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40,000 VAIKŲ ŽUVĘ.

Laisvųjų prancūzų (ka
riaujančiųjų prieš nacius) 
autoritetai Londone gavę 
iš prancūzų Raudonojo Kry
žiaus informacijų, kad 1940 
metais birželio mėnesį pran
cūzų gyventojams nuo na
cių bėgant visais pakeliais 
žuvę apie 40,000 prancūzų 
vaikų. Tas yra nepaprastai 
skaudi prancūzų tautai ne
laimė.

Tik vienas Dievas žino, 
kiek tūkstančių lietuvių vai
kų ir tauraus jaunimo žuvo, 
kai apnykę mūsų senąją tė
vynę raudonieji barbarai 
lietuvių šeimas trėmė Sibi
ran., arba kitur kur Rusijos 
gilumon. Kas jų kapus pa
keliais suskaičiuos, kas jų 
skaičių patirs?

NEBUS VIETOS
PRISPAUDĖJAMS.

U. S. karo laivyno vyriau
sias vadas adm. Ernest J. 
King laivyno akademijoje, 
Annapolis, Md., andai kalbė
damas pareiškė, kad karą 
laimėti bus reikalingas ame
rikiečiams toks pasiaukoji
mas, kokio Amerika dar 
niekad neturėjusi. Bet tas 
bus didžiai vertingas ne tik 
Amerikai, bet ir kitų pasau
lio dalių milijonams žmonių. 
Prez. Roosevelto vadovybė
je bus išnaikinti tie asme
nys, arba jų grupės, kurie 
kėsinsis kitus žmones pa
vergti fiziniai, arba protiš
kai ir dvasiškai.

NEIŠLEIDŽIA
KARDINOLO.

Washingtone gauta žinia, 
kad neokupuotos Prancūzi
jos vyriausybė iš Liurdo ne
išleidžia kur nors į kitą šalį 
išvykti kardinolo Hlond, S. 
C., Gniezno ir PoznaniaUs 
arkivyskupo. Kardinolas gi- 
vo savo pasui Ispanijos ir 
Portugalijos vizas, Vichy 
vyriausybė, kurioje vyrauja 
nacių bičiulis Lavalis, pa
reiškia, kad jo išleidimui 
priešinasi Vokietija. Vadi
nasi, Vichy vyriausybė na
ciams pasivergusi ir neturi 
noro išsilaisvinti iš vergo
vės.

ŽYDŲ KAREIVIŲ 

DALINYS.

Pasaulio žydų vadai ver
žėsi Palestinoje sudaryti 
nuosavą armiją to krašto ap 
saugai nuo ašies pasikėsini
mų. Anglija neleido. Tad 
dabar žydų vadai imasi kitų 
priemonių nuosavą armiją 
įsigyti. Iš Anglijos parla
mento atstovų rūmų ir lordų 
rūmų keliolikos narių susi
organizavo komitetas. Šis 
dabar reikalauja Anglijos 
vyriausybės leisti žydams iš

Ašies Kariuomenė 60 Myliu Egipte
Britai pasitraukė 
iš Sollum ir 
Sidi Omar

KAIRO, birž. 25 d.—Ga
lingos ašies tankų pajėgos 
šiandie jau daugiau negu 
šešiasdešimt mylių Egipte 
ir britai buvo priversti pa
sitraukti, bet Jungtinių Val
stybių aviacija antru kartu 
atakavo didelę ašies reikme
nų bazę Bengasi, 350 mylių 
užfrontėje.

Britų kariuomenės štabas 
paskelbė, jog britų aštunto
ji armija pasitraukė iš Sol
lum ir Sidi Omar, Egipto 
pasienio tvirtovių ir jog 
marš. Rommelio kariuomenė 
yra į pietryčius nuo Sidi 
Barani.
Bombardavo Bengasi.

Britų aviacija paskelbė, 
jog vokiečių ir italų didelės 
pajėgos vakar visą dieną 
žygiavo į pietus nuo Bir 
Sheferzon, kuris yra penkio
lika mylių į pietus nuo Sidi 
Omar ir apie 40 mylių nuo 
Viduržemio jūros.

Tuo tarpu Jungtinių Val
stybių lakūnai vėl bombar
davo Bengasi. Britai paskel
bė, jog šių atakų svarbiau
siu taikiniu buvo laivai Ben
gasi uoste.

