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Visų civilizuotų tautų 
spauda su didžiausia panie
ka praneša apie žiauriau
sius nacių darbus okupuoto
se šalyse, Europoje. Naciai 
prisistato pasauliui ne vien 
barbarais, bet paprastais 
kriminalistais žudikais. Už 
mažiausius dalykus jie vi
sur žmones žudo šimtais ir 
tūkstančiais. Jie kulkomis 
suraižo ne tik vyrus, bet ir 
moteris. Žudo ir vaikus.
Daugumas žudomųjų yra 
nekalti žmonės. Jie nė šau
do nepakėlę prieš okupantus

..."gna fflal goverament oi
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Liacoln DRAUGAS
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Pabaltijo vyrai imami Vokietijon dirbti
Indų vadai tariasi 
apie Indijos likimą

NEW DELHI, Indija, birž. 
17.—All-India kongreso par
tijos vadai Wardhoj suvykę 
tariasi apie Indijos stovį šio 
karo metu. Pasitarimuose 
dalyvauja žinomas Gandhi, 
Pandit Jawaharlal Nehru, 
partijos prezidentas Maula- 
na Abul Kalan Azad ir kiti. 
Pranešta, kad dėl Indijos 
stovio jų kiekyienas turi 
skirtingas pažiūras ir nuo
monę.

Kaip žinoma, Gandhi rei-
, , , kalauja, kad Anglija be jo-
^Urus. V.sa nelaimė U, kjo deWmo pripažintų

jai laisvę ir nepriklausom y-kad jie negimę vokiečiais ir 
neturi supratimo apie nacių 
ideologiją, kuri nesuderina
ma su sveikuoju protu.

•
Mūsų pačių spauda trum

pai minėjo, ką naciai pasku

bę nelaukdama karo galo sįi 
savo žadėjimais, kurie, anot 
Gandhi, niekad neštesiami. 
Kiti indų vadai taip pat nori 
Indijai laisvės ir nepriklau
somybės, bet ne taip griež- 

^niaiS.la^ai3.a‘lil,e OkUpUO k«p Gandhi pageidauja.
Stebėtojai yra nuomonės, 

kad jei pasitarimuose Gan
dhi nuomonė nusvers ir An
glija atsisakys karo metu 
Indijai pripažinti laisvę, kils 

su bri
tais. To sėkmėje Gandhi ir 
kiti vadai gali būti įkalinti.

JAPONŲ ORLAIVIS ATAKOJE PRIEŠ LfiKTUVNEŠĮĮ LEXINGTON

f'Uraugaa" Acme teiepao*

Japonų torpedinis lėktuvas (pažymėtas rodykle) skraido atakoje prieš Amerikos 
lėktuvnešį Lexington, Coral jūros kovose. Balti ženklai kairėje rodo priešlėktuvinio 
pabūklo šūvius, kurie nepataikė į lėktuvą ir sprogo vandenyje.

Apie tai pranešta iš Berlyno; iš kitur 
vyrai taip pat siunčiami

Į BERNAS, Šveicarija, birž.
17.—Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje naciai pašaukė vi
sus 21 iki 29 metų amžiaus 
vyrus vienerių metų darbo 
tarnybai Vokietijoje. .Apie

tai iš Berlyno paskelbta. 
Vatikano laikrašty Osser-

vatore Romano padėta depe- 
ša iš Atėnų; kad 26,000 ma- 
kedoniečių išsiųsta Vokieti
jon į darbus.

300 britu lėktuvų ir vėl atakavo 
nacių pramones Pareiny

toj Čekoslovakijos provinci
joj Bohemijoj. Ten keli če
kai patrijotai peršovė važia
vusį Bohemijos ir Moravijos 
nacį diktatorių Heydrichą, 
vadinamą koriku. Nes jo jndų susikirtimai 
pastangomis ten ne šimtai, 
bet tūkstančiai čekų patri
jotų išžudyta. Pašautas Hey 
drich mirėą o pašovė j ai ne
surasti.

Tad nacių “gestapo” (po
litinė policija) pradėjo areš
tuoti tos apylinkės, kur pa
sikėsinimas įvykdytas, če
kus vyrus ir moteris ir juos 
kaip įtariamus žudyti. Tuo 
būdu išžudyta daugiau kaip 
400 vyrų ir moterų. Ir na
ciai sako, kad jie daugiau 
čekų žudysią, jei pasikesin- 
tojų nesurasią.

Patys naciai per radiją iš 
Berlyno didžiuodamies pra
nešė, kad netoli Čekoslova
kijos sostinės Prahos (Bo
hemijoj) jie visiškai sunai
kino čekų miestelį Lidice 
ryšium su pasikėsinimu 
prieš koriką Heydrichą. Ir, 
štai, ką jie padarė: yisus

2 laivai torpeduoti 
Virginijos pakrantėse

WASHINGTON, birž. 17. 
—Laivyno departamentas pa 
skelbė, kad ašies submari
nai paskutinėmis dienomis 
tris prekinius laivus daugiau 
torpėdavo Amerikos vande
nyse.

Du laivai torpeduoti pir
madienį Virginijos pakrantė 
se. Vienas jų nuskandintas, 
kitas sugadintas ir suspėta 
nutempti į pakraštį.

Trečiasis laivas torpeduo
tas ir nuskandintas Mekai-, 
kos įlankoje praeitą penkta
dienį.

VICHY, Prancūzija, birž. 
17. — Prancūzų vyriausybė

miestelio vyrus iki vieno su- paskelbė savo nuosprendį, 
šaudė, moteris įkalino sto- kuriuo numatyta iki 10 metų 
vykioje, o vaikus paskirstė, kalėjimas ir iki 5 milijonai 
kaip jie sako, atitinkamose frankų bausmės tiems, kurie 
“švietimo” įstaigose. Visus sąmoningai leis maisto pro- 
miestelio namus išgriovė ir duktams gesti (naikintis).
griuvėsius sulygino su že- ------------------------------------
me. Sako, tas miestelis vi
siškai panaikintas iš žemė
lapio.

Reikia suprasti, kaip tas

ard iš New Yorko Wall gat
vės iškelia sumanymą, kad 
po šio karo Vokietiją reikia 
suskaldyti į eilę savistovių 

nacių barbarų žygis sukrėtė dalių. Anot jo, tik tuo būdu 
ne tik čekų tautą, bet visą ^yus galima užtikrinti pasau- 
civilizuotąjį pasaulį! Šimtai Uui pastovią taiką, 
ir tūkstančiai žmonių žudo- Anot jo, reikia vokiečiuo-
ma už ten kokį vieną nacį 
valdininką! Nenuostabu, jei 
čekų tauta užsiliepsnojo 
kerštu prieš tuos *barbarus.

VOKIETIJOS
SKALDYMAS.

AMERIKOS TT. MARIJONŲ NAMŲ 
VADOVYBĖS PAKEITIMAI

Einant TT. Marijonų konstitucijos nuostatais, kastri- 
metis vykdomi atskirų Namų Vadovybės asmenų pakei
timai. Sąryšyje su įvykusia, birželio 15 — 17 dd., š. m., 
Kapitula, Provincijos Taryba nutarė padaryti šiuos Namų 
Vadovybės asmenų pakeitimus:

1. Marian Hills vienuolyne:
Vyresniuoju paskirtas — kun. Juozas Mačiulionis, 

MIC.
Seminarijos rektorium paliktas — kun. Alfonsas 

Jagminas, M.I.C.
2. Chicagos vienuolyne:

Vyresniuoju paskirtas — kun. Jonas Jančius, M.I.C.
3. Marianapolio vienuolyne:

Vyresniuoju paskirtas — kun. Adomas Markūnas, 
M.LC.

Kolegijos rektorium paliktas — kun. Juozas Vaške
vičius, M.I.C.

4. Kenoshos vienuolyne:
Vyresniuoju ir klebonu paliktas — kun. Pranas 

Skruodenis, M.I.C.
Šie nauji įpareigojimai galioja nuo liepos mėnesio pra

džios š. m.
Marian Hills, birželio 17 d., 1942 m.

Kup. K. Rėklaitis, M.I.C.
Amerikos TT. Marijonų Provincijolas.

Kongresas rūpinasi, kad tarnyboj 
esančių vyrų šeimynos nesuirtų

WASHINGTON. — Prezi
dentas Rooseveltas pasirašė 
kongreso pravestą proviziją, 
kuria ja karo tarnyboje esan 
tiems vyrams nustatomas 
mažiausias 50 dolerių mė
nesio atlyginimas. Užsie
niuose tarnaujantiems 20 
nuošimčių daugiau bus mo
kama.

Europoje plinta 
slapti laikraščiai

BERNAS, Šveicarija, birž. 
17. — Okupuotuose Europos 
kraštuose žmonės šiandie at 
virai perka, laikraščius, kad 
iš jų patirti naujai skelbia
mus visokius okupantų var
žymus ir įkaitų sušaudy
mus ~

LONDONAS, birž. 17. — 
Nepaisant blogo oro, apie 
300 britų lėktuvų praeitą 
naktį iš naujo atakavo na
cių karo pramonės centrus 
Pareiny, pranešė oro minis
terija. Iš tų atakų aštuoni 
britų lėktuvai negrįžo į sa
vo bazes, Anglijoje. Komu
nikate pažymima, kad kele
tas vokiečių lėktuvų nutren
kta, kai vokiečių lakūnai

bandė statyti kliūčių 
tams.

bri-

Iš Berlyno per radiją pra
nešta, kad vokiečiai numušę 
septynis britų lėktuvus.

Prastas oras britų lakū
nams sutrukdė žygius per 
keletą parų atakuoti vokie
čių pramonės centrus, šį 
kartą pasisekė daug nuosto
lių padaryti.

Vokiečiams nesiseka Charkovo 
fronte; taip pat nesiseka ir Kryme

MASKVA, birž. 17.—Pra
nešta, kad raudonarmiečių 
kontratakos Charkovo fron
to vienam bare privertė vo
kiečius atsimesti iš keletos 
linijų, kur jie bandė pasi
dirbdinti naujas pozicijas.

Kai ten vokiečiai buvo 
priversti pasitraukti, gauta 
kita9 pranešimas, kad ir ki
tuose to fronto baruose vo
kiečiai atgal atblokšti su 
dideliais nuostoliais.

_ x ...... .. Sevastopolio tvirtovės apy
e patirti žinių jIeiiinkėse kruvinos kovos vyk- 

tun susirasti slapta leidzia-

se sutriuškinti jų kovinę 
dvasią taip, kad jie daugiau 
nebūtų tinkami jokiai agre
sijai.

Be kitko jis dar pataria 
pasauly ramybės palaiky
mui suorganizuoti tarptau-i

Buvęs U. S. ambasadorius tinę armiją ir jos vyriau- 
Vokietijai per pirmąjį pa- siuoju vadu paskirti prezi- 
saulinį karą James W. Ger-, dentą Rooseveltą.

WASHINGTON, birž. 17. 
— Kongresas pravedė karo 
konskripcijos įstatymui prie 
dinį bilių ir pasiuntė prezi
dentui Rooseveltui patvir
tinti.

Pravestu bilium numaty
ta vyriausybės pašalpa karo 
tarnyboje esančių vyrų 
žmonoms, vaikams, tėvams 
ir nesuaugusiems broliams 
ir seserims. Jų šelpimui da
lis bus imama iš tarnyboje 
esančių vyrų padidinamų al
gų. Kitą dalį pridės vyriau
sybė.

Kongresas nusistatė, kad 
tarnybos vyrų šeimos neturi 
būti ardomos dėl neištek- 
liaus—jos turi būti remia
mos ir palaikomos, šeimoms

pašalpa turi būti vykdoma 
nuo birželio 1 dienos, kai 
kongresas pripažino įvairių 
ginkluotų rūšių kariams al
gas, kurių mažiausia per 
mėnesį eiliniam kareiviui 
yra 50 dolerių.

Be kitko, paskutiniu pra
vestu bilium kongresas pa
tvarko, kad vedę registran- 
tai vyrai tarnybon turi būt 
imami paskiausia, kai nepa
kaks jaunesniųjų nevedusių- 
jų vyrų.

LONDONAS.—Vyriausy
bė pripažįsta, kad paskuti
nėmis dienomis britams bran 
giai kainavo karo reikmenų 
pristatymas Tobrukui Vidur 
žemio jūra.

mų laikraščių, kurių skai
čius visur plinta, nepaisant 
okupuotų politinių agentų 
smarkavimo.

Pranešta, kad, antai, tik 
vienoj Norvegijoj apie 200 
įvairių slaptų laikraščių iš
leidžiama.

Kituose kraštuose tas pat. 
Suprantama, tie slapti laik
raščiai daugiausia yra la
peliai. Bet jų cirkuliacija 
plati. Seniau daugumas tų 
laikraščių buvo mimeogra- 
fuoti. Dabar jie stačiai jau 
spaudinami.

Okupantai graikus 
šimtais žudo

LONDONAS, birž. 17. —

sta aplink svarbiausią plen
tą, kurio nors dalį vokie
čiams norėtųsi paimti. Bet 
nė ten vokiečiams nesiseka.

Briansko bare daugiau 
kaip 400 vokiečių nukauta. 
Vokiečiai visur turi didelius 
nuostolius.

Britų armija Libijoj 
yra pavojuje

CAIRO, Egiptas, birž. 17. 
—Gautomis žiniomis vokie
čių ir italų stiprios pajėgos 
susimetė britų armiją Libi
joje atkirsti nuo Egipto. Tas 
yra naujas britams pavojus.

Britai išsisuko iš užtaiso
mų jiems spąstų, kai vokie
čiai bandė juos atkirsti nuo 
Tobruko. Tačiau britams pa-

Graikų tremtinė vyriausybė vyko Priveržti ir susispie- 
pareiškia, kad Graikijos oku 8ti aPlink Tobrukų. Dabar 
pantai vokiečiai, bulgarai ir
italai graikus šimtais žudo, 
kaltindami juos sabotažu ir 
užpuolimais prieš svetimus 
kareivius (vokiečius, bulga
rus ir italus).

Atėnuose suimta keletas 
šimtų graikų įkaitais ir jų 
daug sušaudyta.

vokiečiai bando apsiausti 
Tobruką ir britams atkirsti 
pasitraukimą Egiptan.

Vyksta aršios kovos tyry- 
nuose.

CAIRO.—Britų armija Li 
bijoję, anot žinių, dviejose 
vietose atbloškė vokiečių 
atakas.

Kongresas užtrunka 
pravesti taksų bilių

WASHINGTON, birž. 17. 
—Prez. Rooseveltas reiškia 
nepasitenkinimo kongresu, 
kurs užtrunka veikiau apsi
dirbti'su didelių karo taksų 
bilium.

Spaudos konferencijoje va 
kar prezidentas pareiškė, 
kad dėl to jis nekritikuoja 
kongreso. Tačiau jo užtru
kimas kraštui yra kenks
mingas.

Sako, vyriausybės paja
mos kasdien mažėja ir dėl 
to didėja infliacijos pavo
jus. Kas nors turi būt daro
ma.

I
Ir senesni vyrai greit 
bus išjudinti

WASHINGTON, birž. 17. 
— Konskripcijos tarnybos 
registrantai, nekarinės tar
nybos 45—65 metų amž. vy
rai, ateinančią saavitę, ar
ba kiek vėliau, gaus kvesti- 
jonierius. Jie turės pasisa
kyti, kokius amatus moka 
ir kokiems darbams tinka
mi.

SĄJUNGININKŲ STO
VYKLA, Australijo. —Ket
virtąjį kartą japonų lakūnai 
atakavo Darwino uostą. Bet 
jie nieko nelaimėjo.

WASHINGTON.—Karibų 
jūroje ašies submarinai su- 
torpedavo du prekinius lai
vus.

SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU*



LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
(Viktoias), 10.

8139 Pečiauskienė, Brigi
ta (Ernastas), 28, house
vvife, res. Jomsk.s.

8140 Pečiauskas, Stasys, 
37, policeman, res. Joniškis, i

8141 Pečiunevičienė, Elz
bieta, 68, f ai mer, res. Mer
kinė.

8142 Pečiukevičienė, Mal
vina (Petras), 45, farmer, 
res. Marcinkonys.

8143 Pečiukevičiutė, Jad
vyga (Juozas), 18,

»144 Pečiuaevičius, Vytau 
tas, 19.

