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Virš Cologne 1 ,OOO Anglu Orlaivių
Britai sunaikino

TRAGEDIJA ,
Prieš mus paskutinysis t ašies motorus

komunistų “šviesos” nume
ris, kuris prasideda falsifi
katu ir baigiasi liūdnais Sa
lomėjos Neries eilėraščiais 
apie tragingą buitį svetur.
“Nejau gyvenimas sugriautas? 
Širdy perdėm žaizda ir skausmas. 
Ir neša, neša kraujo sriautas. 
Koki krantai kada priglaus mus?”

Taip dainuoja aiškių ga
bumų poetė (S. Neries poe
tinių gabumų nemanom gin
čyti), kuri, pasak lietuviš
kųjų komunistų, gyvena 
tikrai rojuj — Penzoj, S.S. 
S.R.

FALSIFIKATAS

Libijos fronte
Kairo, gegužės 31 d. — 

Pranešimai iš fronto Libi
joje pareiškia, jog britų a- 
viacija, sukoncentravusi sa
vo atakas ant ašeis meka- 
nizuotų kolonų, per pasku
tiniąsias 48 valandas sunai
kino 400 motorizuotų veži
mų.

Ofocialiai pranešama, jog 
sąryšy su šiomis atakomis 
kovos laimėjimas pasuko 
britų pusėn.

Stebėtojai pareiškia, jog
Tačiau komunistų “Svie- Pr° dulki1 debesis buv0 «a‘ 

sa” rimtam skaitytojui į a-,lima PastebSti degančių kū 
kis metas ne savo turiniu, ! ~ j“1""“
bet savo viršeliu, kuris aiš
kiai kalba apie komunistų 
neskrupolatingumą teikiant 
savo skaitytojams aksiomi- 
nę netiesą.

“Šviesos” viršely Schil- 
ler’io knygos “Orleano Mer
gelės” piešinys, kuriame 
vaizduojama Prancūzijos Jo
ana Arkietė, o “liaudies 
švietėjai” parašė: “Penkio
liktam šimtm. vokiečiai kry
žiuočiai puola lietuvius. Lie
tuviai ginasi ir guldo ne
prietelius.” Mes žinom, p

Pašovė 25 orlaivius
Tuo tarpu Berlyno radio 

paskelbė karo vadovybės o- 
ficialų pranešimą, jog Afri
koje vokiečių ir italų .lovos 
orlaiviai ir naikintuvai pa
šovę vakar 25 britų orlai
vius.

Pasak nacių pranešimų, 
kovos Libijoje tebevykstan- 
čios visoj pilnumoj.

na” ragina visus remti Ru
sijos karo šalpą, rašo “Vil- 

1 nies” redaktoriai, o štai,
“švietėjai”, kad lietuviai ko- girdi, “Draugas” ir kiti
vojo prieš kryžiuočius. Tai 
žino kiekvienas lietuvis. Ta
čiau tokiom falsifikacijom 
savo skaitytojus penėti ne
padoru. Na, o gal jūs, p. 
“švietėjai” apie padorumą
nesat girdėję? Labai gali 
būti.

PAMIRŠO

“Vilnis” prisipažįsta ga
vusi iš Elenos Bielinytės at
virlaiškį, kuriame ji rašo: 
“Esu pabėgus nuo karo au
dros į Aziją, Uzbekų S. R.”

Na, ir džiaugiasi “Vil
nies” redaktoriai, kad, gir
di, štai Bielinytė “pabėgus 
nuo karo pati”, o saraše 
paskelbta, jog ji ištremta. 
Tačiau “Vilnies” redakto
riai pamiršta vieną “men
kutį” dalykėlį —- cenzūrą. 
Jie turėtų žinoti, kad karo 
meto cenzūra visur, o ypač 
Rusijoj griežta ir apie jo
kius ištrėmimus, aišku, ne
būtų leidžiama rašyti.

U. S. KARIUOME NĖ AUSTRALIJOJE

T . . , ~ (“Draugas” Acme telephoto)Į vieną Australijos uostą nuvyko U. S. transportas su amerikiečiais kareiviais. Ant 
laivo denio matomas iš dalių sustatomas greitasis lėktuvas (Photo passed by War De
partment of Public Relations).

Kinai nuskandino kelis 
japonų transporto laivus

Chungkingas, geg. 31. — 
Kinai šiandie paskelbė, jog 
japonai išlaipino kariuome
nės vakar Yuhwan saloje, 
prie Chekiango provineijos

laikraščiai tyli apie tai.
Buvo laikai, p. iš “Vii-

nies” štabo, kai “guberna
toriai ir merai, mokslinin
kai ir profesionalai” ir visi 
ragino remti šalpą Suomi
jai. Atsimenat? Įdomu, kuri 
jūs tada buvot? Mes?... ne- 
siskardenom kiek šalpos su- 
teikėm tada suomiams ir 
nematom reikalo skardentis 
kiek jos dabar teikiam ru
sams. Viešas afišavimasis 
“didžiaisiais” darbais visa
dos buvo ir yra komunistų 
reikalas.

CAVE CIVES!
Lietuviškasis komunisti

nis gaivalas šiuo metu pra
dėjo, dėl nežinomų priežas
čių, darytis nepakenčiamai 
akyplėšiškas. Net iki nepa
dorumo. Savo biauriomis in- 
sinacijomis ir savo ultrapat- 
riotizmu. Visi jiems fašis
tai ir pronaciai. Tik jie vie- 

Į ni geriausi amerikiečiai.

Parama seneliams
Chicago, Iii., gegužės 31 

d. — Vainikų Dienoje 
Labdarių sąjunga suruo
šė išvažiavimą ir specialią 
rinkliavą prie šv. Kazi
miero kapinių. Rinkliavos 
pajamos ir pelnas iš išva
žiavimo skiriama stato
mai senelų prieglaudai. Ši 
lietuvių prieglauda jau 
baigta statyti belieka tik 
galutinas įrengimas.

Vainikų dienos rinklia
voj surikta 740 dolerių, o 
su pelnu iš išvažiavimo su
sidarys apie $3,000.

pakraščių ir jog saloje vyks
ta kovos.

Tuo pačiu laiku kinai pra
neša, jog jie nuskandino 
“kelis japonų transportinius 
laivus” žemutinėj Fuchun u- 
pėj į šiaurę nuo Kinhwa.

Kinai taip pat paskelbė, 
jog netikėtoj atakoj ketvir
tadienio naktį jie pralaužė 
ajponų linijas ir atmušė 
juos atgal į Kinhwa mies
tą. Nukovę 700 japonų ki
nai pasitraukę penktadienio 
naktį, kai japonai panaudo
ję nuodingąsias dujas.

Beto, pranešama, jog ki
nai išsikraustė iš Lanchi, į 
šiaurvakarius nuo Kinhwa, 
penktadienį.

Barrymore priimtas
Katalikų Bažnyčion

Hollywood, gegužės 31 d. 
— Garsusis filmų artistas 
John Barrymore prieš mirtį 
buvo vėl priimtas Bažny
čion. Paskutinįjį patarnavi
mą jam suteikė Rev. J. O- 
Donnell iš Hollywood, Cal., 
kuris, būdamas senas Bar
rymore pažįstamas dažnai 
ligonį aplankydavo.

Miręs artistas bus laido
jamas privačiai antradienį 
Calvary kapinėse. Laidotu
vėmis rūpinasi jo likęs bro
lis Lionei Barrymore. 

Gabena priversti
nam darbui 
Vokietijoj

Žuvo keturi 
U. S. jūrininkai

Reinlande ir Ruhro krašte 
numesta 6,000,000 svarų bombų
Atakose galėjo dalyvaut ir amerikiečiai

Londonas, gegužės 31 d. 
— Pereitą naktį virš tūks
tančio bombanešių iš Angli-

krašto ir Rhinelando vietas.
Šiose atakose numesta 

virš 6,000,000 svarų bombų.
jos salų, viena didžiausių Bombanešiai iš Anglijos iš- 
orlaivių armadų, bombarda-, vyko iš įvairių aerodromų, 
vo Cologne ir kitas Ruhr bet savo tikslą pasiekė be

veik tuo pačiu laiku.
Miestas liepsnose

Iš tūkstančio bombanešių 
per pusantros valandos ant 
Cologne lyte lijo sprogsta
mosios ir padegamosios 
bombos ir šis svarbus in
dustrijos ir susisiekimo cen
tras paliktas ruseną griuvė
siai.

Auštant, grįžtą britų la-’ 
kūnai paliko toli Reino kra
šte dūmų kalnus, kurie sie
kė net 15,000 pėdų.

Tuo tarpu ministeris pir-

Gestapo orlaiviais
okupuotosna
kraštuosna

Londonas, gegužės 31 d. 
— Londonan šiandie plau
kia pranešimai apie naujus 
neramumus ir riaušes nacių 
okupuotuose kraštuose.

Beto, “Vilnyj” rašoma, J. 
jog Bielinytė bebėgdama 
persiskyrė su savo šeima ir 
savo laišką ji baigia “Pra
šau, tetut, neužmiršt būda
ma Chicagoj”.

“KAD JIE KUR 
STAUGDAMI...”

“Gubernatoriai ir mėrai, 
mokslininkai ir profesiona
lai, darbo unijos ir pagaliau 
pats prezidentas ir jo imo-

Maskvos radio paskelbė 
pranešimą iš Stockholmo, 

rika, nes tai tie patys as- jog nacių okupuotoj Norve- 
menys, ta pati ruja, kuri gijos sostinėj Oslo 15 metų 
pereito karo metu pasikeitė berniukas nušovė vokiečių 
savo pavardes, kuri slaps- |pareigūną.
tesi plačiose Tavo farmose,, Pranešimai iš Stockholmo 
kuri agitavo prieš karą.1 gkelbia, jog naciai orlaiviais

Tačiau, apsisaugok Ame-

Tai didieji Amerikos išda
vikai, vilkai avies kailyje ir

gabena į okupuotuosius kra
štus šimtus stormtrupetių

Bombardavo 
japonų bazes

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, gegužės 31 d. —
Šiandie paskelbta, jog A- 
merikos ir Australijos lakū
nai sunaikino kuro sandė
lius, prieplaukas ir pastatus 
japonų jūros orlaivių bazė
je Tulagi, Salomon salose.

Penktadienio naktį pra
vestoji ataka bazėje sukėlė mininkas Churchill savo 
tokius gisrus, kurie buvo sveikinime aviacijai pareiš- 
matomi per 80 mylių. Tūla-' kė, jog panašių įvykių atei- 
gi yra pirminė bazė iš ku- tyj Vokietija dažniau susi- 
rios japonai gali bandyti lauks ir tai esą tik “pradžia 

to, ko Vokietija susilauks 
miestas po miesto”.
Gal ir amerikiečiai?

(Oficialiai nepaskelbta, 
kad šiose atakose amerikie
čiai būtų dalyvavę, bet pa
žymėta, kad skaičius ame
rikiečių galėjo dalyvauti 
pratyboms).

Britų aviacijos ministe
rijos komunikatas pareiškė, 
jog bombanešių skaičius 
buvęs žymiai didesnis už 
1,000 ir kartu dalyvavęs žy
mus skaičius kovos orlai
vių, kurie padėję bombane- 
šiams gintis nuo vokiečių 
ir atakavę nacių aerodro
mus.

invaziją Australijon.

Churchill sveikina
britų aviaciją

Londonas, gegužės 31 d.-- 
Minist. pirmininkas Chur- 
chillas pasveikino Anglijos 
bombanešių vadovybę už su
gebėjimą sukoncentruoti 
virš 1,000 bombanešių “to 

> kiu trumpu laiku,”
“Aš sveikinu jus ir kitą 

vadovybę dėl jūsų nepap
rastų organizacinių laimėji
mų”, pareiškė Churchillas, 
“kurie įgalino jus pasiųsti

Stockholmas, gegužės 31 i virš 1,000 bombanešių į Co
d. — Pranešimas iš Oslo sa
ko, jog vokiečiai įsakę sure
gistruoti 30 nuošimčių Nor-

, vegijos darbininkų, kurie
Tampico, Meksiku gegu- bug gabcnami privcrstinam

žės 31 d. — Visa eilė s pro
ginių Amerikos prekybiniam

logne apylinkę vieną naktį 
be jokio sąmyšio ir sukon
centruoti jų veikimą vienoj ^uv0 ^4 orlaiviai 
vietoj į pusantros valandos. • Manoma, jog kovos oriai- 

“Tai yra įrodymas augan- i vių skaičiua aiekęs kelh*
darbui Vokietijoje. čio britų bombanešių pajė-

Vienam trečdaliui Oslo gos ir pradžia to, ko Vokie-
laive kuris buvo uoste, pa- djrbtuvių darbininkų įgaky. tija susilauUs mie3tas po 
dege laivą ir manoma, jog 1 r
žuvo bent keturi amerikie-
čiai jūrininkai.