Sudarytas Amerikos 
frontas Europoje

WASHINGTON, birž. 25 
d. — Karo departamentas 
šiandie paskelbė, jog forma
liai sudaryta Jungtinių Val
stybių karo veiksmų laukas 
Europoje ir vadovaujančiu 
generolu paskirtas maj. gen. 
Dwight D. Eisenhower.

Gen. Eisenhowerio štabas 
bus Londone, kur jis šian
die atvyko.

TOKIJO, birž. 25 d.—Ja 
ponijos radio paskelbė savo 
karališkojo štabo praneši
mą, jog japonų kariuomenė 
tebeveikianti Aleutų salose, 
kur išlaipinta japonų Kiška 
ir Attu salose.

Tuo pačiu laiku paskelb
ta, jog nuo šiol Kiška sala 
bus vadinami — neoficialiai 
Narukami sala ir Attu bus 
vadinama Atita.

savanorių žydų sudaryti 
nors 12,000 kareivių dalinių. 
Tas dalinys priklausytų bri
tų kariuomenei, bet turėtų 
žydus karininkus. Komitetas 
yra nuomonės, kad paskiau 
į tą dalinį daugiau žydų sa
vanorių teiktųsi ir greitai 
jis padidėtų. Be to, komite
tas siūlo vyriausybei leisti 
žydams Palestinoje sudary
ti iš 40,000 iki 50,000 žydų 
naminę sargybą. Jei ašiai 
pasisektų įsiveržti Egiptan, 
žydai atsiektų savo tikslą.

Prezidentas ir karalius Naciai maitinasi Lietuvos 
duona - lietuviai alksta

Liėtuviams skiriamas maisto davinys 
mnkas. Žydams pusiau mažesnis

(••Draugas” Acme teiephoto)
Jugoslavijos jaunu karalium Baltuose Rūmuose. Kara- 
susitikus su prezidentu.

Prezidentas Rooseveltas su 
liūs linksmai nusiteikęs jam

Baltijoj žuvo 
Lietuvos laivai

LISABONA, birž. 25 d.— 
Iš palyginamai buvusio di
doko Lietuvos prekybinio 
laivyno šiandie beliko tik 
labai menki likučiai. Dau
gelis jų žuvo Baltijos jūroje.

Vienas latvių jūrininkas, 
grįžęs Latvijon iš Leningra
do per Suomiją, pasakoja, 
kad jis tarnavęs lietuvių 
laive "Kretinga.” Kilus ka
rui “Kretinga” iš Talino 
(Estijoje) plaukė su 500 
estų, kurie buvo gabenami į 
Leningradą. Viena kelionė 
pavyko. Tačiau beplau
kiant atgal į Taliną buvo su
daryta visa laivų vilkstinė, 
kurioje, be estų ir latvių 
laivų, buvo du lietuvių lai
vai—“Utena” ir “Kretinga.” 
Pakeliui “Utena” susidūrė 
su mina ir paskendo. Po kiek 
laiko paskendo ir “Kretin
ga..” Keli lietuviai jūrinin
kai išsigelbėję ir patekę 
Suomijon.

Atakavo Anglijos 
industrijos miestus

LONDONAS, birž. 25d — 
Po su virš vienerių metų 
Anglijos industrinės vietos 
vėl susilaukė nacių aviacijos 
atakų, kai pereitą naktį “ga
na galingos” vokiečių orlai
vių pajėgos bombardavo du 
miestus.

Atakose pašauta penki 
bombardavusių orlaivių 
Miestų vardai nepaskelbti.

Nors blogos oro sąlygos 
ir sulaikė britų aviaciją nuo 
atakų Vokietijoje, bet anglų 
bombanešiai apmėtė bombo
mis nacių submarinų bazę 
St. Nazaire, Prancūzijoj.

Naujoji valdyba...
HARTFORD, Conn., 

birž. 25d.—(Telegrama/— 
A. L. R. K. susivieni j i m o 
valdyba išrinkta. Dvasios 
vadas, kun. J. švagždys, 
pirmininkas—L. • Šimutis, 
vice - pirmininkas — Vai
čaitis, sekretorius—Kvet
kus, iždininkas—Joneika, 
iždo globėjai — Karasaus- 
kas ir Abromaitis, dakta
ras kvotėjas—dr. A. Ra
kauskas.

Sekamoji susivienijimo 
konvencija bus Scranton, 
Pa.