8145 Pečiukevičius, Boles
lovas (Juozas), 16.

8146 Pečiukevičius, Anta
nas (Martynas), 65, farmer, 
res. Ratnyčiai Merkinė.

8147 Pečiulis, Leonardas 
Viktoras), born 1896, em
ployee, res. Kėdainiai.

8148 Pečiulienė-Broniškai 
tė, Jadvyga (Juozas), born 
1897, housevvife.

8149 Pečiulytė, Lidija (Le 
.onardas), 15, student.

8150 Pečiulytė, Izabelė
(Leonardas), born 1923, į 
student.

8151 Pečiura, Vytautas, 
33, army officer, res. Vil
nius.

8152 Pečiura, Mykolas 
(Juoazs), 39, secretary, res.

j Utena.
8153 Pečiura, , Juvencijus 

(Mykolas), 8, student.
8154 Pečiura, Juozas 65,

vvorker, res. Utena. G j
8155 Pečiūrienė, Paulina 

(Kazimieras), 38, teacher.
8156 Pečiūrienė, Izabelė, .

60, housevvife. !
8157 Pečiuraitė, Danguolė 

fMykolas), 11, student.
8158 Pečiulytė, • Gražina 

(Petras), 7, res. Žagarė.
8159 Pečiulis, Mintautas 

(Petras), 3, res. Šiauliai.
8160 Pečiulis, Petras, 35, 

teacher, res. Žagarė.
8161 Pečiulienė, Paulė 

(Jonas), 34, teacher,
8162 Pečiukonis, Jonas 

(Kajetonas), born 1905, 
employee, res. Vilnius.

| 8163 Pečkaitienė-Račykai
tė, Marija (Jonas), born 
1913, housevvife, res. Kau
nas.

8164 Pečkaitis, Eugenijus 
(Justinas), born 1939.

8165 Pečkauskaitė, Aldo
na (Jokūbas), 62, farmer, 
res. žebenkovas Varniai.

8166 Pečiukevičius, Adol
fas (Apolinaras), 28, res. 
Marcinkonys.

8167 Pekarskis, Juozas 
(Adomas), 62. farmer, res. 
Birbeliškė Viekšniai.

8168 Pekarskienė, Žulia, 
40, housevvife.

8169 Peleckas, Stasys, 42, 
policeman, res. Šiauliai.

8170 Peleckienė, 21.
8171 Penčyla, Antanas 

(Jurgis), born 1902, secre
tary, res. Tauragė.

8172 Pereščenkienė, Na- 
diežda, 60, res. Smilgiai 
Jesnagurka.

8173 Pereščekas, Ipoliatas 
(Ipolitas), 75.
8174 Perekšlis, Juozas (Ka 

zimieras), 79, farmer, res. 
Vabalninkas Velentiškiai.

8175 Perekšlienė, Antani
na, 75, housevvife.

8176 Perednikas, Antanas
(Stasys), born 1914, accoun 
tant, res. Šešuoliai Švenčio
nys.

8177 Peranova, Jadvyga, 
40, teacher, res. Švenčionys 
(vvith 7 children).

8178 Penkauskas, Anta
nas (Jonas), 1 year old, res. 
Kaunas. >

8179 Penkauskienė, Filo

8101 Pauliukoris, Vytau
tas (Kazys), 28, res. Pali
varkai Deltuva.

8102 Pauliukonis, Pranas 
(Kazys), 40.

8103 Paunksnis, Petras 
(Juozas),* 24, farmer, res. 
Pauksniai Kamajai.

8104 Pauksnis, Kazys, *±0, 
lawyer, res. Daubiškai Pa
pilė.

8105 Pauksnienė, Julė 
(Adolfas), 33, farmer, res. 
Daubiškis.

8106 Pauksnis, Kazys (Ka 
zys), 13, student, res. Dau
biškis.

8107 Pauksnytė, Elena 
(Kazys), 11, student, res. 
Daubiškis.

8018 Pauksnis, Einutis 
(Kazys), 2.

8019 Pautienius, Kazys 
(Kazys), 33, farmer, res. 
Skerpejai Bartininkai.

8020 PaužuoLenė, Agota 
(Juozas), born 1908, house
vvife, res. Vienžudžiai Joniš
kėlis.

8021 Paužuolis, Vidman
tas-(Juozas (Juozas), born 
1939.

8022 Pavilionis, Jonas 
(Kazys), 33, driver, res. 
Kaunas.

8023 Pavilionis, Dominin
kas (Jozasu), 62, farmer, 
res. Andrišioniai Panemunis

8024 Pavilionienė, Petro
nėlė, 59, farmer, res. Andri
šioniai Panemunis.

8025 Pavilionis, Adolfas 
(Domininkas), 32, farmer.

8026 Pavlekaitė, Gertru- 
da-Cicilija, born 1930, stu
dent, res. Žemaitiškiai Tur
geliai.

8117 Pavlekaitė, Terese- 
Vanda, born 1933, student, 
res. Turgeliai.

8118Pavlekienė, Marija 
(Stepas), born 1907, house
vvife, res. Žemaitiškė.

8119 Pavliukievič, Vladi- 
mir (Lukošius), born 1911, 
res. Vilnius.

8120 Pavliras, Petras 
(Liudvikas), born 1908, 
shoemaker, res. Kaunas.

8121 Pavlovič, Juljan (Jul 
jan), born 1886, res. Vilnius

8122 Pavlovskienė, Elena 
(vvith 2 sons — 8 & 3 years 
old), res. Vilnius.

8123 Pavlovskis, ZdisLo- 
vas, 9.

8124 Pavlovskis, Bagdo-
nas, 4.

8125 Pažarauskas, Valys
(Jokūbas), 27, railroad em
ployee, res. Šiauliai.

8126 1’ažarskaitė, Ona 
(Bronius), 29, res. Kietne- 
liai Maišiogala.

8127 Pažaryska, Konstan
cija, 65, farmer, res. Skila- 
nai Pabradė.

8128 Pažemeckas Jonas 
(Povilas), 23, soldier, res. 
Veiveroniai Vaškai.

8129 Pažiemė, Izabelė 
(Motiejus), 30, housevvife, 
res. Pajundupis Šiluva.

8130 Pažemeckas, Jonas, 
29, policeman, res. Vilijam
polė

8 8131 Pažemeckienė-Ke 
ručkaitė, Ona, 30.

8132 Pažemeckas, Mikas 
(Jonas), 2.

8133 Pažerauskas, Jonas 
(Jokūbas), 47, driver, res. 
Šiauliai.

8134 Pčislienė, Stanislava 
(Juozas), 40, res. Varėna,
n.

8135 Pčislo, Petras, 42.
8138 Pečelis, Viktoras

(Andrius), 30, farmer, res. 
Gražiškiai Vilkaviškis.

8137 PeČelienė-Valinskai 
tė, Teresė (Juozas), 26, 
housevvife.

8138 Pečelis, Vidmantas

mena (Kazys), born 1905, 
housevvife.

8180 Penkauskienė, Petro
nėlė, res. Gudeliai Vilkaviš
kis.

8181 Penkauskas, Vytau
tas (Andrius), 10, student.

8182 Penkauskas, Jurgis 
(Andrius), 14, student.

8183 Penkauskas, An
drius (Mykolas), 40, farmer

8184 Penkauskas, Kazys 
(vvith family), 40, res. Var
pininkai Vilkaviškis.

8185 Peviškis, Vaclovas 
(Feliksas), born 1905, vvor
ker, res. Šančiai.

8186 Penutis, Vilius (Mar 
tynas), 34, employee, res. 
Kaunas.

8187 Petraitienė-Temele- 
vičiutė, Aleksa (Pranas), 
31, employee,

8188 Petraitienė, Jule 
(Aleksas), 30, vvorker, res. 
Panevėžys Plukiai.

8189 Petlickis, Bronisla- 
vas (Boleslovas), 45, vvor
ker, res. N. Vilnia.

8190 Petlickis, Tadas 
(Bronius), 12.

8191 Petlickienė, Jadvyga 
(Boleslovas), born 1907.

8192 Petlickaitė, Kristina 
(Brolislavas), 10.

8193 Petkunas, Pranas 
(Mikas), 37, farmer, res. 
Švenčionėliai Pasąmonė.

8194 Petkunas, Antanas 
(Antanas), 36, army offi
cer, res. Vilnius.

8195 Petkevičius, Benedik 
tas (Benediktas), 20, far- j 
mer, res. Braužai Kuršėnai.

8196 Petkevičius, Jonas 
(Jurgis), 40, employee, res. 
Jurbarkas.

8197 Petkevičius, Juozas 
(Juozas), born 1919, vvor
ker, res. Virbalis.

8198 Petkevičius, Kazys 
(Kostas), 43, army major, 
res. Pasvalys Pumpėnai.

8199 Petkevičius, Zenonas
(Leonas), 28, teacher, r'es. 
Pandėlys. «•

8200 Petkevičius, Julius, 
41, res. Želva Ukmergė.

8201 Petkevičiūtė, Danu
tė, 14, res. Pandėlys Stani- 
kūnai.

8202 Petkevičiūtė, Danutė 
(Julius), 9, res. Vederiai 
Ukmergė.'

8203 Petkevičiūtė, Felici- 
cija (Benediktas), 17, far
mer, res. Kuršėnai Braužai.

8204 Petkevičiūtė, Liuda 
(Petras), 10, student, Mila
šaičiai Plungė.

8205 Petkevičienė, Marija 
(Antanas), 52, farmer, res, 
Kuršėnai Braužai.

8206 Petkevičienė, Vikto
rija (Jonas), 38, farmer, 
res. Milašaičiai Plungė.

8207 Petkevičienė-Bracau- 
skaitė, Eugenija, born 1905, 
nurse, res. Pasvalys.

8208 Petkevičienė, Bronė, 
27, housevvife, res. Jurbar
kas.

8209 Petkevičienė, 23, res.
. Pandėlys.

8210 Petkevičienė, — Jan 
kevičiutė, Emilė, 26, house
vvife, res. Aleliai Pandėlys.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Jūsų garantavimu 
Optometrieally Akių Speciali’tas

Palengvina akių (tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karitį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kraivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-

dėlioj pagal sutartj.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
mos be akintą. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DRAUGAS

"Junior cofches on quick!"

8211 Petkevičienė, Janina 
(Juozas), 34, teacher, res. 
VandeniBi Želva.

8212 Petkelis, Antanas 
(Juozas), 35, inspector, res. 
Vilnius.

8213 Petkaitis, Juozas 
(Pranas), 50, farmer, res. 
Skardupiai Gražiškiai.

8214 Petkaitienė Martin- 
kaitytė, Magdalena (Niko
demas), 44, teacher.

8215 Petenas, Vytautas 
(Petras), 46, employee, res. 
Šilalė Tauragė.

8216 Pėstininkas, Vladas 
(Jonas), 30, teacher, res. 
Kalvarija.

8217 Pestininkienė, Emili
ja, 27, employee.

8218 Pestininkaitė, Laimu 
tė (Vladas), 2.

8219 Pėstininkas, Romas

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
35 MKTAI PATYTiniO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių (tempimą. ..

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:10 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečlad. ir šeštad. 9:30 a. m.
 iki 7:09 p m

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofigo tei. VIRglnia 0038 

Rezidencijoa tai: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais : pagal satartį.

Rea. 6968 Bo. Talman Ava.
Rea. TaL GROvehill 0617 
Office leL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia anaitanu.
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYBICIAN AND SURGEON 

4845 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office 9vL YARAi 4787 
Namų «aL PROapect 1930

TeL YARda 8911.
See.: KENvood 8107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao raL s auo 1-3; nuo 0:30-8:80 
756 We»t 35th Street

Km kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Kas bus ištvermingas Hd 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10. 22/.

(Vladas), 4.
8220 Perkomskienė, Jad

vyga, 53, res. Mrinta Glem- 
bovičiai.

8221 Porkonskis, Napole
onas, farmer.

8222 Perlus, Romas, 40, 
teacher, res. Švenčionėliai.

8223 Petrauskas, Juozas 
(Antanas), 9, student, res. 
Onuškis Trakai.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu* 
ataakomlngai ul 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 Šo. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
VAROS S08S

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 sutarti

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. VVestern Ave. 

Chicago, III.
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.

TaL CANai 6123

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cennak Rd.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCT.TA:

3241 VVest 66th Place 
TeL REPublic 7868

ToL OANal 0287
Rea. tel.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Reaidencija: 6600 So. Artealan Ave. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

f iki 9 vai. vuk***

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 
vet vak.; trečlad leo laks nue 0:00

ud, erta tkt Uito vai

8224 Petrauskas, Ignas 
(Antanas), 81, farmer, res. 
Ivanauskai Akmenė.

8225 Petrauskas, Dainius 
(Antanas), 11, student, res. 
Onuškis Trakai.

8226 Petrauskas, Aleksan 
dras (Eduardas), 47, res. 
Vilnius.

8227 Petrauskas, Pranas 
(Pranas), 37, employee, res. 
Kaunas.

8228 Petrauskas, Ignas, 
80, farmer, res. Ivanauskai 
Akmenė.

8229 Petrauskas, Anta
nas, 64, res. Šeduva Panevė
žys.

8230 Petraška, Juozas 
(Vincas), 1 year old, res. 
Šilavotas Marijampolė.

(Nukelta į 3 pusi.) ADVOKATAS

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

Specializuoja krimlnališkuose srityse, 
buvusis

Assistant State’s Attorney 
of Cook County

Dabar veda generalinį teisių praktiką 
po antrašu:

One North La Šalie St.
ROOM 1213 — Tel.: RANdoiph 8322 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 5 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose.

LIETUVIAI

* DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — S popiet.

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiao teL CANai 2345 
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pegal sutartį.
Rea.: 7004 So. Fairfield Avenue 

Res. teL: HEMIock 8180

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PEIER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
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 antartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal antartį. 

Rea. telefonaa SEEley 0434.

TaL Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietnvia)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63|rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonu PROapect 6737 
Namu telefonu VTRainia 8421

Rez. TeL LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8:30 vak.' 
Trečiadienlaia nuo 2 iki 4 popiet 

NerttUnmla Pagal RoMtartma I

birž 18. 1042

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Ave., Cicero, Hl 

Tel.: Cicero 7681

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALurnet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

|Room 2014 Tel. STAte 7572

DAKTARAI
TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OriSO VALANDO8 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Ave.

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

Ofiso Tel................ VIRglnia 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.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TaL MIDvray 2880 Chicago, DI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai fyto, noo 2 iki i 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergency — call MIDvray 0001 
Res. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 West 63rd Street

Ofiso Tel.: VAN BUREN 5700

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

Harrison-Crawford Medical Bldg.
523 SO. CRAWFORD AVE. 

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

Sekmadieniais pagal sutartį 
Rezidencija: WEBSTER HOTEL
2150 Lincoln Park West

Rez. Tet; DIVERSEY 6800



Q

Ketvirtadienis, birž. 18, 1942

Lietuvos tremtinių 
Rusijon vardai

(Atkelta ls 2 ausi.)

8231 Petrauskas, Adolis, 
34, teacher, res. Šiaulėnai.

8232 Petrauskas, Benius 
(Adolis), 7.
8233 Petrauskas, Antanas, 

23, vvorker, res. Narmina 
Marijampolė.

8234 Petrauskas, Pranas 
4Pranas), 37, employee, res. 
Kaunas.

8235 Petrauskas, Albinas 
(Kazys), 1, res. Staškevie- 
čiai Vaškai.

8236 Petrauskas, Romual 
das (Kazys), 4.

8237 Petrauskas, Vladas 
(Juozas), born 1896, emplo
yee, res. Šiauliai.

8238 Petrauskas, Vladas, 
born 1911, res. Rudamina 
Seinai.

'8239 Petrauskas, Juozas 
(Mykolas), 29, res. Sauko- 
miai Leipalingis.

