą jis padarė aną 
dieną tavo žmonai? Tu ži
nai, kad ji atrodo truputį 
juo susidomėjusi!

—Ką tu į tai?
—Visai atvirai kalbant, 

aš kelis kartus esu buvęs 
nepatenkintas jos laikymui
si su Donadieu. Aš surinku, 
kad moterys yra nepapras
tai jautrios, kad artimo ne
laimė jas paliečia daug gi
liau, kaip mus. Tegu, bet. 
esama ribų. Aš išleidau šitą 
berniuką iš kalėjimo, aš j} 
paėmiau į savo globą, aš rū
pinuosi, kad jis įsitvirtintų 
gyvenime, ar to dar neuž
tenka! Maksas taip pat pa
stebėjo, ką aš tau pasakiau. 
Tiesiog nuostabu, kaip ski
riasi mano žmonos elgesys 
su Maksu ir Danieliumi. 
Pripažįstu, kad Maksas ne
sužadina prisirišimo, bet ko
dėl jam Danielius turi būt 
duodamas pavyzdžiu? Yra 
čia viena blogybė, kurios 
niekas nepateisina ir kuri, 
visai paprastai, pykina Mik 
są. Keistas dalykas, nežiū
rint mano žmonos gerumo, * 
Danielius neatrodo, kad ją 
labai mylėtų.

—Iš tikrųjų, oš pastebė
jau, kad jis ne labai meilus 
su ja.

—Tu man sakei, kad aną 
dieną...

—Taip, mes kalbėjome 
apie jį, tavo žmona ir aš. Aš 
išpasakojau jai karčiais žo
džiais apie liūdnas sąlygas 
šitų vaikų, kurie niekados 
nepažinojo nei savo tėvo, 
nei motino* Tavo žmona jį 
pasišaukė ir, primindama 
jam jo, kaip prieglaudos 
vaiko, padėtį, paklausė, ar 
jo gyvaniaaae buvo sunkus.

Jis jai atsakė, kad tektų 
drauge su juo pergyventi 
valandas, kurias jis pergy
veno, kad būtiį galima su-

Penktadienis, birž. 9, 1944

, Aiškiausia, ji, tokia doro
vinga, negali suprasti šito 
beviltiško sušukimo. Ar ga
lima išmatuoti pasmerkimo 
jėgą, kuri pripilta širdį šitų 
apleistųjų, ypač, kada jų 
žvilgsnis sustoja ant vaikų, 
kuriems tėvų meilė paruošia 
malonų lizdą?

Bet ar tu gerai girdėjai! 
Jei aš netikėčiau į Dievą...

Šituose žodžiuose yra auk 
ščiausia \ viltis: Jei Dievas 
yra, viskas bus man grąžin
ta...

Enguerrandaa pas i r o d ė 
nekantrus:

—Dievas, vis Dievas!... 
Argi jau jūs esate ,iaų3. pat
variai atsidavę šitai abejo
tinai globai? Anot jūsų, 
žmogus negali vaikščioti, gy 
venti, jausti, tvarkytis pir
ma nenusižeminęs prieš šitą 
žodį! Iš šuva augintinio aš 
noriu padaryti laisvą žmo
gų, kuris pats galvos!

XI

nustebusi 
tokiu atviru atsakymu, su
šuko iš baimės. Paskui, ne
bandydama jam daryti pas
tabų dėl tokio perdėto atsa
kymo, išsiun.ė jį prie darbo.

Švęs Savo Vardines ir 50 Metų Gimtadienį
•. \ .

Antanų vardo dienos iš
vakarėse ANTHONY H.
KASPER minės dvejas su
kaktuves, būtent, vardines 
ir 50 m. amž. gimtadienį.

Sukaktuvių minėjimas 
tęsis per dvi dienas, t. y.
BIRŽELIO 10 ir 11 dd. —

Kaspero biznio vietoj, 
oOou S. WELLS STREET.

Šio įvykio proga užpra
šoma atsilankyti draugai, 
giminės legionieriai, kos- 
tumieriai ir pažįstami.

Anthony H. Kasper. ANTHONY H. KASPER
=?S'-

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijoią Už Dar Žemomis Kainomlsl 

Atvykite | mflsų jardą lr apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATEEIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
Kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

---- ------- --------------

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setah 
ar matraaa» 
perdirbtas ii 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 26% 

per VASARIO ir KOVO mėa

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

L. 2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD
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Įvairios Žinios Paveiksluose
MŪSŲ KARIUOMENE PRANCŪZIJOS KRANTE

Saugojama karo laivų ir karo lėktuvų mūs kariuomenė išlaipinama šiaurinėje Prancūzijoj. Tai pirmieji invazijos 
daliniai. (Signal Corps Radiotelephotoi; Acme-Draugas)

SEKA INVAZIJĄ

Lt. Generolas Omar N. 
Bradley, komendantas U. S. 
sausžemio jėgų , invazijai, 
nuo laivo seka. kariuomenės 
perkėlimą iš Anglijos į Pran 
cūziją. (Signal Corps Radio- 
telephoto; Acme-Draug?s) -