Atstovu rūmuose 
prieš Marshall Field

WASHINGTON, birž. 25 
d. — Missiissippi atstovas
Rankin šiandie pasisakė at- Pasak Berlyno radio, šian- 
stovų rūmuose prieš Mar- die nacių karo vadovybė pa- 
shall Field III, kuris leidžia skelbusi, jog pradėta ofensy- 
New Yorke* laikraštį PM va Ukrainoje ir jog Sevas- 
Sa-vo pareiškimą atstovas topolio fronte “vokiečių ir 
padarė sąryšyj su Marshall rumunų kariuomenės aršių 
Field noru, kad nuo karo kovų pasiekusios laimėjimų, 
tarnybos būtų paliuosuotas Pietinėj Sevastopolio uos- 
laikraščio redaktorius Ralph to dalyj vokiečių orlaiviai 
Ingersoll. pravcdę sėkmingą ataką.

Rankin Field’ą pavadino
Kongresas palenkimas

laikraštis naudojamas už- Prez. Rooseveltu
puldinėjimams ant kongreso 
ir keliąs “visam krašte rasių 
nesutikimą.” Pasak Rinki- 
no, nesą jokios priežasties, 
kad jo vyriausias redakto
rius būtų paliuosuotas nuo acijos” peržvalgą, kurioje' ponų aerodromą Hankowe, 
karo tarnybos, kai visam paliįsta britų pralaimėjimai bet japonai laiku suskubę
krašte vyrai eina kovon.

WASHINGTON, birž. 25 
d.—Senate šiandie pasiūly- vadai esą patenkinti pada- 
ta, kad Prezidentas Roose
veltas būtų paskirtas vy
riausiu sąjungininkų vadu..

Sevastopolis
tebesilaiko

MASKVA, birz. 25 d. —
Pranešama, jog nežiūrint na 
cių pajėgų perviršiaus, ru
sai tebesilaiko prie Sevasto
polio ir Charkovo fronte.

Karo buletenis pareiškia, 
jog Sevastopolio gynėjai pa
rodę nepaprastą ‘heroizmą” 
ir kovoja prieš didesnes pa
jėgas.

Sovietų informacijos biu
ras pareiškia, jog Charkovo 
fronte vokiečiams padaryta • 
dideli nuostoliai ir esą sulai 
kyta nacių tankų ataka. CHUNGKINGAS, birž. 25

Dviejuose žygiuose Kali- d.—Kinų pranešimai skelbia
nino fronte rusai sunaikinę 
400 vokiečių.
Aršios Kovos, Naciai. 

BERLYNAS, birž. 25 d.—

WASHINGTON, birž. 25 
d.—Prezidentas Rooseveltas 
ir Churchillas šiandie kon
greso vadams per 40 minu
čių patiekė “pasaulio situ-

Libijoje ir antrasis frontas 
Europoj.

Pranešama, jog kongreso
BUENOS AIRES, birž. 25 

rytais tarimais ir plačiau d.—Argentina pareiškė Vo-
padarytus pareiškimus ne
pasisako.

LISABONA, birž. 25 d.— 
Jau esame rašę, kad Lietu
vos gyventojai gauna pagal 
vokiečių įvestas korteles ne
paprastai mažus maisto kie
kius. Dabar patirta, kad vo-

Sunaikino naciai • 
antrą čekų. 
miesteli

LONDONAS, birž. 25d.— 
Budapešto radio paskelbė, 
jog naciai išnaikino Lesaty 
miestelį Ir jo gyventojus iš
žudė. Naciai pareiškia, jog 
šio Bohemijos miestelio gy
ventojai slėpę parašutinin- 
kus, vėliau dalyvavusius Bo- 
hemijoč-Moravijos “protek
toriaus” Heydricho nužudy
me.

Birželio dešimtą naciai iš
žudė Lidice miestelio vyrus 
ir moteris sU vaikais? ištrė
mė.

Pasak Budapešto radio 
nacių kerštas prieš čekus 
tebesitęsia. Vakar Pragoję 
pasmerkta mirti aštuonioh 
ka čekų ir dvylika Bruene 
Jų nusikaltimas neskelbia
mas.

Kinai privertė 
japonus pasitraukti

jog Kinijos kariuomenė 
atstūmusi japonus 12 mylių 
nuo užimtojo Kweiki.

