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U. S. Vakarų pakrantes apsaugotos
Į laivus palaikėNACIAI ENGIA.

Naciai Lietuvoje taip i kaip į žuvis statinėj
spaudžia žmones, kad turi 
ūkininkas atiduoti paskuti
nį kąsnį.

Naciai ne tik paskutinį 
kąsnį duonos iš žmonių at
ima, bet taip pat žiauriai 
varžo kultūrinį gyvenimą. 
Taip mažai teduoda popie
riaus, kad laikraščių tiražas 
tegali būti Labai mažas, o 
žmonės labai nori skaityti 
ir šviestis. Taigi naciai iš 
lietuvių atima ne tik duoną, 
bet ir šviesą.

GYVAS PATRIOTIZMAS.

Su pereitu sekmadieniu 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių žmonėse dar labiau su
stiprėjo patriotinis entuzi
azmas ir aiškiau suprato 
pagoniškojo nacizmo ir ja
poniškojo imperializmo pa
vojus žmonijai, todėl visa 
Chicaga ir jos apylinkės 
šiandien dar labiau ir gy
viau aukojasi, kad laimėtų 
šį karą Amerika ir viešpa
tautų tikra laisvė ir taurus 
žmoniškumas.

PAREIGA IR DRAUSME.

Dabar gyvenam rimtus pakilę kovon, 
laikus, kada, kova vyksta 
tarp vergijos ir laisvės. Mes 
norime būti laisvės sūnūs,
todėl visas pastangas dėsi- par(JaVjm0 fakSUS 

me, kad laimėtų laisves ir r

Kongresas atmeta

demokratijos žmonės. Mums 
skaudu yra patirti, kad šiuo 
svarbiu momentu kai kas 
nesupranta atsak i n g u m o 
jausmo. Žiūrėk, Rytuose 
yra nustatyta gazolino kvo
tos, bet vis dėlto atsiranda 
žmonių, kurie bootlegeriau- 
ja su gazolinu. Jei mes no
rime prisidėti prie Ameri
kos laimėjimo šio baisaus 
karo, tai mes turime aukotis 
ne tik žodžiais, bet ir savo 
gyvenimu, šalia pasiaukoji
mo turi stovėti ir drausmin
gumas ir laikas jau išmokti 
savo smulkius reikalėlius ir

Gali ateiti laikas, kad at
siras kitas ginklas, kuris 
dar sėkmingiau priešą su- 

good times” pajungti vie-, plieks jūrose.
šiems tautos reikalams. Mū
sų brolių karių kraujas pra
lietas fronte šaukte šaukia: 
pasiaukojimo ir drausmės 
namie ir už namų. Mes savo 
brolių kraujo šauksmą gir
dime, todėl būsime pareigų 
ir drausmės žmonės.

LĖKTUVNEŠIŲ REIKŠME.

Iki šiol jūros kovose buvo 
teikiama didelė reikšmė ka
ro laivams, jie ir dabar savo 
reikšmės nenustojo. Bet pa
starieji įvykiai jūrose, kaip 
Coral, Midway ir Aleutians 
mūšiai parodė ir iškėlė oro 
jėgų (lėktuvų) nešėjų reikš
mę. Jungtinių Amerikos val
stybių jėgos laimėjo Coral, 
Midway ir Aleutians mū
šiuose dėl lėktuvnešių smar
kaus veikimo, todėl dabar
tiniu metu Amerika ir krei
pia ypatingesnį dėmesį.

LONDONAS, birž. 18. — 
Libijos tyrynuose Amerikos 
lakūnai turi bombonešių har 
zę. Dalis tų bombonešių aną 
dieną atakavo italų karo 
laivus Viduržemio jūroje. 
Grįžę iš tos ekspedicijos ame 
rikiečiai lakūnai pasakoja, 
kad jie 35 bombas pa
taikę, į du italų kovinius 
laivus. Sako, į laivus jie 
smogę kaip į žuvis statinėj. 
Italų laivai nesitikėjo tų 
orinių atakų. Po pirmųjų 
bombų jie susigriebė gintis, 
bet tas buvo veltus darbas.

Sąjungininkai apdaužė 
dvi japonu bazes

SAN FRANCISCO, Calif., 
birž. 18.—Iš Australijos per 
radiją pranešta, kad praeitą 
antradienį sąjungininkų la
kūnai smarkiai atakavo ja
ponų bazes Lae ir Salama- 
ua. Vienur ir kitur tūkstan
čiai bombų išmesta ir bazė
se dideli gaisrai sukelti. Nu
mušti trys japonų koviniai 
“zero” lėktuvai, kurie buvo

WASHINGTON, birž. 18. 
— Kongresas pagaliau nus
prendė nepripažinti genera
linių pardavimo taksų karo 
pajamų biliui, kuriuo nusta
tyta 8,700,000,000 dol. naujų 
taksų. Pardavimo taksams 
priešinosi pats prezidentas. 
Tad pajamų biliui trūksta 
apie du bilijonai dolerių. 
Kongresas turės pagalvoti, 
iš kokių šaltinių šią sumą 
gauti.

DVI POLITIKOS.

Kongreso žemesnieji rū
mai nusistatė ateinančiais 
fiskaliniais metais sumažin
ti ne kariškuose reikaluose 
$2,500,000,000 išlaidas (non- 
defense spending). Tai yra 
gera ir teisinga politika, 
nes reikia visas jėgas mobi
lizuoti priešo nugalėjimui.

Bet kai pažiūri Chicago 
ir Cook county šiuo reikalu, 
tai matai kitą vaizdą. Chi- 
cagoje 1942 m. mokesčių 
rata sieks šimtui $10.12 — 
reiškia pakils 23 procentais. 
Chicagoj nuosavybių ir as
meniniai mokesčiai 1942 m. 
bus didesni apie $4,450,000, 
negu buvo Į941 metais. Tek
tų ir čia eiti taupumo ir su
sispaudimo keliu, nes juk 
karas.

U. S. LĖKTUVAI VIDURŽEMIO JURŲ KOVOSE

I"Draugas" Acme telephoto»

Britų konvojai, kurie lydėjo laivus, vežančius įvairias karo reikmenis į Tobruką, bu
vo užpulti italų oro ir jūrų jėgų Viduržemio jūrose (1 ir 3). Kada kita italų laivyno da
lis skubėjo užpulti britų konvojus, tai amerikiečių ir britų lėktuvai iš Libijos bazės 
ją apdaužė (2), sugadino septynis italų laivus.

Maskva praneša, kad Sevastopolio 
garnizonas sėkmingai ginasi

MASKVA, birž. 18.—Ko
munistų partijos organas 
Pravda šiandie paduoda ži
nių iš karo fronto. Prane
šama, kad vokiečiai Sevas-1 
topolio tvirtovę atakuoja 
stačiai kareivių bangomis. 
Tačiau sovietų garnizono 
artilerija raižo tas vokiečių 
bangas ir priešas neįstengia 
pasistumti pirmyn.

Sako, vakar vokiečiai vie
nu žygiu tvirtovę susimetė 
atakuoti iš pietinio ir šiau
rinio šonų, vartodami sun
kiąją artileriją ir tankus.

Armijoje įvedama 24 
valandų laiko sistema

WASHINGTON, birž. 18. 
—Karo departamentas pas
kelbė, kad U. S. armijoje 
įvedama 24 valandų laikro
džių sistema vietpje A. M. 
ir P. M. 12 valandų. Karo 
laivynas seniau įvedė 24 va
landų laiko sistemą oficia
lioms depešoms ir rapor
tams. Kitos kariaujančios 
sąjunginės valstybės taip 
pat vartoja naują laiko sis
temą laikrodžiams.

Japonai sugavę 
olandų partizanų vadų

MELBOURNE, Australija, 
birž. 18. — Japonų kontro
liuojama Batavijos salos ra
dijo pranešė, kad ten japo
nai sugavę maj. generolą A. 
Pesman, olandų partizanų 
vadą.

Tas jiems nieko nepadėjo. 
Šiandien atakos atnaujintas 
ir kova visu pašėlimu vyk
sta- Vokiečiai turi milžiniš
kus nuostolius.

(Londonui iš Ankara, Tur 
kijos, pranešta, kad apie 
50,000 vokiečių žuvo atako
se prieš Sevastopolio tvirto
vę. O iš Stokholmo praneša, 
kad Amerikos bombonešiai 
sovietams padeda ginti Se
vastopolį. Londone sakoma, 
kad ten, amerikiečiai lakū
nai atidaro “antrąjį frontą” 
prieš nacius).

Sugadinti britų 
laivai Gibraltare

ii

LA LINEA, Ispanija, birž. 
18. — Iš Viduržemio jūros 
Gibnaltaran grįžo britų su
gadinti kovoje su italais 
laivai. Tarp sugadintų yra 
kovinis laivas Malaya, 31,- 
100 tonų, lėktuvnešiai Eagl.e 
(22,600 tonų) ir Argus ir 
vienas kruizeris. Mažesnieji 
karo laivai juos atlydėjo. 
Visi laivai bus taisomi. Krui 
zeris buvo pašlijęs į šoną ir 
kiti laivai jį įtempė į dokus. 
Laivai parvežė ir sužeistuo
sius jūrininkus.

8
Maskva.—Charkovo fron

te vokiečių veiksmai suma
žėjo po nepasisekimų pasi
stūmėti priekyn.

WASHINGTON. — Karo 
gamybos boardo personale 
numatomos svarbios atmai

nos.

Anglija tarnybon 
šauks draugingų 
sau šalių vyrus

LONDONAS, birž. 18. — 
Anglijos parlamentas svars
to fyriausybės sumanymą, 
kuriuo remiantis karo tar
nybon bus pašaukti draugin
gų Britanijai svetimų vals
tybių Anglijoje gyveną vy
rai.

Šis karo tarnybos suma
nymas pirmiausia palies bel
gus, čekus, olandus, grai
kus, norvegus, lenkus ir ju
goslavus. Jų visų būsią apie 
10,000 vyrų, nes kiti jau yra 
savanoriais tarnyboje, arba 
įimti į savo tautų armijas. 
Likusieji tų tautybių vyrai 
dirba Anglijos karo pramo
nėse. Pravedus įstatymą jie 
bus pašaukti karo tarnybon.

LONDONAS, birž. 18. — 
Britų autoritetai sveikina 
J. A. Valstybes, kad šios 
susimeta statyti daugiau 
lėktuvnešių vietoje kovinių 
jūros laivų.

LONDONAS. — Pranešta, 
kad ašies bombonešiai pra
dėję vartoti raketines bom
bas. Tas yra naujanybė.

BOGOTA, Colombia. — 
Pranešta, kad Colombia pa
krantėse U. S. karo laivai 
kovoja su ašies submarinais.

Berlynas.—Vokiečiai pra
neša, kad ties Sevastopoliu 
jie paėmę M. Gorki fortą ir 
prasiveržę arčiau prieplau
kos.

Mexlco City.—Meksikos 
lakūnai, kaip sužinota, At- 
lantiko pakrantėmis ieško 
ašies submarinų.

Tas atsiekta, kai paskutiniais laikais 
japonams užduoti smūgiai

Apie tai praneša karo sekretorius Stim
son; japonai turi didelius nuostolius

WASHINGTON, birž. 18. 
—Karo sekretorius Stimson 
šiandie pranešė, kad pasku
tiniais laikais japonams už
duoti smarkūs smūgiai Pa
cifike laikinai apsaugoja 
Amerikos vakarines pakran
tes ir japonų grasinimai da
bar jau ne tokie, kai kad 
pirmiau būta.

Anot sekretoriaus, japo
nų pastangos įsigalėti Alas- 
kos pakraščiais visiškai ne
pasisekė. Jiems pavyko ma
žą kariuomenės dalinį išlai
pinti tiktai vienoj akmenuo
toj Aleutian salų salaitėje,

Britų armijos dalis nuo Tobruko 
atsimetė j Egipto pasienį

CAIRO, Egiptas, birž. 18. 
—Žiniomis iš Libijos, britų 
armijos vienai daliai pavy
ko nuo Tobruko atsimesti į 
Egipto pasienį ir užimti 
naujas pozicijas. Kita, armi
jos dalis pasiliko ginti Tob-: 
rūką ir kovoja su priešu 
tose apylinkėse.

Nėra žinoma, ar ir liku
sioji britų armijos dalis 
bandys prasiskverbti Egipto

1,000 bombonešių kas naktį atakuoti 
Vokietiją karą užbaigtų rudenį

LONDONAS, birž. 18. — 
Oro vicemaršalas Arthur 
Travers Harris, kurs orga
nizavo tūkstančius britų lėk 
tuvų atakuoti Koelne ir Pa-

Pasikesintojai prieš 
von Papenę nuteisti

ANKARA, Turkija, birž. 
18.—Turkų Teismas nuteisė 
kalėti keturis asmenis, ku
rie pripažinti kaltais už kė
sinimąsi čia nužudyti Vokie
tijos ambasadorių von Pa- 
peną vasario 24 d.

Tarp nuteistųjų yra du 
rusai, Pavlov ir Kornilov, ir 
du turkai. Rusai nuteisti po 
20 metų kalėti, o turkai— 
po 10 metų.

Siūlo nurimimo 
perijodę po karo

BALTIMORE, Md., birž. 
18.—U. S. valstybės pasek- 
retorius Welles čia kalbėda
mas pareiškė, kad po karo 
uždarymo turėtų būti pas
kelbtas tautų nurimimo (at
šalimo) periodas ir tik po 
to daroma taika.

tolėliau nuo Alaskos. Ame
rikiečiai juos ir tenai sudau
žytų, bet siaučią ten nuola
tiniai rūkai juos užkloja kai 
marškone. Ten japonai nie
ko nelaimi. Kitos Aleutian 
salos japonams neprieina
mos. Tenai budi Amerikos 
karo laivai ir lakūnai. Prieš 
keletą dienų ten japonų karo 
laivai į visas puses išblaš
kyti.

Amerikos adm. Nimitz sa
ko, kad Pacifike japonai tu
ri dešimts kartų didesnius 
nuostolius, palyginus su A- 
merikos nuostoliais.

pasienio link. O, rasi, ji už
sidarys Tobruke ir ginsis. 
Britų garnizonas pnaeitais 
metais Tobruke vokiečių ir 
italų apgulimą išlaikė apie 
aštuonis mėnesius.

Kol kas likusioji armijos 
dalis atkakliai grumiasi su 
priešu Tobruko vakarinėse 
ir pietinėse apylinkėse ir 
jam daro didelius nuostolius.

reinio slėnį, atvirai pareiš
kia, kad su 1,000 lėktuvų 
kas naktį atakuojant Vokie
tiją karas iki rudens būtų 
užbaigtas.

Jis pareiškė: “Jei galė
čiau šiąnakt 20,000 lėktuvų 
pasiųsti j Vokietijos dau
sas, rytoj Vokietija paliau
tų kariavusi. O jei galėčiau 
kas naktį į Vokietiją siųsti 
po 1,000 lėktuvų, iki rudens 
karas būtų užbaigtas.”

Jugoslavijos karalius 
atvyks Amerikon

WASHINGTON, birž. 18. 
— Valstybės departamentas 
paskelbė, kad artimiausiuo
ju laiku Amerikon atvyks 
Jugoslavijos karalius Petras 
II pasitarimams su prezi
dentu Rooseveltu.

Valstybės departamentas 
sako, kad karalius atvyks 
prezidento pakviestas ir vie
ną naktį Baltuose Rūmuose 
svečiuosis. Prezidentas su 
žmona karaliaus pagarbai 
surengs valstybinius pietus. 
Paskiau valstybės sekreto
rius Hull jo pagarbai su
rengs vaišes.
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LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
8301 Petrauskienė, Bene

dikta, 33, teacher, res. 
Šiauliai.