ŠV. TĖVO GVARDIJA

Prieš pradėdama savo kasdienines pareigas Vatikano 
valstybėje, šv. Tėvo gvardija “in coripore” išklauso Mišių 
šv. vienoj privačioj koplyčioj. Nuotraukoj galima paste
bėti, kad gvardija apginkluota moderniškais ginklais. Iki 
pastarųjų dienų gvardija buvo apginkluota istoriniais tra
diciniais ginklais. Karas privertė senus, ginklus pakeisti 
moderniškais. (NCWC-Draugas)

PIRMIEJI SUŽEISTIEJI LAUKIA TRANSPORTO
NUO GENEROLO Į 

PULKININKUS

» f

Sužeistieji invazijos metu kanadiečiai kareiviai laukia transporto, kuris juos nugabentų į Angliją karo ligoni
niu. (Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

Buvęs Majoras Generolas 
Henry J. F. Miller, kuris 
prieš kiek laiko vienoj kak- 
telio sueigoj tvirtinęs, jog 
“invazija ^vyksianti prieš 
birželio 15 d.”, vyriausios 
karo vadovybės pažemintas 
į leitenanto pulkininko ran
gą ir parsiųstas namo — į 
Ameriką. (Acme-Draugas)

BUVĘS KUMŠTININKŲ ČEMPIJONAS

Joe Lcuis, plačiai sporto pasauliui žinomas, kur nor 
Anglijoj įlipęs į karoi lėktuvą. Tarnaudamas karmom 
jis dažnai surengia kareiviams pramogas — kumštyne 
(Acme-Draugas telephoto)

BRITŲ ORDINAS ROOSEVELTUI

Pulkininkas Elliot Rcosevelt (dešinėj) Commander of 
the Order of the British Empire ordino įteikimo metu 
Londone. Ordiną įteikia britų oro jėgų maršalas Sir Tr.af- 
ford Leigh-Mallory (kairėj}, šis ordinas yra aukščiau
sias britų požymis skiriamas pasižymėjusiems svetimša
liams. (Acme-Draugas telephoto)

GARBE ŽUVUS1EMS

Amerikos karo lėktuvas priešo priešlėktuvinės kanuolės pašautas ir užsidegęs virš 
okupuotos Prancūzijos. Nuotrauka padaryta iš kito lėktuvo, kuris buvo bejėgis gel
bėti įgulą didelėj aukštumoj. (USAAF Radio-telephoto; Acme-Draugas)

,r vinr

ATŽYMĖTAS INDĖNAS DIDVYRIS

Kun. Bernard M. Cullen, generalinis direktorius Marųnette 
League Indėnų Misijoms po ypatingų pamaldų šv. Pat- 
ricko katedroje, New York, kurioms vadovavo pats ark; 
vyskupas Spellman, lygos 40 metų sukakčiai .paminėti, nu
sifotografavęs su jūrininku Thundercfoud Tapio, Sioux In
dėnų giminės, kuris už pasižymėjimus laivyne apdovano
tas Purple Heart ordinu. Kovose jis buvo sužeistas. (NC 
WC-Draugas)
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oooooo LABDARYBE OOOOOO
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, BVAJHO8 VADAS IK 11DININ.
4857 So. Wood Street, Chicago, IlUnols 

----------ooo-------
ANASTAZAM VALANČIUS, pirm. g. joDEUs, ot. crensKiH, v. pirm.

nsBspTr*" .-..........

ONA JASPARUCMt,
M. SrRVTNSKAN, HuaitMi rato.

Birželio 11 d. būkime Padėkos žodis vi-
labdarių ūkyje

Labdarių Sąjunga vis dau 
giau susilaukia organizaci
jų, kurios remia lietuvių se
nelių prieglaudos statymo 
darbus. Tai priduoda labda
riams daugiau energijos dar 
buo.is ir teikia vilčių, kad 
prieglaudą netrukus bus ga
lima įrengti ir joj globos 
reikalingus lietuvius sene
lius apgyvendinti.

Štai, prie tokių, labdarybę 
remiančių organizacijų pri
sidėjo Bulvariškių Pašalpos 
Klubas, kuris busimąjį sek
madienį birželio 11 dieną 
labdarių ūkyje rengia pikni
ką. Visą šio išvažiavimo pel
ną bulvariškiai skiria sene
lių prieglaudos baigimo dar-

siems geradariams
Labdarių Sąjungos pikni

kas, buvęs gegužės 30 d. 
Vytauto darže, gerai pavy
ko. Pavyko dėl to, kad lab
darių kuopos gerai pasidar
bavo. Jos vertos nuoširdaus 
dėkingumo. Ypač tenka dė
koti Onai Jasparienei, kuri 
suorganizavo šaunų moterų 
būrį dirbti virtuvėje ir res
torane. Daębo buvo daug, 
bet jia atlikta gerai. Ren
giantis prie pikniko restora
nui surinkta gražių ir nau-J 
dingų dovanų. Ona Jaspa- 
rienė — tai nenuilstanti lab
darių veikėja, centro rašti
ninkė. Ačiū ir visoms jos 
talkininkėms, kurios ir prieš 
pikniką ir per pikniką au-