8240 Petrauskas, Kazys 
(Juozas), 32, teacher, res. 
Staškevičiai Vaškai.

8241 Petrauskas, Kacys, 
30, teacher.

8242 Petraučius, Pranas 
(Jonas), 29, vvorker, res. 
Šiauliai.

8243 Petraškienė-Puzerai 
tė, Ona (Vincas), 30, house
vvife, res. Šilavotas.

8244 Petrakejus, Brazili- 
jus (Jonas), 52, employee, 
res. Švenčionys.

8245 Petraitytė, Justina 
(Petras), born 1914, emplo
yee,, res. Kaunas.

8246 Petraitytė, Vanda 
(Kazys), 7, rešl Panevėžys 
Plukiai.

8247 Petraitytė, Stasė, 16, 
employee, res. Šiauliai.

8248 Petraitis, Juozas 
(Mykolas), born 1907, res. 
Lazdijai.

8249 Petraitis, Anta
nas, 33, res. Jonava.

8250 Petraitis, Vidmantas 
(Antanas), 11-2 year old, 
res. Kaunas.

8251 Petraitis, Jonas 
(Stasys), 31, farmer, res. 
Plokščiai Šilava.

8252 Petraitis, Jonas (An 
tanas), born 1906, employee, 
res. Vilnius.

8253 Petraitis, Julius 
(Kazys), born 1905, res. 
Kaunas.

8254 Petraitis, Juozas, 
29, res. Leipalingis Seinai.

8255 Petraitis, Antanas 
43, farmer, res. Raseiniai.

8256 Petraitis, Kazys, 
29, vvorker, res. Panevėžys 
Plukiai.

8257 Petraitis, Algis (Jo
nas), 22, res. Plokščiai šila
va.

8258 Petraitis, Algiman
tas (Kazys), 3, res. Plukiai 
Panevėžys.

8259 Petraitienė, Jadvy
ga (Mykolas), 30, farmer, 
res. Plokščiai Šiluva.

8260 Petraitienė, Marija, 
22, housevvife, res. Lazdijai.

8261 Petrikas, Juozas, 31, 
res. Kunigėliai žemaitkie- 
mnis.

8262 Petrikas, Vincas, 
45, employee.

8263 Petrikaitė, Matilda 
(Vincas), 14.

8264 Petrikas, Pranas 
(Juozas), 41, farmer, res. 
Gerviečiai Palestina.

8265 Petrikas, Vytautas 
(Antanas), born 1907, plum
ber, res. Gerviečiai Petri
kai.

8266 Petrikas, Migdąs, 
born 1915, farmer, res. Pet
rikai Trakai.

8267 Petrikas, Antanas, 
89. .

8268 Petrikas, Vincas 
(Karolis), 34, res. Miežoniai 
Švenčionys.

8269 Petrikas, Adolfas 
(Vincas), 16, res. Kunigė
liai Žemaitkiemis.

8270 Petrikas, Antanas, 
20 (Vincas).

8271 Petrikaitė, Marytė 
(Vincas).

8272 Petrėnas, Leonas 
(Jonas), born 1914, emplo- 1 
yee, res. Šiauliai.

8273 Petrenas, Vytautas 
(Petras), 45, employee.

8274 Petravičius, Jonas 
(Vladas), born 1900, res. 
Panevėžys.

8275 Petravičius, Pranas 
(Jonas), 16, student, res. 
Raseiniai.

8276 Petravičius, Balys 
(Andrius), 22, farmer, res. 
Gerviečiai Galčiunai.

8277 Petravičiūtė, Birutė, 
7, res. Šimaičiai Stulgiai.

8278 Petravičius, Keistu
tis, 5.

8279 Petravičienė, Ona 
(Dzidas), 37, farmer.

8280 Petravičienė, 70, Ro
kiškis.

8281 Petraitytė, Stasė, 16, 
vvorker, res. Šiauliai.

8282 Petraitienė, Koste

D B A U CI A ■

PREZIDENTO SŪNUS LONDONE

(“Draugas" Acme telephoto,
Prez. Roosevelto sūnus, Įeit. Franklin D. Roosevelt, Jr. 

yra Londone. Jis kalbasi ten su Women’s Royal Navai 
Service karininke.

Plinta gyvuliu liga .CLASSIFIED ADS
Lietuvoje plinta gyvulių 

ligos. Trakų Tauragės, Rar 
šeinių ir iš dalies Kauno aps 
krityse pradėjo smarkiai 
plisti snukio ir nagų liga. 
Panevėžio, Vilniaus, Rasei
nių, Kėdainių apskrityse į- 
registruota susirgimų pasiu
timu. Pasirodė ir įplautimo 
liga, kuria susirgęs gyvulys 
yra nepagydomas. Įplautimo 
liga gali apsikrėsti ir žmo
nės, kurie tada irgi darosi 
nepagydomi.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEIJ> WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

121 No. Deahbom Street
Tel.: RANdolph 8488-0489

HET,P VVANTED — VYRAI

MAŠINISTAI reikalingi. "All nround” 
patyrimo turintieji, dirbti dienomis. 

GENERAL MFCHANICAL CO. 
430 So. Green Street

ELEKTROS MOTORŲ Ir PATAISY
MUI VYRAS reikalingas.
ARMATl’RE ELECTRIC VVORKS 

2335 No. .Ciceru Avenue

HEI.P VVANTED MOTERYS

SLIP COVER OPERATORES 
Patyrusios, pastovūs darbai garan
tuojami per visus metus, aukščiau
sius užmokestis, malonios darbo są
lygos.

SLIPCOVER CO.
628 VV. VVashington

OPERATORES reikalingos. Patyru
sios prie siuvimo medvilninio ir 
“rayon" dreses.
NELLY ANN DRESS COMPANY 

140 VVent 51th Street

VEITERKA reikalngi — manda
gios merginos su šiek-tiek patyrimo 
šiame darbe. Valgis ir uniformos 
duodamos. 30c j valandą ir tipsaL

TRIANGI.E RESTAURANT 
 57 VVest Ramlolph Street

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDASt
Si firma virš 50 m. tos 
įtarios šeimos rankose!

(Pranciškus), 52, farmer, 
res. Butrimonai Jurbarkas.

8283 Petraška, Simonas, 
75, farmer, res. Šilavotas.

8284 Petroška, Antanas 
(Vincas), 6 months old. res. 
Marijampolė Šilavotas.

8285 Petroškaitė, Anelė 
(Vincas), 3.

8286 Petroška, Vincas 
(Simanas), 39, farmer.

8287 Petraška, Vytautas 
(Vincas), 4 months old. Ma 
rijampolė Šilavotas.

8288 Petraška, Juozas 
(Vincas), 2 years old.

8289 Petraškienė Magda
lena, 65, housevvife.

8290 Petraškienė, Ona, 
35, housevvife.

8291 Petraška, Simonas, 
80, farmer.

8292 Petrauskis, Kostas 
(Aleksas), 23, soldier, res. 
Vilnius.

8293 Petrauskienė, Justi
na, 33, farmer, res. Tyrel- 
kai Šiauliai (Kruopytė).

8294 Petrauskienė, Julija, 
52, res. Šeduva Panevėžys.

8295 Petrauskienė, J., 
housevvife, res. Mažeikiai.

8296 Petrauskienė, Vero
nika, 32, teacher, res. Onuš
kis Trakai.

8297 Petrauskienė, Kazi
miera, 65, housevvife, res. 
Skaudvilė.

8298 Petrauskienė-Fabijo- 
naičiutė, Bene, born 1907, 
teacher, res. Šiaulėnai.

8299 Petrauskienė, 70, 
farmer, res. Mažeikiai Ak
menė.

8300 Petrauskienė, Jadvy 
ga, 49, housevvife.

(Bus daugiau)

Jei žmogus mandagus, tai 
nemandagiausias stengiasi 
mandagiai su juo apseiti.

Georgia mokyklos 
negrams uždarytos

ATLANTA, Ga., birž. 17. 
—George valstybės genera
linis prokuroras Ellis Ar- 
nall paskelbė formalią opini
ją, kad šioje valstybėje mo
kyklų pastatai, skirti baltų
jų vaikų švietimui, negali 
būti panaudoti negrų pramo
ninės apsaugos darbininkų 
mokslinimui.

Prokuroras nurodė valsty
bės konstitucinę proviziją, 
kad valstybėje statomos pa
skiros mokyklos baltųjų ir 
nogrų vaikams ir kad bal
tųjų vaikų mokyklų pasta
tai negali būti naudojami 
negrų reikalams.

Jis sako, kad negrų dar
bininkų mokslinimui reikia 
įsigyti kitus kokius nors pa
status, bet ne mokyklas.

Prokuroras sakosi jis su
pranta, kad šalies apsaugos 
reikalais turi būti visų žmo
nių lygybė. Bet konstitucija 
to neleidžia.

IT. Marijonu misijos
Marianapolis, Conn. — ko

legijoje — birželio 15 — 24 
dd. — kun. Petras Malinaus
kas, M.I.C.

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

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

Harrison, N. J. — Sopu
lingosios P. Švč. par. baž
nyčioje — liepos 18 — 26 dd.
— kun. Petra3 Malinauskas, 
M.I.C.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

f
PRANCIŠKUS REZGALIS

Mirė birž. 16 d., 1942 m., 
8:50 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Kvėdarnos par., I^embų kai
mo. Amerikoje Išgyveno 40 m,

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Marijoną (po tėvais 
Marcinkaitė); pusbrolį Kazi
mierą Girkantą: 2 pusseseres: 
Magdaleną Mažutienę Ir joe 
vyrą Antaną ir Jų dukterj Eu- 
gemiją ir Ludovlką Skrobutie- 
nę: taipgi daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoj 
paliko daug giminių.

Velionis priklausė prie šv. 
Vardo dr-jos, Ciceroj, Teisy- 
bė. Mylėtojų, Did. L. K. Vy
tauto Ir Sitn. Daukanto dr-jų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
1324 8. 50th Ave., Clceroje.

Laidotuvės (vyks šeštadlenj, 
birž. 20 d, 1942 m. Iš namų 
8 va’, ryto bus atlydėtas J šv. 
Antano par. bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines:

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Pusbrolis, 
Pusseserės Ir Giminės.

Lald. direkt. Ant. B. Petkus, 
tel. Cicero 2109.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITfiS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the I.lthnanlan Chamber of Commerce.

REZIDENCIJA:MODERNI Išvidini PARODA 
4535 W. VVashington Blvd 

Tel. ESTebrook 3645
5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

ENGINE ir TURRET LATHE OPE
RATORIAI reikalingi. putyrusieji 
prie Defense darbų. Turi būti pi
liečiai. 57 valandų savaitė. Dėl pa
sitarimo pašaukite sekančiai;

MONROE 1623

TOOL MAKERS — gera alga tiems, 
kurie kvalifikuos. Atsišaukite prie: 
MARIO TANZI CO., 200 So. Peoria 
Street.

EMPLOYMENT AGENCIES

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI 
Visokiam amžiui — visose vietose

VYRAM—MOTKRIM—VAIKINAM 
IR MKKGINOM

Didžiuma darbų yra Defense dirbtuvėse. 
AIkoh — nuo $24 IKI $110 J savaitę.

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

SKELBKITĖS “DRAUGE’

-a***

Brighton Park 
S P E C I A L

Dvejų f lėtų po 6 kamba
rius mūr. namas parsiduo
da. Įrengtas su “sun par
lor”, ažolo trimingai, karš
to vandens šildomas, 2 ka
rams garadžius, lotas yra 
321/2 pėdų platumo. Randa
si ant Campbell Ave., ne
toli 45th St. Parsiduos ge
riausiam pasiūlymui. Atsi
kreipkite prie:

B. R. Pietkiewicz
2555 W. 47TH STREET

PATYRUSIOS PLOVIMUI MOTE
RYS IR DŽANITERKOS reikalingos 
dideliame pirmo kleso ofiso buvei
nėje. 45c j vai. pradedant, pastovūs 
darbai, gera užmokestis.

Atsišaukite po 7:30 vai. vakare. 
209 SO. VVELLS ST.

OPERATORES reikalingos — pa
tyrusios prie Merrow ir Union Spe- 
cial mašinų; gera užmokestis, pasto
vūs darbai. — MODE KNITTING 
MILLS, 1319 S. Michigan. (5th fl.)

PIRŠTININIŲ MAŠINŲ OPERATO
RES, patyrusios prie siuvimo aude
klinių pirštinių. Taipogi "CLOSERS“ 
ir "THI’MBERS“; gera užmokestis, 
pastovūs darbai. MODE KNITTING 
MILLS. 1319 So. Michigan. (5th fl.)

SKALBYKLOJE SIUVĖJOS ir PA- 
RENKŲ "STRETCHERS" reikalin
gos. Turi būt patyrusios, pastovūs 
darbai, gera užmokestis.

LEADER LAUNDRY 
1633 YVest 43r>l St.

OPERATORES reikalingos, patyru
sios prie Stokes ir Smith vyniojimo 
mašinų. taipogi “s:ngle stayers.“ 
Pastovūs darbai. ,

PHONE: BELMONT 2271

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WQRKS

Taisoma visokius piūklus. Taisymas 
naminių piūklų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kainavimo sąrašo.

Prisiųskite piūklus paštu “parcel 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Mr. YValter Nutow. 2200 W. 37th St., 
Chicago, ni„ tel. LAFayette 6098.

GROSERNE IR BUCERNE PARSI
DUODA — biznis išdirbtas per 1« 
metų. Pilnai įrengta, labai geroje 

1 vietoje. Našlė turi parduoti. Atsi
šaukite sekančiu adresu:

4040 SO. ALBANY AVENUE

Reikalauja įvesti
prohibiciją

PHILADELPHIA, Penn., 
birž. 17.—Vietos Women’s 
Christian Temperance unija 
padarė rezoliuciją, kad prez. 

| Rooseveltas karo metui pas- 
1 kelbtų visoj šaly svaigalų 
1 prohibiciją. •

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI j AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTANAS M. PHILLIPS 
#307 Lltnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South SOth Avenne 

Tel. CICERO 2109

8812 Sonth VVestern Avenne
Tel GROvehilI 0142

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS 
SS 19 Lltnanlca Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULlman 9661

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

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2314 VVest 2Srd Piece 

Tel. CANaI 2615

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PIJLlman 1270

P. J. RIDIKAS 
3364 Sonth Halated Ttreet

Skyrlua: 710 VVest 18th Street 
Viai telefonai: YARda 1410

J. LIULEVICIUS
4348 Sonth Callfornia Avenne

Tel. LAFayette 3572
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Lietuviai savanoriai
Jungtinių Valstybių karo laivynui reikalingi jūrinin

kai. šiomis dienomis yra vedama kampanija, kad pri
rinkti pakankamą skaičių jaunų vyrų savanoriais lai- 
vynan. Vien tik iš Chicagos reikia gauti 10,000 sava
norių jūrininkų.

Lietuvių vyrų, kiek teko mums patirti, yra daug įsto
jusių savanoriais ir į U. S. armiją, ir į laivyną, ir į 
aviaciją. Proporciniai lietuvių savanorių yra daugiau 
negu kitų tautų. Tai rodo mūsų tautiečiu — jaunų 
vyrų prisirišimą prie savo krašto ir ryžtingumą ko
voti ir nugalėti Amerikos ir visų laisvę mylinčių žmo
nių priešą — nacizmą ir Japonijos militarizmą.

Mes neabejojame, kad ir šioj kampanijoj lietuviai 
jaunuoliai gausingai stos savanoriais krašto gynėjais 
į Dėdes Šerno laivyną. Reikalas yra didelis ir svarbus. 
Visi tai gerai žinome ir suprantame.

Baisios skerdynės Baltijos kraštuose
Jau kelintą kartą spaudoje pasirodo baisių žinių iš 

Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų. Okupantai naciai ve
da masinę žmonių žudymo kampaniją. Skelbiama, kad 
Latvijoj okupacijos pradžioj badai išskerdė 25,000 žy
dų. Vakar per Londoną atėjo žinios, kad Lietuvos sos
tinėj Vilniuje tarp gegužės 7 d. ir 20 d. išžudyta 60,000 
žydų. Panašios žudynės daromos Estijoj in Lenkijoj.