Be žuvusių jūrininkų yra 
dingusių be žinios, šiuo me
tu vedama tyrinėjimai dėl 
sprogimų, kad surastų ar 
tai buvo tik nelaimė ar sa
botažas

Areštavo daugiau
žymių olandų

Londonas, gegužės 31 d.~ 
Olandų sluogsniai Londone 
pareiškė, jog Olandijoje na
ciai suarešavo dar vieną 
grupę žymesniųjų Olandijos 
piliečių.

Anksčiau suareštuotųjų

t.a pasirengti išvykti Vokie* 
tijon. Kiti norvegų da'rbi- 
ninkai jau išsiųsta i Norve
gijos pajūrį vakaruose ir
MriXXjie tU,i 8tatytil nuostoliai, naciai

Britų radio paskelbė, jog 
iš ,1,100 norvegų dvasinin
kų tik keturios dešimtys te
palaiko Quislingą ir .sako
ma, jog iš tų pannktanau- 
jasvyskupas Oslo.

miesto.’

Cologne dideli

pirmieji “slakeriai.” Jie to, ir Gestapo agentų, kuriems 
vardo nekenčia, bet jie jo pavesta numalšinti kilą ne-! ir išsiųstųjų į koncentraci-
negali nusiplauti. Užtenka, ramumai ir sukilimai. Kai 
pažvelgti į jų gyvenimą ir 1 kurie orlaivių net gabeną 
darbus. j c tankus.

jos stovyklą Haarene yra dr. 
Baron De Vos Van Steen- 
mistras ir dr. Den Tex,

Lavalis nori 
daugiau paramos
nacių karui

Vichy, gegužės 31. — Vy
riausybės galva, Pierre La
vai, sušaukęs 150 industri
nių komisijų pirmininkus 
pareiškė, jog prancūzai tu
ri įdėti didžiausias pastan
gas Europos atstatymui.

Berlynas, gegužės 31 d.— 
Vokiečių radio paskelbė, 
jog britai pravedę “teroro 
ataką” Cologne centre, kur 
padaryta dideli nuostoliai 
rezidencinėj miesto dalyj ir 
keletai viešųjų pastatų, ku
rių tarpe trims bažnyčioms 
ir dviem ligoninėm.

Nakties kovotojai pašovę 
trisdešimt šešis britų bom- 
banešius ir pajūrio apylin
kėj pašautas dar vienas 
bombanešis.

Be to, nacių sluogsniai 
pareiškia, jog visi iš Colog
ne vedą keliai esą pilni išsi
gandusių miesto gyventojų.

šimtų. Neoficialiųjų sluogs- 
nių pranešimai skelbia, jog 
orlaivių skaičius buvęs 
1,500.

Britai prisipažįsta, jog 
šiose atakose žuvę keturias
dešimt ketiuri orlaiviai, bet 
turint galvoj dalyvavusių 
orlaivių skaičius, žuvusių 
skaičius laikomas labai ma
žu.

šeštadienį britai pravedė 
dideles aviacijos atakas o- 
kupuotoj Prancūzijoj, kur 
sunaikinta, pasak Vichy 
pranešimų, Goodrich gumos 
dirbtuvė Gennevilliers. Dir
btuvė buvo operuojama vo
kiečių.

Roma, gegužės 31 d. — 
Italų radio paskelbė priedi- 
nį karo vadovybės komuni
katą, kuriame pareiškiama, 
jog britų admirolas Sir Wal- 
ter Cowan, pateko italų be- 
laisvėn Afrikoje.
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LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)

6001 Levickienė, Rozalija, cas), 46, railroad employee,
75, farmer, res. Bernardin- res. Šiauliai, 
ka Žasliai. 6045 Lydžius, Jonas (Juo Į

6002 Levickas, Vincas zas), 38, vvorker, res. Aisė-1 
(Petras), 41, farmer, res. nai Paviržėnai.
Bernardinka. 6046 Lielka, Kazys, 40,

6003 Levickienė, Koste, teacher, res. Šiandainiai.
41, farmer. • i 6047 Liepa, Jonas, 28, res.

6004 Levickaitė, Irena Panevėžys.
(Vincas), 14, student. j 6048 Liepa, Kazys (Juo-

6005 Levickaitė, Janina zas), 25, vvorker, res. Pane-
(Vincas), 12, student. vėžys.

6006 Levickas, Alfredas 6049 Liepa, Stepas
(Vincas), 10, studeht. gis), 39, employee, res. Pa-

6007 Levickas, Leonardas nevėžys.
(Vincas), 9, student. 6050 Liepienė, Marija

6008 Levickas, Algiman- (Kazys), 35, post Office em- . * oraur'18 Xciue
tas (Vincas), 7. ployee, res. Panevėžys. į Iš laivų iškeliami lengvieji U. S. armijos tankai Šiaurinėj Airijoj. Tankai pasiųsti

6009 Levinskienė, Regina, 6051 Liepaitė, Danutė , kartu su kariuomenės ekspedicija (Passed by U. S. Army censor).
(Emerichas), 34, maid, res. (Stepas), 14, student. Į______________________________________________________________________________________
Kaunas.

(Jur-

AMERIKOS TANKAI AIRIJOJE
--T* ' •' • ' TT. Marijonu misijos l^ų

Cicero, III. — šv. Antano 
parap. bažnyčioje — birže
lio 5 — 13 dd. — kun. Vin
cas Andriuška, M.I.C.

Marian Hills, Iii. — semi
narijoje — birželio 17 — 26 
dd. — kun. Juozas Dam
brauskas, M.I.C.

VVOLK STUDI
L T 1945 39* Street

COMP1ETĘ
ADVANCED PHOTOGKAPHY 

LUW£tfX POKŠI BI.E PKICEB 

PHONE LAFAYETTE 2M3

fi* ars**

ADVOKATAS

'O

6010 Levulis, Juozas (Jo- pas), 12, student. 
nas), 39, farmer, res. Palie- 6053 Liepinis,

6052 Liepa, Algirdas (Ste Aurelija (Leonas), 7.

pis Kapčiamiestis.
6011 Levulienė, Kazė 

(Juozas), 27, farmer.
6012 Liaudaitis, Kostas,, 

32, teacher, res. Šilavotas 
Marijampolė.

6013 Liaudaitienė, Ona 
(J'uozas), 32, housevvife.

6014 Liaudaitis, Jonas 
(Kostas), 9, student.

6015 Liaudaitis, Vacius 
. (Kostas), 6.

6016 Liaudaitytė, Irena 
(Kostas), 4.

6017 Liaudanskis, Julius, 
81, farmer, res. Biliškiai 
Kelmė.

6018 Liaudanskis, Anta
nas (Julius), 48, farmer, 
res. Biliškiai.

6019 Liaudanskienė, Sofi
ja, 37, farmer.

6020 Liaudanskytė, Irena 
(Antanais), 17.

6021 Liaudanskis, Stasys 
(Antanas), 15.

5022 Liaudanskis, Kostas, 
30, teacher, res. Ingavangis 
Šilavotas.

6023 Liaudanskienė, Ona, 
29, housevvife.

6024 Liaudanskis, Alfon
sas, cierk, res. Vilnius.

6025 Liaukaitis-Liaukevi- 
čius, Vincas (Kazys), 25, 
army officer, res. Dziviliš- 
kiai.

6026 Liaukauskas, Julius 
(Gabrielius), 30, plumber, 
res. Kaunas.

6027 Liaukus, Vacius 
(Mikas-) r 23, vvorker, res. 
Šventaragis Igliškėliai.

Antanas 
(Jurgis), 30, employee, res. 
Dargiai Rokiškis.

6054 Liepinienė, Adelė 
(Stepas), 27, housevvife.

6055 Liepinytė, Aldona 
(Antanas), 8 months oid.

6056 Liesis, Bronius (Jur 
gis), 50, teacher, res. Jur
barkas.

6057 Liesytė, Stefa (Jur
gis), 40, housevvife.

6058 Liesienė, Marija 
(Kostas), 45, teacher,

6059 Liesytė, Danutė 
(Bronius), student.

6060 Ligmantas, Vladas 
(Antanas), 23, teacher, res. 
Pasvalys.

6061 Limbą, Jeronimas 
(Aleksandras), 33, army 
officer, res. Vilnius.

6062 Lingys, Vitas (Pra-

6085 Linka, Stasys, 42, 
derk, res. Vilnius.

6086 Linkienė-Borisevičiū 
tė, Janina (Jonas), 32, 
housevvife.

6087 Linkevičienė, Janina 
(Liudas), 29, housevvife, res. 
Šiauliai*.

Už $14,800 po 12 
melu gaus $20,000

Mažai rasi lietuvių, kurie 
neturėtų pirkę bonų. Ar ne
būtų gera daryti sutrauką, 
kiek lietuviai visoj Ameri- 

Philadelphia, Pa. — Lie-i koj yra išpirkę Apsaugos 
tuvių Pašalpinis K 1 ū b a s* Bonų? Kiek tenka matyti "2 
skelbia linksmą žinią: klū-1 spaudoje, surašinėjami lie- 
bas priešui nugalėti pirko j tuviai kariai, savanoriai iš

6088 Linkevičius, Keistu- Apsaugos Bonų už $14,800. i ėję ar pašaukti į kariuome
tis (Petras), 19, student.

6089 Linkevičiūtė, Graži
na (Petras), 10, student.

6090 Linkevičius, Vladas 
(Domas), 44, carpenter, res. 
Pasvalys.

6091 Linkevičienė, Agota 
(Jonas), 48, housevvife.

6092 Linkevičius, Stasys 
(Vladas), 19, carpenter.

6093 Linkevičiūtė, Marija 
(Vladas), 17, vvorker.

6094 Linkevičius, Petras 
(Vladas), 14, student.

6095 Linkevičiūtė, Veroni

Po 12 metų tie bonai skai
tysis $20,000. Tad ir sako-

nę. Manau, būtų gerai da
ryti sutrauką kiek lietuviai

ma, kad klubas pirko De- Išpirko ir kiek dar išpirks 
fense Savings Bonds for

Ona

$20,000 to help defeat the 
enemies of freedom”. Būtų 
gerai, kad tokia stambi su
ma būtų įregistruota kėli
mui lietuvių vardo Ameri
koje. Pavieniai asmenys irgi 
gražiai pasirodė: Juozas 
Belskis pirko D. B. už $2,000, 
jo duktė už $200, Jurgis 
Kazamekas — $1,300. Cu- 
kernių darbininkai visi pir
ko išmokėjimais nuo $25.00 
iki $100.00 bonų.

bonų. K. D

DR. VAITUSH, OPT.
lietuvis 

AKIU GYDYTOJAS 
specialistas

Snvlri 20 metų praktUukvlmo aklų 
taisyme lr gydyme 

GERAI PK1TAIKIATI ARIMAI 
patalays kreiva* akis, trun?paregyet*
Ir tollregyste:
palengvins akių įtempimų, prašalina 
galvoe skaudtjlmų, svaigimų lr aklų 
karšti.