PIRMOJI INVAZIJOS AUKA

Invazijos metu pirmas Amerikos kareivis-parašutninkas, lengvai sužeistas į galvą, 
lėktuvu pargabentas į Angliją karo ligoninėn. (Signal Corps Radio telephoto; Acme- 
Draugas)

bams. Į šį pikniką, kiek ten- kojosi.
ka girdėti, suvažiuos ne vien Pldėk05 žodis priklau3o 
bulvariškiai, bet visi tie Chi aukų rinkėjoms ir gerb. ku

nigams, kurie pamaldų me
tu kapinėse rinko aukas se-

cagos ir apylinkių lietuviai, 
kurie trokšta, kad pradėto
ji prieglaudos statybi sek- p^gbudai;
mingai ir greitai būtų už- .... , , . . ,
baigta Ačiū darloininkAms

Iš seno žinoma, kad vadi
namieji “lie‘uviai bulvariš
kiai” yra labai draugingi ir 
vaišingi žmonės. Kas yra 
dalyvavęs jų parengimuose, 
atsigerėti negali. Ypač jų 
rengiamas piknikas busimą
jį sekmadienį žada pasižy
mėti nepaprastu įvairumu ir 
vaišingumu.

prie
baro ir Dariaus-Girėno le- 
gijonierių postui, kuris pik
niką pagražino" ir daug gy
vumo įnešė. Džiugu, kad le- 
gijonieriai šiuo kartu taip 
vieningai atėjo labdariams 
į talką. Ačiū dienraščiui 
“Draugui”, nuolatiniam lab
darių reika’ų rėmėjui ir taip 
pat A. Vanagaičiui už skel
bimą mūsų pikniko. Ypatin-

Nežiūrint bul v a r i š k i ų gai dėkojame publikai už
darbštumo ir vaišingumo, 
būtų gerai, kad ir labdarių 
kuopos, kiek tik išgalėda- 
mos, prisidėtų prie šio pik
niko darbų. Būt gerai, kad ir 
su savo bizniu jos ten nu
važiuotų ir darbininkų pri
statytų. Mat, publikos tiki
masi labai daug. Norint ją 
aptamau'i, sudarykime gau
singesnę organizaciją, koo
peruokime.

Neužmirškite, kad šilime 
piknike ir Antanines minė
sime. Suvažiuos daug Anta
nų ir mes juos atitinkamai 
sveikinsime.

Šiuo metu gamta yra pa
čiame savo grožyje.' Ypač 
yra gražu labdarių ūkio lau
kuose ir miškuose. Suvą- 
žiuokime gausingai ir pasi
gerėkime, pasidžiaugkime. 
Teskamba gražūs miškai nuo I 
lietuviškų dainų birželio 11 
d. labdarių ūkyje.

Anastazas Valančius

gausų atsilankymą ir nuo
širdų prieglaudos parėmimą.

Kas per pikniką ar rink
liavą šv. Kazimiero kapinė
se ne Varė j o progos prisidė
ti prie senelių prieglaudos 
su savo auka, tepasiunčia sa
vo dalį labdarių iždininkių

Ar žinai, kad -
Aukščiausias iš gyvenan

čiųjų žvėrių yra žirafas. Vie
nas jų sugautas Afrikoje 
buvo penkių ir pusės me rų 
aukščio.

*- * * .
Upės arkliai (begimotail 

poruojasi vandenyje: lygiai 
taip pat patelės gimdo te
nai savo vaikus. Gimę vai
kai sėdi ant motinos nuga
ros. Suaugęs upės arklys 
sveria 80 centnerių (40 to
nų). Jo iltys esti iki penkių 
ir pusės metrui ilgio.

♦ * *
Raganosių ragas dažnai 

pasitaiko stebėtino ilgio. Vie 
naragio raganosio ragas sie
kia 61 centimetrą. Afrikos 
dviragių raganosių ragai iki 
1,33 metro. Bet yra pasi
taikę ragų iki 1,53 metro. 
Jų svoris 40 centnerių (20 
tonų).

kun. A. Linkui — 4557 So. 
Wood St., Chicago, III., ar
ba pirmininkui A. Valančiui, 
1226 Soč 50 Avė., Cicero, III.

Anast. Valančius, pirm.

IS ROCKFORDO PADANGES
Birželio 4 d. kun. K. Juo

zaitis šventė sukaktuves 7 
metų, klebonavimo Rockfor
de Šv. Petro ir Povilo para
pijoj. Klebonas džiaugias 
nuveiktais darbais per tuos 
metus. Sako varėj ęs Dievo 
palaimos per Motiną Geros 
P įtarties. Viskas gerai se
kės. Ragino parapijomis, ir 
vivus žmones, daugiau mels
tis, dažniau rožančių kalbė
ti, kad Dievas greit sulaiky
tų tą žiaurųjį karą.

Birželio 11 d. bus labai 
graži programa vaikučių bai 
giant mokslb metus ir 8 sk. 
mokyklą.

£
Birželio 25 d. — didžiau

sias parapijos piknikas Swit 
parke, prie Scuth Main ke
lio, netoli Camipin. Parapi
jonai žada “in corpore” vie
ni pėsti, kiti dviračiais va
žiuoti. Komisija žada visus 
vaišinti.