Kad Baltijos valstybėse eina kruvinos nekaltų žmo
nių skerdynės, apie tai netenka abejoti. Bet reikia abe
joti, kad tų nužudytųjų skaičių sudarytų tik vienos 
žydų tautos žmonės. Kiek atsimename, anuo kartu bu
vo paskelbta, kad okupacijos pradžioj Vilniuje išžudy
ta 3o,000 žydų. Jei prie to pridėti dabar skelbiamą 
skaičių — 60,000, tai turėsime viename Vilniaus mies
te 90,000 išskerstų žydų tautybės žmonių. Mes abejo
jame, ar iš viso Vilniuje buvo tiek daug žydų gyven
tojų.

Naciai, siekdami savo tikslų, į tautybes neatsižvel
gia. Jie skerdžia visus žmones, kas tik jiems bent kiek 
pasipriešina. Sakysime, nusikalsta prieš juos vienas 
žmogus, naciai ne tik jį nubaudžia, bet jo šeimą, gi
mines ir net kaimynus. Šiuo kruvinu, barbarišku me
todu jie nori priversti okupuotų kraštų žmones jų klau
syti, jiems tarnauti, pildyti jų valią. Dėl to jie žudo 
ne vien tik žydus, bet lietuvius, latvius, estus, lenkus, 
ąekus ir net tuos vokiečius, kurie nesutinka su Hitle
rio kraugeriška valdžia.

Galima numanyti, kad naciai terorą padidino Bal
tijos kraštuose po to, kai jie užsimojo visai prijungti 
juos prie Vokietijos. Kaip keliais atvejais buvo rašyta, 
gegužės mėnesį lietuviai, latviai ir estai turėjo pasi
sakyti, ar jie nori priimti Vokietijos pilietybę, ąr pa
likti visą savo nuosavybę Lietuvoje ir būti išvežtais 
nežinia kur. Tai baisus dalykas, kuriam žmonės ne
galėjo nesipriešinti. Pasipriešino — dėl to dabar jie, 
naciai, ir veda masinius žmonių žudymus. 2udo, aišku, 
ne vien tik žydus, bet visokių tautybių žmones, kurie 
myli savo kraštą, kurie nekenčia vergijos, bet nori 
gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

jungi. Valst. laivyno laimėjimai
Jungtinių Valstybių laivynas jau laimi kelintą dide

lį mūšį su japonais jūrose. Paskutinysis laimėjimas į- 
vyko prie Aleutlan salų. Tuose mūšiuose japonams 
užduotas didelis smūgis. Jie neteko kelių karo laivų.

Per šešis karo mėnesius japonai jau turėjo progos 
pajusti, kad Jungtinių Valstybių laivynas yra ne tik 
stiprus, bet ir jo valdytojai turi ir kariško sugebumo 
ir sumanumo, ir ypač daug drąsos. Tiesa, Pearl Har- 
bore Amerika turėjo nuostolių, bet taip įvyko dėl to, 
kad Japonija užpuolė karo nepaskelbusi, užpuolė iš par 
saljj.

Bet dėl to dabar atsiima bausmę. Ir dar tik pradžia. 
Kai išsijudins visas Amerikos laivynas ir visos karo 
jėgos Tokio link, tada japonai tikrai gailėsis pradėję 
karą su Jungtinėmis Valstybėmis.

Karas su japonais, taip kaip ir su jų talkininkai^ 
naciais ir fašistais, suprantama, Amerikai nelengva' 
atsieis, daug kainuos. Bet karas bus laimėtas ir lai 
mėta taika. Ir tokiam svarbiam tikslui Amerika nieko 
nesigailės.

Amerikai netekti vieno ar kito laivo, aišku, yra nuos
tolis. Bet į nuskandinto Amerikos laivo vietą pastato
mi keli nauji. Japonai to padaryti negali. Jų nuskan
dintų laivų vietų neužpildys nauji, nes kaip visoj karo 
produkcijoj, taip laivų statyboj jie negali susilyginti su 
Jungtinėmis Valstybėmis. Tad, kiekvienas japonų nu
skandintas laivas Japonijos militarizmui padaro nebe- 
užpildomą nuostolį ir veda juos prie greitesnio karo, 
kurį jie patys pradėjo, pralaimėjimo.

Amerikos jūrininkai ir lakūnai, taip sumaniai, drą
siai ir sėkmingai pliekia priešą, yra verti didžiausios 
pagarbos. Jų narsūs žygiai, tai didžiausias akstinas 
visoms Jungtinėms Tautoms padidintu ryžtingumu ka
riauti. Tai yra akstinas ir visuomenei dirbti ir aukotis, 
kad narsiems karžygiams nepritrūktų laivų, lėktuvų, 
tankų, šovinių ir visokių kitokių karo pabūklų.

Kodėl jie nesivadina tikrais vardais?
Daug kas šiandien klausia, kodėl lietuviai komunis

tai, bent ių didieji šulai, nesivadina savo tikromis pa
vardėmis? Ir Prūseika, ir Bimba, ir Mizara, ir Kuodis, 
ir daug kitų bolševikų kažin kodėl bijo vadintis savo 
vardais. Nieko, sakoma, nėra be priežasties. Turi būti 
priežastys ir savo vardų išsižadėti.

Kai kas mano, kad komunistai savo tikrųjų pavar
džių išsižada dėl to, kad jie serga “išsižadėjimo ma
nija’’. Jie išsižadėjo savo tautos; jie išsižadėjo Lietu
vos ir ją pardavė, kai Judos Kristų; jie išsižadėjo sa
vo draugų ir visų kilnių idėjų. Tokiais pat sumetimais, 
esą, jie ir aavo pavardžių išsižadėjo.

Tai yra teisybė. Bet yra ir kitų priežasčių, kodėl 
jie svetimais vardais dangstosi. Savo laiku tos prie
žastys iškils viešumon. Tai bus visiems labai įdomu. 
O gal ir jie patys pasiaiškins tuo reikalu savo .akliems 
pasekėjams. Palauksime.

Nėra pasauly kitos tokios šalies....
Amerikos vėliavos dienos proga “Darbininkas” savo 

vedamajame straipsnyje rašo:
“Vėliava tai tautos ideologijos žymė bei simbolis.

Amerikos vėliava turi 48 žvaigždes, kurios reprezen
tuoja tokį pat skaičių paskirų valstybių, sujungtų į 
vieną didžiulę valstybę, turinčią milžinišką žemės 
plotą ir 130 milijonų gyventojų. Pradžioje Amerikos 
valstybė buvo kur kas mažesnė, nes susidarė tik iš 
13 pirmykščių valstybių, prisiglaudusių prie Atlan-
tiko ar kiek tolėliau nuo vandenyno. Laikui bėgant •
prie jų prisijungė dar 35 valstybės ir dabartinis Jungt.
Valstybių sąstatas pernelyg greitai išaugo ir susi
organizavo. Tačiau neapseita be griežtų susikirtimų. 
Tarp šiaurių ir pietų kilo kruvinas naminis karas, 
kurs tęsėsi keturis metus (1861—65). Pietinės val
stybės sudarė Konfederaciją ir norėjo visiškai nuo 
šiaurinių atsiskirti. Galų gale Konfederacija buvo 
nugalėta ir likviduota. Pasiliko vieninga Federalinė 
Amerikos valstybė. Kovoti daugiau nebereikia, nes 
šiauriai su pietumis sutinka ir ryžtingai palaiko A- 
merikos konstituciją, pagrįstą laisvės, lygybės ir bro
lybės principais.

Nėra pasauly kitos šalies, išskyrus gal Angliją, 
kuri būtų taip grynai demokratinga, kaip mūsiškė 
Amerika. Viskas čia sava, jauku, broliška. Nemaža 
yra pavyduolių, kurie žiūrėdami į Amerikos gerbūvį, 
laižosi ir pavydi. Pavydas gimdo neapykantą, kuri 
bejėgė, bent šmeižtais savo nepasitenkinimą pareiš
kia. Pavyduoliai šūkauja, kad Amerika tai beširdžio 
kapitalo vergė, tunkanti darbininkų prakaitu ir krau
ju. Bet Amerikos darbininkai geriau žino. Jie nepai
so tuščių nesąmoningų pasakų ir žiūri į faktus. O 
faktai labai įdomūs.”

Knyga apie seni veikėją
• %

Gavome J. Bačiūno išleistą ir Vytauto Sirvydo sure
daguotą knygą apie Vincą Ambrozevičių-Ambrose, šie
met minintį 75 metų amžiaus sukaktį. Knygoj aprašo
ma š^o seno veikėjo veikla lietuvybei ir Lietuvai, pa
duodama jo biografiją. Knygą peržiūrėjus, vis tik susi
daro įspūdžio, kad Vinco Ambrazevičiaus nuolat dirbta 
ir bruzdėta lietuvių tarpe. Nora nieko tokio didelio ir 
nenudirbęs, bet kad dirbo visą laiką nuo savo atvyki
mo į Ameriką (1887 m.), turi nuopelnų ir vertas pa
garbos. Jisai gyvena Newark, N. J. Užsiima bizniu.

Ketvirtadienis, birž. 18, 1942

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 18 d.)

«

Zepelinais puola Angliją...

Anglijos pakraščius užpuolė 
keli vokiečių zepeiinai. Į 
miestą Kent numesta bom
bų.

•
Ispanijai gręsia revoliuci

ja... Su Ispanija esą blogai. 
Katalonijoj pakilo riaušės, 
kurios kraštą gali privesti 
prie revoliucijos. Austrijoj 
generalinis darbininkų strei
kas. Kitur irgi neramu.

•
Rusai gundomi taikintis... 

Hindenburgas pasiūlė ru
sams taiką. Pasiūlymas at
mestas. Rusijos vyriausybė 
nusprendė ištremti ne tik 
kitataučius, bet ir savuosius 
socialistus, kurie užsispyru
siai perša atskirą taiką su 
Vokietija.

•
Kinija turi diktatorių.............

Insurgentai militariniai gu
bernatoriai sušaukė konven
ciją ir gen. Chang-Hsun iš
rinko Kinijos diktatorium.

*
Sioux City, Iowa.... Čia

klebonauja kun. M. Cibuls
kis. Šiomis dienomis lankė
si pas kleboną Columbijos 
seminarijos klierikas Pranas 
Vaitukaitis ir ta proga kal
bą pasakė.

te
Cicero, III.... Pagerbtas

kun. A. Ežerskis. Gražią 
sveikinimo kalbelę pasakė 
O. Šalčiūtė; diologą — L. 
Kokanauskas ir J. Rimša. 
Klebonas su parapijiečiais 
gražiai sugyvena.

Po svietą pasidairius
Kai Dėdė Šamas bus bai

gęs rokundas su Hitleriu, 
kai bus paliuosuotos rankos 
ir Stalino, lietuviškiems bal 
šavikams Amerike bus bė
da, didelė bėda. Ne tik bal- 
šavikams, ale tai literadur- 
nai draugijai. Iš tikrųjų, ar 
gi kas pamenat, kad cicilis- 
tai, dargi balšavikai, būt 
kada garbinę buržujus, ka
pitalistus ? Kiekvieną bur
žujų, kapitalistą seniau, jie 
laike viso labo tik maišu 
balšavikams mokintis kaip 
štikas vartoti. O šiandie: 
visi klupo j a prieš buržujus, 
juos šneka, apie juos rašo, 
o literadurna draugija žada 
net knygą išleisti ir visiems 
proletarams po kopiją už- 
fundyti. Nesinori vieryti, 
ale faktas. Štai, vietoj apie 
Leniną, Staliną, Trockį, 
Deržinskį, būsimai proleta
rinei knygai rašo: V. An
driulis apie George Washing 
ton, L. Prūseika apie Tho- 
mas Jefferson, V. Tauras 
apie Benjamin Franklin, dr. 
Petrik apie Thomas Payne, 
Fred Abek apie Fredrick 
Dauglass, Roy Mizara apie 
Abraham Lincoln, J. Gašlū
nas apie John Adams, W. 
Kubilius apie Andrew Jack- 
son, D. Solomskas apie Steu 
ben, Lafayette, Kosciuško 
ir Pulaski, A. Bimba apie 
Patrick Henry ir Richard 
Lee.

Kaip matot, nei viens iš 
tų Amerikos didvyrių nėra

buvę balšavikai, ale buržu
jai, kapitalistai: preziden
tai, generolai ir k.

Cicilistai savo idėjomis vi 
siškai nusibankrutavo. Da
bar, pasirodo, prie to bank
roto eina ir balšavikai.

Tiesiu, tavorščiai, savo 
delną vienam lietuviškų bal
šavikų redzibatoriui, Joseph 
Sacal. Jisai vienam savo re- 
didiotorialų sako: “What
are we waiting for?” šitokį 
klausimą jisai pastatė ry
šium su atidarymu antro 
fronto, kuris esą sutrum
pintų karą.

Kadangi Sacal šneka už 
balšavikus, tai tas klausi
mas suprantama, yra stato
mas Maskvai, kodėl ji nea
tidaro naujo fronto meškiš
ka šyla neduoda antausio 
japonams? Taigi, balšavi
kai:

“What are you waiting 
for?’

Kai atsiranda agurkų, tai 
daugelis žmonių mėgsta 
juos valgyti užsitepę me
daus. Sykį ir* aš bandžių. 
Skanu.

Viena šeimininkė pasako
ja, kad paruošus stalą sve
čiams, ant kurio buvo pade 
ta agurkų ir medaus, nugir
do tarp jų tokią šneką. 
Agurkas sako:

— Geltonas, gražus medų 
ti, kad tu žinotum, kaip aš 
su tavim esu gardus.

— O aš gardus ir be ta
vęs, — atkirto medus.

Kainų kontrolė - infliacijai smūgis
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PROFESORIUS JUOZAS (RETAS PASAKOJA APIE 
SAVO DIENAS PRIE BOLŠEVIKŲ
žodis apie prof. Juozą 
Erotą

Profesoriaus Juozo Ereto 
nereikia priminti nė vienam 
lietuviui: taip gerai visiems 
jis savo darbais žinomas 
tiek Lietuvoje, tiek Ameri
koje, kur jis prieš keliolika 
metų yra lankęsis. Jis yra 
šveicaras, bet L’etuvai yra 
padaręs daugiau gero ir ją 
labiau pamilęs už daugelį 
mūsų tautiečių. -

Baigęs universitetą, prof. 
J. Eretas dar ano karo me
tu susipažino su kai kuriais 
mūsų garbingais veikėjais, 
kurie tada buvo Šveicarijoj 
ir rūpinosi Lietuvos atsta
tymu. Jų paragintas, pirmo
mis laisvos Lietuvos dieno
mis, kada jai iš visų pusių 
gręsė pavojai ir kada jos 
dar niekas nenorėjo pripa
žinti, prof. J. Eretas, būda
mas 23 metų amžiaus, atvy
ko į mūsų šalį, ją pamilo, 
tapo jos piliečiu ir paliko 
didžiulius pėdsakus visame 
jos gyvenime. Iš visų jo dar-

tyti kad ir iš atsiliepimų ii 
laiškų, kada pasirodė jo vei
kalas apie vokiečių rašyto 
ją Goethę.

Taip nenuilstamai mokslo 
ir lietuvybės dėliai profeso
rius dirbo ligi bolševikų įsi
brovimo į Lietuvą, žinoma, 
ne kartą skaudžiai puolamas 
ir net iš vietos universiteto 
mėtomas. Jis tačiau to ne
paisė ir kartojo savo tėvo 
žodžius: “Kai purvai nu
džius, patys nukris”,

Tad ir mums nėra ko dau- 
1 giau apie tai beužsiminti. 
Pasidžiaukime, kad šiandien 
profesorius J. Eretas yra 
sveikas ir gyvas, dirba kaip 
kancleris tame pat Fribur
go universitete, kur pats

MESSERSCHMIDT GARSINĄS U. S KARO BONUS SPAUDOS APŽVALGA

("Uraugas" Acme telephoto)

Pirmą kartą vokiečių Messerschmidt nūs leido U. S. žemėje, La Guardia Field, N. Y. 
Šis vokiečių lėktuvas buvo pašautas Anglijoje ir atgabentas į Ameriką, čia sutaisytas 

mokėsi ir kur tiek žymių *r ^a^ar jis skrajos po Amerikos žemę ir garsins karo bonų pirkimo reikalą.
lietuvių yra studijavę. Jo 
žmona — lietuvaitė — ir 
penki vaikai yra drauge su 
juo, laimingai išvengę bol
ševikų rojaus Sibire.