8302 Petrauskienė-Mike- 
lionytė, Marė (Karolis), far 
mer, res. Kaukoniai Leipa
lingis.

8303 Petrauskienė, Marė, 
40, housevvife, res. Kaukna- 
ras Kapčiamiestis.

8304 Petrauskaitė, Gene 
(Flioras), 12.

8305 Petrauskaitė, Zosė,
22, vvorker, res. Šiauliai.

8306 Petrauskas, Zenonas 
(Adolfas), 7, student.

8307 Petrauskas, Adolfas, 
teacher.

8308 Petrauskas, Flioras 
(Pranas), 50, employee, res. 
Kauknaras Kapčiamiestis.

8309 Petrauskas, Vladas, 
(Juozas), 30, vvorker, res. 
šlepaniškė Marijampolė.

8310 Petrauskas, Anta
nas (Jonas), 47, farmer, 
res. Petrauskai Onuškis.

8311 Petrauskas, Jonas 
(Vladas), res. Kretinga.

8312 Petruškevičienė, Va
lė (Petras), 21, employee.

8313 Petruškienė, Ele
na, 47, farmer, res. Nemen
činė Danilava.

8314 Petraškaitė, Irena, 
12, student.

8315 Petruška, Vytautas, 
10, student.

8316 Petruševičius, Sta
nislovas, 52, employee, res. 
Vilnius.
8317 Petruševičienė (vvith 3 
children).

8318 Petrauskienė, Jane 
(Adolfas), 27, teacher, res. 
Staškevičiai.

8319 Petruškevičius, An
tanas (Laurynas), born 
1896, employee, res. Kaunas

8320 Petruškevičius, An
tanas (Antanas), 19, stu
dent.

8321 Petruškevičienė, Ma 
rija (Matas), 38, housevvife, 
res. Kaunas.

8322 Petrulis, Juozas (Jo
nas), 31, farmer, res, Pava- 
šakiai Subačius.

8323 Petrulis, Jonas, 70.
8324 Petrulienė, 60, far

mer, res. Skrebeniškis Pas
valys.

8325 Petrulienė, Albina,
23,

8326 Petrulytė, Silvija, 
12, res. Balbieriškis žiežgž- 
driai.

8327 Petrulioni3, Algir
das, 16.

8328 Petrulionis, Gedimi
nas, 10,

8329 Petrulionis, Vytau
tas, 14.

8330 Petrulionis, Algiman 
tas, 7?

8331 Petralipnienė-Zukau 
Skaitė, Anelė, 40, farmer, 
Ziegždriai.

8332 Petru’avieius, Jonas 
(Juozas), 30, vvorker, res. 
Vaškiai.

8333 Petruikevičius, Liu
das (Jurgis), born 1911, ag 
ronoraist, res. Šiauliai.

8334 Petruikevičienė, šiau 
liai.

8335 Petrikienė, Marija 
(Jonas), 30, seamstress, res. 
Gervėčiai Knistuškis.

8336 Petrukienė, Jane 
(Vincas), 37, farmer, res. 
Gervėčiai.

8337 Petrukaitė, Valenti
na (Pranas), 13.

8338 Petruvienė, Eugeni
ja (Konstantinas), born 
1891, res. Paulinava Šven
čionys.

8339 Petrovaitė, Sofija 
(Viktoras), born 1880, 
housevvife.

8340 Petronis Bronius 
(Liudvikas), born 1907, car
penter, res. Kaunas.

Ona
1912,

(Juo-

8341 Petrikienė, Anelė, 
75, res. Babrauninkai Gervė
čiai.

8342 Petrikienė, Uršulė, 
58, housevvife, re3. Petrikai 
Gervėčiai.

8343 Petrikienė, Vladė, 
res. Kunigėliai Žemaitkie
mis.

8344 Petrikienė, Konstan
cija, 60, farmer.

8345 Pieskovska, Czeslo- 
va (Tadas), born 1920, nūn, 
res. Vilnius.

8346 Pieskievič, Mečys 
(Tadas), 17, student, res. 
Vilnius.

8347 Pieskievič, Vladisla- 
va (Marijonas), 50.

8348 Pieskevič, Tadas 
, (Vladas), 60.
į 8349 Pieseckienė, Loja, 
40, res. Vilnius.

8350 Piasecki, Jeroslavas 
(Mikas), 45, book-keeper,

Į res. Vilnius. „
8351 Piaseckaitė, Svetla

na (Jeroslavas), 12.
8352 Piantkovskis, Ado

mas, 44, employee, res. Vil
nius.

8353 Piatkovska, Juzefą 
(Leonas), born, 1902, nūn, 
res. Vilnius.

8354 PiantkoVskis, Zbig
nevas, 15, student, res. 
Vilnius.

8355 Piakarskas, Stanis
lavas (Feliksas), 27, vvor
ker, res. Lentupis.

8356 Pežarskis, Bogusla
vas (Vladas), 74, farmer, 
res. Kiemeliai Maišiogala.

8357 Pežarskis, Vaclovas 
(Boguslavas), born 1907, 
farmer.

8358 Pežarskaitė,
(Boguslavas), born 
farmer.

8359 Pieža, Vitas
zas), 20, student, res. Ma- 
žiškiai Griškabūdis.

8360 Pieža, Povilas (An
tanas), 35, employee, res 
Skapiškis.

8361 Pežienė, Ieva, 30, 
housevvife, re3. Viešionys 
Kupiškis.

8362 Pežaitė, Uršulė (An
tanas), 27, housevvife.

8363 Pežaitė, Felicija (Po 
vilas), 18, student, res. Ku
piškis.

8364 Pežaitė, Zina (Povi
las), 16, student.

8365 Pežaitė, Julija (Po
vilas), 14.

8366 Petuševskis, Juozas 
(Juozas), 40, vvorker, res. 
Vilnius.

8367 Petuševskienė, Alici
ja (Mikas), 39, vvorker.

j368 Petuševskaitė, Irena 
(Juozas), 14.

8369 Petuševskaitė, Elž
bieta (Juozas), 13.

8370 Petuševskaitė, Hali
na (Juozas), 15.

8371 Peckuvienė-Jetraš- 
kaitė, Marė (Andrius), 32, 
vvorker, res. Kaunas.

8372 Petruškevičius, Pet
ras (Jurgis), 37, vvorker, 
res. Marijampolė.

8373 Petruškevičius, Liu
das, 30, agronomist, res. 
Šaukėnai.

8374 Petruškevičius, Se
rafinas (Juozas), born 
1906, farmer, res. Žalvokai.

8375 Petruškevlčiutė, Ur
šulė (Antanas), 32, teach
er, res. Kaukakalnis Alvitą.

8376 Petruškevičienė-Sta- 
nionytė, Dominika (Bal
trus), born 1911, farmer.

8377 Piemut'enė-Kulkai- 
tytė, Augustė (Jonas), 27, 
housevvife, res. Leoniškiai 
Paežerėliai.

8378 Pičkovienė, (Alek- 
sas), 16, vvaitress, res. Vili-

: jampolė.
8379 Pičkovas, Jonas, 21,

DBAUC18

“With all thoee War Bonds he’s the moat eligible bachelor in the
et įrch!”

employee.
8380 Pilibavlčiutė, Lina, 

13, res. Valininkai.
8381 Pilsudskis, Adolfas, 

58, farmer, res. Pašaltiniai 
Raseiniai.

8382 Pilsudskis, Arturas 
(Adolfas), 15, student.

8383 Pilsudskis, Vytautas 
(Adolfas), 22.

8384 Pilsudskis, Eduar
dą s-Juozas (Adolfas), 19, 
student.

8385 Pilsudskytė, Olga 
(Adolfas), 14, student.

8386 Pilsudskaitė, Olga, 
16, res. Pašaltonis Raseiniai

8387 Pilsudskienė, Bronis 
lava, 50, farmer.

8388 Pilsudskienė, Bronis 
lava (Juozas), 52, housevvife

8389 Pilėnas, Vincas (Juo 
zas), employee, res. Paviš- 
tyčiai Vištyčiai.

8390 Pileckienė, Nastė,, 
23 m. teacher, res. Jeznas.

8391 Pileckas, Vincas, 
28, employee,

8392 Pilecka, Konstanci
ja (Konstantas), 45, far
mer, res. Vilnius.

8393 Pikelis, Juozas (Do
mininkas), born 1906, em
ployee, res. Tvarkučiai Židi
kai.

8394 Pieviškis, Vaclovas 
(Feliksas), born 1905, res. 
Kaunas.

8395 Pievaitis, Petras, 43, 
secretary, res. Vilnius.

8396 Pievaitienė, Aleksan 
dra (Kostas), 23, employee.

8397 Pievaitis, Petras 
(Petras), 11-2 year old.

8398 Pietrauskienė, Vikto 
rija, born 1896, housevvife, 
res. Vilnius.

8399 Pietkevič, Bronius 
(Zenonas), born 1908, dri- 
ver, res. Vilnius.

8409 Pieteris, Vincas (Ka 
zys), 42, vvorker, res. Vil
nius.

8401 Pieslak, Leokadija 
(Gneponas), born 1916,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavimas
Jusą garantavimas

Optometrically Akią Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kurie 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę Ir tnliregystę.
Prirengia teisingai altinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos valkus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietti o Ne

dėlioj pagal sutartą. 
Daugely atsitikimą akys atitaiso
mos bo akinių. Kainos pigiau kaip

4712 South Ashland Av.
Phone YABDS 1373

seamstress, res. Vilnius.
8402 Pieniutienė, Siga, 

30, res. Paežerėliai Leoniš
kiai.

8403 Pieniutaitė, Nijolė 
(Aleksandras), 3.

8404 Pieniuta, Aleksan
dras (Andrius), 35, teacher, 
res. Leoniškiai.

8405 Pieniuta, Aleksan
dras (Aleksandras), 10 
months old.

8406 Pieniutaitė, Violeta 
(Aleksandras), born 1937. 
8407 Pieniuta, Aleksandras 
(Eugenijus), 34, teacher.

8408 Pieniuta, Algiman
tas (Aleksandras), 9 months

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS i

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniSkiausia 
metodą, kuria regėjime mokslas 

gali suteikti.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašaiIna 
visa akių (tempimų. ..

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
5461 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

AMERIKdS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, DI.
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

rai* pagal sutartį.

relei, Kampas 18-tos
: OANAL 0523, Oliicagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:80 a. m. iki 8:*0 p. m. 

Trečiad. ir Segtad. t: 10 a. m.
7 »■ ™

...■I
Ofiao UL Visginis 0056 

Reddendjos taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

Trečiadieniais j pagal sutartį.

Bea. 8958 So. 
Bea. TaL
Office taL

0017 
ock 4848

DD. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7-0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 W«st Manpette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 Sa Ashland Avenue
07180 VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir auo ė iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal autartį.

Office teL YARda 4757 
Namų taL PROspcet 1050

TeL YARda 8951.
Bea.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofiao vaLt ana 1-3; noo 6:80-8:96 
756 Wesf 35<h Street

Kur kas yra geriau turėti 
išmint}, negu auksą.

Kas bus Ištvermingas iki 
galai, tas bus išgelbėtas.

□Ut 10. 227.

old. 1 vvife, res. Pagelupis Trus-
8409 Pesiak, Leonas kava.

(Pranciškus), 30, employee, 8424 Piliponis, Kazys 
res. Šen. Vilnia. (Antanas), 21, farmer.

8410 Pietuško, Anastazi- 8425 Piliponytė, Antanina 
ja, 29, vvorker, res. Vilnius.

8411 Pikelis, Eduardas
(Pranciškus), born 1908, 
technician, res. Kaunas.

8412 Pikienė, Jadvyga 
(Kazys), 32, employee, res. 
Šančiai.

8413 Pikys, Algirdas (Sta 
sys), 13, student, res. Šan
čiai.

8414 Pilecka, Konstanci
ja, 50, res. Vilnius.

8415 Pileckas, Vincas, 30, 
res. Jeznas Alytus.

8416 Pileckienė, Nastė 
(Justinas), born 1918, teach 
er.

8417 Pilienė, Natalija, 34, 
teacher, res. Dirvėnai Antra 
monys.

8418 Pilytė (Vladas).
2419 Pilius, Jonas (Ma

tas), 42, teacher, .res. Ižda- 
giai Onuškis.

8420 Pilipavičienė, Jad
vyga (Adomas), 26, house
vvife, res. Onuškis Trakai.

8421 Pilipavičius, Algir
das (Viktoras), 9.

8422 Pilipavičiutė, Birutė 
(Viktoras), 7.

8423 l’ilipavičienė-Mikne- 
vičienė, Viktorija, 48, house

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsakomlngai ui 
prieinamą kainą.

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DBL BADIO PATAISYMO 

PARAUKITE:
YARDS soaa

DR. G. SERNER

zo meti
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

TaL OANal 0188

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

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

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
TeL REPnbUc 7568

TaL OANal 0887
tsL: PROapect 6659

DR. P. 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidencija: 6600 Šo. Arteaian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

0 iki • v*L vakar*.

Tel.: HEMLOCK 3001

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Kaadlen nuo 9:00 vai. ryto Ild 0:00 
vai. rak.; trečiad lenlala nuo 1:00

i» Uita m

(Antanas), 16, student.
8426 Piliponis, Stasys 

(Antanas), 14.
8427 Piliponytė, Gene 

(Antanas), 13, student.
8428 Piliponytė, Stasė 

(Antanas), 10, student.
8429 Piliponis, Antanas 

(Stasys), 49, farmer.
8430 Piliuka, Vladas (Jo

nas), 27, employee, re3. Vil
nius.

8431 Pilkauskaitė, Bronė 
(Juozas), 26, farmer, res. 
Juozapava Debeikiai.

8432 Pilkauskas, Jonas 
(Juozas), 35, farmer.

(Nukelta j 3 pusi.)

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

Specializuoja krimlnallškuose srityse, 
buvusis

Assistant State's Attorney 
of Cook County

Dabar veda generalinj teisių praktika 
po antraftu:

One North La Šalie St. 
ROOM 1215 — Tel.: RAN.tolph 8322 
VALANDOS: nuo U ryto iki 5 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose.\

LIETUVIAI DAKTARAI
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 — 8 popiet.

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

Ofiso teL OANal 8345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

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

Bes. toL: HEMIock 5150

TaL YABds 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANai 4796
DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-5 

ir pagal autartį.
Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį.

Rea. telefoną* SBBlay 0434.

TaL Cicero 1454

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8 iki 4 popiet 7 iki 9 vakaro, 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROapect 6737 
Namo telefonaa V TR iriai* 9491

Rez. TeL LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210

Jeigu Neatsiliepia — 
šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 Ori 4 ir nuo 6 Ud 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 Iki 4

NediUomia Pagal

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 —
(441 So. 50th Avė., Cicero, DI 

Tek: Cicero 7681

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 Tel. STAte 7572

TaL YARda S146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cennak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 ild 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

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

Ofiso Tel............... VIRgmia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TaL IHDvray 8880 Chicago, DL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 rai. vak

Sekmad. uuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergency — eaU MlDway 0001

— HEMIock 1645.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 We«t 63 r d Street

Ofiso Tel.: VAN BUREN 5709

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

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

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

Sekmadieniais pagal sutartį 
Rezidencija: WEBSTER HOTEL
2150 Lincoln Park VVest

Rez. Iei.; D1VERSEY 680Q



Penktadienis, biri. 19, 1942 DBAŪO1I

Lietuvos tremtinių 
Rusijon vardai

(Atkelta iš 2 ausi.)

8433 Pilkauskienė, Bronė 
(Vincas), 58, farmer.

8434 Pilkauskaitė, Kazė 
(Juozas), 21, farmer.

8435 Pilkauskas), Juozas 
(Juozas), born 1898, teach
er, res. Degaičiai Telšiai.

8436 Pilsudskį, Kaliksas 
(Edmundas), 53, farmer, 
res. Vilnius.

8437 Pinkevičius, Anta
nas (Kazys), 3, res. Skudu
tiškis Kuktiškis.

8438 Pinkevičius, Fabijo
nas (Kazys), 7.

8439 Pinkevičius, Bronius, 
14, student.

8440 Pinkevičienė, Magda
lena (Aleksas), 38, house- 
wife.

8441 Pinkevičius, Kazys 
(Jonas), 39, tailor.

8442 Pipynytė, Emilija, 
13, res. Juodžioniai Biržai.

8443 Pipynienė, Emilija, 
45, farmer.

8444 Pionkaitė, Aldona 
(Jurgis), 19, student, res. 
Lazdijai Seinai.

445 Piontka, Jaunutis, 16, 
student.

8446 Piontka, Vykintas 
(Jurgis), 15, student.

8447 Piontkaitė, Daugiru- 
tė (Jurgis), 3.

8448 Piontek, Adomas, 
32, employee, res. Vilnius.

8449 Piontkienė, Ona (Ka 
zys), 45, res. Lazdijai.

8450 Piontka, Jurgis (Jo
nas), 49.
. 8451 Piontka, Liudgera 
(Jurgis), 9, student.

8452, Piorkovskis, Henri
kas (Bronius), 41, vvorker, 
res. N. Vilnia.

8453 ’ Piosek, Baltramie
jus, 43, policeman, res. Vil
nius.