Birželio 2 d. Adolfas Pui
dokas savo taverne skaitė

DĖKINGUMAS

Rūkytojams įdomu
Tikrosios tabokos auga 

las, kurs auga medžio didu
mo, užeitas Juan Fernandez 
salose, Čilės pakrantėse. Šio 
augalo sėklos praeitais me
tais pasodintos Berkeley bo

tanikuose daržuose ir šian
die augalai jau išaugę dau
giau kaip šešias pėdas aukš
čio. K

Manoma, kad artimoj a- 
teity rūkomoji ir kremtamo
ji taboka bus gaminama ne 
vien iš lapų, bet ir iš rąstų.

“Draugą” ir Rockford ži
nias. Buvo daug žmonių ir 
svečių iš Omaha, Nebr., bū
tent Mary Alukonis ir V. 
Karlonas. Jie norėjo pama
tyti tą laikraštį. Pamatė 
tuoj užsiprenumeravo ir ža
dėjo savo mieste ‘‘Draugą’ 
paplatinti. Sveikinam nau
jus skaitytojus! V. Karlo
nas ir Mary Alukonis žada 
greit žiedas sumainyti. Bus 
graži pora.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
■i pigesni *oo4tmt| — be 

PAS

West Pullman 
labdarių žinios

Westpulmaniečiai vis dar 
neužmiršta šaunios “tūks
tantinės” vakarienės, kuri 
davė senelių prieglaudai tik
rai stiprią paramą. Tik šia 
proga reikia pastebėti, kad 
tos vakarienės metu (bal. 
16 d.) buvo surink1 a aukų 
ne $2,505.00, bet $2,405.00, 
nes ligšiol vienas iš aukų 
rinkėjų A. Žitkevičius savo 
pažadėtos šimtinės dar ne
suspėjo priduoti.

Barbora Sucilla

I) — DIENA buvo kritiškiausia diena mūsų gėntkartėje. 

Mes giliai įvertinam Spaudą, Radio ir Žinių-Kiną, kurie nub pat 

Invazijos prasidėjimo pridavė pilnas informacijas kas link veik

smo mūsų Alijantų jėgų.

Šis, didžiausias nuoveikis surinkime ir išskleidime infor

macijų ką dar kada buvo rekomenduojama, duoda mums supras

it ką mūsų vyrai išlaipdinti sutiko, ir ko daugiau suprasti mū

sų didelę obligaciją kaipo pavieniai ir organizacijos kas link 

parėmimo mūsų ginkluotų jėgų.

Mūsų maldoj yra su tais, kurie dalyvauja išlaisvinime 

Europos, ir mūsų užuojauta šeimos tų. kurie su savo gyvybėmis 

išpildė didžiausį pasiaukavimą.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

Praeitą nedėlią buvo ra
šyta apie S. Kačėnų vestu
ves. Pabroliais ir pamergė
mis buvo: Clara Balčiiis, V. 
Karlonas, Mary Alukonis, 
J. Kukanza, Alen Alukonis, 
Tony Bekšas, Anne širvins- 
kaitė, Bronė Garšva, Alen 
Tamkus.

- Vestuvės buvo Grico sa
lėj. Daug buvo svečių. Visi 
buvo šauniai vaišinami. Ra
šant šiuos žodžius sužino
jau, kad serga Juozas Bal- 
čitis, Diliųgauskienė; abu 
randas ligoninėj.

Dieve, duok, jiems greit 
pasveikti. Korespondentas

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Cb'cano
2202 W. CERMAK RD........................Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

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, išskiriant

Sekmad. 
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” SEIMĄ lr Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak. į

PIRMAS “Draugo
t

I
K 
N 
I
K 
A 
S

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

SauniąmęBERGMAN’S Grovę^
Riverside, Illinois

Gamtos

Grožiu

Bergman’s

Grove

Daržas

įrengtas

Modemiškais

Įrengimais

Graži Šokių

Salė

Valgykla

Gėrimų

Stovyklos

Suolai ir tt.

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

—Muzikos Ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ Iš ANKSTO—Praleisti vieną iš linksmiausių 
dienų su savo šeima, kaimynais ir draugais ir tuo pačiu paremsite kata
likišką spaudą, kuri remia lr tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms, 
kliubams lr visai plačiajai visuomenei per ilgus metus.
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PRIEŠ VISU KAREIVIU MOTINĄ

/ mus.

kale “Lietuvą-tėvynė”.
X Mary Žolinas, gyvenan

ti adresu 217 West 25 Place, 
per pusantrų metų nemačiusį 
savo brolio, kurs Amerikos 
kariuomenėj yra inžinierių 
korpuse, pažino vienam in
vazijos paveiksle, kur karei
viai kapeliono laiminami di
deliam žygiui. Paveikslas 
tilpo laikraštyje.

X Sekmadienį, birželio 11 
d. daugelyje mūs parapiji
nių pradžios mokyklų bus 
baigusiųjų aštuntąjį skyrių 
akto diena. Seserų-mokyto- 
jų pastangomis visur per 
tas iškilmes bus išpildyta 
gražios spalvingos progra
mos.