Kaip profesorius gyveno 
prie bolševikų, matyti iš jo 
pasikalbėjimo šveicarų laik
rašty “Schweizer Illustrier-

mu jie žiūrėjo į “poną”. Ką 
jisai darys? Tą akimirką aš 
jau žinojau tai. Su jais bu
vau per riebiuosius metus, 
tad mano pareiga buvo ir 
liesaisiais metais su jais da
lintis. Kiekvieno tikėjimo

menis, cementą, smėlį, rąs- j ii garbė” — toks visados 
tus užsikrauti ir vėl atgal buvo šveicarų šūkis tarp
per dumblą ir purvą plunk ti 
nuo 20 ligi 22 valandų, tris 
ar keturis kartus per savai
tę. Aš jaučiausi tartum ant 
rato būčiau iškankintas. Jau

gale stovi kankinio likimas, i dino mane kaimiečių prisi- 
ir argi aš netikėjau šios ma- rišimas. Jie prikraudavobų pats nuostabiausias yra (te Zeitung., Ten pat yra į 

tas, kad mūsų kaimo jau- -r keietag pa,veikslų iš I šos valstybės misija? Mano man, pasiimdavo į savo tar
nimą, nepraitusį prie orga 
nizuotos ir moderniškos ve k Lietuvos ir paties prof. J.

Ereto gyvenimo. Matome, 
los, jisai įkinkė j gyvą_ dar- kad profesoriU8 naujausia.
bą ir ant kojų pastatė ga- į 
lingą “Pavasario” sąjungą.
Jis buvo pirmutinis mūsų 
telegramų agentūros Eltos 
direktorius ir jos steigėjas, 
jis lietuviškąjį jaunimą į- 
traukė į sportą ir patsai da
lyvaudavo rungtynėse, k o 1 
dar nebuvo priaugusių mūsiš Šveicarų žurnale — 
kių sportininkų. Jis apaš- Vilnius Lietuvos sostinė 
talavo blaivybei, važinėda-

me savo paveiksle yra toks, 
kokį Lietuvoje pažinome: po 
visų vargų vis
energijos, be žilo plauko. 
Tik viena permaina — su 
papirosu rankoje; seniau jis 
dūmų ne per labai mėgo.

Fakultetas buvo netrukus pą, kad man nieko neatsi- 
uždarytas, daug kolegų su- tiktų, 
imta, o kai kurie ir sušau
dyti. Mes nutarėme ir to- |

Į liau ūkininkauti, kiek tik

Ištikimybė ir garbė

Kai jau aš visai buvau jė-
tiek pilnas bus galima. Ant 37 hektarų SU netekęs, pas mus atėjo

žemės buvo pusėtinai dar
bo. Mano žmona, kuri lig 
šiol gimnazijoj mokė, ėmė
si liuobti kiaules. Duktė rū
pinosi karvėmis, sūnus — 
arkliais. Ir aš pats negaliu 

i skųstis, kad būtų dąrbo sti
gę. Pirmiausia mane pada-

gundytojas: man tereikią 
tik pareikšti, kad gailiuosi 
ligš:olinės savo veiklos, taip 
pat pareikšti ištikimybę, — 
ir vėl tuoj aš savo senąją 
tarnybą gausiu. Bet toks ne

svetimų žmonių... Taip auka 
turėjo būti sūdė* a tyliuose 
Lietuvos laukuose. Mums 
buvo nutrauktas paštas, mai 
kos, atimtas radijas. Mes 
laukėme mirties Sibiro nak
ties tamsybėse.
Slaptos lietuvių vyriausybės 
pasiuntinys aplanko

Per Kalėdas į mūsų duris 
pasibeldė požeminės toliau 
veikiančios lietuvių tautinės 
vyriausybės pasiuntinys. Jis 
tarė: “Mes žinom, kad Vo
kietija ir Rusija eina prie 
karo. Kadangi prieš tąi vi
si įtariamieji bus išžudyti 
arba ištremti, tad atleidžia
me jus nuo visų įsipareigo-

Tie paveikslai mus džiu 
mas po miestelius ir šaky- gina dar ir dėl kitos pre- rė šoferiu. Širdį skaudėjo 

savo paties draugus į kale

garbingas pareiškimas man jimų ir patariame tąmstai 
nė į galvą neatėjo.

damas prakalbas. Kiek ga-! žasties. Yra ten įdėtas gra- 
lėdamas, užsieniuose rūpino- žus Vilniaus atvaizdas, po 
si Lietuvos reikalais: k ią> i kuriuo skaitome tokį par, 
anuomet jis lankėsi Suomi
joj, jam pirmam į rankas 
suomių užsienių reikalų mi
nisteris Holsti įteikė doku
mentą, kuriuo Suomija pri
pažino Lietuvą; jis buvo vie
nas iš pirmųjų skautų idė-

šą: “Žvilgsnis į Vilnių, Lie
tuvos sostinę, šimtabokštis 
Vilnius yra grožio ir istori
jos stebuklas”..

Tame žurnale labai įdo
miai profesorius pasipasa
koja apie savp gyvenimą

jimą vežioti. Tada prasidė-
| jo rusų kariuomenės k'lno 
jimai, ir aš buvau “rekvi
zuotas” priverstinam vežio
jimui. Rudens lietui pilant, 
turėjau arkliais 45 kilomet
rus važiuoti į stotį, ten ak-

— Na, 
mirti!

tai reiškia jums

— Gal tai reiškia mano 
kūniškąją mirtį, — aš atsa
kiau tavorščiams, — bet jei 
aš pasirašyčiau jūsų pareis 
kimą, tai būtų mano mora
linė mirtis, ir tai yra daug 
daug

jos platintojų musų krašte, prie bolševikų. Iš tų įspū- 
Per dvejus metus, dirbda- džių matome, kad ji-ai tik 
mas įvairiose šakose, orga- paskutinės bėdos prispirtas 
nizuodamas pavasarininkų paliko Lietuvą, kur laimes 
kuopas, pralavindamas są- dienas matė, kur troško ir 
jungos skyrių veikėjus, tvar- vargo naštą prispaudime pa- 
kydamas sportą, skleisda- kelti.
ma3 blaivybės mintį, jisai 
pasakė 1100 kalbų, paskai
tų ir pranešimų. Būdamas 
vieno iš kultūringiausio pa
saulyje krašto sūnus, jis ne 
šė į jauną mūsų valsty b* 
milžinišką kultūringo pašau 
lio srovę, visam veikimui 
davė moderniškus ir euro 
pietiškus metodus, o taip pa 
savo neilstamą energiją, ne 
palyginamą organizatoriau: 
talentą, jauną dvasią, kury 
binį užsidegimą ir šviesų en 
tuziazmą.

Atsiradus daugiau darbi 
ninku ir veikėjų iš jaunosiom 
lietuvių kartos, prof. J. Ere 
tas vis labiau įsitraukė į sa 
vo specialybę — vokiečių li
teratūros dėstymą Kauno u- 
niversįtete. Jis parašė daug 
stambių veikalų tiek litera
tūros, tiek ir ideologiniair 
klausimais. Kai kuriose jo 
knygose net ir pražilę moks
lininkai iš Europos univer
sitetų rasdavo naujų daly-

Apie pirmą rusų įsibriovi- 
mo momentą prof. J. Ere
tas taip kalba:

— Dar kartą pasirodė, 
\ad kumščią stipresnė už 
eisę, ir taip 1940 metai' 
išgriuvo rusų antplūdis n e 
:u nekaltas ir beginkles Bąl 
ijos valstybes. Niekados ne 
pamiršiu tosios birželio lf 
lienos. Mes ką tik buvoim 
šsirinkę naują Fakulteto 
Iekaną, kai subildėjo bėga 
ės baisių tankų, įr ta'p ge 
ežinė istorijos u ž d a n g r 
griausmingai nusileido. 
Akmenis ir rąstus vežioja

— Ar negalėjote laiku iš. 
si gelbėti? — paklausė re
daktorius profesoriaus.

— Pirmiausia turėjau pa 
siekti savo šeimą, kuri bu
vo mūsų ūkyje prie Vokie- 
tijos sienos. Puoliausi prie 
savo automobilio ir leidau?! 
į vakarus nuo Nemuno. Ra
dau ūkyje apylinkės gyven
tojus susirinkusius prie mu

kų ir naujų minčių tai jua-1 sų radijo. Nebylio nustebi-

TEISĖJAS MURPHY KARO TARNYBOJE

Teisėjas Mųrphy (kairėje), laikinai pasitraukęs ii U. S. 
Supreme Court, atvyksta į Ft. Benning, Ga. Čia jis lavin
si šešias savaites lieutenant colonel užimamai vietai, U. 
S. armijoje. Su juo čia yra brig. gen. Leven C. Allen. 
commander of the Infantry School.

pabėgti arba kreiptis, kad 
perkeltų į Vokietiją, kaip 
vokiškos kalbos žmogų.

— Kaip vokiškosios sri
ties šveicaras, jūs galėjote 
ramiai sau prašytis perke
liamas?

— Žinoma, aš taip ir pa
dariau, norėdamas bent žmo
ną su vaikais išgelbėti. Ne

blogiau. “Ištikimybė šias savaites nusitęsė dery
bos. Iš pradžių vokiečiai ne
buvo vienos nuomonės, kaip 
elgtis su svetimaisiais; ta
čiau okupantai jau stvėrė, 
bet tuščiomis, kadangi aš 
dingau kaip adata, šnipai 
siundė mane ilgokai nuo vie
no ūkininko lig kito, kur jų 
kluonuose, kūgiuose ir tvar
tuose aš slapsčiausi. Daž
niausiai nakčia gulėdavau 
ėdžiose, kadangi ten bent 
jaučiau ant savęs gyvulių 
alsavimą, bet ir tai buve 
nežmoniškai šalta. Kaip t!k 
kritišku momentu surado 
mus perkraustymo komisi
jos sunkvežimiai ir nugabe
no į saugią vietą. Tą trupu
tį daiktų, kur su savim tu
rėjom, rusų muitinėj iš mū
sų atėmė, ir likome mes pli
ki, kaip pirštas.

— O kaip toliau?
— Ir paskui pergyvenimų 

grandis nenutrūko; bet ga
lite suprasti, kad viso to ne
sinori liesti. Užteks gal jums 
priminus, kad mes perkeltų
jų stovykloj penkis mėne
sius už spygliuotos tvoros 
ant šiaudinių 'maišų gulė
jom ir i’gėte ilgėjomės Švei
carijos.“

Savo pasikalbėjimą prof. 
J. Eretas baigia šiais žo
džiais lietuviams:

Ekonominiai taikos 

pagrindai

Tokia antrašte žurnalas 
“New Europe” gegužės mėn. 
laidoje (Nr. 6) įdėjo Michael 
A. Heilperin straipsnį, ku
riame nagrinėjama pokari
nė pasaulio organizacija, i- 
m a n t dėmesin ekonominį 
vystymąsi kaip tos organi- 
zac:jo3 pagrindu. Autorius 
nurodo, kad jau dabar eina 
gana plačios diskusijos tarp 
visuotino išsprendimo ir re
gionalizmo šalininkų. Pir
mieji naujos pokarinės san
tvarkos idealą mato naujoj 
tarptautinėj organizacijoj, 
tuo tarpu, kai antrieji stoja 
už organizavimą įvairių ra
joninių vienetų, kurįe savo 
keliu sudarytų vieno konfi.

, nento sąjungą. Vadinas, kiek 
' vienas kontinentas turėtų 
savo sąjungą, kurios suda
rytų pasaulinę Federalę Val
stybę.

Straipsnio autorius, ob
jektyviai temą vystydamas 
logiškai prieina išvadą, kad 
Tautų Sąjunga tam organi- 

, zavimui pateikia daug tįn- i 
kamesnį modelį negu kad 
pasaulinio masto Federalinė 
Valstybė, nes esą: “Nuie- 

I miantis argumentas yra e- 
konominis, kadangi mūsų 
plane t os fizinė struktūra 
reikalauja planetinio masto 
ekonominės integr a c i j o s. 
Tas tiesa, kąd kontinentai 
gali geriau atsiekti ekono
minės autarkijos (sęįf guf- 
ficiency) negu kad paskiri, 
kraštai, bet kontinentai juk 
yra geografiniai vienetai, o 
ne ekonominiai ar politiniai 
ir todėl nėra jokio pagrindo 
manyti, kad save aprūpinan
tys kontinentai būtų drau- Į 
giškesni kitiems kontinen- 
tams negu kad savęs apsi
rūpinimo stadijos besiekian
čios atskiros valstybės.

Tarpkontinęntinė prekyba 
buvo didelė praeityje, ir jį 
veikiausia augs, o nemažės 
ateityje, jei tik nebus kliu
doma. Pasiūlymai padalinti 
pasaulį į kontinentines są
jungas negali tikėtis jokio 
ekonominio autoriteto. Taip 
pat šitie pasiūlymai yra a- 
bejotini ir politiškai. Tas 
ųėra visai pripuolama, kad

— Kai tik atsiras sąlygos, 
aš turiu vilties galėsiąs iš
tiesti ranką savo brangiems 
lietuviams.”

Iš visos širdies linkime 
mūsų brangiam profesoriui 
susilaukti t-?s valandos ir 
mes ja neabejojam.

A. Valč’ųlaltis

| tokie pasiūlymai paprastai 
stumia priekin kurios nors 
galingos valstybės vadovau
jančią įtaką kontinento rei
kaluose. Tokia įtaka fa k ti
nai būtų lygi dominacijai ir 
todėl turi būti laikoma, kaip 
labiau sutinkanti au totali
tariniu, o ne demokratiniu 
tarptautinių reikalų tvarky
mo modeliu.

...Reikia pripažinti, kad 
bus siekiama sukurti visuo
tiną pasaulio ekonominę sis
temą naujos Tautų Sąjun
gos (koks jos vardas atei
tyj bebūtų) rėmuose. Nau
ja Tautų Sąjunga būtų sta
toma apie Jungtinių Tautų 
pateiktą branduolį, ir eko. 
nominį vadovavimą turėtų 
parūpinti tampriai bendra
darbiaudamos Jungtinės A- 
merįkos Valstybės ir Britų 
Sąjungos (British Common- 
wealth) nariai.”

Nuo savęs norėtumėm pa
stebėti, kad toks pasaulio 
pokarinis tvarkymas yra 
daug labiau priimtinesnis 
mažoms tautoms, nęs tuo 
būdu jos tik galį išvengti 
visiškos didesnio kaimyno 
dominacijos ne tik politi
niam, bet ir ekonominiam 
jos gyven’me.

Įdomu, kad aukščiau pa
teikta formulė bendrais 
bruožais sutinka su neseniai 
Sumner Welles kalboje duo
tais rėmais, q taipgi jos 
metmens, kad ir neryškiai, 
matyti Jungtinių Amerikos 
Valstybių pasiūlytoje Sovie
tų Rusijai “lease-lend” su
tartyje.

Žinios iš Lietuvos
Labardžių kaimo, Rietavo 

valsčiaus gyventojas Jukna, 
prie savo namų kasdamas 
žemes, surado senų laikų lo. 
bį. Radinys susideda iš Žy
gimanto Augusto ir senes
nių laikų buvusių pinigų. Vi
si Šie pinigai išliedinti iš 
Šviesaus metalo, panašaus į 
gidabrą. Surastieji pinigai, 
yra ne vienodo dydžio ir ne 
vienų metų leidimo. Rastieji 
pinigai yra paruošti išsiųsti 
Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejui Kaune, šiame kai
me panašus radinys yra ne 
pirmas.

Prie Vilniaus ligonines bąi 
giamas statyti naujas pas
tatas, kuriame sutJpą 50 li
gonių lovų ir skalbykla. At
gaunant Vilniaus sritį, šis 
pastatas buvo perimtas vos 
pradėtas statyti.

Specialis Pranešimas Iš 
NOVAK'S ACCORDIAN 

SCHOOL

NOVAK'S ACCORDIAN SCHOOL specializuoja mokinime tarp
tautinės muzikos srityje, turėdama didelį patyrimą mokinime 
Lietuvių ir Slavonų tautu muzikos meno. Mokina modernišku 
metodu. Kad įsigijus didžiausį pasisekimą muzikos srityje, at
sišaukite asmeniškai i mūzų mokyklą.