Tačiau tuo pačiu laiku 
japonai naujoj atakoj Che
kiang provincijoj pasistū
mėjo arčiau prie Lishui, ku
ris yra geriausia likusi kinų 
aviacijos bazė iš kurios ga
lima bombarduoti Japoniją.

Amerikiečiai atakavo 
japonu bazę Kinijoj

CHUNGKINGAS. birž. 25 
d. — šiandie paskelbta, jog 
Amerikos savanoriai lakū
nai antradienį bombardavo 
japonų okupuotą Hankową, 
kur nuskandinta vienas ja
ponų karo laivas ir trys 
upių transportiniai laivai.

Matomai amerikiečiai bu
vo pasiryžę bombarduoti ja-

pranešti savo orlaiviams pa
kilti.

kietijai protestą dėl nuskan- 
dinimo laivo Rio Tercero.

kiečių administracijos val
dininkai ir apskritai visi vo
kiečiai, atsiųsti, Lietuvon, 
gauna nepalyginamai dides
nes maisto porcijas, nekaip 
Lietuvos piliečiai. Maisto 
porcijos lietuviams ir vokie
čiams savaitei yra tokios 
(skaitant gramais):

Duonos
Jdėsos

Sviesto
Cukraus
Miltų
Kruopų
Druskos
Sūrio
Taukų
Kiaušinių

lietu
viai

1.750
200
100

50
400
150
50

nieko
nieko
nieko

vokie
čiai
3.500
1.350

250
250
700
250
125
100
125
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Žydai Lietuvoje gauna pu
sę kiekio, kuris duodamas 
lietuviams ir kitiems.

Gabena lietuvius 
priverstinam darbui

LISABONA, birž. 25 d.— 
Jau anksčiau buvo gauta ži
nių, kad naciai suregistravo 
jaunus lietuvius darbams 
Vokietijoje. Dabar iš Lietu
vos laikraščių matyti, kad 
vokiečiai jau ruošiasi nau
jos lietuvių jaunuolių parti
jos išsiuntimui į Vokietiją, 
į vadinamą “darbo tarnybą” 
(priverstiną darbą).

Suvaržė Lietuvoj 
elektros vartojimą

LISABONA, birž. 25 d.— 
Nacių okupacijoj Lietuvoje 
jaučiamas didelis visko tru
kumas. Paskutiniuoju laiku 
didesniuose miestuose suvar 
žyla elektros vartojimas.

Vokiečių komisaras Kau
no miestui, Cramer, išleido 
įsakymą, kuriuo elektros 
naudojimas privatiems na
mams neleidžiama didesnis, 
kai 50 nuoš. ankstybesnio 
kiekio, įstaigoms ir svetai
nėms—tik 70 nuoš., o pramo 
nes įmonėms bus skyrium 
pranešta, kiek joms bus lei
sta elektros suvartoti.

Suardė ašies planus 
Britu Hondūre

BELIZE, Britų Hondūras, 
birž. 25.—šiandie gubemato 
rius Sir John Hunter paskel
bė, jog suimdami kelioliką 
asmenų karo pareigūnai įsi
tikinę suardę “organizaciją 
kuri teikė veiklią paramą 

i priešui Karibų jūrose.”
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
9201 Reklaitė, Izolda-Ga- > mantas (Jonas), born 1938. 

liną (Vladas), 18, student. 9243 Rimkevičius, Aibi-
9202 Reklaitienė, Viktori- nas (Jonas), born 1927, siu 

ja (Titas), born 1899, house dent, res. Vilnius.
wife. 9244 Rimkevičiūtė, Aldo-

9203 Reklaitytė, Jolite na (Jonas), born 1925, stu- 
(Mikas), 6, res. Balaupiai dent.
Marijampolė. ; 9245 Rimkevičienė-Andri-

9204 Ručinskas, Leonas konytė, Julė, born 1898, 
(Viktoras), 5, res. Kiduliai housevvife.
Sakiai. 8246 Rimkevičius, Jonas

9205 Ručinskienė, Alek- (Stasys), born 1899, emplo- 
sandra (Juozas), 69, res. yee.
Kaišedorys. 1 9247 Rimkevičius, Stasys,

9206 Rudaitis, Juozas 77, res. Vilnius.
(Juozas), 35, farmer, res. 9248 Rimkevičius, Stepas 
Šilvėnai Plokščiai. j (Kazys), 28, įes. Mikniūnai