X I. L. Mikalauskienės, 
bolševikų ištremtos iš Lie
tuvos j Sibirą, kur dirba 
prie žuvų tvarkymo, nese
niai gaujas Chicagoj laiškas 
Rašo, kad jos vyras atskir 
tas nuo jos, bet susirašinė 
ja. Didžiausias rūpestis — 
vaikai, kurie tremiant juos 
į Sibirą nuo jų buvo atskir
ti ir Lietuvoj palikti.

X 2nd Lt. Joseph J. Cha- 
pae, kurio motina gyvena 
adresu 851 S. River St., Au
rora, III., Kero Departamen
to pranešimu, yra patekęs 
į vokiečių nelaisvę Rumuni-

Nuotrauka iš Chicago National Catholic Community 
Service klubo, kur per visą gegužės mėnesį katalikai ka
reiviai laikė labai gražiai papuoštą Panelės Šv. statulą, 
mažam altorėlyje. Kareivis ir garbės sargy
boj, (NCWC-Drougas)

Širdis neišlaikė

CHICAGO IR APYLINKĖSE
iš sąjungiečių Pramoga kilniam 
veiklas į tikslui

naa nuo estrados dainuoja. 
Jos visuomet gražiau skam
ba, negu bile kokios “kla
siškos.” ‘

X Jonas Baltutis, a. a. 
kun. A. Baltučio brolio sū
nus, šiuo metu randasi Camp 
Walters, Tentas, kur baigė 
17 savaičių pagrindinį ap
mokymą ir yra paskirtas į 

1 cadre mokyklą. TaigiT jis 
greit bus pakeltas seržantu.

žė*io 4 d.
Nutarta suruošti šeimy

nišką išvažiavimą liepos 9 
dJ Ryans Woods, prie 87tb 
ir WęBtern Avė.

Kun. S. Adominas pakvie
tė sąjungietes pasidarbuoti 
parap. piknike, kuris įvyks 
birželio 25 d., Vytauto par-j 
ke. Kvietimas priintffap. Są 
jungietės apsiėmė pasidar- J 
buoti virtuvėj. Iš bisnierių 
apsiėmė aukų ir valgomų 
produktų parinkti: Storsels- 
kienė, V. Bučnienė, J. Čepu
lienė, B. Alužienė.

Pirm. pranešė, kad serga 
iždin. P. Gudinskienė. Nu
tarta įteikti dovanėlę.

Iš ARD seimo patiekė pra 
nešimą pirm. J. Čepulienė.

Pirm. J. Čepulienė prane
šė, kad įteikta sąjungiečių 
vardu dovanos dvasios va 
dui kun. S. Adominui ir kun. 
S. Joneliui per jų pagerbi
mo bankietą. Sąjungietė

Kviečiami visi atsilanky
ti. Visas pelnas skiriamas 
naudai klieriko Stanislovo 
Saplio, kuris Tėvų Marijonų 
seminarijoj ir kią mėnesį 
bus įšvęstas kunigu.

Pramogoj bus gražių ir 
vertingų dovanų. Be to, 
Snarskiai visus pavuiiins.

Jau ne pirmą tokią pra
mogą jie rengia kilniam tiks 
Itli ir visuomet susilaukia 
gražaus pritarimo. ; ’ ’ ’ < ■

Klierikas Saplys yra gi
minė Snarskių. Kap

Marųtsette Park. Federa
cijos Spaudos Sekcijos labai 
svarbus susirinkimas įvyks 
birželio 9 d., tuojau po va
karinių pamaldų, mokykloj.

Siame susirinkime bus iš
duotas pilnas raportas iš 
buvusios bunco party ir pi
nigai įteikti valdybai. Be to, 
šiame susirinkime bus ap
tarta ir pavesta valdybai rū
pintis išleidimu veikalų, ku
riems ir buvo renkami pini
gai. Valdyba

Bridgeport. — Tėvų Va 
rijonų Bendradarbių sky
riaus susirinkimas įvyks 
penktadienį, birželio 9 d., 
parapijos salėj. Valdyba

Jūsų Maldos
tfRA DEL 

. MIRUSIŲJŲ

4k . \ : A * f Z
Jūsų Gėlės

YRA SIUNČIAMOS t 
LAIDOTUVĖMS 

KAD SURAMINUS TUOS, 
KURIE LIŪDI

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPV 
EIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLE 
RANDASI PAS MUS JUSH 
PASIRINKIMUI. ,

Geriausio Materiolo ir Dari*

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri 
davė daugeliui mūsų Lietuviam 
Iclteutame pilną patenkinime

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių ^ONUMENT CO 

paminklinių produktų. I _____
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WE8TERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.) . ; ,
PHONE: HKK1.EV »ihl»

Mrs. Martha Cummings, 
44 m. amžiaus, 5111 S. Mor
gan St., žmona pirmojo pa
saulinio karo veterano ir 
motina sūnaus, šiuo metu 
esančio Anglijoj su Ameri
kos kariuomene, išgirdus 
pirmas žinias apie Amerikos 
kariuomenės invaziją Pran- 
čuzijon, taip susijaudino dėl 
savo sūnaus, kad širdis ne
išlaikė — apalpo ir aut vie
tos mirė. Jos vyras prieš ke
letą metų mirė Hines ligo
ninėje. Buvo invalidas.