Duodame muzikos pamokas ui labai prieinamą kainą mūsų 
studijose. Mūsų specialybė muzikos mokinime par daugelį metų 
yra tai jūsų garancija gero pasisekimo muzikos srityje.

5048 S. Western Avė, Chicago, III.
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PITTSBURGH IR APYLINKĖSE GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
Švenčia 40 mėty 
kunigystės sukaktį

Kibysų kaime, L’škevos 
parapijoje, Seinų apskrity
je, lapkričio 11 d. 1874 m., 
gimė kūdikėlis Povilui ir An 
taninai Vaišnorams, Ta 
Dievo palaima jau nebuvc 
naujenybė pamaldiems Vaiki 
norų namams, tačiau, kiek
viena nauja tokiu palaima 
nešė jiems naujo džiaugsmo 
— tėvams, kad nauja gyvy
bė, naujas darbininkas pri
buvo į jų namus, gi broliam? 
bei sesutėms, kad bus krikš 
lynos ir naujasis broliukai 
parneš jiems daug malonu 
mo. A, kad būtų jie galėjf 
praskleisti ateities pusią 
pius, ir ten pasiskaityti nau 
30 sūnaus bei brolio gyve 
nimą už 28 metų, ju džiaug' 
mas būtų buvęs tikrai beri
bis.

Krikšte naujasis kūdikė
lis gavo vardą Jonas, kurs, 
rodos, lemte lėmė, kad šis 
Jonas bus geru pirmojo Kris 
taus skelbėjo ir krikštytojo 
Jono, pasekėjas.

Pirmtakūnas Jonas, dar 
būdamas jaunas skiriasi si 
savo tėvais ir apsigyvena 
pajordanėje, skelbti atgailą 
ir nurodyti Kristų. Va’kš- 
norų Jonas, aštuonioliktus 
metus beeidamas skiriasi 
ne tik su savo tėvais ir savo 
tėviške, bet net ir su savo 
tėvyne, ir keliauja į visai 
svetimą šalį, ieškoti sau lai
mes tarp svetimųjų su sve- nės džiaugėsi susilaukę nau

jo dvasiškio savo tarpe. Ten 
kunigas Jonas pradeda 3kelb 
ti Kristų, Jo mokslą ir krikš-

tima kalba.
Pribūna Jonelis j Ameri

ką, į Pittsburgą, tą pasau
lyje pagarsėjusį, plieno mies 
tą. Būdamas, pat i pamaldus, 
jis glaudėsi prie bažnyčios, 
(tuomet dar tik lenkų), ku
rios klebonas pastebėjęs ne
paprastą jcuno vyruko d?e- nigui darbuotis South S;de,
votumą, klusnume ir kuk
lumą, pakalbina jį stoti į
kolegiją ir siekti kunigyu- dar vėliau į Roscoe, Pa., gi 
tės luomo. Padrąsintas, Jo- nuo rugpiūčio 26 d. 1905 m. 
r.elis įstoja į lenk 1 seinina pradeda eiti klebono pare'-
ii jos gimnaziją Detroit, Mi
chigan. (Čia būvi privers
tas įstoti, kaip daugelis ki
tų. mūsų jaunų lietuvių a 
teivių, iš priežasties stokos 
anglų kalbos žinojimo)

Iš to kas buvo pasakyta 
apie Jonelio dievotumą, kkia-
numą, ir kuklumą, kai kas jyje aprašyti. Užtenka pa
gali pamanyti, kad jis buvo sakyti, kad tos pirmosios, 
“mūkelė”. Suvisai ne, kaip Į jaunuolio puikios ypatybės, 
South Side gyvenanti ame-, dievotumas, klusnumas ir 
rikonukai gerai patyrė. kuklumas gyvai reiškėsi jo 

Gimnazijon įstojęs, jaunas kunigystėje, ir tebesireiškia 
ateivis lietuvukas, nustebi- ir dabar. Taip tautinėje, ko.'p 
no netik k".tus ten besimo- ir dvasinėje dirvoje, kunigas 
kančius lietuvius, bet Ame- Jonas dėjo visas savo pas- 
rikoje gimusius lenkučius tangas ir kuo uoliausią pa

FACTS YOU NEVER KNEW!J!
f\*ONG CUCCtMCV U$£0 AT CHFFtRfgr PERtOOS WERE
Ličiam saeus,cowrv smėlis SArr.eicf.Tf a.datfs, 
IVORY,BRASSMRE,IEATMER,POOCEIA1N ANP GlASS

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flnvor 
alv/nys makes a hit.

MlLUONg AMUI—Mindė Whip does work toonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Mindė Whip is 
by far America's favorite sale d dressing.

By Bob Dart

Newipip»> fnturM Ine

savo sporto, ypatingai “base 
bąli” pamėgimu.

Kaip Jonelis užlaikė ir į- 
nešė į savo kunigystės gy
venimą dievotumo, klusnu
mo ir kuklumo dorybes, taip 
tas naujas, “base bąli” spor
to pamėgimas užsiliko ik’ 
šiai dienai Atitrūkęs nuo
savo kuniginių pareigų, kr 
nigas Vaikšnora nesykį tiru 
kė į profesionalų baseboli 
ninku lauką — Forbes Fie1zJ 
— įsikalbinęs ten net ir 
tą draugą, kurs gal net ”**'* 
ko apie tą Amerikos ža^ 
mę nenusimanė. Dabar, k a " 
nelaimingoji liga neleidžia 
jam nuvažiuoti pasižiūrėt’ 
to žaidimo, žaismei prasidė 
jus, jis atsuka radiušą ir 
klausosi kaip tie Pittsburgo 
“Pirates” lošia, -ir deja 
tam, kurs radiušą uždarytų 
žaismei nepasibaigus.

Užbaigus gimnazijos moks 
lą, gimnazistas Jonelis sto
ja į šv. Vincento seminari
ją, esančią Latrobe, Pa., kur 
filosofiją ir teologiją baigęs, 
priėmė kunigystės sakramen 
tą birželio 6 d. 1902 m. Di
dis buvo jo brolių, Pittsbur- 
ge gyvenančių džiaugsmas, 
susilaukus savo brolio Jono, 
pirmo kunigiško palaimini
mo. Be abejo, kad tas jų 
džaugsmas siekė net ir į 
užjūrį — tėvynėje pasiliku
sius šeimos narius, ir juos 
dvasioje dideliai džiugino.

Po primicijų, jaunasis ku 
nigas skiriamas vikaru į Šv. 
Kazimiero parapiją, kur žmo

lyti, ir prie to dar dalinti 
kitus sakramentus, ir kaip 
šv. Povilas sako, būti “visa
visiems

Neilgai tenka naujam ku-

nes kiek vėliau, jis pasiun
čiamas į Ellsvvorth, Pa., o

gas Šv. Vincento parapijoje 
Pittsburge, Espleno dalyje, 
kur ir iki šiai dienai gar
bingai klebonauja, visų ger
biamas ir mylimas.

Visą gerb. Jubiliato dar
buotę ir gyvenimą būtų sun
ku tokiame trumpame rašte

T

“Well, it can’t be good news every day! If it makes you so blue 
why don’t you go and buy another U. S. War BondT That alwayg 
•eems to helo.”

sišventimą. Jo pasitarnavi- 
mas savo žmonėms visuo 
met davė puikių vaisių. Tr 
meilė, kuria jis dirbo tar 
Šv. Vincento parapijiečių, 
su laiku, buvo ir didelių ir 
mažų jaučiama, ir visus taip 
uždegė, kad tarp visų žydi 
sutarimas ir sugyvenimas ir 
neša gražius vaisius. Ir tas 
gražus darbas ir toliau tę
siamas, tik deja, kad toji 
nelemtoji liga yra pakirtu
si gerb. Jubiliato spėkas; ne
leidžia jam taip pilnai toliau 
vykinti jo norus ir sumany
mus. Geri parapijonai, tą 
matydami ir įvertindami, 
per savo komiteto narius, 
nutarė nors bent mažu bū
du atsilyginti, apvaikščio
jant jo keturiasdešimt metų 
kunigystės sukaktuves ir sy
kiu pasveikinti savo gerb. 
Kleboną varduvių proga. 
Taigi, sekmadienį, birželio 
21 d. įvyks dvi puotos — 
viena, dvasinė puota., iškil
mingos sumos metu, kuomet 
eis visi jo dvasiniai vaikai, 
seni ir jauni, prie Dievo sta
lo, priimti komuniją, jo var
dan prašyti pas gyvybės ir 
sveikatos Davėją, sveikatos 
ir ilgiausių metų savo myli
mam dvasios tėvui, — ant
ri, vakare, vieša pagerbimo 
puota, parapijos mokyklos 
svetainėje. Prie to dar, prieš 
iškilmingą vakarienę, mo
kyklos vaikučiai programė
lių pagerbs ir pasveikins sa 
vo brangų Tėvą.

Ilgiausių metų mylimas 
Dvasios Vade. Telaimina Tv 

1 ve Aukščiausias, Kurio iš
tikimas tarnas buvai per 
tiek daug metų. Tegrąžiną 
Jis tau sveikatą, kad vėl su 
stiprėjęs galėtumei Jam ir 
toliau ištikimai tarnauti ir 
darbuotis savo žmonių la

D B A t G A S

bui, ir linksmai sulaukti 
auksinio savo kunigystės ap- 
vaikščiojimo mūsų tarpe.

Tokiais jausmais kupini, 
tavo žmonės, Brangus Vade, 
uoliai melsis prie Gerojo 
Dievo šį ateinantį sekmad e- 
nį. Tave gerbiąs

Įsteigtas lietuvių 
bankas

Fhila., Pa. — Malonu pa
žymėti faktą, kad ir baisaus 
karo metu Philadelphija lie
tuviai gražiai progresuoja. 
Šiomis dienomis atidarytas 
lietuvių bankas, vardu Li
berty Federal Savings and 
Loan Association, pačiame 
vidurmiestyje, ir labai pa
rankioje vietoje, 204 N. 
Broad St. Bankas yra. apsi
draudęs federalėj valdžioj, 
kaip ir kiti bankai. Po pilna 
federalės valdžios priežiūra. 
Taip, kad žmonių sudėti pi
nigai į banką būtų pilnai 
apsaugoti ir neštų nuošim
čius. Banko iškilmingas a- 
tidarymas įvyko gegužės 25 
d. Šis lietuvių bankas išsi
vystė iš buvusio The First 
Lithuanian Building and 
Loan Association of Phila- 
delphia, kuris suvirš 40 me
tų Philadelphijos lietuvių 
pinigus saugiai taupė ir juos 
skolino nuosavų namų pir
kėjams. Todėl ir naiujam lie
tuvių bankui linkėtina ge 
riausio pasisekimo ir prog
reso.

šia proga reikia pažymė
ti, kad naujo lietuvių ban
ko vyriausiu finansinių rei
kalų vedėju yra C. S. Che- 
ledinas, daug metų buvęs 
The First Lithuanian Buld- 
ing and Loan Assoc. sek re 
torius.

Apsivedė
Petronėlė ir Stanislovas 

Atkočiai mūsų kolonijos se
ni gyventojai iškėlė dideles 
vestuves savo dukrai Elenu- 
tei, kuri ištekėjo už Stepono 
Baltikauskio iš Chicagos.

šliūbas buvo birželio 6 d. 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje su šv. Mišiomis, ku
rių metu choras gražiai gie
dojo, o Vingiūtė labai jaus
mingai giedojo solo “Avė 
Maria”. Mišių metu ahu jau
nieji ir pirmoji pora sykiu 
priėmė šv. Komuniją. Šliūbą 
davė kleb. kun. J. Martis.

Elena buvo Šv. Kazimiero 
bažnyčios narė ir daugelį 
metų choro narė. Jai buvo 
jauku žengti baltu takeliu, 
išpuoštu gėlėmis, tos bažny
tėlės, kuriai tarnavo dauge
lį metų savo giedojimu.

Vestuvių puota įvyko Bra
zauskų name. Elena ir Ste
ponas Baltikauskai abu po
puliarūs, todėl į vestuves at
silankė be giminių daug ir 
draugų, svečių. Buvo parvy
kęs iš kariuomenės ir jau
nosios brolis Joseph.

Jaunieji apsigyvens Gary- 
je. Korespondentas linki 
daug laimės ir pasisekimo 
jų gyvenime.
Mirė

Birželio 8 dieną palaido
jome dar vieną lietuvę — 
Oną Petkienę. Velionė pali 
ko vyrą ir tris augusius sū

Žinios iš Hartford, 
Connecticu*

LaSalette kolegijos virši
ninkas kun. dr. Pijus Lut- 
kus buvo pagerbtas kolegi
jos studentų, savo metraštį 
pavedė jo garbei.

Gavome kortelę nuo An
tano Pugzlio. Jis yra Fort 
Bennett, Ga. Yra Studentą’ 
Training Regimente. Tikisi 
išlaikyti kvotimus ir tapti 
leitenantu liepos 17 d. Pas
kui parvažiuos namo. Jo tė
vai gyvena E&st Hartford.

Buvo parvažiavę trumpam 
laikui Alfonsas Smitkus, Ed
vardas Maslauskas ir keli 
lietuviai kareiviai. Visi at
rodo, kad Dėdė Šamas ge
rai užlaiko mūsų vaikinus.

Mokyklos studentų beno ir 
orkestro koncertas' huvo va
dovystėj Wilder Goodale. 
žmonių atsilankė gražus bū
relis, bet galėjo būti dau
giau. Vaikučiai tikrai gra
žiai atliko koncertą.

nus, kurių vienas tarnauja 
kariuomenėje. Į motinos lai
dotuves buvo parvykęs lėk
tuvu, nes labai toli buvo iš
siųstas. Velionė buvo narė 
šv. Kazimiero parapijos. Pr' 
klausė prie vietos draugijų 
Todėl gražiai ir katalikiška’’ 
palaidota. Jos karstą gaubė 
galybes gėlių vainikų ir ne
vystančių vainikų — šv. Mi
šių.

Palaidota Kalvarijos ka
puose.

Mokyklos užbaigimas
Šįmet mūsų mokyklą bai 

gė 8 vaikučiai: 5 mergaitės 
ir 3 bernaičiai. Ta proga 
praeitą sekmadienį sesutės 
surengė gražią programą, 
kuri susidėjo iš įvairių šo
kių, drilių ir dainų. Vaiku
čiai labai puikiai viską at
liko lietuvių ir anglų kalba.

Ištikrųjų, kol mūsų mo
kyklose girdėsime lietuvišką 
žodį ir dainą, tol jausimės 
esą gyvais lietuviais. Bet 
kaip tik nutils mūsų mokyk
lose gražioji lietuvių daina 
ir žodžiai, vargas mums...

Dėl to didelė garbė pri
klauso sesutėms mokyto
joms Kazimierietėms už jų 
rūpestingą programos suruc 
Šimą ir lietuvybės palaiky
mą.

Žemesnių skyrių vaiku
čiams mokslas baigiasi tik 
šią savaitę ir prasideda a- 
tostogos.

Korespondentas

Vis daugiau iš jaunimo 
apsiveda mūsų parapijoje. 
Linkime jiems linksmo gy
venimo ir nepamiršti save 
lietuviškos parapijos.

Litfcn to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

7Mtarl>c a Program ai

TUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Satarday, 1 ta 2 P.M. 
STATION WHIP

If you suffer rfistress from

•>» FEMALE 
WEAKNESS

Lydla Plnkham s Compound ls 
one medicina you can buy today— 
made etpectally )or women-to re- 
lleve monthly paln and its tlred 
nervous feellngs due to this cause. 
And ln such a senaible wayl Wlth 
nature's own beneflcial roots and 
herbe. No harmful opiates.