MODERNI AKI AIJSI, TOHULIAUHI 
KGZAMINAVIMO BCDAI 

Special* atyda atkreipiama 1 valkų

nas), 27, student, res. Aly- ka (Vladas), 12, student. 
tus. 6096 Linkevičius, Povilas

6063 Lingienė, Stasė, 18, | (Vladas), 11, student.
derk, res. Alytus. 6097 Linkevičiūtė,

6064 Lingys, (Vitas), 2 (Vladas?), 8, student.
months oid. 6098 Linkevičius, Keistu-

6065 Linkevičienė, Janina, tis (Vladas), 2.
40, housevvife, res. Šiauliai. 6099 Liolevičius, Pranas,

6066 Linkevičius, Keistu- 22, vvorker, res. Ruikiškiai 
tis (Petras), 19, student. Viržai.

6067 Linkevičius, Vladas 6100 Likitas, Romualdas
(Jonas), 33, book-keeper, (Antanas), 26, blacksmith, 
res. Vilnius. res. Maldžiunai Adutiškis,

6068 Linkevičienė, Irena,
18, housevvife, res. Vilnius. 

6069 Linartas, Kostas (Jo
nas), 32, agronomist, res. 
Didvyčiai Plungė.

| 6070 Linartienė, Aleksan
dra, 29, housevvife, res. Jan-

(Bus daugiau)

6028 Lezota. Julius, 43, P°įXJelslai
. policeman, res. Ignalinas. , «071 , įįnarftas- Kaz>'s

Libeika Izidorius <J“ozas»;. 72' far.mer> rea' 
Pasirvintis Širvintai.

For Vietory... 
Buy
H. S. DEFENSE
BONDS
STAMPS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

Akiniai pritaikomi tiktai kada reiki* 
VAIANDOS:

10-toa lkt 8-tOc valandos kasdien. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1373

5029
(Petras), 30, teacher, res. 
Eržvilkas Tauragė.

6030 Libeikiene, Stasė, 
30, teacher, res. Eržvilkas.

6031 Libeika, Algimantas 
(Izidorius), 7.

6032 Libeikaitė, Irena 
(Izidorius), 1.

6033 Liberis, Povilas 
(Ipolitas), 42, vvorker, res. 
Vilnius

6072 Linartienė, Ona, 65, 
farmer, res. Paširvintis.

6073 Linartas, Donatas 
(Kazys), 40, farmer, res. 
Paširvintis.

6074 Linartas, Juozas 
(Kazys), 45, employee, res. 
Kaunas.

6075 Linartienė, Gertrudė 
(Simas), 36, accountant,

6034 Libiaukis, Adolfas res’ «.• - T
(Justas) 64 farmer res 6076 Linartiene> Irena Įjusaasi, oa, iarmer, res. • 2_ farmer rPa
Nugariai Paberžė. J vadus) ’ larmer» res-

qofiia Paširvintis.
6077 Linartaitė, Danutė 

student, res.
Kaunas.

Stasė 6078 Linartaitė, Danutė, 
11, student, res. Kaunas.

6038 Ličius, Petras (Pet- 6079 Linge, Domas (Jus-
ras), 40, employee, res. Mi- tinas), 39, farmer, res. Bi- 
rofil’avas Alytus. laisrsi Dusetos.

6039 Licienė, Ona, 42, em ’ 6080 Lingė, Juozas (An- 
pToyee, res. Miroslavas. drius), 28, farmer, res. Stie-

6040 Lickevičius, Sergijus žiūnai Rudania.
(Grigalius), 45, employee, 6081 Lingys, Jonas (Jo- 
res. Lentvaris. nas), 30, vvorker, res Luk-

6041 Lickevlčienė, Marija šiai šakiai.
(Vincas), 35, teacher, res. 6082 Lingvicius-Lingvis, 
ViTntus. Leonas, 48, employee, res.

6042 Lickevičiutė, Vita- Kėdainiai.
lija (Sergijus), 14. student. 6083 Liagvičiepė-Lingvie-

6043 Ltečičkis, Kazys, 45, nė, Stasė (Kazys), 35, house
editor, res. Vilnius. vvife.

6044 Ličybj Balys £Vin-1 6084 Lingvičiutė Liugvy-

6035 Libiaukaitė,
(Adolfas), 15. Juozas) 14

6036 Libiaukis, Henrikas įuozasb 
(Adolfas), 13.

6037 Libiaukaitė,
(Adolfas), 12.

LIETUVIS DAKTABAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu* 
atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Sk
Telefonaa:

Calumet 4591
DRL RADIO PATAISYMO 

P Al AUKITE:
TARDS 8088

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS i ’

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui, Saugokite laa. leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

galt sutelkti.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visų akių (tempimų. ..

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

OPTOMETltrRTAI 
1801 Sa. Ashland Avenne

Kampas 13-tos
Telefoną*: CANAL 01133, Chlragr, 

OFISO VALANDOS:
Kasdien t:SO a. m. Iki 8:10 p m. 

Trečiad. Ir šeštad. 8:10 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

Marianapolis, Conn. — ko
legijoje — birželio 15 — 2l 
dd. — kun. Petras Malinaus
kas, M.I.C.

Marian Hills, UI. — No 
vičijate — liepos 7 — 16 dd 
— kun. Vincas Andriuška 
M.I.C.

Grand Rapids, Mich. —
1 Šv. Šv. Petro ir Povilo par 
bažnyčioje — liepos 17 — 
26 dd. — kun. Antanas Ma
žukna, M.I.C.

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos 
valandos vakare.

Telefonas CALumet 6877 

134 N. LA SALLE ST. 
Room 2014 Tol. STA G* 7572

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VlRginia 0036 

Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Are.
Ros. Tel. GROvehill 0R11 
Office UI HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia soaitanu
2423 VVest Marguette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal sutartį.

Office UL YARda 4787 
Namą UL PROspect 1930

TeL YARda 6921.
Res.: KEMwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL i auo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 356i Street

Kas bus ldtvermingas iki 
galui, tas bos išgelbėtas.

(Mat. 10. 22A

Harrison, N. J. — Sopu
lingosios P. Švč. par. baž
nyčioje — liepos 18 — 26 dd 
—kun. Petras Malinauskas, 
M.I.C.

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

buvusis
Assistant State’s Attorney 

of Cook County
Dabar veda generalinį teisių praktika 

po antrašu:
One North La Šalie St.

ROOM 1215 — Tel.: RANckrfpli 8323 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 5 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose. 
Specializuoja kriminališkuose srityse.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČiONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chieago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — S popiet.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANai 2346 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Fairfield Avenoe 

Res. tek: HEMlock 8160

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tel. YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANai 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarai* 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CANai 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. Western Avė. 

Chieago, 111.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir 

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—b V. 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

TeL REPublic 7868

Telefonas: IIE.Mlock 5819

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 
Nedėliomia pagal sutartį

Telefonas CANai 4796
DR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1913 So. Halsted St

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal autartį.

Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 9484.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

TeL CANai 0257
Rea. tel.: PROipect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS; 11 v. ryto iki 3 popiet

* iki 9 vai. vakarei.

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 
vai. vak.: trečiadieniais uuo • :<>•

vaL ryto Iki vaL olėtų.

Ofiso Tel. ............ VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4729 So.. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDway 2880 Chieago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir uuo 7 iki 8:20 vai. v&k.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso, Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Kcnwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
NedėliomiB nuo 10 ik. 12 vaL dieną.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namu telefonas VlRginia 2421

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniaia nuo 2 hu 4 popiet 

N«wM1inmla P**al Auattarima

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5624 
Emergency — caU MlDway 0001 
Res. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak. 

2408 West 83rd Street
Ofiso Tel.: VAN BIJREN 5709

DR. A. F. NEMlftO, M.D.
PHYSICIAN AND SURGEON 

Harrison-Crawford Mcdical Bldg.
523 SO. CRAWFORD AVĖ. 

(Pulaski Rd.)
Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 9 vak.

Sekmadieniais pagal sutartj 
Rezidencija: WEBSTER HOTEL
2150 Lincoln Park West

Rez. Tel.: DIVERSEY 6800

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’
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KATALIKU VISUOMENEI DĖL A. A. KUNIGO 
J. NAVICKO KOLEGISTO FONDO

Rugsėjo mėnesy sueis me
tai, kai mirė didžios atmin
ties vyras, kun. A. a. J. Na
vickas. Per šį laiką vis la
biau ryškėja, kokių stambių 
darbų jis yra atlikęs kaip 
Bažnyčios kunigas, kaip vie
nuolis, kaip lietuvis ir kaip 
auklėtojas. Drauge visoje 
katalikų visuomenėje vis la
biau jaučiamas reikalas, kad 
tie a. a. kun. J. Navicko pla 
tūs darbai būtų toliau pa
laikomi ir kad jo atminimui 
būtų pastatytas patvarus 
gyvų darbų paminklas.

Didžiausius rūpesčius a. 
a. kun. J. Navickas buvo su
dėjęs į lietuvių berniukų 
auklėjimą ir lietuviškos ko
legijos išlaikymą. Šios min
ties skatinamas, kun. Jonas 
Vaitekūnas, Šv. Kazimiero 
parapijos, Providence, R. I., 
klebonas, 1941 m. spalių 26 
d. dešimtajame Marianapo- 
lio Kolegijos Rėmėjų seime 
iškėlė sumanymą įsteigti 
fondą, kuris įamžintų a. a. 
kun. Jono Navicko vardą. 
To fondo tikslas — remti 
lietuviškąjį auklėjimą. No
rima, kad iš fondo nuošim
čių būtų galima Marianapo- 
lio kolegijoje nuolatos išlai
kyti bent vieną studentą.

Sumanymui seimas karš
tai pritarė ir išrinko fondo 
komisiją iš penkių asmenų, 
būtent: prel. J. Amboto, kun. 
dr. K. Urbonavičiaus, kun. 
J. Vaitekūno, kun. J. Švagž- 
džio ir kun. J. Vaško, M.I.C.

Šiam kilniam tikslui įvyk
dyti reikia stambių pajėgų. 
Tokio plataus darbo nega
lės pakelti nei vieni kolegi
jos rėmėjai, nei išrinktoji 
fondo komisija. Tai padary
ti gali tik visa katalikų vi
suomenė.

Tad a. a. kun. Jono Na
vicko Kolegisto Fondo var
du ir kreipiamės į jus, bran
gūs tautiečiai katalikai.

Šia proga mes pabrėžiam 
dabartinės valandos rimtu-

mą tiek lietuvybei, tiek ka
talikybei. Pačioje tėvynėje 
Lietuvoje ir vienas ir ant
ras okupantas slėgė ir sle
gia lietuviškąjį ir katalikiš
kąjį auklėjimą. Todėl mūsų, 
kurie esame laisvėje, yra 
kilni ir šventa pareiga rem
ti tą lietuvišką ir katalikiš
ką auklėjimą šiame krašte, 
kur šiandien mūsų niekas 
nevaržo, nedraudžia melstis, 
lietuviškai kalbėti ir vaiku
čius gražiai auklėti.

Mūsų lietuvių šeimose y- 
ra daug gabių, bet netur
tingų vaikų. Iš jų visuome
nė susilauktų ateityje šau
nių katalikybės ir lietuvy
bės darbininkų, jei tik da
bar jiems būtų ištiesta pa
galbos ranka. Kaip’ skruz
dės šapelį po šapelio, suneš- 
kime tąjį skruzdyną — fon
dą, kuris virstų paramos šal
tiniu studentui ir skaisčia 
viltimi katalikų visuomenei.

Toji parama lietuviui stu
dentui bus jūsų auka, kuri 
eis šviesesniam lietuvių ka-Į 
talikų visuomenės rytojui, 
didesnei Dievo garbei ir kil
naus mūsų velionies kun. 
Jono Navicko patvariam at
minimui.

Fondo komisija:
Prel. J. Ambotas
Kun. dr. K. Urbonavičius
Kun. J. Vaitekūnas
Kun. J. švagždys
Kun. J. Vaškas, M.I.C.

Fondo statutas
1. Fondo tikslas yra įam

žinti a. a. kun. Jono Navic
ko atminimą, iš fondo nuo
šimčių nuolatos išlaikant 
bent vieną studentą Maria- 
napolio kolegijoje.

2. Užsibrėžiama fondui su
kelti sumą mažiausia $10,- 
000.00, kad iš šitos sumos 
metinių nuošimčių ( s k a i- 
tant 3 nuoš.) būtų galima 
sudaryti bent $300,000 me
tinę stipendiją bent vienam 
studentui.

AMERIKIEČIAI AIRIJOJE

("Draugas" Acme teiepnot*.