9207 Rigertienė, Teofilė, Kėdainiai.
39, vvorker, res. Leitiškiai 9249 Rimkevičius, Kazys 
N. Radviliškis. (Juozas), 60, agronomist, Į

9208 Rudaitienė, Stasė, res. Mikniūnai.
33, res. šilvėnai Plokščiai. 9250 Rimkevičienė, Jad-

9209 Rickevičienė, Ona vyga (Justas), 49, house- 
(Laurynas), 75, farmer, res. vvife.
Leščiai Pernarava. 1 9251 Rimkievič, Enrikas

9210 Ribikauskienė, Regi- (Juozas), 28, vvorker, res. 
na (Ignas), 38, res. Kazių N. Vilnia.
Ruda Marijampolė. , 9252 Rimas, Juozas, 30,

9211 Ribikauskas, Povilas re3. Šilavotas Marijampolė
(Pranas), 35, I 9253 Rimkienė, Karolina,

9212 Ribačenka, Zigmas 50, housevvife, res. Juozapa
(Jurgis), born 1905, res? ta Svėdasai 
Apuoriai Pažaislis.

9213 Riautas, Adomas-
Keistutis (Stasys), 7, res.i 9255 Rimgaila, Stasys 
Kaunas. (Leonas), 23, employee,

9214 Riautaitė, Elgyta1 res. Radviliškis.
(Stasys), 9, student,' res. j 9256 Rimgaila, Jonas

9254 Rimkus, Juozas, 70, 
farmer.

I draugas
PIRMIEJI EVAKUAVUSIEJI IŠ DUTCH HARBOR

C'Uraugas" Acmn telepnoto

Į Seattle, Wash., atvežti pirmieji evakuavusieji iš Dutch 
Harbor, Alaskos, sužeisti civiliniai ir kareiviai. Jie su
žeisti ten per japonų atakas. Nešamas iš transportinio 
laivo vienas vyras linksmai šypsosi, nepaisant to, kad jis 
sunkiai sužeistas. (Passed by censor).

Penktadienis, birž. 26, 1942

Kaunas.
9215 Riautaitė,

(Stasys), 10.
9216 Riautienė, Albina

(Stasys), 30, housevvife, res.
Kaunas.

9217 Riautas, Stasys 
(Juozas), 34, teacher.

9218 Riaubaitė, Genovai
tė (Juozas), 15, res. Pusdeš- 
riai Sintautai.

9219 Riauba, Jonas (Juo
zas), 17.

(Antanas), born 1898, far- 
Birutė mer, res. Vaiteliai Gargždai

9257 Rimašius, Nikode
mas (Karolis), 42, black- 
smith, res. Jančiūnai 'Šven
čionys.

9258 Rimašius, Romual- 
das (Pranas), 22, farmer.

9259 Rimaševska, Marija- 
Regina' (Vitold), 30, vvorker, j 
res. Vilnius.

9260 Rimaitis, Donatas 
(Povilas), 3, res. Šilavotas

9220 Riaubienė-Jakaitė, Prienai.
Marcelė, 38. 9261 Rimaitis, Algirdas-

9221 Riauba, Juozas (Jo- Leopoldas (Povilas), 4.
nas), born 1886, farmer. . 9262 Rimaitienė-Povilaity

9222 Revakas, Vitoldas tė, Domicėlė (Jonas), 35, 
(Adolfas}, born 1915, far teacher.
mer, res. Kintanai Salai. 9263 Rimaitis, Povilas

9223 Revaitis, Antanas (Jonas), 39, teacher. 
(Jonas), 36, policeman, res. 9264 Rilys, Mikas (Alėk- 
Kybartai (vvith children) sandras), born 1897, res.

9224 Repšytė, Laimutė Kaunas.
(Jonas), 4, res. Stelmužė 9265 Rysevič, Elena (Jo-

9282 Rinkevičienė, Ona 
(Juozas), 21, housevvife.

9283 Rinkevičius, Pranas, 
30, reporter, res. Kaaunas.

9284 Rinkevičius, Riman
tas (Juozas), 14, student, 
res. Panevėžys.

9285 Rinkevičius, Vitalis 
(Juozas), 17, student.

9286 Rinkevičienė, Stasė, 
38-41, housevvife.

9287 Rinkevičius, Juozas 
(Jonas), 40-45, army major

9288 Rinkevičiūtė, Aldo
na (Vladas), 4, res. Vendžio 
gala Kaunas.

9289 Rinkevičienė-Urba- 
niutė, Afota (Antanas), 30, 
forester.

9290 Rinkevičius, Henri
kas (Juozas), born 1914,

vvorker, res. N. Vilnia.
9291 Rimševičius, Albi

nas (Jurgis), 19, farmer, 
res. Miežonys Švenčionys.