Taken regularly — thruout the 
month-Plnkham’s Compound 
helps bulld up reslstance agalnst 
such symptoms. Pollovr label dlrec- 
tlons. Worth tryingl

WWeh Makes You Mae, Cranky 
NCRVOUS-

At cuch tlmes if youTe troubled 
by erampe, headache, backache. a 
bloated feellng, nervousnesa-d la
tras* of “frregularltles”-due to 
functional monthly dlsturbances— 
try Lydla E. Plnkhams Vegetable 
Compound! It's helped thoutandt 
upon thoutandt of women and giria 
to go “smlllng thru” such "dlfflcult

^days"

Ketvirtadienis, biri 18, 1942

Ieškomi asmenys
(Sąrašas Nr. 124)

Asmenys, kurių vardai 
čia seka, yra Lietuvos Kon
sulato Chicagoje ieškomi:

1. Adomonis Konstantas. 
Gyvenąs Chicagos apylinkėj.

2. Babilius Antanas. Savo 
laiku gyvenęs St. Paul, Min
nesota, apylinkėj. Vėliau gy
veno Mllwaukee, Wis.

3. čižauskas Juozas. Apie 
40 metų amžiaus. Buvo pri
vatus šoferis ir elevator o- 
penatorius CĮJricagoje. Jam 
priklauso apdraudos pinigų.

4. Klevas Pranciškus. Gy
veno adresu 1810 S. Jeffer- 
son St., Chicago. Taipgi ži
nomas kaipo Frank Kleiva 
ar Levas.

5. Lipinskas Vincas. Kilęs 
iš Marijampolės apylinkės. 
Gyveno adresu 14 Hobart 
St., Passaic, New Jersey, vė
liau Newark, N. J.

6. Veželis Andrius. Savo 
laiku gyvenęs Lowell ir 
Worcester, Mass. Dirbo an
glių kasyklose.

Aukščiau suminėti ieško
mieji asmenys arba tie, ku
rie turite žinių apie juos, 
prašomi tuojau atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas 
30 North La Šalie St. 
Chicago, Illinois.

PLATINKI?' “DRAUGĄ’

Nervous? Shaky?
No Pep?

SVAIGINANČIŲ GfiRYMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus 
nerviSkumo, dr bulio, nemigos, 
skausmo ar silpnumo koiu (neu- 
rit s ar rheumatizmo), tankiai vi
dų lai užkietėja ar perdaug ’iuos- 
nQs, Širdies skausmus. Vartotojas 
ir aankiai gali p-adėti negirdėtus 
balsus girdeli, jsi aidinti nebūtus 
da ktus ar kalbėti su stvimi. 
VI-MIN pagelbsti apga ėti ma's- 
tlngumo trūkumą nuo ko svaiga
lų vartotojai tanki 1 kenčia. Tai 
yra tas trūkumas kuris pr'veda 
pr e kenkimo rervų. vidurių, skil
vio Ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas Ir rekomenduojamas Šimtų. 
VI-MIN nėra nuodingas ir nepri
veda prie blogo Jpr t’mo. Pamė
ginkite ir “pastokiae ant savo ko
jų” greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti Ir 
p«r paštą. pr's’unčlant pinigus, 

arba C. O. D.
Bonkutė su 60 Vr-MIN kapsllių 

kainuoja >2.00
Bonkutė su 110 VI-MIN kapsulių 

ka'nuoja 23. 0.
Parsduoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARMACY

•03 W. «3 rt St-eet, Tel. ENG. AS15 
CHICAGO. ILL.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
HERALD-AMERICAN DĖKOJA "DRAUGO” 
REDAKCIJAI
Dear Mr. Simutis:

In behalf of Mr. William 
Randolph Hearst, publisher; 
Mr. Lou Shainmark, manag- 
ing editor, and The Herald- 
American, I wish to thank 
you sincerely for your va
luable assistance in produc- 
ing the gala United Nations 
Day patriotic spectacle in 
Soldier Field yesterday.

One hundred thirty thous
and FREE Chicagoans turn
ed out in a spontaneous 
burst of patriotism to pay 
tribute to General Douglas 
MacArthur, and to reaffirm 
their allegiance to their 
country and their flag.

No Hitler drove them to 
♦ Soldier Field! N o n e Was

there because of “persua 
sion” or threats of loss of 
jobs. There was no Goebbels 
whiplash driving this De- 
mocratic multitude to the 
greatest f esti vai of Ameri - 
canism in Chicago’s history.

It was a resolute, a tri- 
umphant, a completely ccn- 
fident FREE citizenry that 
filled every seat — every

Gražus mokslo metų 
baigimas; 11 mergaičių 
lankys Sv. Kazimiero 
akademiją

Bridgeport. — Birželio 14 
d. Šv. Jurgio parapijos sve, 
tainėj įvyko mokyklos už
baigimas. Mokyklą baigė 28 
berniukai ir mergaitės.

Programa perstatė paverg 
tą Lietuvą. Prof. A. Pečiui 
vadovaujant, orkestras gro
jo patriotinius kūrinius. Pro
gramą vedė kun. S. Gaučius.

Loreta Jonaitis už moks
le atsižymėjimą gavo vienų 
metų. stipendiją į šv. Kazi
miero akademiją.

Atsisveikinimo kalbą pa
sakė Marijona Balanda. Iš 
jos kalbos buvo aišku, kad 
šiai klasei buvo malonu mo
kytis prieglobsty nuoširdžių 
mūs kunigų ir seserų. Dar 
ir kita priežastis įrodo, kad 
ši klasė tikrai pamilo savo 
mokytojas Šv. Kazimiero se
seris. Nes iš 15 baigusių 
mergaičių, 11 jų jau užsire
gistravę ateinančiais meta's 
lankyti Šv. Kazimiero aka
demiją. Kitoms ten lankyti 
mokyklą aplinkybės nelei
džia.

Prel. M. L. Krušas išdali
no diplomus. Visiems links
mai atsisveikinus išsiskirs
tyta. Raporteris

inch of standing room — 
in the great stadium and 
raised its thunderous voice 
in a hymn for Victory.

Thank you again for your 
valuable help and whole- 
hearted cooperation in or- 
ganizing the program and 
arranging the details for 
this colossal spectacle of 
Democracy and Freedom.

Sincerely yours,
Robey Parks

Chicaga svarbus mies
tas, kuris turi pasiruoš
ti prieš oro puolimus

Pastaruoju laiku smarkiai 
susirūpinti, kad Chicaga bū 
tų gerai apsaugota ir sus
tiprinta nuo priešo oro puo
limų. Todėl bus pagamintas 
žmonėms dujakaukės ir ki
tos priemones apsisaugoji
mui nuo priešo puolimų iš 
oro.

Gal kai kam atrodo, kad 
Chicagai negręsia joks pavo 
jus, tai klysta, nes priešui 
nėra jau taip sunku pasiek
ti Chicagą iš Aleutian saly
no. Žinoma, Chicaga nėra 
tokioj pozicijoje, kaip Los 
Angeles, San Diego, Nevv 
York ar kitas uostas, bet 
Chicaga skaitoma tokiu mie 
stu, kuris turi gerai pasiruo 
šti nuo priešo puolimų iš
oro.

Dabar yra 105,668
Kainų administracija 

(OPA) praneša, kad gegu
žės m. 8 dieną buvo fabri
kuose, sandeliuose ir krautu 
vėse 105,668 baisiklai (bi- 
cycles). Dėl karo pramonės 
baisiklų gamyba sumažinta. 
Sakoma, kad laike mėnesio 
bus racinalizuotas basiklų 
pardavimas. Pirmenybę 
gaus baisiklus tie, kurie dir 
ba karo pramonėje.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Išvužlojame 
+ iw» vi-#

Chicago.

REMKITE 
SENĄ 

LIETI VIŲ 
DRAUdĄ.

Jf. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Tidefonas: BOCLEVAIUJ 0014

I DABA D Pabrinkti ir Prisipirkti
LxA\D/AI\ Geresnės Rūšies Anglis 

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOI, KAINOS NEI'AKILŲ IR KOL /Ų PAR GALIMA GAUTU 

GeremUM RūAles Anglys Gaunamos Tik Iš Tolimesnių Valstijų. 
(Valdžios patarimai angllninkams nurodo, kad trumpoj ateityj, kar’ls pro
dukcijos dfilel, geizkellų tranzitus bus žymint sumažintos namų reikalam*)

PIUPILDYKIT SAVO NAS D EI J i S Ik SEKANČIO PASIRINKIMO:
7V" —X. WEST VIRGINIA Piaahinttas M'ne Run, K d«Q Cfl

I* 4 A gerų mainų, daug dulkių Minta. Perkant 6 tĮ)O«0U
Į ,tonua ari* daugiau, už tnaų ...............................

Smulkesni yra daug plge-nl.
RIACK BAND Lt’MP anglys, ui * $10.50
KOPPERS COMK (KOKSAI), ui sic- CIO QC 

\ ną ton*.................................................. ...................................

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

Smagus buvo piknikas Gabi lietuvaitėPASTEBI JAPONŲ 
LAIVYNU

Karys Jewel Reid, 28 m., 
Paducah, Ky., kuris pastebi 
japonų invazijos laivyną ir 
po pastebėjimo praneša A- 
merikos karo vadovybei ir 
Amerikos jėgos laimėjo Mid- 
way Island mūšį.

Sibiro lietuviai tarp 
savęs gali susižinoti

šiomis dienomis iš Sibiro 
į Chicagą atėjo laiškų ir te
legramų, kur prašoma pra
nešti giminėms, kad jie gy
vi, paduoda savo adresą. Iš 
visko matyti, kad Sibiran iš
tremti lietuviai turi galimy
bės laiškais ar kitaip susi
siekti. Jei vienam pavyksta 
užmegsti ryšį su amerikie
čiais, tai tą adresą kartais 
persiunčia į kitą stovyklą ir 
per šį paieško kiti savo gi
minių. Tačiau kolkas laiškai 
ir telegramą »*iš Sibįrp . re? 
tai teateina.

Aldona Endziulaitytė te
legrama pranešė iš Sibiro 
kad ji, o taip pat ir jos mo
tina yra gyvos.

Aukštus mokslus ėjusi lie
tuvė bolševikų nugabenta 
prie kiaulių. Kamilija Vak 
kevičienė, žmona inžin. Henr. 
Vaitkevičiaus ( baigusio 
mokslus Čekoslovakijoje) at
rašė iš Sibiro laišką vienam 
savo pažįstamam į Čikagą.

Bridgeport. — Birželio 14 
d. Liepos darže įvyko 11-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
organizacijos piknikas. Dar
žas buvo paimtas pereitą 
metą. Kitaip piknikas tą die
ną būtų neįvykęs, nes mies
te buvo didelis apvaikščio- 
jimas.

Diena nors pasitaikė pik- 
nkui vėsi, bet dalyvavo 
daug svečių ir visiems buvo 
labai linksma. Ypatingai biz 
nieriui F. Woiaat. Jis sako 
pasimatęs su savo draugais 
demokratais ir smagiai pra
leidęs laiką. 15 Wardo lyde
ris Floyd Dowiat atvažiavo 
“in masse”. Buvo daug ir 
kitų svečių.

Dovanos buvo duotos ir 
išleistos laimėjimui sekan
čių įstaigų ir biznierių: Cen
tral District Furniture Co. 
Frank Woidat, Milton Gent’s 
Furniture Store, Rose Petal 
Beauty Shoppe, Charles Gold 
man, Thomas Kunsevičius, 
Bridgeport Hardware Store 
ir Auburn Gas Station.

Korespondentas

Laiškas išsiųstas š. m. ko
vo 14 dieną, o gautas bir
želio 8 dieną. Praneša, kad 
vyras yra atskirtas nuo jos. 
Iš paduodamo adreso ma
tyti, kad ji — moteris su 
aukštuoju išsilavinimu — 
apgyvendinta bolševikų val
diškoj kiaulių farmoj. Vie
nas jos jaunametis sūnus, 
moksleivis dirba toje far
moje, o kitas — mažas sū 
nelis ligoninėje, sunkiai ser
ga

Tame pa( 'kolchoze yra ib 
Algirdas Stankūnas.

Bridgeport. — Bridgepor
to lietuviai džiaugiasi, kad 
Betty Bertcher, 3222 S. Wal- 
lace St., pasekė motinėlės 
pėdomis.

Prieš 20 metų Helen Bert
cher baigė Limbloom High 
School ir gavo stipendiją 
Chicagos universitetan. Pas
taromis dienomis Elenos du
krelė Betty baigė šv. Kazi
miero akademiją ir už pasi
žymėjimą moksle gavo sti
pendiją į Xavier’s College.

Ši mergaitė dar tik 15 me
tų. Visi mes džiaugiamės, 
didžiuojamės ir stebimės iš 
jos gabumų.

Ji yra darbšti kaip bitu
tė. Dėl to linkime tokiai pa
silikti ant visados. Jos no
ras palikti chemiste. Mūsų 
noras yra, kad ji pralenktų 
net Madame Curier.

Korespondentas

Kovojama su gazolino 
bootlegeriais

Kai kurios gazolino sto
tys Rytuose nesilaiko nus
tatytos tvarkos dėl gazolino 
pardavimo, jos parduoda 
daugiau gazolino, negu turi 
teises ir nepaima kuponų iš 
pirkėjo. Todėl 14 gazolino 
stočių Philadelphia ir Nevv 
York nuo 15 iki 30 dienų vi 
sai negaus gazolino, nebus 
joms pristatoma, žodžiu, 
griežtai kovojama Rytuose 
su gazolino spekuliacija.

Taupykite padangas, Budriko programa
nes be 1945 metu 
negausite

Senatorius Harry S. Tru- 
man, specialės senato ko
misijos investigavimui naci
onalinės apsaugos progra
mos pirmininkas, pareiškė, 
kad automobilistai neturi 
turėti vilties įs:gyti naujas 
padangas iki 1945 metų.

Senatorius Harry S. Tru- 
man pastebėjo, kad apie tris 
metus užtruks, kol sinteti
nės gumos gamyba pakils 
iki tokio laipsnio, kad gali
ama būtų patenkinti milita- 
rinius ir svarbiausius civli- 
nių gyventojų pageidavi
mus.

Kas tikrai mandagus, ir 
išlavintas, tas toks bus ne 
tik kitų akyse, bet ir tada, 
kada jo niekas nematys.

(Dr. Tihamer Toth)

šį vakarę iš WHFC
Dainuoja Benderis ir 
Brazis

Kaip kas ketvirtadienį, 
taip ir šį vakarą nepamirš
kite pasiklausyti puikios ra
dio programos iš Cicero sto
ties WHFC. 1450 kil. nuo 

į 7 iki 8 vai. Šį vakarą su 
ypatinga: gražiomis daino
mis išgirsite du žymius dai
nininkus: tenorą Benderį ir 
baritoną Brazį. O kam nėra 
malonu jų dainavimu gėrė
tis. Taipgi bus įvairių žinių 
ir puikūs muzikaliai nume
riai. Šias programas leidžia 

Į 13 metų be sustojimo Juozo 
Budriko radio ir rakandų 
krautuvės Chicagoje 3241 ir 
3409 S. Halsted St. Pasiklau- 
sykit. T.

CONRAD
Fotografas •

Studija Įrongta pli 
ja os rūftleA su mo 
dernlSkon.ls užlai 
domia Ir Hollywoo< 
žvleeorabi. Darbai 
Oarantuotaa.

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - ENOlmrood 8888 

Hm.: < ENGtoreood 8848

JŪS ESATE KVIECLAMI ATSI
LANKYTI i vrsr gpFrTALj 

VASAROS IŠPARDAVIMĄ
SEKANČIŲ MUZIKOS 

INSTRUMENTŲ
X * K

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, “Tunable Tom Toms" pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdiniai “Cynibols” ir 
“Cymbol Holders" kur tik reika
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais” 
benams ir orkestroms, Trūbos, 
Clarinetai. Saxaphonal, Trombo
nai "Standard" ISdirbysčių, Smul- 
kos. Cellos, Strūninlai Basai, Gui- 
tarai, Banjos, stūnai, ir "cases", 
"mouth pleces”, "mute reeds", ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimai smulkoms smičių Ir 
“cases”. Pataisome ir atnaujina
me visokių Udlrbysčių phonogra- 
fus ar jųjų dalis.