8454 Piotek, Stanislovas 
(Mykolas), born 1897, wor- 
ker, res. Trakai.

8455 Piotek, Anna, born 
1902.

8456 Piotek, Jadvyga 
(Stasys), born 1922.

8457 Piotek, Eugenija 
(Stasys), 15, res. Trakai.

8458 Pipiras, Pranutis 
(Vincas), 7, res. Girdžiaik 
Raseiniai.

8459 Pipiras, Vincas (Ma 
tas), born 1902, teacher.

8460 Pipierienė, Ona (Ga
brielius), born 1899, teacher

8461 Pipynė, Mykolas, 60, 
farmer, res. Juodžioniai 
Biržai.

8462 Pipynienė, Milė, 45, 
farmer,

8463 Pipinytė, Mile (My
kolas), 13.

8464 Pisanko, Anna, 85, 
farmer, res. Kovžadala Pa
beržė.

8465 Pisienkova, Ona, 70, 
farmer, res. Pilociškiai Pa
beržė.

8466 Pitakienė, Ona, 39, 
farmer, res. Melagenai 
Švenčionys.

8467 Pitkaitienė, Magda
lena (Nikodemą), 43, teach
er, res. Skardupis Gražiš
kiai.

8468 Pitkaitis, Juozas, 
50, farmer.

8469 Pisarenko, Aleksas 
(Antanas), 34, technician, 
res. Vilnius.

8470 Pišas, Stasys (My
kolas), born 1916, vvorker, 
res. Vilinus.

8471 Pivakauskaitė, Hali
na (Gustavas), 17, res. 
Vilnius.

8472 Pivakauskas), Gus
tavas, born 1885 vvorker,

8473 Pivakauskas, Mečius 
(Gustavas), 21.

8474 Pivakauskienė, Sta
sė, born 1894.

8475 Pivarunas, Leonas 
(Vincas), 19, student, res. 
Kaunas.

8476 Pivariunas, Bronius 
(Blažiejus), 28, policeman, 
res. Vilnius.

8477 Pivariunas, Alber
tas, born 1922, farmer, res. 
Piemenai Tverečius.

8478 Pivniekas, Vladas 
(Petras), born 1921, police
man, res. Vilnius.

8479 Pizani, Anna (Justi
nas), born 1870, farmer, 
res. Kardisče Vilnius.

8480 Pizani, Teresė, 40, 
res. Vilnius.

8481 Platenis, Jurgis 
(Adomas), 66, farmer, res. 
Švėkšna Tauragė.

8482 Plater-Zyberk, Sta
nislavas (Liudvikas), 53, 
res. Kurtuvėnai Padubysis.

8483 Pliasteris, Dominin
kas (Mykolas), 14, res. Pa- 
kavalkiai Utena.

8484 Platerienė, Uršulė, 
54, farmer, res. Rokuvalkis.

8485 Plateris, Mykolas 
(Mykolas), 68, farmer.

8486 Plateris, Domininkas 
(Mykolas), 14.

8487 Plateraitė, Stefani
ja (Mykolas), 16, student.

PILIETYBĖS REIKALAIS
Rašo: Viktoras Balanda

Mes matome, kad pavasa
rį ir rudenį įvyksta rinki
mai. O išrenkama tik vie
nas kandidatas. Išrodo, kad 
du kart renkama, bet išren
kama tik vienas kandidatas, 
arba kandidatai į kokias 
nors valdžios vietas.

Ištikrųjų, taip ir yra. Du 
kart balsuojama. Pirmi bal
savimai, kurie vadinasi pri
mary, kurie Chio3goj įvyks
ta pavasary, bet gali būti ir 
kitame laikotarpy. Yra iš
statomi kandidatai rinki
mams. Panašiai kaip drau
gijoj renkant valdybą. Bū
na išstatyta trys, ar dau
giau kandidatų. Iš jų išren
kama vienas, sakykim, į 
pirminiųkus. /

Tik per primary rinkimus, 
kadangi yra partijos, tai 
kiekviena partija išstato sa
vo kandidatus. Tų kandida
tų kiekviena partija gali iš
statyti po keletą. Kiekvie
nas pilietis surinkęs tam tik
rą skaičių parašų, gauna tei
sę padėti savo vardą ant 
primary baloto. Kuris gau
na didžiausį skaičių balsų, 
tas lieka tos partijos kandi
datu reguleriams rinkimams, 
kurie Chicagoj paprastai į-

FkaSPU't
. zį-.r*

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos 
pačios Šeimos rankose!

8488 Platonovas, Spirido- 
nas, born 1907, farmer, res. 
Porodomina Rudamina.

8489 Plechavičiūtė, Regi
na (Mamertas), 8 months, 
res. Seda Mažeikiai.

8490 Plechavičiūtė, Vita 
(Mamertas), 4 years oid.

8491 Pleišką, Jonas (Ra
polas), 15, res. Alkunai Jo
niškis.

8492 Pleišką, Pranas (Ra 
polas), 8.

8493 Pleiskaitė, Elena 
(Rapolas), 13.

8494 Pleiskienė, Viktori
ja (Antanas), 55, farmer.

8495 Pleskačauskienė, Ka 
rolina, 40, res. Kaunas.

8496 Pleskačauskas, Alek 
sas (Aleksas), 20.

8497 Pleskačauskas, Alek 
sandras, 50, employee (with 
wife and son).

8498 Pleskačauskas, Alek 
sas, 42, employee.

8499 Pliaterienė, Uršulė, 
55, farmer, res. Pakavalkiai 
Utena.

8500 Pliateris, Mykolas, 
71, farmer.

(Bus daugiau)

vyksta rudeniop.
Per primary rinkimus tos 

pačios partijos nariuose ky
la lyg ir maištas. Taip yra 
dėlto, kad į vieną ir tą pa
čią valdišką vietą varosi ke
li kandidatai. Jie kiekvienas 
save giria, o kitus kandi
datus nors ir tos pačios par
tijos, peikia, dažnai net ir 
koliojasi. Bet tas Amerikoj 
yra priimta, o ant galo iš
eina piliečiams ant gero, nes 
duoda progos paž'nti gerą
sias ir blogąsias kandidato 
puses. •

Per rinkimus, kurie vadi
nami regular election, jau 
susiduria partijų kandidatai. 
Partijos nariuose ginčai jau 
esti baigti. Dabar jau eina 
ginčai tik tarpe atskirų par
tijų kandidatų. Dabar jau 
kiekviena partija turi savo 
programą, ją kuria, perša 
piliečiams. Piliečiams verta 
lankyti politiškus susirinki
mus, nes čia gauna progos 
pažinti ne vien tik kandida
tus, bet ir jų partijos prog
ramą. Tas respublikos šaly, 
kur žmonės valdo šalį per 
savo atstovus, turi neapsa 
komos reikšmės.

Prie šios progos prašome 
susipažinti su šiuo klausi
mu.

Klausimas: Keli aldermo- 
nad yra Chieago mieste? 
(How many aldermen are 
there in the city of Chiea
go?)

Atsakymas: Chicagos mie 
ste yra 50 aldermonų. (There 
are fifty aldermen in the 
city of Chieago-.

Apie aldermonus kartais 
žmonės turi keistų nuomo
nių. Mums teko nugirsti, 
kad vienas kandidatas į pi
lietybę buvo užklaustas, ko
kios priedermės yra alder- 
mano? žmogus atsakė: gem- 
bleriauti. Žinoma, kaip jau 
anksčiau matėme, tas atsa
kymas nėra teisingas. Alder- 
monij priedermės yra prižiū
rėti savo Wardą ir dalyvau 
jant miesto taryboj, kuri 
leidžia įstatymus. Nors ir 
taip žymiai šis žmogus ap
sirikęs, bet gavo pilietybės 
popieras.

žmonės, kurie valdžios pa

statyti teikti pilietybę, yra 
labai geros valios. Jie yra 
tokie patys žmonės, kaip ir 
mes. Tarpe jų ir mūsų skir
tumas yra tiktai tame, kad 
jie kiek aukščiau, negu mes 
čia apsigyveno. Kai kurių 
protėviai, gal, net su Kolum
bu atvažiavo, kurs 1492 at
rado Ameriką. Bet vis vien 
jie tokie patys žmonės, kaip 
ir mes. Jie nėra rusiški val
džios atstovai ir nei vienam 
nereikia jų nusigąsti, bei 
prieš juos drebėti.

Gyventi reiškia nuveikti 
patamsių gaivalus tiek pro
te, tiek širdyje. (Ibsen).

For Vietory... 

U. S. DEFENSE

BONDS
STAMPS

TT. Marijoną misijos
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. Petras Malinauskas, 
M.I.C.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
DUOKITE JĮ KITIEMS

PRANCIŠKUS REZGALIS
Mirė birž. 16 d., 1942 m.,

8:50 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Liertuvoje. Kilo iš 
Kvėdarnos par., Ix-mbų kai
mo. Amerikoje išgyveno 40 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mote.rj Marijoną (po tėvais 
Marclnkaltė): pusbrolį Kazi
mierą Girkantą: 2 pussee?res: 
Magdaleną Mažutlenę ir joe 
vyrą Antaną ir jų dukterj Eu
geniją ir Ludoviką Skrobutle- 
nę; taipgi daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų. Lietuvoj 
paliko daug giminių.

Velionts priklausė prie Sv, 
Vardo dr-jos, Ciceroj, Teisy
bės Mylėtojų, Did. L. K. Vy
tauto ir Slm. Daukanto dr-Jų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
1324 S. 5oth Avė., Ciceroje.

laidotuvės jyyks šeštadienj, 
birž. 20 d, 1942 m. Iš namų 
8 va', ryto bus atlvdėtaa j šv. 
Antano par. bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv. Kazimiero
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Pusbrolis, 
Puraeserėa ir Giminės.

Laid. dtrekt. Ant. B. Petkus, 
tel. Cicero 2109.

CLASSIFIED ADS
HELP WAXTED — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANriolsh 8488-8488

HELP VVANTED — VYRAI

ELEKTROS MOTORŲ Ir PATAISY
MUI VYRAS reikalingas. 
ARMATURE ELECTRIC VVORKS

2335 No. Cicero Avenne

ENGINE Ir TURRET LATHE OPE
RATORIAI reikalingi, patyrusiejl 
prie Defense darbų. Turi būti pi
liečiai. 57 valandų savaitė. Dėl pa
sitarimo pajaukite sekančiai;

MONROE 1623

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

EMPLOYMENT AGENCIES

27 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

VYRAM—MOTKIUM—VAIKINAM 
IK MKHGINOM

Didžiuma darbų yra Defenae dirbtuvėse. 
Algos — nuo 124 Iki 1110 1 savaitę.

VV A BA S H AGENCY
202 So. State St. (15th Floor)

(ĮUINTIIPLETS
relieve misery of

CHESTCOLDS
this good oid reliable way

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

The Quints have always had expert 
care, so mpther—be assured of using 
just about the BEST produet mada 
when you ūse Musterole. It’s nor» 
than an ordinary “salve”—Musterole 
helps break up local congestionl 
IN 3 STRENGTHS: Childre.’s Mild 
Musterole, Also Regular and Eztra 
Strength for grown-ups who prefer 
a stronger produet. Ali drugstores.

HUSTĘBOtE

PERSONALIZED MEMORIALS ĄT NO ADDITIONAL COST. 

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mesnber of the IJthuanian Chamber of Comtneroa.

REZIDENCIJA:
5919 Sonth Troy St.

MODERNI IftvIdlnS PARODA 
4535 W. Washington Blvd 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnblic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Befttad. ir Sekm. 9-6 vai.

PASKUTINIS .
r.

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotam HrektoriK
AMBULANCE Dieną Ir Nakt|

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

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

SLIPCOVER CO.
 629 W. Washingtun

PATYRUSIOS PLOVIMUI MOTE
RYS IR DŽANITERKOS reikalingos 
dideliame pirmo kleso ofiso buvel- 
nčje. 46c J vai. pradedant, pastovūs 
darbai, gera užmokestis.

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

OPERATORES reikalingos — pa
tyrusios prie Merrow ir Union Spe
cial mašinų; gera užmokestis, pasto
vūs darbai. — MODE KNITTING 
MILLS, 1318 S. Michigan. (5th n.)

PIRSTININIŲ MASINU OPERATO
RES, putyrusios prie siuvimo aude
klinių pirštinių. Taipogi "CLO8ERS” 
ir "THUMBERS”; gera užmokestis, 
pastovūs darbai. MODE KNITTING 
MILLS, 1318 So. Michigan, (5th n.)
SKALBYKLOJE SIUVĖJOS ir PA- 
RENKŲ ••STRETCHERS” reikalin
gos, Turi būt patyrusios, pastovūs 
darbai, gera užmokestis.

LEADER LAUNDRY 
1633 Wfflt 43nl St.

OPERATORES reikalingos, patyru
sios prie Stokis tr Smith vyniojjmo 
mašinų. taipogi "s.ngle stayers.” 
Pastovūs darbai. >

PHONE: BELMONT 2271

KONVERTŲ LANKSTYMO MAŠI
NOS OPERATORftS reikalingos, 
patyrusios prie "Smithe wide ran
ge." Taipogi reikalinga merginų 
mokintis amato.

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 No. Klmball

POWER MACHINE OPERATORftS 
reikalingos, patyrusios prie lengvos 
vogos audeklinių siuvimo, pastovūs 
darbai, gera užmokestis.

BURTON - DIXIE CORP.
1208 W. Cermak R<1.

MERGINOS DIRBTUVĖJE 
DARBAMS

Merginos, tarpe 18 ir 29 metų am
žiaus reikalingos. Gyvenančios pie
tinėje miesto dalyje. Darbo savaitė 
— 5 dienos, 8 vai. j dieną, n-uo 
4:15 vai. po piet iki 12:15 vai. nak
tį. Patyrimas prie "power mašinų” 
darbų reikalinga. Dėl pasitarimo 
atsišaukite 8:30 vai. ryto penktudie- 
nj.

THE VISK1NG CORP.
6733 West 65th St.

PATARNAVIMAI

Audeklams kairios 
nustatomos

WASHINGTON, birž. 18. 
— Kainų administratoirius 
Leon Henderson sumažina 
aukščiausias kainas vilno
niams ir dalinai vilnoniams 
(woolen ir worsted) audek
lams. Tad, sakoma, kad atei
nantį rudenį žieminiai dra
bužiai bus kiek pigesni. 
Daug kas sako, kad grynai 
vilnoniai drabužiai bus re
tenybė.

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

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

Prisiųskite piūklus paštu "parcel 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
_________ TEL. MONroe 1387

_____________ PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVE 
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri įrengrimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Mr. Walter Nutow. 22OO W. 37th St., 
Chieago, M., tel. LAFayette 6088.

GROSERNE IR BUCERNft PARSI
DUODA — biznis išdirbtas per 16 
metų. Pilnai įrengta, labai geroje 
vietoje. Našlė turi parduoti. Atsi
šaukite sekančiu adresu:

4040 SO. ALBANY AVENUE ”

SKELBKITES “DRAUGE’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP 

1646 Weat 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Lltnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SŪNAI 
2814 Weat 28rd Piace 

Tel. CANai 2515

42-44 Eant 108th Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
8854 Sonth Halsted Ttreet

Skyrlns: 710 VVest IRth Street 
Viai telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS 
4848 South Callfornla Avenoe

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
* 1410 South SOth Avenne

Tel. CICERO 2109

6812 Sonth VVestern Avenne
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
8819 Lltnanlca Avenne
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULlman 9661

S
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Baisūs nacių užsimojimai
Vakar rašėme apie baisias nacių vedamas skerdynes 

Baltijos kraštuose, šiandien tenka daryti pastabas dėl 
naujai atėjusių žinių, kurios taip pat yra labai skau
džios.

Berne, Šveicarijoj, sužinota, kad naciai yra pašaukę 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje visus vyrus nuo 21 m. 
iki 29 metų amžiaus vienerių metų tarnybai Vokieti
joje. Apie tai paskelbta iš Berlyno. Dėl to apie tų ži
nių tikrumą abejoti netenka.

Kadaise ir karo metu valstybės (kad ir kariaujan
čiosios) laikydavos tam tikrų tarptautinių sutarčių. 
Dabar to nebėr. Nebereikia nė karo skelbti — užpuoli
mai daromi iš pasalų, be jokio perspėjimo. Dabar nebe
girdima apie belaisvių pasikeitimą, apie tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus veiklą. Nebūdavo imama užka
riautųjų kraštų vyrai nei į kariuomenę nei į darbus.