Arthur’o tėvai, Mr. ir 
Mrs. Arthur J. Papineau, 
1321 E. 53rd str., pasakė 
savo sūnui, nors paršiukas 
ir malonus, bet yra klausi
mas kur jį laikyti. Paršiu
kas buvo atiduotas Illinois 
Animal Welfare Lygai, 6224 
So. Wabash avė., kur pri
žiūrėtojai paršiuką maitino 
iš pieno butelio. -

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patsruarimas — Moteris patsman ja 
PHONE 9000 z 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

X Marias Barto, gyvenan 
ti 5726 Winthrop Avė., yra 
“Community News” (savai
tinio laikraštuko Chicago 
pietvakarų dalyje) reikalų 
vedėja. Ji yri duktė Stasio 
(laidotuvių direktoriaus) ir 
Elenos Barto iš Grand Ra- 
pids, Mich., kurie šiomis die
nomis viešėjo Chicagoj. Mo-i 
tina buvo anksčiau atvykus 
pas dukterį.

Kai kurie žmonės nudega, 
kai jie nueina prie ežero, 
bet Arthur Papineau, 11 
metų amžiaus, gavo paršiu
ką. Arthur ir kai kurie jo 
klasės draugai buvo prie 
ežero pakrantės, 52-toje gat
vėje, ir metė akmenis į eže
rą, kai prie jų priėjo nepa
žįstamas žmogus ir jis da
vė Arthur’ui paršiuką.

Gydytojų paroda
Stevens viešbutyje birže

lio 12 iki 16 bus įdomi Ame
rikos Physicians Art Asso
ciation paroda, kurioje bus 
išstatyta piešimo menas, 
skulptūra, spalvuotos nuo
traukos, įvairūs rankdarbiai 
iš medžio, odos. metalo ir 
t. t. Dr. M. Thorek iš Ame
rican Hospital. < Chicagoj, 
sakoma, yra geriausias vi
sam krašte amatorius-foto- 
grafas.

Pasirodo, daugelis gydy
tojų laisvas huo pareigų va
landas praleidžia naudingai 
pamėgtame užsiėmime.

CRANE COAL COMPANY 
k 5332 So. Long Avenue

Tdeftmtt — POŠnSMOfcJTH 9022
■ W. VWG. LUMP — sijoti.............$9.8(

Į STOKER COAL, Ankštos rūšies, $7*4'

V 2 syk plavtee, Chemiškai prirengtos
■ BLACK BAND LUMP....................<11

PIRMŲ MORGIČIŲ !
Statybai, Recnontavimni, Refinansavimui— 
ANT I-ENOVŲ MENESI Nl U IMKMUMŽCVt

TAPKITE Finansiniai NEPRIKLAUSOMI!

KEISTU TO SAVINGS AND
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M.

PRANCIŠKUS STANISLOVAITIS
i S

Gyveno: 1347 So. 48th Court, Cicero, Illinois.
‘Mirė birželio 5 d., 1044 m., 6:25 vai. vak., sulaukęs pu

sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kjlo iš Šiaulių apskr., Joniškio parap.
Amerikoje iSgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Agniešką (po tėvais 

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

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

Laidotuvės įvyks SeStad., biržebo 10 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnus, Žentas, Marti, Anūkas, 
Pusbroliai, Pusseserė Ir visos kitos Giminės.

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

' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ,

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
JAsų finansiškam storini prieinamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

WGE8

Pirmadieniais ir Kt t vai. vak.
Ivirtad.

3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—St

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515

10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMMODOKK 5765

PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 3661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YAB

J. LIULEVICIUS
4348 80. CAUFOKNIA AVĖ.' F

P. J. RIDIKAS

Triephone VAROS 141»

L J. ZOLP
Phone YARDS* 0781



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, IEEINuIS Penktadienis, birž. 9, 1944

Gimimo Šv< Pan. Marijos Par., Marąuette Pk.,
DIDIS METINIS PIKNIKAS

-ĮVYKSTA-

Sekmadienį. Birželio (June) ll-tq d., 1944 metais 
VYTAUTO DARŽE

> _ 115th St. tarp Cicero ir Pulaski
Akun didžiuliam mūsų parapijos piknikui viskas puikiai prirengta, tajp, 

kad galite būti užtikrinti kad turėsite gražų laiką atvykę pas raus.
Visus Širdingai kviečia dalyvauti — KUN. J. PAŠKAUSKAS. Klebonas; 

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

Sulaikytas

John F. McNulty, Damen 
Avė. policijis stoties polici
ninkas. sulaikytas ir perduo
damas džiūrei. Kaltinamas 
mirtinu pašovimu John Mo- 
daff’o iškilusiose tarp tarp 
abiejų muštynėse saliune 
4233 Lake St. Nužudytojo 
brolis liudija, jog velionis 
prieš metus buvo gavęs nuo 
policininko grąsinantį laiš
ką. Policininkas velionį kal
tina suardymu jo šeimyni
nio gyvenimo.

Visą dalyką spręs grand 
džiūrė. ♦ * ♦
Skandinosi

Peter Paul Mula, gyvenąs 
3311 Lituanica Avė., dėl 
silpnos sveikatos, ar kitų 
priežasčių, buvo nušokęs 
nuo Washington St. tilto į 
upę. kad nusiskandinti. Bet 
žudymąsi patėmijo tilto sar
gas ir numetęs gelbėjimo 
priemonę Mulą ištraukė iš 
vandens.