U. S. armijos ekspedicija išlaipinama Šiaurinėj Airijoj. Amerikiečiai kareiviai links 
mai šypsosi laimingai pasiekę Airiją (Photo passed by U. S. Army censor).

3. Reikiama minimalinė 
suma $10,000.00 sukeliama 
fondo narių ir rėmėjų auko
mis.

4. Aukojusieji bent $100 
skaitomi fondo nariais. Jais 
gali būti ne tik paskiri as
menys, bet ir asmenų gru
pės, draugijos, parapijos ir 
t.t.

5. Fondo nariai:

a) kaip pažymį gauna di
delį gražų a. a. kun. Jono 
Navicko atvaizdą su tam 
tikru nariui skirtu užrašu;

b) Narių vardai, amžinam 
atminimui, bus išbrėžti me
talinėje lentoje, kuri bus į- 
taisyta prie a. a. kun. J. Na
vicko kapo Marianapolyje.

c) Kasmet, rugsėjo 8 die
ną, a. a. kun. J. Navicko 
palaidojimo metinėje dieno
je, laikomos, kiek galima iš
kilmingiau, šv. Mišios už gy
vus ir mirusius fondo na
rius.

6. Fondo rėmėjais skaito
mi tie, kurie aukoja į fondą 
bent $5.00.

7. Fondo rėmėjai dalyvau
ja bendrose TT. Marijonų 
atliekamose maldose už ge
radarius ir gauna paveiks
luotą TT. Marijonų veiklos 
Amerikoje bendrai, o ypa
tingai kun. J. Navicko dar
bo aprašymą.

8. Fondo pinigai laikomi 
TT. Marijonų Provincijos 
ižde.

9. Marianapolio kolegijos 
vadovybės yra teisė pasi
rinkti kuris studentas yra 
vertas a. a. kun. J. Navicko 
vardo stipendijos.

10. TT. Marijonų Provin
cijos vadovybė užgiri a ko
legijos vadovybės parinktą
jį kandidatą ir skiria jam 
išlaikyti metinę stipendiją.

CLASSIFIED ADS
HELP WAXTED — MOTERYS

*

FOR 
ITC H I N G 

S K I N
Ar kenčiate niežiejimą, V 
nudegimą, arba odos ligą? f 
Hekentėkitl Žemo per 80 
metą gelbėjo žmonėms. Pa
balina eczema. Išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visnose aptieko- 
««. 85c. Mc. 11.00.žemoFOR SKIN.IRRITATIONS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HF.LP WANTED 
ADVERTISING DKU’AItTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolph 9488-9489 

H EI. P VVANTEI) — VYRAI
—1■

REIKALINGI PAPRASTI DARBI- 
NINKAI ir KIRPĖJAI, dirbti skie
pų (geležies) jarde. Atsišaukite — 

LEOPOI.D COHEN IRON CO. 
304)0 South Kedzie Avenue

VYRAI
VAIRUOTI TANIUS

Galima uždirbti iki 150.00 J savai
tę. Atsišaukite } —

YELLOW CAB CO.
57 East 21st Street

"^TOOL MAKERS
Patyrę prie "Jig" ir "die” darbų.

Tool & Cutter Grinders 
Patyrę prie Milling Machine Cutters.
Daug yra “overtiine" darbo. 

TRIPLE.Y CORP. OF AMERICA

HOTEI.IO TARNAITES 
Reikalingos dirbti dideliam “near 
north side" apartnientiuiam viešbu
tyje. Atsišaukite prie "housekeeper”,

1220 NO. STATE ST.

VALYMUI MOTERYS
Reikalinga moterų prie šlavimo, 
Mazgojimo ir dulkių valymo darbų. 
Atsišaukite j “Employinent" ofisų, 
ant 4-to aukšto, nuo 9:30 vai. ryto 
iki 13tos vai. (pietų).

WIEBOLDT’S 
Ashland, Monroe ir Ogden

TARNAITES, patyrusios. Atsišaukite 
i •■Rousekeeper’s" ofisų.

EDGEWATER B t ACH HOTEL 
5340 Slieriilan Road

“BINDERY" MERGINŲ reikalinga 
— patyrusiu. Taipgi CHRIS- 
TIANSEN AUTOMATIC STITCHER 
FEEDERS ir COVKRER8, taipogi 
amato mokinių.

HARRISON 7869

B/G FOODS, INC.
JAUNOS MERGINOS AR MOTE
RYS dirbti už veiterkaa prie paga
minimo sandvičių. Mes išmokinstm. 

I Proga jsidirbti. gera užmokestis,
Į valygis. Uniformos duodamos ir 13- 
| valomos. Dienomis ar vakarais dar
bas. Atsišaukite rytais (ant 2-ro 
aukšto).

174 W. RANDOLPH ST.

E.M PI/OY .M F.NT AG ENCI ES

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

VVKAM—MOTKK1M—VAIKINAM 
IK MKROINO.M

Didžiuma darbų yra Deftoae dirbtuvėse. 
A Irom — nuo $24 Iki $110 J savaitę.

W A B A S H AGENCY 
202 So. State St. (15th Floor)

PATARNAVIMAI

JIEVA RAMANAUSKIENE 
(KN'l KšTA)

po tėvais Liieiibkaitiė

Gyveno 2 524 S. Grcen St. 
Mirė Geg. 30, 1942, 5 vai. po 
piet, sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo 1š Ma- 
riampolės upskr. ir parapijos, 
Gegužio kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
dukterj Rose. žentą Victor 
Spadoni, anūkų Robert ir daug 
kitų giminių, Lietuvoj ttcacrj 
Kazimierų Mažeikienę.

Velionė priklausė prie Keis
tučio I’aš. K liūlio ir Liet. 
Darb. Susivien. 53. Kp.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wlcz koplyčioj. 2314 \Vest 2 3rd 
Place.

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
Blrž. 2. iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėta Į šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos ui velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pa
žystamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Duktė, Zuitas, Arni
kas ir Giminės.

Laidotuvių direktoriai T^n- 
chavvlcz Ir Kūnai. Tel. CANal 
2515.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotmrii DirektnriK
AMBUEANCE Dieną Ir Raku

4600-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFTELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — lt:., vai. antradienio Ir šeštadienio rytaia, 
M Stotie. WHIP (1SS0), au P. Aaltlmleru.

A.
DAMINIKAS JONIKAS
Persuskyrė su šiuo pasau

liu Geg. 29, 1942 m., 12:30
vai. po petų,. sulaukęs pusės 
ainžaus. Amerikoje išgyveno 
33 metus.

Kilo iš Jokūbaičio kaimo, 
Girdžių parap., Eržvilko va- 
lastics, Raseinių upskr., Kau
no Rėdybos.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteris: Katrynų ir Ma
rijonų. du žentus; dr. J. Si
monaitį ir Pranciškų J’aplen), 
tris arnikos Katrynų. Leonar
dų ir Onytę, du anūkus Jonų 
ir Juozapų ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas namuose 
po adresu: 1825 So. Union 
Avė.

Laidotuvės įvyks Antradie
nį, Birželio 2 d., iš namų bus 
atlydėtas į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčių. 8:00 vai. ry
to ir Iš ten bus palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse.

Nuliūdę Dukterys, žentai, 
Antikės ir Arnikai.

OUINTUPLEIS
relieve misery of

CHEST CŪLUS
this good old reliable way

At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Musterole—a 
product made eapecially to promptly 
relieve distress of colds and resulting 
bronchial and croupv coughs.

The Quints have always nad exp«rt 
care, so mother—be assured of using 
just about the BEST product made 
when you ūse Musterole. It's mors 
than an ordinary “salve”—Musterole 
helps break up local congestion!
IN 3 STRENGTHS: Children’s Mild 
Musterole. Also Regular and Extra 
Strength for grown-ups who prefer 
• stronger product. Ali dr.gstores.r

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių piūklų, tai mūsų speclaly- 

i bS. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kainavlmo surašo.

Prisiųsklte piūklus paštu “parcei
' post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

NORI PIRKTI VEŽIMŲ. Aukščiau
sios kainos mokamos už vežimus — 
(arklių trauklumi). Kreipkitės se
kančiu adresu: 1720 MILWAl KKR 
AVĖ., arba šaukite telefonu sekan
čiai Hl'Mboldt 0246.

PARSIDUODA MŪRINIS COTTA- 
E, West Side, su 2 karams gara- 
žius. už prieinamų kainų gre.tam 
ardavimui. Atsišaukite sakančiu ad- 
i«u:

2134 VVEST 23RD PLACE, 
r pašaukite telefonu - CANAL 6394

Graborius S. M. 
Tel. MONroe 3377.

Skudas,

MUSTEROtE

Mes nesugebame pilnai o- 
rientuotis tada, kai esame 
dar jauni ir jau pasenę.

Paskalis
Tie gerbs ir mylės moti

ną, kifrie bent pusę jos mei
les supras.

Žmogus — tai noras, ieš
kąs perlų karčioj gyvenimo 
jūroj. Ar ras perlų? — klau
simas; bet kad kartaus van
denio ligi sočiai prisigers 
— tai negalima abejoti.

Oras, saulė, maistas stip
rina kūną; sveikos mintys, 
kilnūs jausmai, dorybių vyk 
dymas stiprina sielą.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8354 Sonth Halsted Ttreet

Skvrlns: 710 West IRth Street 
Visi telefonai: YARds 1419

J. LIULEVICIUS 
4848 Sonth Callfornia Avenne

Tel. LAFayette 3572

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
8819 Litnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

I. J. ZOLP 
1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAI 
2814 VVest 23rd Place 

Tel. CANal 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Mlchigan Avenne 

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Litnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 50th Avenne 

Tel. CICERO 2109

6812 Sonth VVestem Avenne
Tel. GROvehill 0142
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DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mė*\eaiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 st Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Įamžinkime kun. Jono Navicko vardą
Kitoje šio laikraščio vietoje rasite a. a. kun. Jono 

Navicko Kolegisto Fondo komisijos atsišaukimą į vi
suomenę. Atsišaukimas, mūsų manymu, yra tiek svar
bus, kad į jį reiktų kreipti rimčiausio dėmesio.

A. a. kun. Jono Navicko asmenybė buvo brangi ne 
vien tik Tėvų Marijonų vienuolijai ir ne vien tik Ma
rianapolio kolegijai, kuriai jis bedirbdamas savo svei
katą pažeidė ir ne laiku su mumis atsiskyrė, bet lygiai 
brangi mūsų visai visuomenei. Jis dirbo ne sau, bet 
visuomenei, trokšdamas, kad ji būtų šviesi, kultūrin
ga, kad išliktų ir lietuviška ir katalikiška.

Jo pradėtas kilnus ir išganingas lietuvių jaunuome
nės švietimo ir auklėjimo darbas turi būti tęsiamas 
toliau. Tai bus geriausias kelias jo testamentui vyk
dyti ir jo vardui įamžinti.

Po atsišaukimo pasirašiusieji garbingieji mūsų vi
suomenės veikėjai, kaip matome, imasi praktiškų prie
monių kun. Navicko darbus tęsti ir jo vardą įamžinti. 
Vargu būtų galima surasti kas nors gražesnio ir kil
nesnio, kaip įsteigti velionies vardu fondą, iš kurio nuo
šimčių būtų galima Marianapolio kolegijoje nuolatos 
išlaikyti bent vieną gabų lietuvį studentą. Tokio fon
do pagalba bus vykdoma tai, kam visą savo gyvenimą 
aukojo kun. J. Navickas, ko troško jo lietuviška, karš
tai Dievą ir žmones mylinti širdis.

Džiugu, kad užsimota ne vieną, bet du fondus išau
ginti, kad įamžinti kun. Navicko vardą. Vienas, kaip 
matot iš šiandien skelbiamo atsišaukimo, susidarė Nau
jojoj Anglijoj prie Marianapolio kolegijos, o kitas, Ma
rijonų Bendradarbių Chicago j seimo įsteigtas Vaka
ruose prie Marijonų Kunigų seminarijos Hinsdale, III. 
Tarp šių dviejų fondų yra tik toks skirtumas: vienas 
labiau veiks Rytuose, antras Vakaruose; pirmasis 
steigs stipendiją Marianapolio kolegijoj, antrasis — 
Marijonų seminarijoj. Ir vieno ir kito tikslas — stip
rinti lietuvių aukštąsias mokyklas ir tuo pačiu pa
gerbti mūsų didžiojo švietėjo kun. Navicko brangią 
atmintį.