Visi žinom, kad šį karą pradėjo diktatoriai, sulaužy
dami visokias sutartis ir kariauja nebesilaikydami jo
kių tarptautinių nuostatų. Dėl to šis karas ir yra va
dinamas žiauriausiu karu pasaulio istorijoj. Jame dau
giau žūsta civilinių žmonių miestuose ir miesteliuose, 
negu kareivių fronte. Be to, diktatoriai pavergtuose 
kraštuose su žmonėmis elgiasi blogiau, negu padorūs 
žmonės elgiasi su gyvuliais. Nepakanka rekvizicijų, lais
vės suvaržymų, bet ištremia gyventojus, net senas mo
teris ir mažus vaikus, į tolimus kraštus. Be jokio nu
sikaltimo juos į kalėjimus, koncentracijos stovyklas 
kemša ir net žudo.

Tikrai šiurpu darosi skaitant žinias, kas darosi na
cių okupuotose šalyse. Ir Lietuvoj ir kitur, kaip vakar 
rašėm, žmonės žudomi dešimtimis tūkstančių. Ėmimas 
jaunų vyrų ir siuntimas jų sunkiems darbams į Vo
kietiją, taip pat yra šiurpus dalykas. Nors ir skelbia
ma, kad jie išsiunčiami tik vieneriems metams į Vo
kietiją, bet retas kuris iš jų besugrįš į savo gimtinį 
kraštą. Vokiečiai ne be tikslo juos iš Lietuvos ir kitų 
žemių išveža. Jauniausiąjį ir stipriausiąjį lietuvių tau
tos ir kitų pavergtų tautų elementą vokiečiai išveža 
Vokietijoj gilumon tautinei mirčiai. Jei vokiečiai iš
eitų šio karo laimėtojais, tūkstančiai išvežtų vyrų ne
bematytų savo gimtojo krašto. Į jų vietas būtų, prisiųs
ta vokiečiai, kad kiek galima greičiau suvokietinti oku
puotieji kraštai... Tai yra žiauri, nežmoniška priemonė 
išžudyti tautas.
r Ne be reikalo visuose Vokietijos užimtuose kraštuo
se didėja neramumai. Žmonės, paversti vergais, spi
riami priimti Vokietijos pilietybę, jauni vyrai varomi 
katorgai į Vokietiją. Norintieji laisvės, mylintieji savo 
kraštą ir trokštantieji jame pasilikti, priešinasi oku
pantų nežmoniškai žiauriems parėdymams. Tą žmonių 
pasipriešinimą naciai nori nuraminti skerdynėmis, apie 
kurias vakar plačiau rašėme.

Jau ne vieną kartą mūsų puvo labai aiškiai pasa
kyta, kad Hitlerio kruvinasis gengsterizmas yra užsi
mojęs išžudyti visas mažesnes tautas ir pavergti di
džiąsias. Hitleris planavo net Jungtines Amerikos Val
stybes priversti naciams nusilęnkti ir užleisti kelią jų 
pragariškiems žygiams. Bet Amerika tiems žygiams 
pastojo kelią. Ji atsistojo santarvininkų vedamo karo 
priekyje dėl to, kad ir jai buvo pavojų ir nori pasaulį 
išgelbėti iš kruvinų diktatorių nagų, tautų gyvybę ap
saugoti, joms laisvę grąžinti.

Matydami, kas darosi Lietuvoj ir kitur, mes vist tu
rime padidinta energija, didesniu įsitempimu aukotis 
ir dirbti, kad Amerikos vadovaujamas karas prieš bai
sųjį šios gadynės siaubą atneštų greitesnį laimėjimą 
ir kad Lietuva ir kitos valstybės greičiau būtų išplėš
tos iš to siaubo nagų, kuriuose jos kenčia neapsakomai 
didelius skausmus,

Dėl Baltijos tautu ateities
Šios savaitės katalikų žurnalo “America” laida rašo 

apie Molotovo kelionę į Londoną ir Vašingtoną, ver
tina anglų-rusų sutartį ir Amerikos susitarimą karo 
reikalais su Maskva. Žurnalo redakcija pastebi, kad 
kas šiomis dienomis įvyko, to jau nuo seniau buvo 
laukiama. Amerikos visuomenė nė kiek dėl to nenuste
busi. Užakcentuojama, kad “The text of the Anglo- 
Soviet treaty, in its Article V, sąuarely takes into ac- 
count the provisions of the Atlantic Charter”.

Darant iš to išvadą, “America” sako, kad tai duoda 
šiek tiek vilčių Baltijos valstybių nepriklausomybei. 
Žurnalo redakcija rašo:

“Today, the application of the Atlantic Charter 
to the agreements reached by the United Nations 
spells some hope of freedom for the Soviet—absorbed 
countries of Poland and the Baltic. Will this rift in 
the clouds be kept open when the peace discussions 
begin, or will it be closed again by Soviet refusals 
to consider these peoples as sovereign nations, and 
so vvithin the Charter seope? In great measure, in 
answer to this ąuestion depends upon the dilligenpe 
and clearity with wich in the interim this issue ,is 
kept prominent.”

Kad Baltijos valstybės įeina, į t Atlanto Čarterio 
nuostatų ribas, apie tai abejonės būti negali. Tai žinom 
ne iš vieno, bet iš kelių ir Prezidento Roosevelto ir Vai- 
stybės Departamento pareiškimų. ' Tai patvirtina sir » 
Jungtinių Valstybių vyriausybės reikalavimas, kad So
vietų Rusija nustotų reiškusi savo pretenzijas prie 
Baltijos valstybių. Tuo, aišku, pripažįstamos tų val
stybių suvereniteto teisės, taip kaip jos buvo viso pa
saulio valstybių pripažintos. Jei Rusija darė žygių Bal
tijos valstybes pavergti, tai darė grynai imperialisti
niais sumetimais ir taip pat komunizmo ekspansijos 
tikslais. Atstatant teisingą ir pastovią taiką, kokios sie
kiama Atlanto Čarteriu, nei imperializmui, nei milita- 
rizrnui, nei nacizmo ar komunizmo ekspansijai vietos 
neturės būti ir nebus.

Sustojo ėjęs kataliku dienraštis
Vienintėlia pasaulyje anglų kalba katalikų dienraš

tis “Daily Tribūne” sustojo ėjęs. Jis buvo leidžiamas 
Dubuąue, Iovva, mieste, šis dienraštis sustabdytas dėl 
finansinių sunkumų.

Tikrai gaila, kad angliškai kalbančioji Amerikos vi
suomenė nepajėgė išlaikyti nė vieno dienraščio, kuris 
jai, be jokios abejonės buvo ir yra reikalingas. “Daily 
Tribūne”, tiesa, nehuvo didelis laikraštis, bet vis tik 
ėjo kasdien. Jis buvo drąsus kovotojas ir dėl religinių 
ir dėl socialinių idėjų. Su savo krikščionišku nusista
tymu į kompromisus neidavo ir katalikybės priešų ne
glostydavo.

The Tribūne įsteigė Nicholas Gonner, Šr., 1871 m. 
kaipo savaitraštį. Jo šeima tą laikraštį ir palaikė, be
veik visą turtą į jį sudėdama. Tokia šeima, taip giliai 
vertindama katalikiškos spaudos reikšmę, yra verta 
didelės pagarbos. Gaila, kad visuomenė jos pastangų 
neįvertino ir nepasiskubino į pagalbą, kad išgelbėti vie
nintelio anglų kalba leidžiamo katalikų dienraščio gy
vybę.

"Aflanto Čarteris išgelbėtas”
Tokia antrašte “Darbininkas” įdėjo savo bendra 

bio tokį rašinį:
“Pereitame sekmadienį, birželio 14 d., tilpo ilgas 

straipsnis New York Times laikraštyje apie Atlanto 
Čarterį, kuriame našonia, kad Anglija buvo prispir
ta prie sienos Stalino reikalavimu pripažinti jam Lie
tuvą, Latviją ir Estiją strategijos sumetimais. Bet 
sunkią Anglijos poziciją išgelbėjo tvirta prezidento 
Roosevelto pozicija ir pastangos State Department 
vedėjo Hull, jokiu būdu neišsižadėti garantijų ma
žosioms tautoms. Nors straipsnio autorius Arthur 
Krock numato pokarinius Baltijos kraštuose balsavi
mus (plebiscitus) po piežiūra Jungtinių Tautų (Unit
ed Nations), vistiek viltis atsteigti nepriklausomą, 
laisvą, ir demokratišką Lietuvą dabar yra tokia aiš
ki, kaip šiaurinė žvaigždė.

Šio laikraščio redaktoriaus straipsnių (editorialų) 
skyriuje yra pirmutinis straipsnis, kuris užvadintas 
“After The War” (Po Karo). Šie žodžiai yra varto
jami apie dvylika kartų britų valdiškame Baltame 
Popieryje (White Paper) ir vieną kartą rašte, kurį 
pagamino Baltieji Rūmai, Washingtone aprašant Ru- 
sų-Amerikos sutartį, šiame straipsnyje redaktorius 
pareiškia viltį, kad po karo Sovietų Rusija, turėda
ma 20 metų apsigynimo sutartį su Anglija, neieškos 
sau strateginių rubežių Suomijoje, Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje, nes Vokietija jau bus sumušta ir 
nuginkluota ir Sovietų Rusija nebus pavojuje.”

=

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 19 d.)

Peru, III.....St. Bede kole
gijos lietuviai studentą^ iš
siskirstydami atostogoms, 
padarė iškilmingą posėdį. 
Kalbėjo moksleiviai: J. Če
paitis, K. Montvydas, J. Kli
mas, S. Kasmauskis, V. Dar 
mašas, A. Rupšis, A. Pel- 
džius, P. Mačiukaitis, B. Vit 
kus. Lietuvių kalbos moky
tojas L. šimutis davė pata
rimų, kaip darbuotis visuo
menėj, ypač prašė platinti 
katalikišką spaudą. Taip pat 
pranešė, kad aukso medalis 
už raštą “Lietuvos gamta” 
laimėjo B. Vitkus.

•
LRKSA seimas...  Vakar

prasidėjo LRKSA 32-ras sei
mas, k u r s įvyksta Pitts
burgh, Pa. Seimo atidarymo 
Mišias laikė kun. N. Petkus, 
pamokslą sakė kun. J. Ja
kaitis. Seimą veda A. Sut
kus, pagelbsti J. Šaliūnas; 
raštininkai P. Mulevičius ir 
A. Nausėdienė. Delegatų 52.

Atsilikusi tauta.... Mak
sim Gorkis tvirtina, kad ru
sų tauta yra atsilikusi nuo 
civilizacijos ir todėl dabar 
joje platinasi savitarpiniai 
nesutikimai.

• *-#.»• • IRI
Cicero, III.... L. Vyčių 14

kp. surengė smagią geguži
nę Riverside miškuose. At
silankė kun. A. EžerSkis, 
klierikas A. Martiniais, var
gonininkas K. Mikalauskas.

•
Nuskandino daug laivų.... 

Anot anglų oficialaus pra
nešimo, vokiečių submarinai 
nuo blokados pradžios nu
skandino 1,745,500 tonų įtal
pos laivų.

Marconi Chicagoj.......... Chi

cagoje lankosi garsus moks
lininkas, išradėjas Gabrie
lius Marconi.

Mirė šviesus lietuvis
Kaune mirė ilgametis Lie

tuvos konsulas Liepojuje 
Juozas Jovarauskas. Velio
nis gimęs 1882 m. Besimo
kydamas Kauno gimnazijo
je, skaitė lietuviškas knygas 
ir už tai buvo pašalintas iš 
gimnazijos. Vidurinį mokslą 
baigė Maskvoje, o aukštąjį 
Petrapilyje, {stojęs į Lietu
vos kariuomenę savanoriu, 
dalyvavo nepriklausomybės 
kovose. 1924 m. buvo pas
kirtas Lietuvos konsulu Lie
pojuje. Ten J. Jovarauskas 
buvo visų lietuviškų organi
zacijų iniciatorius ir kūrė
jas. Taip pat jo pastango
mis Liepojuje buvo suorga
nizuotas gausus lietuvių 
kanklių choras, kuriam ve
lionis ir vadovavo. Pirmos 
okupacijos metu J. Jovaraus 
kui ilgą laiką teko slapsty
tis. Paskutiniu metu velio
nis dirbo krašto ūkio gene
ralinio tarėjo įstaigoje.

Laikraštyje “Į Laisvę” už-

LIETUVIS SV. TĖVO BENEDIKTO XV APDOVANO
TAS ORDINU ŠVENČIA AUKSINI JUBILIEJŲ

Rašytojo, poeto ir dramaturgo kun. J. 
Zidanavičiaus trumpas gyvenimo aprašymas
Kun. J. Židanavičius sla- 

pyvarde Seirijų Juozas yra 
žinomas visoje Amerikoje ir 
Lietuvoje. Jo eilėraščius de
klamuoja jaunimas, jo vei
kalus vaidina scenos mėgė
jai, jo sukurtos giesmės 
skamba bažnyčiose. Ir ne 
visi skaitydami Seirijų Juo
zo raštus žino, kad jis yra 
kunigas ir šiemet birželio 
28 dieną švenčia savo kuni
gystės auksinį jubiliejų. Ju
biliejaus proga susipažinki
me trumpai su kun. J. Žida-

jiems padėti, kun. Juozas 
visoje parapijoje suorgani
zavo vargšų šelpimą. Visi 
turtingesnieji Plonsko gy
ventojai kun. J. Zidanavi- 
čiaus sumanymui pilnai pri
tarė ir jam noriai padėjo.

Vyskupas, įvertindamas 
kun. J. Zidanavičiaus gabu
mus ir jo pasišventimą, pa
skyrė jį Skempės Mokytojų 
Seminarijos kapelionu. Auk
lėtojo darbas kun. Juozui 
labai patiko. Jaunųjų mo
kytojų išauklėjimui jis pa-

KUN. J. ŽIDANAVIČIUS

navičiaus turiningu gyveni
mu.
Jaunystė

Kun. J. Židanavičius gi
mė Lietuvoje, Seirijų mies
telyje, 1866 m. rugpiūčio 21 
dieną. Jo tėvai: Juozas Ži
danavičius ir Juzė žmuidzi- 
navičiūtė buvo pasiturį ūki
ninkai. Pradžios mokyklą 
kun. Juozas lankė gimtinia
me miestelyje Seirijuose, ku
rią baigęs, įstojo į Marijam
polės gimnaziją. Pajutęs pa
šaukimą į dvasinį luomą, 
Juozas nutarė stoti į kuni
gų seminariją. Kadangi Sei
nų kunigų seminarijoje ne
buvo vietos, Juozas įstojo
į Plocko seminariją, kurią 
baigė 1892 metais.
Kunigas

Vos įšventintas į kunigus, 
kun. Juozas tuoj buvo pa
skirtas vikaru į Plonsko pa
rapiją. Su užsidegimu jau
nasis kunigas griebėsi para
pinio darbo. Kasdien ištisas 
valandas jis klausydavo iš
pažinčių. Kaip geras nuo- 
dėmklausis kun. Juozas bu
vo žinomas visoje apylin
kėje.

Kun. Juozas židanavičius 
rūpinosi ne tik dvasiniais 
parapijiečių reikalais, bet ir 
materialiniais. Plonsko pa
rapijoje buvo daug netur
tingų žmonių, norėdamas

šventė visas savo jėgas. Jo 
dėka religinis gyvenimas se
minarijoje atgijo. Semina
ristai labiau susidomėjo re
liginiais klausimais ir uo
liai ėmė eiti prie sak r amen - 

i tų. Kun. J. Židanavičius ypa
tingą dėmesį kreipė į apo
logetinį seminaristų išlavi
nimą. Jo vedamos religiniais 
klausimais diskusijos vi
siems patikdavo. Dirbant se
minarijoje, kun. J. Židanavi- 
čiui kilo mintis parašyti a- 
pologetinį veikalą, kurį vė
liau, atvažiavęs Amerikon, 
ir parašė.

Skempėse kun. Juozas Ži
danavičius ėjo ne tik kape
liono, bet ir parapijos vika
ro pareigas. Čia, kaip ir 
Plonske, jis nuoširdžiai rū
pinosi žmonių sielos ir kū
no reikalais. Norėdamas pa
gerinti Skempės parapijiečių 
ekonominę padėtį, jis rūpi
nos juos išmokinti kurio 
nors amato. Parinkęs gabes
nius jaunuolius, jis išsiun
tė juos į Lodzę mokintis 
austi, kad grįžę atgal į Skem- 
pes, ir kitus to amato pa
mokinti galėtų. Tam tikslui 
kun. J. židanavičius nupir
ko ir audimo mašinas. Už 
tai Skempės parapijiečiai 
jam buvo labai dėkingi.