♦ Sf. *

Nubausti

Miesto teisme teisėjas 
Gibson E. Gorman nubaudė 
15 gemblerių, kurių viso 63 
per reidą buvo suimti taria- 
moj gemblernėj adresu 2349 
Chicago Avė. Visi nubausti 
po $10. Trylika kaltinamų
jų, kurie neatvyko į teismą, 
nubausti $20 kiekvienas ir
po $50 teismo lėšų.

* * *

Traukinys nupiovė 
kojas

North Western geležinke
lio yard’e, netoli Wabansia 
Avė., Mrs. Tracy Cobal, 81 
metų amžiaus, gyv. 1616 
LeMoyne Avė., rinkdama 
lanžą, palindo po vienu va
gonu. Tuo tarpu atvažiavo 
garvežis, užkabino vagonus 
ir pradėjęs traukti nupiovė
moteriai abi kojas.

• • *

Beširdė blondinka
Bušų stotyje, prie Ran

dolph gatvės, Chicagoj, ras
tas pamestas dviejų savai
čių kūdikis — mergaitė. Iš 
buso tarnautojų policija pa
tyrė, kad toji moteris su 
kūdikiu busan sėdo Pitts
burgh, Pa. Bušu važiavusie
ji pasakoja, jog moteris bu
vus jauna, blondinė ir gra
žiai apsirengus.

Kūdikis perduotas šv. 
Vincento našlaitynui.

Iš karo frontų

Kunigas apdovanotas medaliu
NEPAISĖ SAVĘS, O NEŠE PAGUODĄ KARIAMS 

FRONTO LINIJOSE IR LIGONINĖJE

Cap. J. Francis Gorman,
Chicagos kunigas, kuris pa
lydėjo National Guard dali
nį į tarnybą 1940 metais ir 
paliko su savo vyrais, kai 
jie išėjo į karą, buvo apdo
vanotas medaliu.

Cap. J. Francis Gorman, 
kariuomenės kapelionas, bu
vo apdovanotas Bronze Star 
už savo veiklumą Guadal- 
canale, Pacifike.

Jis buvo fronte ir nepai
sė savo saugumo, kad tik

Pamaldos už invazija 
ir Lietuva

Sekmadienį, birželio 11 d., 
10 vai. iš ryto, šv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos bažnyčio
je (Town of Lake) įvyksta 
iškilmingos pamaldos už są
jungininkų invaziją Europo
je ir Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimą, ir paminė
ti Lietuvos Laisvės Varpo 

suteikus kareiviams dvasinę j 25-kių metų sukaktį, kai šis 
paguodą fronto linijose ir varpas buvo nugabentas iš 
ligoninėse. Amerikos Lietuvon.

Capt. Gorman buvo Šv.
Elžbietos ligoninėje kape
lionu tris metus ir Our Lady 
of Mercy bažnyčios asisten
tu, 4400 N. Troy str.

Veteranai seka invazi
jos eigą '

Pirmojo pasaulinio karo 
veteranai-invalidai Hines li
goninėj nepaprastu įdomu
mu seka žinias iš Prancūzi
jos, kur atsidarė trečias va
karų frontas. Veik visi 
Hines ligoninėj esantieji in
validai yra aukos didelių 
mūšių su vokiečiais Prancū
zijoj.

Dvi valandas paaukojo 
karui

Penkioliką šimtų darbi
ninkų Hallicrafters Co., 2611 
Indiana Avė., laisvu noru 
pasiliko darbe dvi valandas 
viršlaikio ir tas valandas 
paaukojo karui ir greites
niam Amerikos laimėjimui. 
Šis fabrikas gamina kariuo
menės susisiekimui reikme
nis.

Trys broliai įstojo 
invazijos diena

Trys broliai Balk’ai iš 
Fulton, UI., visi trys vedę ir 
du jau susilaukę šeimos, in
vazijos dieną įstojo į karo 
laivyną. Ketvirtas brolis li
ko namie šeimos reikalus 
tvarkyti.

Pakėlė lubas šviežioms 
bulvėms

Iš Washingtono pranešta, 
kad OPA autorizuotas pa
kelti kainų lubas šviežioms 
bulvėms, būtent 20 centų 
šimtui svarų. Buvusios kai
nos per birželio mėnesį bus 
paliktos tiktai ant Califor
nia Ir Arizona bulvių.

Įvairios «• Įdomios

....ŽINIOS
Po 59 metų

MOLINE, UI. — William
H. Leonąrd, iš Moline, Rock 
Island linijos konduktorius, 
išėjo į pensiją. Jis geležin
kelio kompanijos tarnyboje 
išbuvo daugiau kaip 59 me
tus. Jis pradėjo geležinkelio 
darbą gegužės mėnesį, 1884 
m., kaipo brakeman, gau
damas $1.25 į dieną.

200 naujų piliečių
Invazijos dieną Chicagoj 

federaliam teisme prisaik
dinta 200 naujų piliečių.