Mes pasitikime, kad šie abu fondai susilauks visuo
menės paramos, pasieks savo tikslą, sukeldami pakan
kamai lėšų, kad įgyvendinti tikrai kilnų užsimojimą.

Lietuviškosios mokyklos ir visuomenė
Šie mokslo metai mokyklose baigiasi ypatingose są

lygose, kurios iškelia visą eilę svarbių klausimų. Ne
tenka čia kalbėti apie mokyklas apskritai, bet norime 
kreipti dėmesį į lietuviškąsias mokyklas, kurioms šių 
laikų gyvenimas uždeda ypatingai didelį ir svarbų 
vaidmenį.

Lietuva, kuri jau visa buvo nutiesta visokiausių rū
šių mokyklų tinklu, yra pavergta. Ten sustabdytas 
lietuvių tautinis ir kultūrinis gyvenimas. Amerikos lie
tuvių mokyklos pasidaro vienintelėmis laisvai veikian
čiomis lietuvių mokyklomis pasaulyje. Be abejojimo w 
mokyklų vedėjai, mokytojai ir mokytojos tą padėtį ir 
supranta ir vertina, stengdamies didesniu rūpestingu
mu kelti besimokinančiame jaunime ir lietuvišką ir ka
talikišką sąmonę.

Patriotiškoji lietuvių visuomenė iš savo pusės turi 
teikti ir moralinę ir medžiaginę savo mokykloms pa
ramą. Ypač svarbu žiūrėti, kad tos mūsų mokyklon 
nebūtų tuščios. Reikia nuolat priminti tėvams, kad jų 
labai svarbi tautinė pareiga leisti savo vaikus į lie
tuviškas mokyklas.

Vidurinės ir aukštosios mokyklos, suprantama, pa
reikalauja daug daugiau lėšų ir pastangų ir sunkiau 
jas šiais laikais išlaikyti. Kaip Tėvų Marijonų bernai
čių kolegija Marianapoly ir kunigų seminarija Hins
dale, UI., taip Seserų Kaziaueriečitj ir Severų Pranciš-

kiečių vedamos mergaičių akademijos prašyte prašosi 
lietuvių mokinių ir lietuvių visuomenės stiprios pa
ramos.

Mūsų, lietuvių, mokyklos Amerikoje bent maža da
lele turi papildyti tuos milžiniškus nuostolius švieti
mo ir auklėjimo atžvilgiu, kokie padaromi mūsų tau
tai šio karo metu.

A. L. R. K. Federacija, kuri nuo pat savo susiorga- 
nizavimo (1906 m.) rūpinosi lietuviškų mokyklų stei
gimu ir išlaikymu, dabar vėl kreipia visuomenės dė
mėsi, kad didžiausių pastangų reikia dėti mūsų mo
kykloms palaikyti ir jų veiklai labiau praplėsti, nes 
šių didžiųjų pasaulio sukrėtimų metu jų vaidmuo pa
sidaro neįkainuojamai brangus. Federacija, dėl to, 
džiaugiasi, kad prie Marianapolio kolegijos ir Hinsdale 
seminarijos susidarė stipendijų fondai, kad Seserys 
Pranciškietės savo akademijai pastatė puikius rūmus, 
kad Šv. Kazimiero Seserys planuoja statyti akademi
jai atskirus rūmus ir juose mergaitėms kolegiją. Tie 
visi gražūs užsimojimai kiekvieno doro ir sąmoningo 
lietuvio turi susilaukti nuoširdžiausios ir gausingiau
sios paramos.

Reikia neužmiršti, kad lietuviškųjų mokyklų rėmi
mas yra ne tik vienas iš svarbiausių dalykų lietuvy
bei šiame krašte išlaikyti, bet jis įeina ir į Lietuvos 
išlaisvinimo darbų programą. *

Paremia Popiežiaus-planą
Jungtinių Valstybių vice prezidentas Henry A. Wal- 

lace neseniai pasakė kalbą, kuri verta rimto dėmesio. 
Jo kalboj išreikštos mintys daug kuo primena Šv. Tė
vo padarytus pareiškimus ir Amerikos vyskupų iškel
tus klausimus. Jis pabrėžė, kad šio krašto žmonės turi 
keturias labai svarbias pareigas: skubiai gaminti rei
kalingą karui medžiagą, ją greit pristatyti į karo fron
tus, kariauti iš visų savo turimų jėgų ir įsteigti tei
singą, krikščioniškąja meile paremtą taiką, kuri būtų 
pastovi, ši ketvirtoji pareiga, anot Wallace, inspiruoja 
pirmąsias tris pareigas.

Po karo pabrėžia viceprezidentas, visi piliečiai tu
rės dirbti su dideliu įsitempimu visuotinai žmonijos 
gerovei. Tie, kurie rašys taikos sąlygas, turės tuTėti 
galvoj visą pasaulį. Privilegijuotų tautų ar žmonių ne
turės būti. Jokia tauta negalės pastoviai palaikyti eko
nominę gerovę, sėjant militarizmo sėklą. Mes turėsime 
vartoti visas jėgas, prie taikos konferencijos stalo, sa
ko Wallace, kad atstatyti teisingą ir pastovią taiką.

Panašiai sakė ir Šv. Tėvas, kurs 1939 m. Kalėdų kal
boj pabrėžė:

“Teisingos ir garbingos taikos pagrindinė sąlyga 
yra — užtikrinti laisvę ir nepriklausomybę visoms 
tautoms, ar jos didelės ar mažos’ galingos ar silp
nos.... tautos turi būti išlaisvintos iš apsiginklavimo 
vergijos ir materialinių jėgų pavojų”...

Tikrai yra džiugu, kad Jungtinių Amerikos Val
stybių politikai neneigia Šv. Tėvo paskelbtų taikos są
lygų, bet jas paremia ir populerizuoja. Ir nėra nė ma
žiausios abejonės dėl to, jei tik karą laimėjus ir atsi
sėdus prie taikos konferencijos stalo valstybių galvos 
atsižvelgs į Popiežiaus taikos planą, imsis jį įgyven
dinti, bus laimėta taika ir tai teisinga, pastovi taika.

•

LRKSA seimo reikalu
“Garsas” rašo:

“Gal būt, šiemet seimas ir atstovų atžvilgiu bus 
mažesnis, negu kitais metais. Tai irgi nebus ženklu, 
kad kuopos ir nariai mažiau domisi Susivienymu. Čia 
svarbiausia priežastis, tai didelio karo metas. Aps
kritys ir kuopos, kiek įmanydamos stengiasi prisidėti 
prie bendro šalies reikalo — pirkimo karo bonų. Dau
geliui nepatogu atsitraukti nuo darbo. Kelionės ir 
pragyvenimo pabrangimas taip pat veikia. Kai ku
rios organizacijos, atsižiūrėdamos į dabartinio mo
mento rimtumą, savo seimus atideda į ateitį.

Visa tai turint omenyje, kad ir netaip gausiai su
važiavę atstovai, be abejo, kuo rimčiausia pažvelgs į 
Susivienymo, savo šalies*ir savo tautos reikalus.”

Šiuo metu apsunkinimų kelionėms yra daug. Bet 
vis tik organizacija yra tiek svarbi ir tiek daug rei
kalų, kad kuopų atstovai į seimą turėtų suvažiuoti gau
singai.

• ■-—
Beveik visų pasaulio valstybių galvos pasiuntė svei

kinimą Jo Šventenybei Popiežiui Pijui XII jo vysku
pystės 25 metų sukakties proga. Ypatingai nuoširdų 
sveikinimą Jo Šventenybei pasiuntė Jungtinių Valsty
bių prezidentas F. D. Rooseveltas.

Prel. Thomas S. Dugan, D.D., Hartford, Conn., die
cezijos laikraščio “Catholic Transcript” redaktorius, 
minėjo 50 metų kunią^stės sukaktį, šį laikraštį jubi
liatas redaguoja jau 46 metus.

t

Reikalauja savanoriui.....
Prezidentas Wilsonas atsi
šaukia į vyrus, prašydamas 
stoti į U. S. armiją savano
riais. Yra tuoj reikalinga 
šimtas tūkstančių vyrų.

•
East St. Louis, III.... Čia

apgyvendinta daug negrų. 
Baltieji nepatenkinti ir su
kėlė dideles rasines riaušes, 
kurioms malšinti buvo pa
šaukta kariuomenė.

•
Sukilimas Ispanijos ka

riuomenėj... Ispanijos mies
te Barcelonoj sukilo prieš 
vyriausybę kareivių garni
zonas. Be to, gyventojai rei
kalauja stoti į karą prieš 
Vokietiją.

•
Rusams trūksta ginklų.... 

Rusija pasiryžusi ir toliau 
kariauti prieš Vokietiją, bet 
jos kareiviams trūksta gink
lų ir visokios karo amuni
cijos.

•
Spaudos draugija auga.....

J. Tumasonis, Lietuvių Ka
talikų Spaudos Draugijos 
sekretorius praneša, kad ta 
draugija gražiai auga. Kun. 
J. Statkui pasidarbavus, Šv. 
Kryžiaus par., Chicago j, įsi
steigusi nauja kuopa su 38 
nariais.

Hartford, Conn... Įvyko
svarbios prakalbos. Kalbėjo 
darbininkų klausimu Yale u- 
niversiteto studentas K. Čes
nulevičius ir kun. J. Ambo- 
tas.

PAPARTĖLIO ŽIEDAS

Jei surasčiau šią naktelę 
Žiedą papartėlio,
Mesčiau sunkiąją dalelę, 
Arklą artojėlio.
Aukštą pilį pastatyčiau, 
Akmenėlio kieto,
Ten vargelį uždaryčiau 
Aš iš viso svieto.
Raktą saulei dovanočiau,
O daboti pilį 
Naktužėlei atiduočiau,
Kur vargeliai tyli.
Aš su žiedu paprtėlio 
Džiaugsmą išvaduočiau,
Ir tvirtumą ąžuolėlio 
Artojėliui duočiau.

Skrajūnas

Rūdis, naikinanti instru
mento stygas, negali juk 
harmonijos įstatymo sunai
kinti. Liga, naikinanti mū
sų nervų ir smegenų narve
lius, negali paliesti mūsų 
tikrąją esmę, nes tai nesu
naikinama ir nemirštama, 
mirties galybei nepasiekia
ma. (O. Svett-Marden).

Ypatingai yra velniška su
gestija, kylanti iš nedorų 
paveikslų ir rašinių. Jai ten
ka atsakomybė už ištisą ei
lę sugriautų vilčių ir nelai
mingų gyvybių. (O. Svett- 
Marden/.

Pirmadienis, blrž. 1 d., 1942

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 1 d.)

palikta tiktai nabašninkus 
čekiuoti ir Asilą, besidairan 
tį pro tvorą, vaidinti.

Daugelis mano tavorščių 
dar gal nežinot, kad savo lai 
ku (16 šimtmety) ir Anglija 
turėjo tokius galvariezus, 
kaip dabar Stalinas ir Hit
leris. Juomi buvo Anglijos 
karalius Henrikas VlII-sis. 
Jam viešpataujant buvo pa
smerkta mirtin 2 kardino
lai, 22 vyskupai, apie 500 
kunigų ir vienuolių ir labai 
daug kitų žymių žmonių. 
Kaip Stalinas ir Hitleris, jis 
norėjo, kad visi prieš jį ke- 
liaklupščiautų. Kurie atsisa 
kė, visi buvo žudomi. Be to, 
Henrikas VlII-sis taip pat 
buvo didelis paleistuvis. Jis 
turėjo net astuonias pačias, 
iš kurių dviem įsakė nukirs 
ti galvas. Nukirtus galvą 
vienai jo pačių — Onai Bo- 
leyn, jis užsigeidė vesti gra
žią Medjolano kunigaikštytę 
Kristiną. Kai nuvažiavo į 
piršlius ir pareiškė, norįs 
Kristiną imti už pačą, Ši 
jam taip atsakė:

— Galingasis Anglijos 
valdove. Labai gaila, kad 
negaliu už tamstos tekėti 
Priežastis yra tokia: aš tu
riu tiktai vieną galvą ir to
ji man reikalinga.