(Bus daugiau)

uojautą pareiškė kolektyviai > Parodyk man, ar gali su- 
šie buv. užsienių reikalų mi- sivaldyti, tai galėsiu tau pa- 
nisterijos valdininkai; A sakyti, ar esi išauklėtas: be 
Andrašiūnas, K. Algenis, J. to išauklėjimas neturi men- 
Gerutis, O. Petrašiūnaitė, J. kiausios vertės. (O. Svett- 
Sruoga ir K. Žvironas. ! Marden).
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NUO MEDŽIU KIRTIKO LIGI POETO
Juliaus Baniulio "nuotaikos"

Protarpiais Amerikos lie
tuvių laikraščiuose randame 
pluoštelį trumpų, vos iš ke
turių eilučių sudėtų, lyrikos 
gabalėlių. Jie visados esti 
pavadinti tuo pačiu vardu 
— "Nuotaikos”, o kiekvie
nas ketureilis dar turi ir 
savo atskirą pavadinimą.

Negalima skųstis, kad č:o- 
nykštėje spaudoje stigtų po* 
ezijos. Eilių čion atsiunčia 
įvairiuose kraštuose šian
dien išblaškyti mūsų rašy
tojai, kaip Jurgis Baltrušai
tis, J. Kossu-Aleksandravi- 
čius iš Prancūzijos, Venan- 
cijus Ališas iš Brazilijos. 
Nesibaido su mūzomis į bi
čiulystę sueiti ir šios šalies 
lietuviai.

Nemaža teko tokių eilių 
skaityti. Didelė jų dalis yra 
grynai praktinio pobūdžio. 
Antai eilėmis pagarbina kle
boną, dvidešimt penkerių 
metų jubiliejų švenčiantį, 
arba vikarą, kuris savo penk 
mečio nuopelnus mini. Ki
tur vėl liaupsina porą, kuri 
sulaukė auksinės vestuvių 
sukakties, arba tuos du jau
navedžius, kurių šypsnius 
laikraštis savo skiltyse įam
žino šalia giedraus F. D. 
Roosevelto ir labai rimto 
Donald Nelsono. Dar dau
giau panašaus plauko eilė
raščių rankraščiuose trūny- 
ja: sąžiningas poetas apsi
mąstė kad pasaulio garbė

ne8umenkės, jeigu jo pos
mai pasiliks žinomi tik jam 
pačiam ir tam, kurio šlovei 
jie buvo sustatyti.

Juliaus Baniulio "Nuotai
kos” eina visai kitokiu ke
liu. Jose atsiliepia tai, kis 
šioj žemėj yra gražu, švel
nu, ilgesinga ir kas prime
na tobulesnių ir teisinges
nių pasaulių atspindžius. 
Poetas žvilgsnį nukreipęs į 
savo sielos jautrius momen
tus ir į stebuklingus gam
tos reiškinius, kurie kar
tais tokie kuklūs ir mažu
tėliai, kad sūkuriuojanti ir 
galvotrūkčiais belekianti mi
nia jų visai nepastebi. Jis 
savo ketureiliuose dainuoja 
apie snaigę, kuri švelni, pu
ri ir balta pas mus atskrido 
iš paties dangaus, arba ap:e 
rasos lašelį, kuris jam tiek 
pat įdomus, kaip ir didelė 
upė:

Anksti rytą atsikėlęs, aš 
į mišką išėjau;

Vasaros švelnus vėjelis 
vos bejudino tapus;

Pasilenkęs prie p?x lapo, 
aš stebuklą išvydau:

Mažame rasos lašely spin
di miškas ir dangus.

Taip autorius atžymi sa
vo nusiteikimus, apmąsty
mus, jausmus ir gyvenimo 
išminties patyrimus. Jis tai 
daro ramiu ir giliu žodžiu, 
einančiu tiesiai iš širdie’s ir

iš ilgų dienų pamokymo. 
Prabėgusi metų eilė jam pa
rodė, kad mūsų kelionėj ma
ža tėra džiaugsmo ir švie
sos: žmogus velka sunkią 
savo naštą, vis ilgėdamasis 
tolybėje aidinčių šauksmų ir 
tikėdamasis ne šiandien, tai 
rytoj išvysti rytuose skais
čią aušros žvaigždę, kuri iš
blaškytų rūkus, lyg mūro 
siena susirinkusius, ir už
marštin nuneštų p°dangšje 
sprogstančius šovinius.

Nuolatos poetą atsimini
mai neša į Lietuvos laukus, 
kur pempė parlėkusi gyvuo
ja, kur vyturėlis pro mūsų 
artojo juodą vargą linksmai 
čirena ir kur tavo mintys 
skraido aukso sparnais. Ta
čiau tos auksasparnės min
tys nėra giedrios, kada tė
vynė prislėgta, šioj kruvi
noj keršto, mirties ir silp
nesniųjų sunaikinimo valan
doje poetas pakelia akis į 
galingus mūsų tautos glo
bėjus, kurie jau nuo amžių 
mus užtaria, ir taip praby
la: •

O didis patrone, tautos 
šventasis, Lietuvos glo
bėjau!

Matai bu krašto gimtojo 
žaizdas, vaikus jos ken
čiant.

Kai laisvės meilė žydi šir
dyje, kaip seniau žydė
jo,

Pagelbėk lietuviams su
traukyti nelaisvės sun
kius pančius.

("Šv. Kazimieras”)

Iš čia duotų ištraukų ma-

.. .' itL.!: a—Ba^aaaa—a,xag
tome autoriaus mintį, jo nuo 
taiką ir kaip jisai savo jaus
mą pagauna į eilėraščio 
spielčius. Maži tie spielčiai 
— vos keturios eilutės, ku
rios tiems, kurie pratę este
tines vertybes matuoti pa
gal New Yorko dangoraižius, 
gali būti viaai neįžiūrimos. 
Bet grožio dalykas nėra ma
tuojamas myliomis, o jaus
mų gilumu ir taurumu, min
ties galingumu, fantazijos 
lakumu, pastabumo šviežu
mu, 'paskiro individo, visuo
menės, tautos ir žmonijos 
dvasios supratimu, o taip 
pat ir tuo techniniu sugebė
jimu, kuris palaidą minčių 
ii įspūdžių maišatį sutrau-1 
kia į vertingas ir kietas me
no veikalų formas.

Kai kurias šių savybių 
Julius Baniulis yra gražiai 
savo “Nuotaikose” išugdęs. 
Tik reikta turėti kantrybės 
ir gražių dalykų pajautimo, • 
kad tuoj pastebėtum, kiek 
švelnaus žavesio, kuklaus 
džiaugsmo ir tylios meilės 
poetas parodo tokiam men
kutėliu! gamtos reiškiniui, 
kaip vandens lašelis. Ati
džiau gi įsiskaitę rasime ir 
tam tikros filosofijos, o drau 
ge pamatysim, kaip jam pa
sisekė susidoroti su forma. 
Teisybė, tasai formos nuka
riavimas dar ne visur “Nuo
taikose” yra lygiai laimė
tas: kai kur jinai dar tau
kia griežtesnio atbaigimo.

Ir nieko nuostabaus: kaip 
daugelis poezija užsidega 
jaunystėj, taip Julius Baniu
lis į lyrikos duris pasibeldė
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DAIRY COOKS CORNER

i

Decoration Day—as the first holi- 
day of summer, ushers in the 

friendly parade of the season’s outings. 
From that day on through the summer, 
there will be picnics, beach parties, 
camping trips and family suppers on 
the shady lawn to add interest to the 
age-old business of dining.

What goes into the picnic basket 
for these occasions is always an im- 
portant subject for the summer cook’s 
consideration.

Potato salad, perennial favorite, is 
štili a happy choice for a satisfying main 
dish salad. Today’s recipe makes a salad 
to serve eight very hearty appetites and 
ten of the more moderate variety.

To add crisp freshness, garnish the 
salad bowl with stripe of raw carrot, 
radish roses and green onions. Hard 
cooked eggs in slices go into the salad 
and serve as a garnish too.

RHUBARB-CUSTARD RIS
Rhiibarb-cuetard pie, our second featured 

recipe. is an oM-time spring variation on the 
"pie plant” theme. This single crust pie tonped 
with snnooth cuatard, is an especially whole- 
wmr member of the pie family. The whole 
family will enjoy it!
t'< cupa Sour, aifted 2 cup. rhuharb (cut in 
Vj laaapnnn uit mali euhet tind augareri)
!> cup ahortening 2 Bowman aggs (bealen)
Appmaima'ely S t abi a- U cup auf>r

apoona cold water 1U cupa Bo»mjn Superior
Flavor Milk. «calded

M taaapnon aak 
M laaapoon vanilla

Mix and slft flour and salt. Work ln the short- 
ening with two knives or a paatry blender until 
the mixl ure it the consiatency of coarse com 
meal. Add the cold water gradually, slirring 
lightly with a fork. Ūse just enough water to 
hold the Ipgredients together. Shape into bąli, 
wrap in wax peper and atore in the refrigerator 
until thoroughly chilled. Roll to Lį inch thick- 
ness and arrange ln pie pen allowing enough 
paatry around edge to make a atandmg fluted 
•dge. aa.aa...

Fili bottom of psstry lined pan with the 
sugared rhuharb. Prepare cuatard by combin- 
ing eggs, sugar and aalt. Gradually add the 
k aldea milk. Add the vanilla. Pour over rhu- 
barb and bake in hot oven (450 degrees) for 
ten minutes. Then rsduce haat to a modera'e 
oven (350 degrees) and bake thirty minutes 
longer until cuatard ls sėt and a ailver knife 
comea out clean wbea ioserted into custard.

.. ff

0 SALAD

Bndtah roara, paraley. frecn 
oniona (or (iirniah

Peel potatoas and cut in cubea. Chop two of the ecga Mix potatocs, chopped eggrf, onion, aalt, 
aliced radiahea. cucumbera and piclclea. Blend cream vith boiled salad dressing. Mix dreaaing 
through salad Garniah bowl with renuuning two hard-cooked eggs (aliced) and with radish roses, 
paraley and green onions.

BOKSO 1ALAB

muaurd

only)
Flavor Milk (•ealde-h

Ū cup Boatman Smat Craun Buttar (meltad)
Suaar te taata

Combine dry ingrediente, ezcept augar. Add egg yolks. Add scalded milk alowly. Cook ln doubk 
boiler until mbtture thlckena. Remove from flre. Cool. Add vinegarand the melted buttar. Add 
augar to suit the taste. Dilute with cream for potato salad. Fruit juicea may be uaed to dilute the 
dressing for fruit aalads.

š

How Memoriaf Day 
Came to Be

In 1868. General John A.Logan.Cammander- 
in Chjef of the Grand Army of the Republic, 
tet May 30 aa the day on vhich the gravea of 
Civil War soldiers were to be decorąted. The 
date coinrided wltb the day on which the 
lašt of the volunteera ln the Vnlnn Army 
were given their honarable diacharge.

Decoration Dey had been obeerved earlier 
ipscattered aections of the country —espe- 
cially in the South where aouthem ladieadec- 
oratrd the graves of the eoldier dead of both 
North and South. The day 1* a Mete hotlday. 
būt ana that is obeerved in the great majonty 
of the forty-eight statės.,__________-

jau pasiekęs didelį gyveni- i 
mo patyrimą. Gimęs 1880 
metais, jis ne taip seniai 
visu rimtumu ataidėjo eilių 
menui. Mėgti jia knygas mė
go iš pats mažens. Tai ro
do ir tasai elementorius, iš 
kurio jį mama skaityti mo
kė ir kuriame jisai visas 
raides išbadė, apie tai kal
ba ir dveji mokslo metai 
pas kaimo "daraktorių”, kur 
jis visai nuplėšė motinos 
“Aukso Altorių”, ir tie lat
viški Rygos laikraščiai, ku
riuose pasakas skaitė. Jau 
keturiasdešimt metų, kaip 
jisai Amerikoje gyvena. Čia 
jisai bastėsi, darbo ieškoda
mas, rausėsi anglies kasyk
lose Pennsylvanijoj, mokėsi 
šios šalies kalbos, dirbo 
lentpjūvėse, krovė laivus, 
kirto medžius Maine valsty-1 
bėję, murdydamasis po gilų 
sniegą.

Tačiau visą laiką jis no
rėjo prasimušti į šviesesnį 
gyvenimą. Pirmiausia buvo 
nutaręs tapti dailininku. 
Skaitė knygas apie meną ir 
garsius tapytojus, prispirko 
dažų, teptukų ir lankė pa
mokas. Pats jisai prisipa
žįsta, kad iš viso to išėjo 
aliejiniais dažnais teptas pas
veiksiąs, “kurį, žinoma, dau
giausia tapė pats mokyto
jas, o aš dažniausiai tik 
žiopsojau”. Taip vieną die
ną jis ir atsisveikino su me
no mokykla. Kitą kartą vėl 
buvo pasišovęs virsti brai
žytoju inžinierium. Iš to ir
gi nieko neišėjo.

Savo pašaukimą jisai ati
tiko, susidūręs su spaustu
ve ir spauda. Jis redagavo 
ar tik ne keturis laikraščius, 
kurių paskutinis buvo “A- 
merikos Lietuvis”. Pačios 
spaustuvės darbų Julius Ba
niulis pradėjo mokytis apie 
1908 metais Easton, Pa., kur 
buvo atliekami rimtų įstaigų 
užsakymai, pav., Columbijos 
universiteto. Stov ėdamas 
prie stambių ir geros rūšies 
darbų, jisai priprato prie 
gražios spaudinių technikos 
ir šį išlaikė ligi paskutinės 
dienos, nors nusiskųsdavo, 
kad lietuviškose spaustuvė
se ne visados galima pritai
kyti tą techninį kruopštu
mą.

Nuo pernai metų, ligos 
prispirtas, Julius Baniulis 
ątsieveikino su linotipu ir 
dabar gyvena Brooklyne, N. 
Y. Jau anksčiau išleidęs vie
ną eilių knygą Lietuvoje, 
taip pat ir pora vertimų, ji
sai dahar daugiausia atsi- 
deda lyrikai, o taip gyvai 
seka lietuvių kalbą ir joe 
grynumą. t

Po ilgų ir sunkių darbų 
po gyvenimo margos patir 
ties ir žilo plauko atnešto? 
išminties Julius Baniulis 
šiandien panūdo žengti pat 
variausią savo dienų žings
nį: parodyti, kad ir Ameri
kos lietuvis yra ne vien tik 
biznierius ar gyvenimo gro
žybės nematęs kasyklų dar
bininkas, bet ir mano ver
tybių žmogus, tikros poezi
jos kūrėjas.

Lig šiol spaudoje paskelb
tos “Nuotaikų” nuotrupos 
rodo, kad jisai neklysta.

A. Vaičiulaitis

SPAUDOS APŽVALGA
Vokiečiai žudo 

Lietuvos žydus

United Press birželio 1 
dienos data paduoda iš Lon
dono savo korespondento J. 
W. Grigg žinią apie žydų 
persekiojimus Vokietijoje ir 
jos okupuotose šalyse. Di
džiausios masinės žydų žu
dynės įvykusios Latvijoje, 
kur 1941 metų vasarą išžu
dyta, kaip nacių oficialūs 
sluoksniai pripažįsta, net 
56,090 žydų vyrų, moterų ir 
vaikų.

Apie Lietuvą toje kores
pondencijoje sakoma:

“Pagal Labiausiai patiki
mus &pskaič:avimus, Lietu- 
voje specialiai iš Lenkijos 
atgabenti ‘valymo’ būriai iš-

1 žudę su vokiečių civilinės 
administracijos žinia ir pri
tarimu apie 30,000 žydų. Kai 
kuriose apylinkėse visi mies
telių ir kaimų žydai buvo 
išvaryti į Laukus, priversti 
išsikasti sau kapus ir po tol 
kulkosvaidžiais sušaudyti.

Tiktai vienam mieste dau
giau negu 8,000 buvo išžu
dyta. Kaune žudymai nebu- Į 
vo tokio plataus masto dė
ka Katalikų Bažnyčios la 
bai griežto pasipriešinimo.”
Ko siekia lenkų 

propaganda?

Lenkai New Yorke leidžia 
Amerikos visuomenei infor
muoti propagandinį biulete
nį “Poland Fights”. Visų 
dideliam nusistebėjimui bir
želio 5 dienos biuletenis Nr.