A. B.O. DRUMMERS SERVICE 
914 MlUnvell Street, (lilcftgo

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

•F

j

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

n A R A D Yr> Laikas Pirkti Pirmos RūšiesLx/ADzAl\ Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.
PIRM PIRKIMO

Atvyk J mūsų Jardą ir apžiūrėk ata
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ—M1LL-

. WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažų, porčių, vlš- 
kų, skiepų Ir fiatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėt konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St. * Tel. VICtory 1272

rms
Via BANK’S UJVSAFH/
Invest ųour moneų in United State? 

WARS« BONOS AND STAMPS!

Susirinkim?:
Marųuette Park. — Lietu

vių Demokratų Klūbas 15 
Wardo laikys mėnesinį su
sirinkimą birželio 18 d. pa
rap jos svetainėj 7:30 vai.

i 4VbLK STLUi
1945-VVtfst >5* Sfeet

modernA/Jt
COMP1.ETF
ADVaĮ<CFD PHOTOCKAPHY^E 

U>WBSK POS8IBLE 
PHONK LAFAYETTE XS1S

/3*

i

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovės.

Nationally advertised items.

AUEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

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

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS?

Dėl geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie

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

“HEALTH SHOES.” Paduš- 
kaitės dėl Kornų, Callouses 
ir Bunions.

BATU Pailgini,nss 20c
ar paplatinimas 

189 NO. LA SALLE ST.

s

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE _ (į 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR V’

APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI.

IHARGUTI<r
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlenlntėlia ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! - 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

sv

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI •

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
Protection 
for vour 
Aovzstod.

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI ! ~
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3l/2%- Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE JSTAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo PatarnaUmo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Moteris, Sec'y. 3238 SO. HALSTED ST.



n p a r n a s Ketvirtadienis, biri. 18, 1942

ŠVENTO KRYŽIAUS PARAP. - TOVVN OF LAKE
Sekmad., Birž.-June 21, 1942
Prasidės paprastu laiku ir tęsis vėlumon DIDELIS IR SMAGUS VYTAUTO DARŽE

(115th St. tarp Pulaski ir Cicero Av.).

PUBLIKĄ MALONIAI LINKSMINS LIETUVIŠKI IR AMERI
KONIŠKI ŠOKIAI, KURIEMS GROS ŠAUNI JAUNIMO MĖ
GIAMA — METRICK ORKESTRĄ Piknikas BUS VISOKIŲ LINKSMYBIŲ — ŽAIDIMŲ — ŠOKIŲ — SKA

NIŲ UŽKANDIŲ IR GERYMŲ, TAIP JOGEI VISI GALĖS 
SMAGIAI PRALEISTI DIENĄ.

Dovanoms: - $125.00 Karo Bondsais - 5 po $25.00 vertės Bondsai išlaimejimui
Nuoširdžiai kviečiame visus ir iš visur į šį nepaprastą ir įdomų pikniką — KUN. KLEBONAS A. M. LINKUS IR PARAPIJIEČIAI

Pašto karveliai karo tarnyboje
Didžiojo karo tarnyboje buvo 
2,600 karvelių

Kiek karo tarnyboje paš
to karveliai naudingi, gali
ma įsitikinti iš keleto že
miau dedamų pavyzdžių.

Didžiojo karo metu vo
kiečiams užėmus Prancūzi
jos teritorijos dalį, prancū
zų žvalgybos lėktuvai, pers
kridę frontą, išmesdavo su 
parašutėliu dėžę su karve
liais ir su nurodymais. Civi
liai gyventojai prancūzai ra
dę šią dėžę, suprasdavo ką 
reikia daryti. Vokiečiai, ži
noma, mirties bausme grasė 
už panašius dalykus, o kar
velius gaudyti laikė specia
liai tam tikslui dresiruotus 
sakalus.

1914 metų kovo pradžioje 
į Juodąją jūrą atsibastė ru
sų laivyno siaubas, vokie
čių kreiseris “Geben”. Vie
ną kartą budįs rusų mininin 
kas pastebėjo “Gebeno” ar
tėjimą link Sevastopolio, bet 
dėl menkutės k’iūtis radio 
aparate pranešti negalėjo. 
Čia išgelbėjo paimtas iš Se
vastopolio karo karvelyno 
karvelis, kuris laiku prane
šimą nunešė.

Trys metai kalėjimo 
už nešiojimą 
į karo tarnybą

Herold S. McGuire, 26 m. 
1432 Winoma avė., nuteis
tas trims metams į kalėji
mą, kad nepasirodė valdžios 
pareigūnams gavęs paliepi
mą stoti karo tarnybon.

Majoro Kelly 
žmona serga

Mrs. Edward J. Kelly, 
Chicagos majoro žmona, su
sirgo šalčiu ir sekmadienį 
atsigulė į Passavant ligoni
nę.

AND LOAN ASS"N. OF CHICAGO
Jastln Marklevdch, Pres. and Mgr.

4192 ARCHER AVENUE_______________ Tel. VIRGINIA 1141_______________________________

CHARTERKD AND SUPERVISED B Y U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Waahington, D. C.

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

Ne persenai, dar visiems 
gerai atmenamo žemės dre
bėjimo metu Japonijoje bu
vo nutrauktas su sostinė su 
sižinojimas, tik per pašto 
karvelius buvo palaikomas 
ryšys.

Visų jūrų Valstybių pa
kraščiai nusėti tinklu pašto 
karvelių stočių, kurių pas
kirtis — palaikyti ryšį su 
lavynu jūroje. Japonai 1939 
m. išbandė paleisti karve
lius iš povandenininio laivo 
jam esant po vandeniu. Spe- 
caliai padarytas dvigubas ci 
lindrinės formos įtaisas sus 
paustu oru išmetamas pa
viršiun, čia jis automatiš
kai atsidaro ir karveliai nūs 
krenda, kur paskirtis iš jų 
reikalauja.

Kartais kyla abejonė, ar 
nuskris karvelis 200, 300 ki 
lometrų (viena maila pusan 
tro kilometro) ir daugiau ki 
lometrų ar pajėgs ir tt. 
Šituo klausimu buvo susido
mėję Anglijos pašto karve
lių augintojai ir kariniai 
sluoksniai. Nedelsdami 1932 
m. padarė bandymus. Išvežė 
karvelius į kolonijas 5000 ki
lometrų atstumo ir paleido 
Po 27 dienų dalis karvelių 
sugrįžo į Angliją.

Nesenai teko kalbėtis su 
vienu karveliu augintoju, 
gyvenančiu netoli Rockford, 
III., jis pareiškė, kad jo au
ginami karveliai per 12 va
landų nuskrenda 600 mailų į 
į minutę 1445 pėdų.

Didžiajam kare karo tar
nyboje vokiečiai turėjo apie 
1,000,000 karvelių, anglai ir 
prancūzai apie 900,000, ru
sai apie 700,000 karvelių. 
Anglų spaudos žiniomis, šia 
me kare pašto karvelių ka
ro tarnyboje vaidmuo esąs 
nemažas, jų esą nemažiau, 
kaip didžiajame kare.

STANDARD FEDERAL SAVINGS

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
Taapyktt apsaugoto] Įstaigoj, kad užtikrinti savo ateltĮ. Apart ap> 
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/?% ir aukščiau

ADMIROLAS GRĮŽTA Į NAMUS

("Draur&ti" Acme teiepnoto)
Rear admiral Fredrick C. Sherman grįžta į namus San 

Diego, Calif., su šuriiu “Admiral Wags”, kuris buvo iš
gelbėtas iš degančio U. S. lėktuvnešio Lexingtpn, kuris 
buvo japonų subomborduotas Coral jūros mūšiuose.

Illinois valstijoj 
padidėjo bedarbių

Gegužės mėnesį Illinois 
valstijoje gavo 81,427 žmo
nės bedarbės pašalpą, o ba
landžio mėnesį pašalpos rei
kalavo tik 57,256 asmenys. 
Vadinasi, padidėjo bedarbių 
skaičius.

Bedarbių padidėjimo prie 
žastimi buvo toji, kad kai 
kurios dirbtuvės sustojo dir 
busios paprastus darbus ir 
rengiasi eiti į karo produkci 
ją. Kol dirbtuvės pertvarko
mos, darbininkai lieka be 
darbo.

Zuikiai puola daržus
Chicagos priemiesčiuose 

gyveną lietuviai nusiskund
žia, kad į jų daržus atbėga 
zuikiai ir gerokai nuėda dar 
žovių lapus.

Į laivyną jau
įstojo daugiau
4,103 chicagiečių

Iki liepos 4 d. Chicagoje 
bus vykdomas rekrutų va
jus į laivyną ir iki to laiko 
norima gauti 10,000 kandi
datų į laivyną. Birželio 16 
dieną jau buvo chicagiečių 
įstojusi į’ laivyną 4,103.

Daugiausia paskatino vy 
rus stoti į laivyną pereito 
sekmadienio didingos iškil
mės, kuriose buvo tiek gra
žaus patriotizmo.

*
Kasdien gausus būriai chi 

cagiečių stoja į laivyną, kad 
galėtų priešui suduoti mir
tiną smūgį ir žmogus galėtų 
turėti laisvą ir kultūringą 
gyvenimą.

Geso kaina bus suma
žinta po 4 mėnesių

Chicagiečiams teks dar 
palaukti kokius keturis me- 
nesis kol bus sumažinta ge
so kaina. Geso kainos suma 
žinimas turėjo įsigalioti bir 
želio 16 dieną. Bet Illinois 
komercijos komisija dar no 
ri ištirti, ar negalima būtų 
geso kainą daugiau suma
žinti, negu siūlo Peoples 
Gas Light ir Coke kompani 
ja-

Butų kainos gali būti sumažintos 
nuo liepos 15 dienos

Mažinant butų kainas bus prisilaikoma 
šių metų kovo 1 dienos kainų normos

Vyriausieji kainų admi
nistracijos pareigūnai pa
reiškė, kadangi namų savi
ninkai nesusitarė dėl butų 
nuomų su nuomininkais to
mis sąlygomis, kurios buvo 
nurodytas š. m. balandžio 1 
dieną, todėl valdžia pati į 
šį reikalą įsikišianti ir bu
sianti priversta nustatyti 
butų nuomas.

Kainų administracija 
(OPA) nustatydama būtų 
kainas pagrindu ims butų 
kainas tas, kokios buvo šių 
metų kovo 1 dieną.

Kainų administracija 
(OPA) Chicagoje siųs tyri
nėtoja, birželio 28 dieną, ku 
ris stengsis patirti kiek na 
mų savininkai laisvu noru 
susitarė su savo nuominin
kais dėl butų kainų.

Naujos butų kainos įsiga
lios nuo liepos mėn. 15 die
nos ir naujų kainų. butams 
įvedimas lies Chicago ir 
Cook, Lake ir Du Page kaun 
tęs. *

Žmona nori būti rašy
toja, o vyras liepia 
pardavinėti Iipsticks

Mrs. Maria Perlman, 35 m. 
susipažino su Robertu Koe- 
nigsberg, Vokietijoje ir apsi 
vedė. Po vedybų abu atvyko 
į Ameriką. Ir Mrs. M. Perl
man manė, kad ji galėsiant 
užsiimti rašytojos darbu, 
bet jos vyras Robert ją ver 
tė pardavinėti Iipsticks ir 
veidui pudrą. Todėl Mrs. M. 
Perlman nutarė skirtis nuo 
vyro Robert ir teisėjas jos 
norus patenkino ir dar pri
teisė $720, kad ji galėtų bai 
gti žurnalistikos kursą De 
Paul universitete.

1941 metais gimė 
2,550,000 kūdikių

1941 metais Jungtinių 
Amerikos Valstybėse gimė 
beveik 2,500,000 kūdikių; 
140,000 daugiau gimė perei
tais metais, negu 1940 me
tais.

Šiais metais giminų skai
čius numatomas dar dides
nis. Jungt. Amerikos Vals
tybių valdžia gyvai rūpina
si naujagimių sveikatingu
mu ir maisto priežiūra.

Jei kas nusilaikys naujai 
nustatytos butų kainų nor
mos, tai gali būti nubaustas 
$5,000 arba vieneriais me
tais kalėjimu arba abi baus
mės kartu.

Chicagoje pirks už 
$150,000 naujas 
sirenas

Chicagos finansinė Tary
ba užvakar paskyrė $150,000 
pirkti 43 sirenas, kurios bus 
pastatytos gaisro stotyse, 
jos pranešinės apie priešų 
lėktuvų pavojus. Šios sire
nos bus moderniškai įreng
tos, kad žmones jų balsus 
išgirstų pavojaus metu.

Taip pat civiliniam apsi
gynimui paskirta $2,925, už 
kuriuos bus nupirktos laz
dos ir įteiktos blokų kapito
nams, kuriomis pavojaus 
metų bus užgesinamos gazo 
lino lempos.

Laivynas miesto prašė, 
kad būtų pertaisyti kai ku
rie tiltai, kad lengviau lai
vais galima būtų pravažiuo
ti. Finansų Taryba pertaisy 
mui Kedzie avė. tiltui pas
kyrė $25,000.

Senatoriai liko nevalgę
Užvakar Washingtone lai 

kraštininkaų Capital darbi
ninkai, kongresmanai ir kiti 
liko nevalgę, nes sustreika
vo House restorano pada
vėjai.

Atėjo kongresmanai val
gyti, o kiti buvo įpusėję 
valgyti ir štai restorano par 
davėjai sustreikuoja ir išsi 
vaikšto kas sau.
House restorano padavėjai 

sustreikavo todėl, kad nori, 
kad jiems būtų mokomos to 
kios pat algos, kokios moka 
Senatorių restorano padavė
jams. House restorano pa
davėjai už dalinį darbą gau 
na mėnesiui $25, o už pilną 
— $42. Senato padavėjai už 
dalinį darbą mėnesiai gauna 
$40, o pilną — $65.

Gražumas be dorumo yra 
lyg g31ė be kvapo. (Prancū
zų patarlė).

X Rožė ” Mazeliauskienė 
žinoma Bridgeport veikėja, 
išvyko atostogų į Spring- 
field, III., pas savo gimines.

X Marcelė Alijošienė, 
10918 S. Vernon Avė., po 
sėkmingos operacijos šv. 
Kryžiaus ligoninėj vakar grį 
žo.namo. Operaciją darė dr.
S. Biežis.

X Kun. J. Prunskio laiš
kutis “Draugo” žinių redak
toriui: “Būk pasveikintas iš 
Boys Town (Nebr.) Esu su
žavėtas šia gražia įstaiga. 
Boy’sai gražiai dirba įvai
riose įstaigose. Mus apve
džiojo visur. Grįžęs parašy
siu daugiau.”

X Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. mokykla ir šį
met išleido nemažą klasę — 
48 bemiukus-mergaites. Kle
bonui išvykus atostogų, di
plomus įteikė kun. Stanke
vičius. Programa buvo ža- 
vėjanti.

X Kun. J. Dambrauskas, 
Aušros Vartų parap. klebo
nas, vakar išvyko į Hins- 
dale, III. Negrįš per aštuo
nias dienas. Kun. Dambraus
kas ves rekolekcijas Tėvų 
Marijonų seminarijoj kuni
gams, klierikams ir bro
liams.

X Kun. Antaną Martinkų, 
Dievo Apvaizdos par. klebo
ną, pasveikinti jo vardo die
nos proga praėjusį šeštadie
nį susirinko daug jo drau
gų kunigų, kurių tarpe bu
vo ir prof. Kazys Pakštas.

X Šv. Juozapo parapijos 
mokykla, nors jauniausia ir 
mažiausia, tačiau spalvingą 
surengė programą baigiant 
mokslo metus. Už tai ačiū 
seserims Kazimie rietėms ir 
varg. K. Gau b i ui. Kitais me
tais bus pirmoji mokyklos 
laida.

X Albertas Kupliauskas 
savo buvusiam muzikos mo
kytojui komp. A. Pociui pra
neša, kad birželio 19 d. (me
tais anksčiau) baigia Ame
rikos J. V. Jūrininkystės 
Akademiją (Navy Academy) 
Annapolis, Md. Į iškilmes 
važiuoja jo sesuo Morta ir 
tėvai, Kupliauskai seniau 
gyveno Chicagoj (Kupliaus
kas buvo žinomas namų sta
tybos kontraktorius). Da
bar turi didelį ūkį Dowi‘V 
gac, Mich.
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