Karalių lyg būtų perkū
nas trenkęs, arba kokią gy
vą varlę prarijęs. Atsisvei
kino ir išvažiavo namo.

Seniau girdėjau žmones 
šnekant, kad Lietuvos pre
zidentas A. Smetona su sa
vo šeima Amerike dykaduo 
niauja, nieko neveikia. Ar 
taip buvo, ar ne — mano 
delnas nedaro figerių. Žie
mą juk, paprastai, esti ma
žiau darbo.

Ale pavasariui išaušus ir 
toji gerbiamoji šeima išėjo į 
lauką — Cleveland’o “tau
tiškos” dirvos arti, akėti. 
Tai matyti iš gramatikos, 
morfologijos, sintaksės ir ki

Nesenai mirė viena žymi 
moteris. Per laidotuves visi 
jos gailėjos, o daugelis net 
verkė. Šių tarpe ypatingu 
ašarų liejimu pasirodė ma
no pažįstama Morta Ašarie- 
nė. Matydamas ją nepapras 
tai gugčiojant, aš priėjau ir 
pradėjau raminti.

— Reiškiu giliausios už
uojautos tamstos gailesčio 
suspaustai širdžiai. Prašau, 
neverkti.

— Aš verkiu ne iš skaus
mo, ale iš džiaugsmo, — 
gugčiodama atsakė Ašarie- 
nė.

— Kaip tai?
— Matai, profesoriau, per 

visą jos gyvenimą aš nega
lėjau sužinoti, kiek ji turi 
metų. Dabar mirties pagar
sinime iškaičiau.

Spicpirvirvio Dumkos
Hitleris ir Mussolini vėl 

tarėsi. Sakoma, abudu “pil
nai sutikę”. Kurgi nesutiks 
(Jurgis Plikatis sako,) kad 
jų kalba tokia pat kaip ma
no su mano “mylimąją” 
žmonele: ji vis man sako: 
“daryk tą”, “daryk šitą”, o 
aš, vargšas, vos spėju šaky 
ti: “klausau, dušiukl”

Vokiečiai nori visą pasau
lį užkariauti, bet nepasvars- 
to, kad jų kalba persunki 
tam tikslui. Amerikonų ra
šytojas Mark Tvvain, pavyz
džiui, sakosi du metu moki
nosi ir tik žodį “damit” 
(su) pramoko, bet ir tą iš
tardavęs, ne kaip vokiečiai, 
kurie akcentą ant paskuti
nio skiemens kloja; Tvvain 
akcentus ant pirmojo skie
mens vis dėjo.

SYMBOL OF PATRIOTISM

MiNtrre Man Ftrrs Ilmit.—This Is 
tho ncw Minute Man VV'nr Bond 
Flag, designed by the Treasury 
Deoartment for Arnu and organiza- 
tions which attain more than 90 
percent participation in War Sav
inas Bonds purchaaes by their em- 
ployees or membera through a ays- 
tematic purchaae plan. The Minute 
Man is emblazoned in white on a 
blue background, aurrounded by 
thirteen stars, representing the 
Nation’s thirteen founding States. 
VVhen companies, labor uniuns,

and other organi/ations top the 90- 
percent figure, they will receive a 
special Minute Man Certificatc of 
Award signed by Secfetary Mor- 
gcnthau, the State AdminiatratOi, 
and the State Chairman of the 
War Savings Staff, the Trcasury 
Department announced. This cer- 
tifleate entitles the rccipicnt to fly 
the flag, which is heing manufac- 
tured in various sizes and is sold by 
licensed suppliera at a nominal 
price.

Z
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Dėdės Kun. Antano Deksnio 
vaikystės nuotykiai

Tėvas degina Antanuko 
katekizmus

Vieną dieną
pareina namo ir pasirodo 
savo dovaną, kurią moky
tojas ne tik jam, bet visiems 
mokyklos vaikams veltui da
vinėjo. Tėvas paėmęs naują 
knygą, pavarto, mato, kad 
tai katalikų katekizmas, bet 
ne toks, iš kokio jis mokėsi.
Jis tuoj tą ruso dovaną 
šmakšt į pečių ir visiems 
matant liepsna suskaito vi-Į 
sus knygos puslapius. Grį
žęs vaikas į mokyklą, pasi
sakė mokytojui, kai jo pa
klausė, kur tavo katekizmas, 
kad namo beeidamas pama
tęs. Mokytojas jam davė ki
tą, bet ir šis atsidūrė pečiu
je. Tėvas Pranciškus, kurio, nyti. 
namuose religinių lietuviškų1 
knygų buvo galima rasti net Nemielas naujas arklas 
spausdintų 1779 m., dar Lie- ] įr savas žirgas

(Tęsinys) i mokyklos buvo piemenėliu.
Jis ganė gana skaitlingą sa
vo tėvo karvių ir avių kai
menę. Jam ganyti nebuvo

Antanukas! bloga ir sunku, jei ne ta 
viena bėda, kad tekdavo la
bai anksti keltis — vos tik 
saulutei patekėjus; o vasa
rą tai būdavo apie 3 vai.
ryto. Bet kita visa būdavo, 
malonu pakelti. Būdavo nu
gins sau kaimenę toli nuo i 
namų, ten prie Vyžuonos u- 
pės, į tuos “linkius”, kur iš 
dviejų kraštų, prie Kiemiš- 
kių ir Brizgių rubežių žu
vinga upė vingiuoja, o iš 
kitur grioviai ir beržynėlis, 
“Bala” vadinamas, rubežiuo- 
ja. Ten visa kaimenė apsau-

D R A U O A B

FARMŲ PRODUKTAI GUMAI Tat lietuviai norėtų, kad iri be jokio tikro pagrindo. Vil- 
lenkai suprastų, kas yra niaus “klausimo” išsprendi-

gota, o jis pats gali sau ra- [ 
miai žuvauti, vėžiauti ar ko | 
kių kitų pramogų prasima I

I "br»u<u" Acrae teietMM,
George E. Johnson (dešinėje), Central Nebraska Power and Irrigation sistemos 

vyriausias inžinierius, aiškina senato žemėa ūkio pakomitetui, kad privatūs alkoholio 
interesai blokuoja iš farmų produktų gaminti alkoholį sintetinei gumai. Šen. Guy Gil-' 
lette (kairėje) ir pakomiteto patarėjas Paul Hadliek stebi braižinį.

Vilnius Lietuvai. Jau nekal
bant apie praeities laikus,

— ir Vasario 16, 1918, ne
priklausomybės paskelbimo 
akte ir Lietuvos konstitu
cijoje Vilnius yra IJetuvos 
šeštinė, atgimusios lietuvių 
tautos kūrybinis centras. 
Lietuvos ateitis be Vilniaus 
neįmanoma. Kas valdo Vil
nių, valdo Lietuvą. Jei vis 
dėl to lenkų liaudies Tary
ba Londone šiuo laiku ran
da galimu taikinti pastabą, 
kad Lietuvos teises į Vilnių 
esančios nepogrystos preten
zijos, — tai lietuviai galėtų 
tai gerbiamai Radai paste
bėti, kad jos pačios pasta
ba lietuviams taikoma yra

mas glūdi pripažinime pa 
(Tęsinys 6 pusi.)

Ar Kankina Nervingas Skil
vis ir Skausmai žarnose?

WHOLESALE

LIETUVOS PASIUNTINYBES aRB
tuvos laisvės metais, kurs1 
turėdamas maždaug 30 me
tų girdėjo Muravjovo žiau
rų lietuviams paskelbtą įsta
tymą, draudžiantį spausdin
ti lietuviškas knygas loty
nų stiliaus raidėmis, jis ne
galėjo pakęsti savo namuo
se lietuviškos knygos rusų 
raidėmis, nes žinojo kuo 
kvepia tos knygos. Tos nau 
jos mados, kad ir katalikiš
kos knygos buvo vilkai a- 
vies kailyje — rusų valdžios 
skirtos lietuviams surusinti. 
Turime pasidžiaugti, kad a- 
n.ais laikais ne vienas Pran- 
ciškus taip pasielgė su to
mis rusų caro dovanomis. 
Buvo daug lietuvių katalikų, 
kurie bevelijo ugnies lieps 
noms paaukoti tokias dova
nas, negn leisti jų pagalba 
savo vaikus ištautinti, pa-,

Vilniaus klausimas 
dar gyvas

teisės į Vilnių toje rezoliu-1 
cijoje apibudintos kaip ne-

Antanukas jau išaugo. Jis 
baigė mokyklą, jau ir ūse
liai pradėjo dygti. Jis tė
viškėj gali pavaduoti ir pus- 
berili. Tėvui, valdančiam sisakomai kad ateities Len

Lenkų Tautinė Taryba Pagrlstos pretenzijos. Reiš- 
(Rada Narodowa) Londone, *ma ten vilties, kad išsi- 
paskelbė rezoliuciją k o v o i laisvinusi lietuvių tauta su- 
mėn. 17 d. 1942, kurioje pa. Į grįšianti į Vakarų civtfiza-

dviejų valakų ūkį, pravartu 
kiekvienas priaugąs darbi-

kija respektuosianti teisę 
' pagrįstą sutartimis bei su-

ninkas. Stasys jau dirba, sitarimais. Lietuvių tautos 
kaip vyras, atėjo eilė Anta
nui, nes tokiame ūkyje, kai 
dar nebuvo mašinų, darbo

jo: Broleli, kada gi mane
pasiimsi pas save... Sekan- 

iki valios ir vasarą ir žie- i -čią dieną tėvas gauna iš sa-
mą. Tėvas nedavė Antanui, v0 sQnaus kun Juozapo lais. 
dykinėti. Sulig amžiaus ir ką Jame pražo t8v0_ kad
jėgos, buvo jam padarytas nus,ųaįų Antaną į Gardiną 
naujas arklas, kuris buvo ' paa kur jia eaąa vyakupo 
kiek mažesnis negu suaugu- paakirtaa vikan. prie 
šiųjų vyrų. Savo žinion jis nardinių bažnyčios, 
gavo taip pat darbinį arklį
ir su juo pradėjo pavasarį, 
vasarą arti, akėti ir dirbti 
savo tėviškės laukuose. Ki
ti vyrai ir brolis Stasys arė 
ne arkliais, bet įkinkę po 
pora jungų jaučių. Rudenį 
ir žiemą teko Antanui daug 
dienų klojime praleisti. Jis 
su kitais vyrais kūlė javus

daryti juos rusais, ir pra 
vosfavais.

Po keletos metų Antanu
kas baigia Onuškio pradžios
mokyklą. Egzaminų laikyti a .. Z- i « i , spragilais ir taip nuo anks-tun važiuoti j Rokiškį, kur

Antanui akys nušvito, ro
dos ir rudeninės dienos pra
giedrėjo. Jis jau nebedirbo 
prie ūkio darbų, bet ruošėsi 
kelionei. Ir taip, 1883-čiais 
“Aušros” pasirodymo me
taia, kai žemė dar nebuvo 
pilnai sušalusi, Antanas pa-

cijos kelią ir bendradarbiau
sianti su Centralinės Euro 
pos tautomis.

Šia proga tenka prisimin
ti, kad yra grynas nesusi
pratimas kalbėti apie kokį 
tai “grįžimą” į Vakarų ci
vilizacijos kelią kada Lietu 
va niekad iš to kelio nebu
vo išsisukusi ir yra kaip ii 
buvo palinkusi ne tik į Cent
ro, bet ir į Vakarų ir šiau
rės Europą.