18 įdėjo gana aštrų straips
nį prieš lietuvius. Prie 
straipsnio yra padėta pasta
ba, kad vienas asmuo, ku
riam pavykę pabėgti iš Len
kijos į neutralią šalį, sutei
kęs tokias informacijas:

“...Lietuvių iliuzijos dėl 
vokiečių intencijų atstatyti 
nepriklausomą Lietuvą grei
tai išnyko, ir todėl jie savo 
nusivylimą pradėjo išlieti 
ant žydų. Su vokiečių pa
galba ir padrąsinimu prasi
dėjo masinės žydų žudynės. 
Per kelias dienas vien tik 
Vilniaus mieste virš trisde
šimts tūkstančių žydų buvo 
užmušta....”

“...Po trumpo, palyginti, 
švelnaus valdymo perijodo, 
teroras prieš lenkus buvo 
sustiprintas. Masiniai areš
tai ir namų krėtimai daro
mi kiekvieną dieną, kuriuos 
nepriklausomai vykdo vokie
čių policija, Gestapo ir lie
tuvių policija. Aiškis pro
vokacijos metodai plačiai 
vartojami abiejų policijų”.

Jau iš tų dviejų trumpų 
citatų matyti, kad lenkai są
moningai vaizduoja lietuvius 
išžudžius Vilniuje t r i s d e- 
šimts tūkstančių žydų. Ir

Į tai daroma tuo pačiu metu, 
kada iš Europos pranešimai 

Į sako, kad, pavyzdžiui, Kau
ne masiniams žydų žudy- 

! mama kelią užk;rto griežtu 
pasipriešinimu Katahkų Baž 
nyčia.

SKELBKITES “DRAUGE”

Jr ~ ~ ~ ■ • .............. 1
GERKIT TIK GER£ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo- rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

or

Ambrosia & Nectar
BEERS 1

kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas -NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

%----------------------------------------------- r

Paulina Russian and Turkish Baltis
Save Sveikatą Paderinsite Atsi’ankydami 

J šią Modernišką Lietuvių įstaigą! 

ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ųltra-Violet Sunshine lr Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — TreėUdilenlata.
Telefonas: VIRgtaia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St.,.. Kamp. Paulina St
Mnssnci*

SS

Geras išauklėjimas atida- 
. ro visas duris. (Moltke).

^jl
Specialis Pranešimas Iš

NOVAK'S ACCORDIAN 
SCHOOL

NOVAK'S ACCORDIAN SCHOOL specializuoja mokinime tarp
tautinės muzikos srityje, turėdama didelj patyrimą mokinime 
Lietuvių ir Slavonų tautų muzikos meno. Mokina mod-jmišku 
metodu. Kad įsigijus didžiausį pasisekimą muzikos srityje, at
sišaukite asmeniškai į mūsų mokyklą.

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

5048 S. Western Avė. Chicago, III.
_ ■ - ——J
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1$ DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Moksleiviu bankietas
pavyko

Birželio 7 d. Whittier vieš
buty Studentų ir Profesijo-

2724. Antrą $25.00 Defense 
Bond — Frank Kay, 7113 
W. Warren Avė. No. 263.

Garbė studentams, kad pa
sidarbavo surengdami tokį 
šaunų bankietą. Tas lietu-

nalų kuopa buvo surengus vių jaunimą ir profesijona-
bankietą pagerbimui baigu
siųjų mokslą.

Praeitais metais Federa
cijos 4 sk. padarė pradžią 
surengdamas studentams pa
gerbti bankietą, per kurį su
siorganizavo ir studentų kuo 
pa. Dabar pati kuopa, norė
dama, kad lietuvių studen
tai plačiau savo obalsį iš-1 gv Antano parapijos mo- 
garsintų, surengė šį bankie- kyklo3 mokalo metų

lūs kelia aukštyn. Studentų 
tikslas yra sukelti kiek fi
nansų, kad galėtų gabesn'am 
studentui ar studentei su
teikti stipendiją į kolegiją. 
Gražesnio tikslo negali būti.

Žinių-žinelės

MESSERSCHMIDT GARSI NĄS U. S. KARO BONUS

.v'.', z . • v i -y:; $•.-.-.-'v.- * .4

Acrae teis

NIAGARA FALLS. NEW YORK
Tėvų Diena selės, kurios pačios eida-

„ . I mos per bažnyčią kolektavo.Kas met šioj kolonijoj bu- -. _ . x -
Žinoma ir žmones seselems

vo minima Tėvų Diena, šj- , .
A M buvo duosnesni.met irgi pasirūpinta nepra

leisti jos be pažymėjimo. Pirmoji šv. Komunija 
Taigi birželio 21 d. kleboni- šįmet prie pirmos šv. Ko
jos sode bus piknikas ir vai-Į munijos priėjo šv. Jurgio

tą ir sutraukė virš šimtą 
žmonių, lietuvybės rėmėjų 
Vakaras praleistas gerame 
ūpe.

Per bankietą programos 
vedėjas, studentas B. Jokū
baitis, paaiškinęs tikslą (an
glų kalboje) perstatinėjo as
menis, kurie anglų kalba tei
kė linkėjimus: klierikas E. 
J. Montvilas, S.J.; klierik. 
R. C. Jančauskas, S.J.; adv. 
Alex Conrad, studentas Ed.

C'DraugM'
Pirmą kartą vokiečių Messerschmidt nusi leido U. S. žemėje, La Guardia Field, N. Y. 

vai. Mišių baigusiems 8-tą 1 gig vok.;ečįų lėktuvas buvo pašautas Anglijoje ir atgabentas į Ameriką, čia sutaisytas 
skyrių mokiniams kleb. kun.: įr dabar jis akrajos p0 Amerikos žemę ir garsins karo bonų pirkimo reikalą.
I. F. Boreišis pas altorių
išdalino diplomus. Mokyklą1 ; “T"”,' .’ , 37 3 Z 33
baigė sekantieji: Juozapa. k_luMr'“UP. v"f Har t f O rd. Conn.
Bendorius, Teodoras Rulke

mas buvo birž. 14 d. Po 9

šės pagerbti tėvus, o sykiu 
ir parapijai šiek tiek pelno 
atnešti. Pradžia 3 vai. po
piet ir tikimasi užbaigti tą 
subuvimą parapijos salėj vė
lai vakare.
Kolekta misijoms

Praeitą sekmadienį įvyko 
čia metinė kolekta misijoms. 
Nepaprasta ji buvo tuomi, 
kad šįmet parinkti ją buvo 
atsiųstos iš vyskupijos se-

bažnyčioj tik vienas vaikas 
Pranukas Ardauskas. Bet 
keletas vaikų šioj parapijoj 
krikštytų priėjo prie pirmos 
šv. Komunijos svetimtaučių 
bažnyčioje, kur yra parapi
jinės mokyklos ir kur sese
lės vaikus lietuvukus moki
na. Reikia tikėtis, kad tie 
vaikai, kad ir užbaigę sve
timas mokyklas visgi paskui 
sugrįš prie parapijos, kur 
buvo pakrikštyti. Rap.

tūrinio Instituto.
lis, Jurgis Lukas, Jonas Bu- 
ton, Frank Zanousky, Ed- 
ward Keblaitis, Edvard Nau
sėdas, James Vecekis, Julė 
Lapinskas, Mary E. Carrut- 
hers, Eleanore Pisereich.

Aksomaitis, Ona Kratavič e- į gyivįa Šimonis, Phyllis Mikš 
nė (lietuviškai) Labai pui- tėnas, Juliana Paplinskas, 
kiai nupiešė studentų svar- (a. Gajauskas, Albina 
bą ir kokią rolę jie gali su- ■ Petraitis.
lošti ateityje.

Sportininkas Vincas Ba
nionis anglų kalboj pasakė 
keletą anekdotų.

Ant galo gražiąbalsė ko- 
loraturo soprano Marijona 
Galinienė padainavo “Mo
čiute” (A. Vanagaičio) — 
studentų motinoms ir kele
tą angliškai. Jos dainavimra 
publikai labai patiko. Dau
geliui buvo didelis surpri
zas, nes pirmą syk išgirdo 
M. Galinienę žavėjančiai dai
nuojant. Detroite ji dar ma
žai yra dainavusi. Po dai
navimo daugelis reiškė no
ro surengti M. Galinienei 
koncertą. Apie tai jau buvo 
kalbama Federacijos 4 sk. 
susirinkime ir, be abejonės, 
ateis laikas, kad koncertas 
bu3, surengtas. Programa 
baigta dainomis. Susirinku
sieji prie ,?ero orkestro dar j 
pasilinksmino.

Studentai išleido šiam va
kare pirmą dovaną $50.00 
(Defense Bond). Ją laimėjo 
J. Marks, 1435 Halbrook No.

Dėkui seserims Pranciš- 
kietėms už padėtas pastan
gas vaikučių mokinimui. 
Baigusieji džiaugiasi seserų 
mokinimu.

A. a. Marijona Žemanaus- 
kienė-Abravičiūtė mirė geg. 
28 d. Po pamaldų šv. Anta
no bažnyčioj palaidota birž. 
1 d. Šv. Kryžiaus kapuose.

Velionė ilgą laiką priklau
sė prie Šv. Rožančiaus dr- 
jos ir joj darbavosi. Buvo 
gera rėmėja ir Šv. Antano 
parapijos. Liko nuliūdime 
vyras Juozapas, dvi dukte
rys ir sūnus.

Birželio 28 d. Šv. Antano 
parap. seserys mokyojo' 
rengia pikniką motiniškam 
namui palaikyti. Piknikas į 
vyks Beech Nut Grove. Kle
bonas ir seserys kviečia vi
sus lietuvius piknike daly
vauti. Tikslas svarbus.

Federacijos 4 sk. mėne
sinis susirinkimas įvyk3 bir
želio 24 d. 8 vai. vak. Lie
tuvių žemutinėj svetainėj. 
Prašomi dalyvauti visi. Ku
rie nori darbuotis lietuvių 
gerovei, ta'pgi prašomi atei
ti. Federacija permato nau
jus svarbius darbus, kurie 
reikalingi visų paramos.

*• Koresp.

Adv. Joseph P. Uvick per
kėlė savo ofisą į naują vie
tą — 907 Fox Theatre Bldg. 

i Lietuviai, reikale kreipkitės 
nauju adresu. Smagu pažy
mėti, kad adv. ir teisėjas 
Uvick paėmė kelias Lietu
vių Kultūrinio Instituto pla
tinamas knygas ir pažadėjo 
žymiems svetimtaučiams į- 
teikti. Taipgi pasvarstys, ko-

X COULD po A LOroGCDP 
IF MY OMNER VYOULD 
SHARE ME wrrw THE 

NBI0H0OR4/

Yte RUBBER. IN A WA5HIN6*
MACHINE VAXJLP MAKE 
3 ffAS MASK* • AUJMINUM 
IN VO MACHINES = I TRAlNlNfr 
PLANE • IRON IN 13 MACHINES 
» '/i TON ARMY TAUCK •
BRASS AMP CORPER IN <*6 
MACHINE * 50 JO CAUBCR . 
CARTR1D6E CASES POR ARMY.

Rengiasi prie LRKSA seimo

LRKSA 53 seimas nūs bir
želio 22, 23, 24 ir 25 dieno
mis. Prasidės iškilmingomis 
šv. Mišiomis švč. Trejybės 
lietuvių parapijos bažnyčio
je (Capitol Avenue). Mišias 
šv. laikys prelatas Jonas J. 
Ambotas, parapijos klebo
nas. Pamokslą sakys Susi
vienymo dvasios vadas kun. 
Pr. M. Juras. Dalyvaus Hart 
fordo vyskupas Maurice F. 
McAuliffe, D.D.

Pirmoji sesija (visos se 
sijos bus laikomos Hotel 
Bond, English Room) pra
sidės 11:30. Sveikins dele- 
gatus-es Hartfordo miesto 
majoras Thomas J. Spellacy.

Pirmadienio vakarą, bir
želio 22, 7:30 vai. parapijos 
mokyklos salėje, kampas 
Capitol Avenue ir Bro3d St., 
bus susipažinimo vakaras.

Antradienį 8 vai. ryto šv. 
Mišios už mirusius Susivie
nymo narius-es. Laikys kun. 
Pr. Juras.

Antradienio vakarą, bir
želio 23, Hotel Bond Ball- 
room bus šaunus bankietas 
Prasidės 7:30 vai. Bus semi
formal, reiškia, nereikės y- 
patingų drabužių. Kalbės 
prelatas Ambotas, gub. Ro
bert Hurley, miesto majoras 
Thomas J. Spellacy, Insu
rance Commissioner John C. 
Blackall, teisėjas Francis 
Smith ir Susivienymo pirm. 
L. šimut’s. Dainuos Valeri
ja Kaunietytė, Ona. Vailio- 
nienė ir Matas Kripas. Pia
nu akompanuos vietos para
pijos varg. Justas F. Balsis. 
Vakaro vedėju bus kun. Kri
pas.

Trečiadienio vakarą dele- 
gatai-ės ir svečiai, kurie no 
rėš, bus pa vežiojami po į-

i domesnes miesto ir apylin 
kės vietas.

Vietinė komisija, vadovy
bėj Antano Kauniečio, smar
kiai darbuojasi, kad seimas 
visapusiškai pavyktų. Komi
sija susideda iš sekančių: 
Antanas J. Kaunietis, pirm.; 
J. Petraitienė, vice pirm.; 
rašt. Boleslovas Sitkus, ir 
sekantieji: garbės pirm. pre
latas Jonas Ambotas, Na
vickienė, Kaunietienė, Srup
šas ir kun. Kripas. Begalo 
daug ir gražiai su vietine 
komisija veikia Pranas Ka
tilius, Susivienymo organi
zatorius. Jis irgi komisijo
je. Labai daug pasidarbavo

prie Susivienymo 53-čiojo 
seimo programos ir t.t.

Vietinė spauda gražiai ap
rašo komisijos darbuotę. 
Žinutės

Gegužės 23 d. lietuvių pa
rapijinės draugijos surengė 
vietos vikarui kun. Jurgiu'

Dantistas Krikščiūnas pa
sidavė apendiko operacijai. 
Sveiksta.

Parapijos piknikas įvyks 
liepos 19 d. lietuvių darže, 
Glastonbury. Komisija jau 
išrinkta: pirm. Stanislovas 
Srupšas, vice pirm. J. Pet
raitienė, kasininkas Antanas

dukrelės. O Dočkiai susilau
kė net dvynukų.

Šv. Jono Evangelisto dr- 
gijos piknikas pavyko. Pa
sitaikė graži diena, tat atsi
lankė nemažai žmonių.

Vilčiauskui šaunią vakarie- Kaunietis, o padėjėjas My
nę. žmonių buvo pilna salė. 
Svečių buvo iš New Britain 
Waterbury ir Torrington. 
Dalyvavo ir kun. Vilčiausko 
tėvai, kunigai: Karkauskas, 
Lutkus, Abromaitis, Puido
kas, Malinauskas, Ražaitis, 
Čebatorius, Vilčiauskas ir 
Kripas. Visi kunigai kalbė
jo ir linkėjo jaunam kuni
gui ilgiausių metų. Taipgi 
kalbėjo jo tėveliai ir ant ga
lo pats kun. Vilčiauskas. 
Dainavo Juzė Maciuskaitė, 
Elena Bagdytė ir Mikas Kri
pas. Akompanavo Justas Bal 
sis. Grojo jaunų lietuvių or
kestras.

Mokyklos 8-tojo skyriau- 
graduantai-ės iškilmes turė
jo birželio 13, o 14 salėje 
buvo lietuviška programa. 
Operetei ir įvairumams va
dovavo seserys Pranciškie- 
tės.

Buvo susirgęs prelatas 
Ambotas. Dabar sveikesnis 
Rekolekcijas atliko pereitą 
savaitę. Šią savaitę rekolek
cijas atliks kun. Kripas, o 
kitą savaitę — kun. Vilčiaus
kas.

Kun. Mešlis, jėzuitas, ve
dė noveną Šv. Patriko baž
nyčioje. Buvo apsilankęs ir 
pas vietos lietuvius kunigus.

kolas Balukynas. Garbės pir
mininku pralotas Jonas J. 
Ambotas.

šiomis dienomis mirė Po
vilas Tamošiūnas ir Magda
lena Sabienė. Amžiną atilsį 
duok jų sieloms, Viešpatie.

Šįmet slaugės mokslus bai 
gė šios lietuvaitės: Matuty
tė (kun. Matučio sesuo) iš 
Stamford, Conn. — St. Fran
cis Hospitai) ir Krikščiūnai
tė (žymaus lietuvio veikėjo 
Krikščiūno iš Washington 
Depot, Conn., duktė). Ga) 
buvo ir daugiau, bet neteko 
sužinoti.