9292 Rimšelis, Mečius (Jo

nas), 30, farmer, res. Griga
liūnai Švenčionys.

9293 Rimša, Vladas-Anta-1 
nas (Bernus), born 1910, 
farmer, re3. Adutiškis Šven
čionys.

9294 Rimkirtė, Aldona 
. (Antanas), 11, student. •

928-5 Rommel, Romualdas 
(Juozas), born 1902 driver, 
res. Pavilnys.

9296 Ramanauskas, Jo
nas, 27, vvorker, res. Ukmer 
gė.

9297 Ramanauskas, Kazys 
(Kazys), 41, army colonel, 
res. Vilnius.

9298 Rolič, Edvardas (My 
kolas), born 1920, student, 
res. Palukne Rudiškiai.

9299 Rokutis, Antanas, 
30, re3. Tauragė Vainutas.

9300 Rojek, Janina, 18, 
student, res. Lentvaris.

9301 Roginskaitė, Alina, 
res. Vaiskariškiai Paldurai 
Ašmena.

9302 Rogosinsk enė, Van
da (Stasys), 34, res. Vilnius 
I 9303 Roginskas, Stasys.

9304 Roginskienė, Jadzė 
(Marcelius), 61, farmer.

9305 Rodzevičius, Vacys 
(Juozas), 28, soldier, res. 
Vilnius.

9306 Rodzevičius, Stanis
lovas (Stanislovas), 27, far-

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu* 
a t ■ a k o mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KKAUTUVCJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591

mer, res. Cveikovščizna 
Turgeliai.

9307 Rodzevičienė, Mari
ja (Karolis), 59, farmer.

9308 Rodolevičius, Vladas 
(Ksaveras), born 1904, dri
ver, re3. Kaunas Šančiai.

9309 Ročas, Vladas (Vla
das), born 1930, student, 
res. Kėdainiai.

9310 Ročas, Keistutis 
(Vladas), born 1938.

9311 Ročaitė, Regina 
(VJadas), born 1928, stu
dent.

9312 Ročienė, Marijona 
(Adomas), born 1905, seam
stress.

9313 Ročas, Vladas (Jo
nas), born 1902, employee, 
res. Kėdainiai.

9314 Rocevičiene, 85, res. 
Budai Eržvilkas.

9315 Rocbučas, Petras 
(Jonas), 41, soldier, res. 
Vilnius.

9316 Roo, Jadvyga, born 
1901, res. Vilnius.

9317 Roo, Edvardas, born 
1889, employee.

9318 Rymontas, Pranas, 
2 months old. įes. Eidžiotai 
Kaltinėnai.

9319 Rymontaitė, Jadvy
ga, 19, maid.

9320 Rozvadovskis, Jur

gis (Petras), 17, res. Vilnius
9321 Rozvadovskienė, Ja

nina, 47.
9322 Rozvadovskis, Pet

ras, 60, physician.
9323 Rozmanas, Algirdas 

(Vladas), 14, student, res. 
Paežeriai Panevėžys.

9324 Rozmanienė, Valeri
ja (Mykolas), 41, house
vvife.

(Nukelta į 3 pusi.) 

DR. VAITUSH, orr.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikaviinua 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Speciali tas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Kreivos akys atitaisomos 
VALANDOS: nuo 10 ryto ik 3 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Na-

dėlioj pagal sutartu 
Daugely atsitikimų akyš atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashlan ’* Av.

Phone YARDS K73

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.

TaL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Zarasai.
9225 Repšys, Juozas (Jo

nas), 8.

naa), born 1917, nūn, res. 
Vilnius.

9266 Rybiškis, Vytautas-
9226 Repšienė, Juzė (Jo | Stanislovas (Povilas), 7,

nas), 28, farmer. res. Ramavydiškiai Užpaliai
9227 Repšys, Jonas (Jo- 9267 Kybiškienė, Elena

nas), 29, farmer. (Petras), born 1906, house-
9228 Repšys, Leonas (Jo- vvife.

nas), 24, farmer. 
9229 Repšienė, 60.