Lenkų oficiozas Ameriko
je: “The Polish Review” pa
staruoju metu pakartotinai 
prisimena Vilnių, kaip Len
kijos miestą ir, pagaliau, 
gen. Sikorskis savo įsaky
me lenkų kariuomenei geg. 
mėn. 3 d. lenkų tautinės 
šventės proga irgi nurodė į 
Vilni-ų, kaipo į vieną lenkų į

abejo, reiškia lenkų sude
rintą akciją. Dėl jos paste
bėtina, kad lietuvių supra
timu, Vilnius gali būti len
kams brangus kaipo jų eks
pansijos simbolis, bet kad 
Vilnius būtų grynai, o ne 
paviršutiniai, lenkiškas, — 
neatatinka tikrovei: jei im
ti vien tik kalbos požymį 
tai yra neginčijamas fak
tas, kad didžiuma vilniečių 
mokėdami pakalbėti lenkiš
kai, baltgudiškai, moka ir 
lietuviškai ir tai jie parodė 
kiekvieną kartą kaip tik *iš 
lenkų valdžios ištrūkdavo.1

f
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LIUUOR
ĮSTAIGA

KveMojame 
po vfc-ų 
Clilcago.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL L>QUOR CO.
4707 So. Halsted St. 

Telefonas: UO U IŠVARO 0014

VI MIN pagelbėjo Šimtams atrauti 
sveikatą, kurių virškinimu• organai buvo 
nukrikę ir kuriems nei iridy toj ai negulėjo 
(tauriau padėti apart bendro apibudini
mo. jor jum esate * silpnų nervų ir )l»»ų 
virškinimo organai neveikia kaip priva
lo". Daugelis ieško pageltos kaip pra
šalinti iš skilvio nuocįngas rutštis. var
stančius skausmus lr išpūtimą; užkietė
jimą vidurių arba perdidclį Luošumą. 
Kiti bendrai apibudina visus nesmagu
mus "nervų įdegimu". "reumatizmu”, 
"artritu* ir t. t. Kitiems kojų ar rankų 
muskulus trauko mėšlungis, varsto dieg
liai. akys ašaroja, vietomis nepakenčia
mai niežti*, pučkai išberia lupas ir lie
žuvį. nuolatos jaučiasi pavargę. leng
vai sujaudinami ir kenčia dažnai galvos 
skaudėjimą. Žmonės, kurie taip ken
tėjo per eilę metų urnai pradeda jaustis 
geriau pradėję vartoti VI-MIN kapsules. 
Viena moteriškė pasakė; "Duokit man 
dar vieną bonkutę VI-MIN kapsulių. Aš 
nesi jaučiu taip gerai per pastaruosius 
metus."

Kodėl VI-MIN kapsulės taip greitai 
pagelbsti? Dėlto, kad jose randasi tie 
pagrinenniai elementai, kurte reikalingi 
tinkamam reguliavimui virškinimo or
ganų veiklos; elementai būtinai reikalin
gi budavojimui naujų celių nervuose.

Vienos tonkutės VI-MIN kapsulių pa
kaks įrodyti jums. jog visi nesimurumai 
ir kentėjimai gali būti lengvai prašau
nami. Pareikalavus. mes parodytum* 
jums padėkos laiškus nuo žmonių, kurie 
praeityje daug kentėjo, o šiandien jau
čiasi sveikutėliai.

Parsiduoda

STEVEN’S PHARMACY 
908 W. 63rd St. Tel. ENG. 6615

prie paties inspektoriaus a- 
kių buvo egzaminuojami vi
sos apylinkės “studentai”. Iš 
Onuškio mokyklos 30-ties 
baigusių vos du teatsirado, 
kurie keliavo siekti diplomo. 
Tai buvo Karvelis, laikrodi
ninko sūnus, ir mūs; Anta 
nukas. Abiems egzaminai 
pasisekė ir diplomuoti grįžo 
namo.

tyvo ryto iki vėlyvos nak
ties, kol jaują iškuldavo. Bet 
jo širdies ūkio darbai nevi
liojo. Jis nešiojo slaptą min
tį, kurią įžiebė klierikas bro
lis Juozapas. Jis pažadėjo) 
pasiimti pas save, kai tik 
taps kunigu. Ir štai, po po
ros metų ūkio darbų, vieną 
lynotą rudens dienelę, kada 
jau nebesimatė kitų darbi-

liko savo tėviškę, atsisvei 
kino su laukais ir išvažiavo, kariškų siekinių, 
į Gardiną. j Visi tie pasisakymai, be-

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

ninkų laukuose ne tik Butė- 
“Aš karvytei žalio šieno, niškio žemėje, bet nė Gene- 
Man karvytė balto pieno”, rališkio, nė Didsodės, net ir 

Retai kuriam Lietuvos ūki- antroj Vyžuonos upės pusėj 
ninko sūnui neteko ganyti > nė Brizgių, Jutkių ir Remei- 
gyvulėlius po savo tėviškės kių aukštumose, Antanas 
laukus ir pievas. Antanukas į vienas sekiojo paskui akė 
vasaros metu, laisvas nuo | čias šlapioj dirvoj ir galvo-

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė

PEOPLFS CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2588a

Mrs. K. P. Dznrbak ir Duktė, Sav.
J?

AIIZ A C n A RAD ir Prisipirkti
L-/Allx/AO U/ADAMn Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI 2IEMAI
KOI, KAISON NEI’AklIT, IR ROT, .IŲ DAR GAI,IMA GACTI! 

Geresnės RflšU-s Anglys Gnmminns Tik Iš Tolimesnių Valstijų. 
(Valdžios patarimai angį įninkama nurodo, kad trumpoj ateityj, karfts pro
dukcijos dalei, gelzkellų tranzitus bus žymiai sumažintas namu reikalams)

PRiril,r»YlilT SAVO MAMPtl.ltH Iš SEKANČIO PASIRIITKIMO: 
WEHT VIRGIMA Furahont** Mine Run, 1.4 
gerų mainu, daug dulkių Išimta. Perkant S
tonus arba ilaiig.au, n« tona ....................... ,.

Smulkesni yra daug pigesni.
RI.ACK BANĮ) LCMP auglys, ui 
tonų ............................................................................

uorėmsnų toną, .

Jr

$8.50 

SIO^O
CORK (KOKSAI), at »le- <£|2 95

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH <*22

—N %

H A R A D Yra Geriančias Laikas Pirkti Pirmos HMiea 
L-'/'D/aIa. Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk ) mūsų jardą ir apžiūrėk sta
bą ir ankštą rMį LENTŲ—MILL-

. WORR — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOI.Ą. MI garažu, poečių, viš- 
kų, skiepą Ir Ratų. PASITARK SU 
MCSŲ RNSFRinAIH dėl koimtra** 
rijos Ir pertefcymo namą.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI • .
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITW1NAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St. TeL VICtory 1272

■W-

4C8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I nrrnc neieciALi 

VASAROS IŠPARDAVIMĄ
SEKANCIV MUZIKOS 

INSTRUMENTŲ
X W M

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, “Tunable Tom Toms“ pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdintai “Cyinbois” lr 
"Cymbol Holders" kur tik rrdka- 
lingi, “Hi-Boy after beat Pėdais“ 
benams ir orkestroms, Trflbos, 
Clarlnetai, Saxaphonai, Trombo
nai “Standard" išdirbysčių, Smui- 
kos, Cellos, Strūniniai Kasat, Gui- 
tarai, Banjos, stūnal, lr “cases”, 
“mouth pieces", "mute reeds”, ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas sinuikonis smičLų ir 
“cases“. Pataisome ir atnaujina
me visokių lšdirbysčlų phonogra- 
fus ar jųjų dalis.

A, B.C. DftTHMEKg SKRVTCB 
•14 MasweU Street, Chicago

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS? 

Dėl geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie

FOOT E—Z SHOE SHOP
“NO PAIN” Patentuoti 
Arcftes, prieinamomis 
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaus
mus.

“HEALTH SHOES.” Pkduė- 
kaitės dėl Kernų, Callouses 
ir Bunions.

Pailginti
Paplatinti 

189 NO. LA SALLE ST.

FO<71

t
BATAI „ 20c

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

WHOLESALE 
FURNITURE

BROKER
Dtntng Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 

j — Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and

Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

z?

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VA21NBJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR H

APYLINKRS LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

(T1ARCIJTIJ į
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ! j

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
— VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. M 
PENKTADIENIAIS 7 v. v. 15

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehiD 2242

MORGICIŲ I
STATYBAI — BEMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
Protocfion 
lor your 
fatvisujA

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
mirance Corporation. Mokame Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

"^4 — 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 411» Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

:5a

ilaiig.au


20-JI METINĖ CHICAGOS 
POLICIJOS PRAMOGA

Kai Chicagos uniformuo- ir jie piliečiams parduoda- 
tas policininkas įteikia pi- mi dalyvauti 20-oje metinė- 
liečiui tikietą ir jit du links- je policininkų pramogoje — 
mai šypsosi, tai nepaprasta basebollo šaldymuose, kurie 
žinia. Tas įvyksta kasdien vi įvyks šiemet liepos 4 ir 5 d. 
šame mieste ir nereikalin- Wrigley Fielde ir liepos 11 
gas Sherlock Holmes šią pa- d. Comiskey parke, 
slaptį, išaiškinti, nes tai pa- Chicagos policija turi dvi 
prastas išaiškinamas. .policininkų basebollininkų

Tikietai mėlynos spalvos komandas — viena North

DEL GERO ŪPO
Įsigykite Naują Gerą Radio Dabar!

AMERIKOJE YRA GERIAUSIS IR PIGIAUSIS BODAS
— KLAUSYTIS GEROS MUZIKOS — DAINŲ — 2INIŲ
PER RADIO. JEIGU JŪSŲ RADIO NĖRA NAUJOS MA
DOS — IŠTOBULINTAS, JŪS NEGALITE GĖRĖTIS 

GERA MUZIKA PER RADIO

ĮSIGYKITE GERĄ RADIO DABAR PAS BUDRIKĄ, KUR 
RANDASI DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 1942

RADIOS — GERIAUSIŲ IŠDIRBYSČIŲ..

Kainos nuo.... $14.95 iki $200.00 

k- SENSATIONAL'INVENTION!

! Side kap. H. O’Connell-vado- 
vybėje, kita South Side kap. 
P. Crotty vadovybėje. Vi
sais praėjusiais metais šios 
komandos turėjo pramogas 
policininkų naudai. Apturi
muoju pelnu šelpiami tarny 
boję žuvusių policininkų naš 
lės ir našlaičiui. Tuo rūpina 
si organizacija vardu Police 
men’s Benevolent Associa
tion.

Tad piliečiams patartine 
remti šį reikalingą žygį.

Raudonajam Kryžiui rekrutuojamos 
savanorės slaugės Chicagoj

Chicagos R. Kryžiaus sky Į Savanorės aplikantės turi 
riaus pirmininkas James B. j būti Amerikos pilietės, tarp 
Forgan pareiškia, kad minė- Į18 ir 50 m. amž. ir išėjusios 
tos slaugės yra gyvas reika 
las, kadangi ligoninėse kas-

T’rmaSfenfa ETr!. 1 3., .190
, t « *

mu

WITH

Paskirtas naujas
administratorius

Chicago majoras Kelly 
paskyrė Ph. Harringtoną 
transportacijos administra
torium Chicago metropolita- 
nei sričiai. Jis tai padarė na 
cionalinio saugumo susisie
kimo (defense of transpor- 
tation) direktoriaus J. B. 
Eastman patariamas.

Administratoriaus Har- 
ringtono pareigos bus koor
dinuoti įvairių rūšių susisie 
kimus taip, kad sunkveži
mių ir keleivinių automobi
lių vartojamos padangos ii 
giau išlaikytų. Turės dar ir 
kitų susisiekimo srity antra 
eilių pareigų.

Cum Laude graduantš
Šiandie Mundelein kolegi

joj įvyksta gražios iškilmės 
— mokslo baigimo įspūdin
ga programa, kurioj baigu
sioms kolegiją J. E. arki
vyskupas Samuel Stritch iš
dalins diplomus ir atžymė- 
jimus.

Didelėj graduančių klasėj1 kart mažėja profesionalių 
bus ir viena lietuvaitė — slaugų skaičius. Profesiona- 
Aldona Sakalas, duktė Igno (lės vyksta į karo frontus pa 
ir Sofijos Sakalų, gyv. 2317 tarnauti kariuomenei. Tad 
So. Hoyne Avė., kuri tarpe jų vietas namie laikinai tu 

retų užimti savanorės slau
gės padėjėjos. Jos gali kar
tais būti ir labai reikalin
gos ne tik ligoninėms, bet 
netikėtiems karo metu įvy
kiams mieste.