Parvažiavo dantistas Al
bertas Povilonis iš Yale Me- 
dical School, taipgi ir Tu 
mošiūnas, kuris mokinasi į 
daktarus Yale M e d i c a ’ 
School. v

Pralotas Julius Maciejaus 
kas čia rodė judamuosius 
paveikslus iš California, U 
tica ir Šv. Pranciškaus gy 
venimo. Hartfordiečiai su
aukojo lietuvių statomai baž 
nyčiai Los Angeles, Califor
nia, daugiau kaip $100. Pa
veikslai žmonėms patiko.

Sveikiname jaunuosius E. 
Mončiūnus, kurie susilaukė

Conrad Meniška Foto Studija

MIDDLE-AGED 
’ PEOPLE

are common offenders

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Ferraentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freųuently cause this condition 
•which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptie employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

St/art Any Date Uae

LISTERINE ANTISEPTIC
T® Make Your Breath Sufeeter

Mm. F. Hoffm&n Mrs. A. Savldge Mrs. A. Valentine

. Labai svarbu nepaprastais gyvenimo įvykiais turėti 
meniskus savo ir artimųjų atvaizdus. Vedybos, išėji
mas į karą Ir panašūs įvykiai mūsų gyvenmiui turi ne
paprastos reikšmės, todėl šie ir panašūs įvykiai tenka 
pažymėti. Geriausiai tokius įvykius užfiksuoja foto 
aparatas. Tenka pastebėti, kad meniškai ir gražiai 
veikia fotografo Conrad Studija, 420 W. 63rd St.

Kas nusifotografuoja pas fotografą Conrad, tas vi
suomet yra patenkintas ir džiaugiasi Jo atliktais dar
bais.

Nervous! Shakyl 
No Pep?

SVAIGINANČIŲ OfiRTMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus 
n-rvlAkumo, drbullo, nemigos, 
t kausmo ar silpnumo kolų (neu- 
rit 8 ar rheumatizmo), tankiai vi
dų lai užkietėja ar perdaug lluos- 
nūa, At-dles skausmus. Vartotojas 
Ir aanklal gali pradėti negirdėtus 
balsus gird©'i, įsi al-dlntl nebūtus 
(la ktus ar kalbėti su sivlmi. 
VI-MTN pagelbėt! apga ftti ma's- 
tlngumo trūkumą nuo ko svaiga
lų vartotolal tanki 1 kenčia. Tai 
yra tas trūkumas kuris priveda 
pr e kenkimo T ervų, vidurių, skil
vio Ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas Ir rekomenduojamas Rimtų. 
VT-MIN n6ra nuodingas Ir nepri
veda prie blogo Įpr t'mo. Pamė
ginkite Ir "pastokiae ant savo ko
jų" greitai.
VI-MIN kapsui-s galima gauti Ir 
per paAtų, pr'slunčlant pinigus, 

arba C. O. D.
Bonkutę su 60 VI-MIN kapsilių 

kainuoja J2 00
Bonkutę su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja >3. 0.
Pars'duoda tiktai prie: 
STEVEN’S PHARMACY

•OS W. es-d Street. Tel. F.NG. 6515 
CHICAGO. II.L.

Litton to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
VoatvHng a Program of

TUGOSLAV FOLK MUSIC 
E»«rj S* tsrdtr, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
įsikorė vargdienių seserų gildą

Geraširdžiai lietuviai ateina į pagalba 
seserims, kurios dirba kilnius darbus

Netoli dešimts metų pra
ėjo kaip Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenč. Marijos 
Seserys (Vargdienės Sese
rys) darbuojasi prie Tėvų 
Marijonų vedamų įstaigų — 
Thompson, Conn., kur turi 
įsisteigę motiniškąjį namą, 
ir Hinsdale, III., seminarijoj 
ir ūkyje, įsigijo daug rėmė
jų ir prietelių. Per tą visą 
laikotarpį, nors tie gerašir
džiai viršminėtoms seselėms 
gelbėjo visokiais būdais, bet 
ta pagalba nebuvo perdaug 
vaisinga, kadangi ji nebuvo 
organizuota. Ir daugelis šių 
geradarių p?,geidavo, kad 
būtų suorganizuota organi
zacija. Ir, štai, šiomis die
nomis rūpesčiu uolių seselių 
rėmėjų ir veikėjų šis tikslas 
pilnai atsiekta — susiorga
nizavo į draugiją, kuri už
vardinta Vargdienių Seserų 
Gildą. Šis vardas, jei virš- 
minėtos seserys ir jų moti
na generalė užgirs, mes ne
žinom, jis pasilieka liglaiki- 
nis. Bet virš dviejų šimtų 
narių troškimas ir pageida
vimas, išsipildė, ir dabar, 
kas tik norės, galės priklau
syti prie šios gildos, nežiū
rint skirtumo — vyras ar 
moteris, jaunuolis ar jau
nuolė, visiems teikiama pro
ga padėti šioms seselėms, 
nes pagalba šiuo laiku labai 
reikalinga^ <

Įvaldybą įėjo šie asmenys: 
dvasios vadu pakviestas 
Aušros Vartų klebonas, kun. 
J. Dambrauskas; pirm? — 
Joana Mačernienė, 6617 So.

Roselando Lietuvių 
Demokratų piknikas

Šį sekmadienį, birželio 21 
d. Ryan’s miške prie 88-tos 
ir Western gatvių, įvyksta 
9-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Klubo pavasarinis pik
nikas.

Rengimo komisija turi pri 
rengus smagią programą ir 
kviečia visus atsilankyti ir 
turėti gerus laikus. Bus mu
zika, išlaimėjimai ir skanūs 
užandžiai ir gėrimai.

Washtenaw Avė.; vice pirm.
— Aleksandra Pukelienė, 
6447 So. Washtenaw Avė.; 
sekretore — Emilija Kren- 
ciūtė, 1421 So. 41th Ct., Ci
cero, III., jauna panelė, daug 
žadanti ateityje; fin. sekr.
— Adelė šeputienė, 2512 W. 
45th St., Brighton Park; iž
dininkė — Anastazija Kilie- 
nė, 2640 W. 60th St.

Steigiamasis susirinkimas 
atsiklausęs Aušros Vartų 
klebono, kad sutiktų būtti 
dvasios vadu, prašymą mie
lai priėmė ir pakvietė į savo 
parapijos salę laikyti susi
rinkimus, už ką susirinku
sieji ir valdyba nuoširdžiai 
dėkinga. Vargdienių Seserų 
Gildos susirinkimai įvyks 
kas antrą antradienį kiek
vieno mėnesio. Sekantis su
sirinkimas įvyks liepos 14 
d. Taigi, visi tie, kurie taip 
pageidavo šios draugijos, 
malonėkite atvykti į šaukia
mus susirinkimus; jei kar
tais aplinkybės neleidžia, o 
norėtumėte pagelbėti, pra- i 
šome kreiptis į viršminėtą 
valdybą ir įsirašyti į meti
nius narius. Mokestis labai 
maža — vienas doleris me
tams.

Noriu priminti dar viena 
dalyką, būtent, kad šios kon
gregacijos dvi seselės ran
dasi Argentinoje, pabėgusios 
iš Lietuvos nuo baisaus ka
ro; joms būtina pagalba 
labai reikalinga; reikia jas 
perkelti čia, į Ameriką, bet 
kelionė šiuo laiku labai pa
vojinga vandeniu, ir be to,

, daug kainuoja. Užtat, bran- 
i giosios ir brangieji, parody
kite lietuviškos širdies dė
kingumą, stokite į eiles šių 
Vargdienių Seserų Gildos 
nariais, ir padėkite kas kuo 
gali; už visokeriopą pagal
bą ne vien seselės, bet ir 
šios gildos nariai bus giliai 
dėkingi. Koresp.

Kviečiam pas mus
West Side. — Draugijos 

Aušros Vartų Vyrų ir Mo
terų išvažiavimas nedėlioj, 
birželio 21 d. Labdarių ūky- 
Holy Family Vilią, Orland 
Park, III. prie 123-čios gat 
vės. Kaip nariai, taip ir vi
si kiti prašomi atvažiuoti 
ir tyram ore pasivaikščioti 
po žalias lankas, girias ir, 
tuo pačiu kartu laimėti do
vaną.

Norintieji važiuoti, rezer 
vuokite vietas troke pas L.; 
Jusevičių, P, Fabijonaitį ir 
A. Bartkų, 2342 W. 22 Pi. 
Trokas išvažiuos 9:45 ryto 
nuo Aušros Vartų bažnyčios 
ant 23rd Place. Nuvažiavę j 
ūkį visi būsit patenkinti už- 
kandž ais ir gėrimais ir vi
sokiais žaidimais.

Važiuodami automobiliais 
iš visų dalių Chicagos, pa
imkite Route No. 7 iki 123 
Street, kuris eina į vakarus 
pro pat ūkį.

Visus kviečia —
Valdyba ir Komisija

Labai gyvas demokratų 
susirinkimas

Bridgeport. — Birželio 11 
d. Lietuvių Auditorijos sve
tainėj įvyko 11-to Wardo 
Lietuvių Politikos Klubo su
sirinkimas. Jame gyvai bu
vo svarstomi organizacijos 
reikalai. Kaip kam atrodė, 
kad organizacijos reikalai 
buvo svarstomi net per daug 
gyvai. Bet tas gyvumas įro 
do tik narių prisirišimą prie 
organizacijos.

Pasirodė, kad per vajų 
prie klubo prisirašė arti 50 
naujų narių, šiame susirin
kime prisirašė Domininkas 
Čukauskas ir Pranas Berr.

Atsilankęs svečias iš Lith- 
uanian National Democratic 
Club, S. Gelžin, pasakė kal
bą trumpai perbėgdamas de
mokratų partijos veikimą.

Susirinkimui pasibaigus 
F. Woidat visus pavaišino.

Korespondentas

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

Susirinkimai
Marąuette Park. — Mari

jonų Bendradarbių 5 skyrius 
laikys susirinkimą nedėlio
ję, birželio 21 d. 2 vai. po 
pietų parapijos svetainėje. 
Bendradarbiai malonėkite a- 
teiti į susirinkimą. Valdyba

Išvr/.lojame
|>«> vi-ų 
Cliicago.

REMKITESENĄ
LIETUVIŲ
DRAUOĄ.

K. KANTER, sav.

MUTUAL LIQLOB CO.
4707 So. Halstdtt Sk 

Tflefooan: BOULKVARD 0014

A I |Z A C D A D A D Pasirinkti Ir Prisipirkti 
U/AD/AI\ Geresnės Rūšies Anglis 

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOI, KAINOS NEPAKIUŲ IR KOI, JŲ DAR GALIMA GAUTU 

Geresni Rūšies Anglys Dalinamos Tik 15 Tolimesnių Valstijų. 
(Vaidilos patarimai angllnlnkama nurodo, kad trumpoj ateityj, kar’ln pro- 
dukrtjOR dšlel, gelzkelių tranzitas bus žymint sumažintas namų reikalams;

PRIPILDYKIT SAVO SANDĖLIUS IA SEKANČIO PASIRINKIMO:
“ WE8T VIRGIN IA Pim aliontas Mine Run, iš Eft
/ A s. gerų mainų, daug dulkių išimta. Perkant 5 ųiū.vU

' tomis arba daugiau, ui tonų ........................
' Smulkeanl yra daug pigesni.
BI.ACK B AND LUMP anglys ui $10.50
ROPPERH COKE (KOKSAI), nž vie- $12.95

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

mu
X Ada Lewl» Gooderham, 

Lietuvos Garbės Konsulo 
Kanadoj Grant-Suttie žmo
na, birželio 10 d. mirė Pri
vate Povilion Toronto Gene
ral ligoninėj. Palaidota St. 
James kapinėse. Laidotuvės 
buvo privačios.

X Dr. S. Biežis, M.D., F A. 
C.S., šiomis dienomis persi
kėlė gyventi į savo naują 
modernų namą adresu 3241 
West 66 Place. Dr. S. Biežis 
yra Šv. Kryžiaus ligoninės 
gydytojų štabo narys.

X Ant. ir Anelė Beliniai,
savininkai biznio (užeigos) 
prie 105 ir Edbrook gatvių, 
praeitą šeštadienį turėjo 
daug svečių, kurie atvyko 
pasveikinti vardadienio pro
ga. Beliniai yra nuolatiniai 
“Draugo” skaitytojai.

X Veikėjos E. Samienes 
dukterys dvinukės, Bernade
ta ir Teresė, praėjusį sek
madienį užbaigė Nekilto 
Prasidėjimo (lietuvių Brigh
ton Parke) parapijos mo
kyklą. Sveikiname dvynukes 
ir jų tėvelius.

X Omahos lietuviai, pa
darę susirinkimą Šv. Anta
no parapijos salėje, papra
šyti klebono kun. J. Jusevi- 
čiaus suaukojo 23 dolerius 
šelpimui Sibiran ištremtų 
lietuvių. Pinigus atsiuntė 
Kat. Fed. centran, red. Ši
mučio vardu.

X Marcelė Tamanauskie- 
nė, žinoma Bridgeporto vei-s 
kėja, išbuvusi Šv. Kryžiaus 
ligoninėj po automobiliaus 
katastrofos apie pora savai
čių jau tiek sustiprėjo, kad 
sugrįžo namo.

X J. Ir A. Šileikiai, 1517 
So. 49 Avė., Cicero, išaugi
no ir pradžios mokslą davė 
anūkei Marion Puikis. Ta 
proga šileikiai buvo suren
gę graduantei vaišes ir su
kvietę daug svečių. Gradu- 
antė gavo dovanų, ypatin
gai gražią nuo savo krikšto 
motinos Antaninos Šileikie
nės.

X Dievo Apvaizdos parap. 
mokyklos mokslo metų už
baigimo programa bus penk
tadienį, birželio 19 d., 7:30 
vai. vakare parapijos salėj.

X Po Chicago ir apylin
kes pasipylė L. V. Chicago 
apskr. tradicinės dienos — 
K of L Day — tikietai. Toji 
diena bus liepos 4, Vytauto 
parke.

X V. Šilingas, buvęs L. 
Vyčių spaustuvės menedže
rius, pašauktas kariuome
nėn, iki šiol buvo Fort Leo- 
nard Wood, Mo. Dabar per
keltas arčiau Pacifiko pa
kraščių.

X J. Aukškalnis, dienr. 
“Draugo” agentas ir kores
pondentas šiuo metu, kaip 
praneša, taip busy, kad ne
gali nei į Chicagą atvažiuo
ti. Bet neužilgo turės atos
togas ir tuomet aplankys vi
sus draugus, pažįstamus.

X Šv. Jurgio par. mokyk-1 
la ketvirtadienį turėjo išva
žiavimą į Lincoln parką. Jau 
niausieji bridgeport iečiai 
smagiai pažaidė ir dėkingi 
seselėms už malonią pramo
gą.

X Šakių Apskretieo Klu
bas pikniką rengia birželio 
21 d. Labdarių ūky. Lietu
vių iš šakių apylinkės Chi
cagoj randasi nemažai, dėl 
to piknikas bus didelis. Pa
simatyti, pasikalbėti vieno 
kaimo žmonėms su kito ki
tų kaimų žmonėmis visuo
met malonu.

X Visų šventųjų parapija, 
Roselande, pradėjo kelti fon
dą bažnyčios statybai baig 
ti. Tam fondui pirmas šim 
tinę paaukojo pats klebonas 
kun. J. Paškauskas. Jį pa
sekė J. ir A. Astrauskai, J. 
ir P. Zolpiai, parap. mokyk
la, P. Stogis, N. N. ir Moni
ka Norvaišis, visi paaukoję 
po šimtinę. Iškilęs bažnyčios 
bokštas dar labiau papuoš 
gražią lietuvių koloniją.

X Kun. J. Jusevičius, šv. 
Antano parap. klebonas, O- 
mahoje, švenčia savo kuni
gystės 15 metų sukaktį. Pa
rapijiečiai ruošiasi dalyvau
ti savo mylimo klebono vai
šėse. Omahoje yra nemažas 
būrys lietuvių, susipratusių, 
kurie iš širdies myli Lietu
vą.

«5=

CONRAD
Fotografas

Studija jrangta plr 
mos rūšie* au mo- 
dernlškomta užlai 
domia Ir Hollywood 
SvleeomlM Darbas 
Garantuoto.