Pamaldose dalyvaus vys- Daugelis gavusių pilietybės 
kūpąs Sheil ir pasakys per popieras, išgirdę žinias apie 
sumą pritaikintą pamokslą invaziją, apsiverkė iš 
aktualiais klausimais. į džiaugsmo. tą. Rugpiūčio mėnesį, antra- iki pat mirties.

TINKAMA KOMBINACIJA 
PASAULIO GERIAUSIŲ TABAKŲ

REIŠKIA DIENOMISDALYKAI KUR DAUG SIOMIS

/šok Jūreivi... 
Imki Chesterfield

PATEnnlykai kurie
DAUG REIŠKIA, kada eiga- 

retas duoda jums tą tikrą patenkinimą kurį gaunate 
iš Chesterfield.

reiškia, kad Chesterfield, daugiau negu bi kitas 
cigaretas, duoda Jums to kas daugiausia reiškia ... 
tikrą Lengvumą, Geresnį Skonį ir Vešesnį Dūmą. 

Prie&astis yra Chesterfield's S Svarbūs-Žodiiai Z

Iš prancūzų gyvenimo

Žymus generolas Castelnau buvo
J

geras ir pavyzdingas katalikas
• Per 92 metus savo gyve
nimo Eduard *■ de Curieres 
de Castelnau įrodė, kad 
žmogus gali būti didelis pa
triotas, šaunus pilietis, ka-1 
riškas genijus ir dievota# 
(pavyzdingas) katalikas.

Castelnau buvo žymus ge
nerolas, kuris 1911 metais 
tapo generalinio štabo virši
ninko padėjėjas. Ji# sutvar
kė mobilizacijos sistemą, 
kuri buvo įvykdyta 1914 
metais, kai kilo pirmasis di
dysis karas.

Kai tik kilo pirmasis pa
saulinis karas, 1914 metais, 
generolas Castelnau ir jo 
šeši sūnūs, trys iš jų žuvo 
kovoje, tuojau išvyko į fron

jai armijai vadovavo gene
rolas Castelnau, kuris pri
vertė daug vokiečių divizijų 
atgabenti į Lorraine frontą, 
kur Castelnau laimėjo pir
mąją prancūzų .pergalę, pirm 
negu įvyko pirmoji lemia
moji kova prie Marne, rug
sėjo mėnesį. Jis vėl vadova
vo armijai, įskaitant ameri
kiečius, buvo pasirengęs ki
tai kovai prie Loraine, lap- 
ričio mėnesį, 1918 m., kada 
įvyko paliaubos.

Generolas Castelnau buvo 
vienas iš organizatorių ka
talikų veikimo federacijos, 
kuri buvo suorganizuota 
1920 metais, ir jis tos orga
nizacijos pirmininku buvo

Generolas Castelnau buvo 
gimęs 1851 metais.

Jis mirė netoli Toulouse, 
Prancūzijoje, sulaukęs 92 
metų amžiaus.

Generolas Castęlnau daly* 
vavo kiekviename svarbia- 
me katalikų sąjūdyje ar pa
sireiškime Prancūzijoje, nuo 
pirmojo pasaulinio karo.

Pažvelgusį
gyvenimą

Invazija nutraukė 
seimą ų

Palmer House šiomis die
nomis seimuoja Retail Gro- 
cers Association atstovai. 
Swift & Co. kioske įrengtam 
teletype paskelbus žinią apie 
sąjungininkų invaziją, nežiū
rint svarbaus posėdžio, visi 
delegatai pakilo iš vietų ir 
subėgo prie kiosko. Seimas 
buvo nutrauktas ir vėliau 
jau nėjo taip, kaip reikėjo. 
Atstovai buvo labiau susi-s •••••• ...
domėję žiniomis, negu savo 
sąjungos reikalais.

Raginami iš anksto * 
apsirūpinti

OTD (Office of Defense 
Transportation) ragina gy
ventojus iš „ anksto pasirū
pinti anglimis sekančiai žie
mai. Sako, kad rudenį trokų 
ir anglių pristatytojų bus * 
dar mažiau, negu praeitą 
rudenį. Be to, sako, daugelis 
trokų yra seni ir sugedę, 
reikalingi taisymo ir kaž
kurių dalių. Taigi, išmintin
gai padarys tie, kurie vasa
rą per pačius karščius pri
simins sekančią žiemą ir 
apsirūpins anglimis. «>

, » lt

Svečiuose mirė»**<• >iT-
W. W. Hebson, 50 m. am

žiaus, menedžeris Illinois 
Steel Corp. pietų dalies fab
riko buvo pakviestas pie
tums į Shoreland viešbutį 
pagerbimui C. C. Hill, Jr., 
regionaliniam tos korporaci
jos viršininkui. Per pietus 
užėjo širdies ataka ir Heb
son ant vietos mirė.

Paskendo upėje
MOLINE, UI. — Mrs. Ma- r 

ry Lane, 24 metų. paskendo 
ir jos keturi kampanijonai 
buvo išgelbėti, kai laivelis 
apsivertė Rock upėje, dvi 
mailės rytuose nuo Moline 
airport. Mrs. Lane lavonas 
nebuvo surastas. Apie tai 
teko sužinoti birželio 6 die
ną.