I Office of Civilian Defense 
pastangomis Chicagoj ir apy 
linkėse rekrutuojamos sava
norės slaugės Raudoną j am 
Kryžiui. Šios slaugės gal 
bus reikalingos miesto civi
linėse ligoninėse patarnavi
mams. Tai bus vadinamo
sios slaugės padėjėjos.

vidurines mokyklas. Turi 
gauti gydytojų liūdymus, 
kad yra sveikos. Jos turi 
kreiptis į 166 So. Michigan 
avė. Ten bus apklausinėtos 
ir paskirtos pamokoms.

MAGIC BRAIN

pžr 7V6 /•’</ fo lift — no ornamentt to movė 
taV" No needlet to worry aboųt 
•sST No more objertionaide turfaee nouet 
frtT Real life to your mutio 
lny Recordt latt indefinitely 

Roll-oul Reeord Changer

Come on in today for a demonstration of thia 
amazing new way to play records. Model illua- 
trated haa all theae great features in addition 
to tlie aenaational Magic Brain: .Spectacular 
ncw Magic Tone Geli with Jewel-f.ite Scanner ... 
I’lcztble Tone Bridge . . . Telrtulie radio with 9 
RCA Victor Preferred Type T u bes
can and foreign radio reception on 3 
Mavrbanda . . . Electric Tuning . . .
DualTone Conlrola.. . xbuill-in an- 
tennas (one for domestic and one for 
foreign reception) and many other 
proola of ita outstanding tjuality.

Ameri-

•MM >WM(

Teisėjų rinkimai
Šiandie, birželio 1 d., Chi

cagoj vyksta teisėjų rinki
mai. Balsavimo vietos atida 
rytos nuo 6:00 ryto iki 5:00 
vakaro.

penkių studenčių kolegiją 
baigė Bachelor of Science 
laipsniu, Aukso Rakto —

Aldonh Sakalas

Cum Laude atžymėjimu. Ko
legijoj ji studijavo chemiją 
ir viena iš visos tos klasės 
laimėjo aukso medalį.

Aldona Sakalas yra baigu
si Aušros Vartų parapijos

Už stiklą alaus
pardavė šuniuką

Mrs. Jarnila Valentą pa
traukė teisman John Sarną, 
kurs pagrobė Valentos šu
niuką ir jį pardavė kažkam 
už stiklą alaus.

Prieš kokį laiką teismas
pradžios mokyklą stipendija reikalavo, kad Sarna suras-
į Šv. Kazimiero akademiją, 
kurią baigė aukso medaliu 
ir dviejų metų mokslo ir 
muzikos stipendija į vieną

BUDRIKO KRAUTUVĖSE DABAR EINA DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS ANT NAMINIŲ RAKANDŲ _ PEČIŲ 

— LOVŲ — MATRASŲ MIEGAMO KAMBARIO 
SETŲ IR DULKIŲ VALYTOJŲ.

Dėl Jūsų Patogumo Krautuvės Atdaros ir 

Sekmadieniais Iki 5 Vai. Vakare

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3241 South Halsted Street 
3409 - 11 So. Halsted Street

TELEFONAS: YARDS 3088.

ŽYMUS RADIO PROGRAMAS iš WCFL — 1000 kil. 
Radio Stoties — Sekmadieniais Vakare - 6:30 P. M.

Darbininkai turi
dirbti, arba kovoti

Papildomis žiniomis iš 
Washingtono darbininkų kil 
nojimosi klausimu, vyrų pa
jėgų viršininkas P. McNutt 
paskelbė vyriausybės grie
žtąjį nusistatymą, kad dar
bininkai karinėse pramonė
se turi būti savo pozicijose 
ir dirbti, arba bus pašaukti 
kariauti.

Du šimtai tonų
metalo laužo

Chicagos viešųjų darbų 
(komisionierius O. E. Hewitt 
praneša, kad iki šioliai Chi
cagoj surinkta daugiau kaip 
200 tonų įvairaus metalo 
laužo karo reikalams.

X LRKSA Chicago aps
krities susirinkime, praeitą 
trečiadienį vienbalsiai pri
imta rezoliucija, kad centro 
valdyba atsižvelgdama į 
krašto vyriausybės susisie
kimo priemonių suvaržymą 
visam karo metui, būsimą 
53-jį seimą iš Hartford, 
Conn., iškeltų į lietuvių ko
lonijų centrą — Pennsylva
nia valstybę, kad galėtų at
važiuoti delegatų iš visų pu
sių.

X Dr. Emily V. Krukas
šiomis dienomis pagelbėjo 
garniui apdovanoti Garutų 
šeimą, 4407 So. Mozart St., 
sveika dukrele. Įdomu yra 
tas, kad prieš 18 metų dr. 
E. V. Krukas (tuomet buvo 
Obstetrics in Midvvifery) pa
gelbėjo garniui sugauti da
bartinę Garutienę. Daktarė 
Krukas sako tikisi patar
nauti ir trečiai kartai — 
Garutų dukrelei.

X Joana Alkimavičienė, 
6940 So. Rockwell St., savo 
vardines atšventė pavasariš
koj nuotaikoj. Ji su savo 
vyru Mykolu šių metų pra
džioj atšventė 25 metų su
kaktį vedybinio gyvenimo. 
Alkimavičiai yra susipratę 
pavyzdingi lietuviai.

X Veronika Lapienė, 627 
West 18 St., žymi Dievo Ap
vaizdos parapijos veikėja, 
jau parvežta iš ligoninės ir 
dabar ilsisi namuose. Drau
gės ir pažįstamos prašomi 
atlankyti.

X Kun. K. Juozaitis, Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos klebonas, labai gra
žiai dirba Rockforde lietu
viuose, kuriuose palaiko ir 
stiprina juose katalikybę ir 
lietuvybę.

X Raud. Kryžiaus lietu
vių vienetas Dievo Apvaiz
dos parapijoj nesustoja vei
kęs. Aukų surinkta $48.00. 
Susirinkimai Laikomi para
pijos draugijų susirinkimų 
kambaryje. Sekantis susi
rinkimas bus ateinantį ant
radienį, 8 vai. vakare.

X Juozas Malinauskas iš 
Rockford, III., užsisakė dien
raštį “Draugas” metams ir 
sumokėjo prenumeratos pi
nigus. -

X John Kubilius iš Rock
ford, III., užsisakė dienraštį 
“Draugas” dešimčiai savai
čių ir įmokėjo vieną dolerį.

Ar žinai, kad -
Anglijoj kai kurios mote 

rys, kurios persiskiria su 
savo vyrais, tam įvykiui ne
šioja. ant pirštų specialius 
žiedus.

tų šuniuką ir grąžintų Mrs. 
Valentai. Kaltinamasis nesu 
rado.

Kadangi teisme išaiškin
ta, kad Valentą jau įsigiju- 

vier ar Mundelein. Pasirin- 'si kitą šuniuką, tad teis-
Be to, šiandie piliečių bal ;iš dviejų kolegijų: St. Xa-

Jsavimui pateikta transportą 
Į cijos klausimas.

LIETUVOS PASIUNTINY
BĖS ŽINIOS

(Atkelta iš 5 pusi.)

prasto fakto, kad Vilnius 
buvo ir pasilieka Lietuvos 
centras.

Išvadoje norėtųsi pabrėž
ti, kad Lietuva daug ken
tėjo ir dabar dar parblokš
ta kenčia dėl savo kaimynų 
jėga ir grąsinimais parem
tos politikos: ir vokiečiai 
ir rusai ir net lenkai siekia 
Lietuvos katras sau nors 
nevienodais sumetimais. Bet 
Lietuvai nėra priimtina nei 
viena tų “piršlybų;” yra 
betgi neabejotina, kad Lie
tuva yra Vakarų Europos 
kraštas ir jokiu būdu nėra

ko pastarąją.
Atsisveikinus su mokyk

la ir savaitę pasilsėjus pa
kviesta išvyks dirbti DuPont 
eksperimentinėj laboratori
joj, netoli Joliet, III.

Pasižiūrėjus Adomo 
komedijos

Vargšas Adomas: nuo vie
nos bėdos į kitą, o čia dar 
ir šeimyninis gyvenimas su 
visomis kliūtimis, ypač ka
da uošvienė atsilanko. Kiek
vienas lošėjas savo rolę aiš
kiai įgyvendino. Adomas bu 
vo — C. Aukštutis, Ona, jo 
žmona — A. Rūbas, Uošvie- 

- D. Lumpp, Juodukasne
tarnas — A. Valančius, Juo
duke, tarnaitė — K. Wyse, 
Gydytojas — J. Norkus, Gy-

palinkusi į rytus, ar į so-. lytojo žmona C. Pilkis, 
vietinę sistemą. Lietuviai nor* F. Stakaus-

tf

kaip pačioje Lietuvoje taip 
svetur nėra ir negali būti 
pro-vokiški, pro-sovietiški, 
pro-lenkiški. Lietuviai tiki į 
savo tautos atgimimo idea
lą: į atstatymą suvereninės 
ir nepriklausomos lietuvių 
demokratinės valstybės et
nografinėse ribose su Vil
niumi. United Nations per
galės pasėkoje visos mažo
sios tautos atgims; atgavu
sios laisvę i r suverenumą 
jos, taigi ir Lietuva, tik tuo
met galės pasisakyti į ko
kią tautų sąjungą, ar fede
raciją, panorės, ar nepano
rės, dėtis.

Red. prierašas. — Pirmo
ji šio rašinio dalis “Vokie
čių skelbiamoji optacija Lie
tuvoje” buvo įdėta gegužės 
26 d. apžvalgoje.

mas Sarną nubaudė 6 mėne
sių išbandymu (probation).

Laisvės teisė 
šuniui loti iUn

Am. J. Valstybių senato 
rūmuose yra kėdė padaryta 
iš “Charter Oak”, augusio 
Hartford, Conn., Po tuo me
džiu kolonijų patriotai buvo 
paslėpę čarterį, kurio reika
lavo gub. Andrės. Tą ąžuo-

Shakespeare Avenue teis- lą išvertė ,audra 1856 metaia 
me teisėjas Leon Edelman
pareiškė, kad šuo turi teisę 
loti, kaip žmogus kalbėti.

Mrs. Rae Edmonds, 2815 
Fullerton avė., patraukė tei 
sman savo kaimyną, kurio 
šunio lojimas kliudo jai gre 
timuose namuose miegoti.

Teisėjas patyrė, kad tie 
vaidai nei šis, nei tas, kad tie 
palygino šunio lojimo teisę
prie žmogaus kalbos teisės. ___
Mrs. Edmonds nelaimėjo. '*

A carpenter named Mr. 
Jedd

Hit the nail on the head 
when he said

“The Bonda I am buying 
Will help ’em keep flyin’

And bomb all the Axis guys 
deadP

kas, jis turi būt negyvas,

Pasipriešino karo
tarnybai/ nubaustas

Drafto boardo šaukiamas 
bet nėra — J. Paulius, ji karo tarnybon Rolland H.
nori gauti mirusio vyro ap- Luce> 20 m. aiųž., iš Evans- 
draudą T. Raštutis. tono, paneigė šaukimą. Už 

Suprantama, reikėjo pa- tei federaliniam teisme jis
sišventimo veikalėlį išmokti 
ir scenoje įvykdinti. Lošė
jams rankų plojimai, o di
rektoriui kun. A. Valančiui 
sakom: daugiau, daugiau 
juokingų komedijų.

Kotryna S.

nuteistas trejus metus kalė
ti.

n«lp your caanty'Maeli Ita 
War Bond quota and 
A marle* tha “toola” far Vla- 
tory. Inreat 10% of your 
ineome ia War Banda etery 
payday.

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mo* rdllM au mo- 
dcrnlikomla užlai
domis lr Hollytrood 
trlaaomla. Darbaa 
OarantuoUa.

420 W. 63rd Street
TeLs Blsnlo • ENGlevrood 5888 

Bau r ENGlevrood SMS

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
TaupykR apaangotoj fataigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap> 
draudos mes turime didžiausj atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/ž% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO*

Justin Macklevrlch, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRPINTA 1141

CHARTERED AND SUPERVIS ED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Washington, D. C. 

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.