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - ENGlewood B«b.i r ENGlmread

JT8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI | MFHV HPKCIALJ 

VASAROS IŠPARDAVIMĄ 
HEKAYCTV MIZIKOS 

INSTRUMENTŲ 
X M M

Dideli!} Barabanų, maZų Baraba
nų, "Tunabfe Tom Toms" pritai
komi prie visokių Baiabanų se
tų, greiti pėdiniai "Cymbols" ir 
“Cymbol Holdera" kur tik reika
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais” 
benami Ir orkestroms, Trūboa, 
darinėtai, Saxaphonal, Trombo
nai "Standard” išdirbysčių, Smul- 
kos. Cellos. Strūninial Basai, Oul- 
tarai, Banjos, stūnni, ir "cases", 
"mouth pieces”, "mute reeds", ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smičių Ir 
“cases". Pataisome ir atnaujina
me visokių išdirbysčių phonogra- 
fus ar Jųjų dalia
A. B.G DRUMMER8 SERVICE 

•14 KaxweU Street, CMoego

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS%__
PILNAS PASIRINKIMAS

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 
SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai Ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLFS CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 471h St Yards 2588

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 skaus- 
mus.

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

batu 20c
189 NO., LA SALLE ST.

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

n A R A P Tr» °®riB’wlas Laika* Pirkti Pirmos Rūšies L//AD/M\ Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mflaų jardą ir apžiūrėk ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MlLL- 
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažų, perėtų, viš- 
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MUSŲ EKSPERTAIS dėl konatruk- 
eijOM ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Caah arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St. , Tel. VICtory 1272 
....—:

X Vladas Tubutis, 3600 
So. Union Avė., senas “Drau
go” skaitytojas ir rėmėjąs, 
išvyko vakacijų praleisti į 
Wisconsin valstybę.

X Kareivis Jonas Kra
sauskas buvo atvykęs visai 
savaitei vakacijų pas moti
ną, 3227 So. Lituanica avė. 
Jo stovykla randasi visai 

Į netoli St. Louis, Mo., kur 
gyvena jo ištekėjusi sesuo, 
Chicagoj ji buvo pamėgusi 
J. Aleksos kepyklos duoną. 
Tai dabar jos brolis karei
vis jai išvežė net šešis kepa
lus Aleksos duonos.

X Praėjusį sekmadienį į-
vyko Šv. Jurgio parapijinės 
mokyklos metų baigimo pro
grama ir diplomų išdalini
mas baigusiems. Tokių bai
gusių buvo 15 bernaičių ir 
14 mergaičių. Graži prog
rama, seselių mokytojų ir 
komp. A. Pociaus prirengta 
ir vadovaujama^ žavėjo gau
sią publiką. Viena iš bai
gusiųjų — Loreta Jonavi- 
čiūtė laimėjo stipendiją Šv. 
Kazimiero akademijoj.

IVOLK STIBI
1945 West 35** 5fr»et

I i

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

LOVVEST POSS111LE PKICES

PHONE I AFAYETTB 2813

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI.

(IIAPCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vienintelis ir Smagiausią^* 
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. Western Avenue 

Phone: GKOvehUI 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I

Protection 
4or vour

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų ! Į
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

^/V|O^

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 31/^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo i —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jok. M. Mozeris, Sec’y. 3238 SO. HALSTED ST.
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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 U2KANDIŲ IR GERYMŲ, TAIP JOGEI VISI GALĖS 
SMAGIAI PRALEISTI DIENĄ.

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

BOMBARDAVO DUČES 
KARO LAIVUS

(•‘Draugas” Acme telephoto) 
Maj. Alfred A. Kulberer, 

Lafayette, Ind., kuris suda
vė 35 smūgius italų karo 
laivams, Viduržemio jūrose.

Už žolės neiHipbvimą 
gali būti baudžiamas

Chicagos miesto taryba 
užvakar nutarė, kad kas ap 
links savo namus nenupiaus 
žoles, tai gali būti baudžia
mas nuo -5 ik $200. Aplink 
namus turi būti žolės nu
plaunamos tarp liepos 1-15 
dienos ir tarp rugpiūčio 1 ir 
15 dienos.

Šimtai stoja į laivynu
Birželio 17 dieną chica- 

giečių į laivyną buvo jau įs
tojusių 4,548.

. Kiekviena diena įstoja 
chicagiečių į laivyną keletas 
šimtų. Todėl iki liepos 4 
dienos lengvai susidarys 
10,000 cliicagiečių kandida
tų į laivyno tarnybą. Liepos 
4 dieną r,u didžiausiu iškil- 
minguiJto bus baigtas vajus 
į laivyną.

K ■ —■ ■ ■

*" folviij kampuose 
surinko $40,000

Birželio 16 dieną Chica
goje gatvių kampuose Salva- 
tion Army turėjo rinkliavą 
ir surinko $40,000.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
T&npyktt apaangotoj ištaigioj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap-
drandoa mes tarime didžiausi ataargoa fondą viaoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4Vg% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS*N. OF CHICAGL

Jastin Marktearlch, Pres. and Mgir.
4102 ARCHER A VENĮ TE______________Tel. VIRPINTA 1141

CHARTERED AND SUPERVTSED BY 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 S P. M.

Chicagietis lakūnas bombardavo italų 
laivyną, Viduržemio jūrose

Lengva buvo šaudyti į italų laivyną, 
kaip į žuvis, esančias bačkoje, pareiš
kė Maj. Kalberer. Į jūrą nudardėjo nacių 
Messerchmitts

Nesenai chicagietis lakū
nas Maj. Alfred F. Kalberer 
dalyvavo Viduržemio jūrų 
mūšiuose prieš penkioliką 
italų karo laivų.

Maj Alfred F. Kalberer, 
kylęs iš Lafayette, Ind., pir 
mi.au yra buvęs lakūnų Chi
cagos oro linijoje, sudavė 
smarkų smūgį italų laivy
nui, Viduržemio jūrose.

Maj. Alfred F. Kalberer 
apie savo kovos įspūdžius 
prieš italų laivyną papasa
kojo įdomių ir šiurpių vaiz
dų. Jis pasakoja:

— Mes pakilom iš oro ba
zės ir skridom į paskirtą 
vietą, tai buvo ankstyvas 
pirmadienio rytas. Mūsų lėk 
tu vai išsirikiavo trejuke ir 
keliavom į Kretos salą. Kely 
pastebėjom už kokios 30 
mailų britų konvojus, plau
kiančius iš Aleksandrijos į 
Tobruką, britai savo drau
gų nepažino ir paleido į 
mus kelis šūvius. Skren
dam, mašinos ūžia, paste
bim italų karo laivyną, šis 
laivynas lengvai galėjo susi 
tikti su britų konvojais. Ita 
lų laivynas nuo britų konvo

Vaikai pardavė už 
$456,063 karo bonų

Noble J. Puffer, Cook 
County mokyklų superinten 
dent, užvakar pareiškė, kad 
karo bonų pardavimo kom
panijos už Chicagos ribų mo 
kyklos pardavė už $456,- 
063.35 karo bonų. šioje ka
ro bonų pardavimo kompani 
joje dalyvavo 20 high School 
ir 178 distrikto mokyklos.

jų buvo už kokia 225 mai
lų. Mes nuo italų laivyno bu 
vom kokia 30 mailų ir pas
tebim iš laivų kaminų dū
mus. Plaukia italų du karo 
laivai šeši maži laivai gali
mai naikntuvas, septyni ki
ti, iman cruserį. Atėjo lai
kas atidaryti ugnį. Mes iš 
trijų lėktuvų paleidom į ka 
ro laivą bombas. Penkios 
mūsų bombos pataikė į italų 
karo laivą, viena bomba nu
mušė laivo kaminą, kitos pa 
taikė laivo užpakalį. Mes 
matėm italų laivą pasken
dusi dūmuose, dūmai veržės 
ne tik iš viršaus, bet ir iš 
šonų. Man britų stebėtojai 
pasakė, kad šis laivas galės 
būti sutaisytas tik po kokių 
keturių mėnesių.

Mes toliau skridom į pas 
kirtą vietą, pakely sutikom 
du nacių Messerchmitts, į 
vieną pataikėm ir matėm, 
kaip nacių lėktuvas dūmuo
se krito į jūrą.

Maj. Alfred F. Kalberer 
savo pasakojimuose pastebė 
jo, kad taip lengva buvo šau 
dyti į talų laivyną, kai į žu 
vis, esančias bačkoje.

Su Maj. Kalberer mūšiuose 
prieš italų laivyną dalyva
vo ir kiti lakūnai.

Smarkus ir simpatingi 
amerikiečiai lakūnai, kur 
tk jie pasisuka, tai priešas 
patria, kad amerikietis yra 
narsus ir drąsus karys.

Borrelli nuteistas
Borrelli, kuris dalyvavo 

muštynėse prieš darbinin
kus, rastas teisme kaltu ir 
nuteistas vieneriems me
tams kalėjiman.

IŠKILMES JCRININKYSTES AKADEMIJOJE

“Vėliavų mergina” Ruth Helena Reed,’ Madavvaska, Me, 
apdovanoja vėliava Stanley Joseph Cowin, Jr., laimėtosios 
grupės vadui. Birželio savaitės iškilmės vyko kartu su 
U. S. Navai Academy, Anna,polis, Md., mokslo metų už
baigimu. Kairėje yra Rear Admiral John R. Beardall, 
superintendent of the academy.

Chicagoje gumos 
vajus vyksta 
nepaprastai gerai

Chicagoje visu gyvumu ir 
stropumu vedamas rinkimui 
senos gumos vajus. Per tris 
dienas nepaprasti rezultatai. 
Kai kuriose gazolino stoty
se šimtais tonų senų gurnu 
prikrauta. Gumos vajuje da 
lyvauja ne tik seni, bet ir 
vaikai. p

Vienoje gazolino stoty te 
ko matyti 20 pėdų krūvą se 
nos gumos, kur skaitoma 
tarp 60-65 tonų.'

Baliuose rūmuose 400 
svarų senos gumos

Washingtone Baltuose rū
muose surinkta senos gu
mos 400 svarai, kurie buvo 
padavanoti karo reikalams. 
Atvykęs trokas seną gumą 
išsivežė.

Tepliorius gavo 
3 metus kalėjimo

Roy Whtpple, 4809 North 
Bell avenue, 48 metų, namų 
tepliotorius buvo nubaustas 
trims metams į kalėjimą už 
išniekinimą trijų mažamečių 
mergaičių.

Mažu vaikų tėvas nori 
Hitleriui iškaršti kailį

Antanas Yaris, 36 metų 
amžiaus, vedęs, turįs tris 
mažus sūnelius, negalėjo dėl 
jaunatvės dalyvauti Didžia
jame kare, todėl dabar jis 
nori Amerikos priešams iš- 
karštyti kailį.

Antanas Yaris paprašė 
valdžios, kad jis būtų per- 

j klasifikuotas ir paskirtas į 
1-A. Jo žmona Eleanora, 28 
metų moteris dirba defense 
industrijoje ir sutiko, kad 
jos vyras būtų perklasifi- 
jkuotas ir Antanas Yaris li- 
■ ko paskirtas į 1-A. Jei gydy 
tojai ras, kad A. Yaris tinka 
į kariuomenę, tai jis bus 
paimtas į karą.

Gali gauti
cukraus knygutes

Moterys, kurios turėjo 
cukraus atsargos Ir per cuk 
raus registraciją nesiregis- 
travo cukraus knygutei gau
ti, dabar gali gauti cukraus 
knygutes, jei jos cukraus at 
sargas sunaudojo uogų ke- 
navimu ir dabar cukraus ne 
beturi.

Daugelis mokslininkų, na 
ir šiaip smalsuolių, suka gal 
vas, norėdami patirti, ar 
gyvuliai turi kokį jausmą 
muzikos atžvilgiu ar ne.

Vorai mėgsta muziką rytais
Prancūzų smuikininkas 

Joachimas pasakoja, kad jis, 
gyvendamas vienoje Juodų
jų Girių lūšnoje, pastebėjęs 
tokį dalyką: kiekvieną ry
tą, tik jam pradėjus smui
kuoti kokį dalyką, iš lubų 
aplink jį nusieilsdavo dau
gybė vorų ir pasikabinę ant 
savo siūlų išbūdavo ilgą lai
ką nejudėdami. Bet jei tik 
Joachimas iš taisyklingo 
griežimo pereidavo į betvar 
kį smičiaus per stygas trau
kymą, vorai tuoj išsklisdavo. 
Įdomu ir tai, kad kitu die
nos metu į jo smuikavimą, 
vorai visai nereaguodavo, 
kaip tik rytą.

Katinas ne visus
muzikus mėgstu

Kompozitorius Richardas 
Wagneris padarė tokį mėgi
nimą. Kartą, komponuojant 
“Tristaną”, jam atėjo į gal
vą mintis išbandyti muzikinį 
katino pajautimą. Liepė iš 
virtuvės atnešti katiną ir 
pradėjo pianu skambinti ku 
rio ten muziko sonatą. Ta
čiau katinas visai nekreipė 
dėmesio. Tada kompozito
rius pradėjo skambinti vie
ną Chopino nokturnų. Kati 
nas tuoj atkreipė dėmesį, už 
šoko muzikui ant kelių, glau 
dės, niurzgė, lipo ant ran
kų, pečių, laižė jo veidą, au 
sis... Pradėjus skambinti ki 
tą dalyką, rainius tuoj nu
šoko ir pradėjo kniaukti 
prie durų, prašydamas iš
leisti. Bet lik tik išgirdo 
Chopiną, kaip mat metė du 
ris ir vėl pradėjo glaudytis.

Sako, paskui Chopinas tą 
katiną pamėgęs ir dažnai 
jam paskambindavo jo “mė
giamų” dalykų. O tas rai- 
nuodegis mėgęs tik Chopiną, 
paties Wagnerio “Tristano” 
keletą vietų ir dar keletą da 
lykų...

Bedžionės nuo muzikos 
garsų rimtėja

Dar ne taip senai kažkoks 
prancūzų žurnalistas Jean 
Pierre Dorianas irgi padarė 
savotišką bandymą. Jis pa

Ar "jo didybė" žvėrių karalius - liūtas 
mėgsta muziką

Įdomūs bandymai su žvėrimis. Dramb
liai ir ruoniai visai nekreipia dėmesio 
į muziką

sikvietė Jean Fourniera — 
smuikininką ir filmininką 
G. Savtry ir nudrožė į zoo
logijos sodą Vincennes.

Čia jie darė bandymus net 
ištisas keturias valandas. 
Fournieras kiekvienai gyvu
lių rūšiai smuikavo, Savitry 
filmavo, o pats Dorianas žy
mėjo rezultatus knygutėje.

Kai dramblių porelei smui 
kavo Žavų Brahmso dalyką, 
tai patinas kažkaip juokin
gai pradėjo suptis lyg į mu
zikos taktą, o patelė ištiesė 
savo straublį ir, atrodė, kve 
pavo muzikos garsais.

Jiems atėjus prie vieno 
tvenkinio, kiniškos pajūrio 
pentardos stovėjo gražiai iš 

įsirikiavusios krante ir snau 
dė. Bet kaip tik pasigirdo 
Pugnanio — Kreislerio “Al- 
legro”, tuoj visos įdėmiai at 
sikreipė į muzikos garsų 
pusę...

Užtiko grupę linksmai žai 
džiančių beždžionių. Pradė
jus smuikuoti Puganinio 
“Largo Expressivo”, visos 
tuoj surimtėjo ir kaip suak
menėjusios išbuvo keliolika 
minučių.

Žirafos muzikos 
klausos atydžiai.

Tuo tarpu žirafos išgirdu- 
sios Brahmso, “Concerto”, 
nusiteikė labai linksmai, bet 
klausės atydžiai.

Kai tikrai išgirdo J. S. 
Bacho ariją, jie nurimo dau
žėsi ir net pradėjo snausti! 
Tuo tarpu “Jo Didybė” žvė
rių karalius — liūtas muzi
ka visiškai “nesižavėjo”. Ka 
da Fournieras užtvaroj prie 
jo (žinoma, su sargu) prie 
liūtų net per porą metrų, tai 

I jie abu su patele gulėjo ra- 
| mūs, bet kaip tik užgriežė 
i Conperino “Povana Royale”, 
tai padarė tokį gestą, kad 
ne tik smuikininkas, bet ir 
pats sargas gavo sprukti 
lauk!

Jūrų dramblys ir ruomiai 
į muziką nekreipė jokio dė
mesio. O raganosiai, kengū
ros ir kiti klausėsi tikrai 
“susidomėję”. Net tokiems, 
rodos, bejausmiams gyvu
liams, kaip kupranugariams 
ir tai muzika darė linksmo 
įspūdžio.

Taigi ir gyvuliai “muzika 
lūa”.