9268 Rybiškis, Povilas 
(Mikas), born 1903, teacher

9230 Repšys, Jonas, 70,1 9269 Rybinskienė, Jadvy-
farmer. , ga, 50, res. Vilnius.

9231 Repšys, Vigundas 9270 Rybinskas, Tadas,
(Simanas), 6, res. Krekena- 42, bcok-keeper, res. Vilnius 
va Panevėžys. 9271 Rikvečius, Balys, 65,

9232 Repšytė, Aldona engineer, res. Pabradė.
(Simanas), 17, student. 9272 Rimkevič, Henrik

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS ISTIRINfcJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas diena.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

— REZIDENCIJA — 
1441 So. SOth Ave., Cicero, DI 

Tol.: Cleero 7681

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
lfiegzarųlnuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
S6 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, ktirie pašalina 
visų aklų {tempimų. ..

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

O ITO M ET KIŠTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chlcagc 

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

Treėiad. Ir šeštad. 9:10 a- m. 
Iki 7-09 p m

DEL BADIO PATAISYMO 
PASAUKITE:

TAKDH SGK8CK ’ •

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

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

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

Res. toL: HEMlock 3150

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuve 
8401 SO. HALSTED ST. 

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

Tai. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

TeL CANaI 5989

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Ave.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Residencijos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais : pagal sutartį.

Res. 6858 8o. Talman Ava 
Res. TeL GROvehilI 0611 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis somtsrua.
2423 VVest Marųuette Rd.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, Hl.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ii

nuo 8:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
OFISO VALANDOS:

Popiet uuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 
Nedėliomia pagal autartį

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

1913 So. Halsted 8t
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taiperi pagal autartį. 

Rea telafeaaa SESley 0484.

Ofiao Tel................ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARUS SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 Sa Ashland Ave. 
(2-troe luboa)

TaL MIDway 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki a 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:į!0 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

9233 Repšienė, Katrė (Jo 
nas), 48, farmer.

9234 Repšys, Simanas, 
52, farmer.

9235 Repšys, Antanas 
(Kazys), 60, farmer, res. 
Medikoniai Pušalotas.

9236 Repova, Nataja (My 
kolas), 25, res. Vilnius.

9237 Renigeras, Liudas 
(Stepas), 81, physician, res. 
Akmenė Šalčininkai.

9238 Rimkienė, Ona (Juo
zas), 45, housevvife, res. 
Vilkaviškis.

9239 Rimkus, Antanas 
(Tomas), 43, vvorker.

9240 Rimkus, Stanislovas 
(Antanas), born 1912, 
priest, res. Kražiai.

9241 Rimkevičiūtė. Mari-

(Juozas), bot n 1911, teach- 
• er, res. N. Vilnia.

9273 Rimkevičiūtė, Aldo
na, 12, student, res. Mari
jampolė.

9274 Rinkevičiūtė, Ona, 
14, student.

9275 Rinkevičius, Anta
nas, 15, student.

• 9276 Rinkevičienė, Anelė, 
housevvife.

9277 Rinkevičius, Ramu 
tis (Julius), 6, res. Bijutiš
kis Molėtai.

9278 Rinkevičius, Algi
mantas (Julius), 8, student.

9279 Rinkevičienė, Stasė 
(Tadas), 33, teacher.

9280 Rinkevičius, Julius 
(Antanas), born 1903, 
teacher.

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

Specializuoja kriminališkuose srityse, 
buvusis

Asslstant State's Attorney 
ot Oook Coonty

Dabar veda generalini teisių praktikų 
po antrašu:

One North La Šalie St. 
ROOM 1215 — Trt.j RANdolph MM 
VALANDOM: nno U ryto iki 5 v. vak.
^^raktUęuma^^ĮsiiosetelsrrniosK^^

ADVOKATAS

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFI8O VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nUo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office taL YARda 4787 
Namų tel. PROapeet 1930

Tel CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd.

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

karais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
TeL REPnblic 7868

TaL Cicero 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakara 
ir pagal antartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 Sa Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0094 
Res. Tel.: Kenwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 ». ryto; 2 3 iv 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vaL dienų.

ja, 28, vvorker, res. Vilnius. 9281 Rinkevičiūtė, Graži- 
9242 Rimkevičius, Algi-i na (Pranas), 1, res. Kaunas

WHITNEY E. TARUUS
ADVOKATAS
Centrini! Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALomet 8877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TaL STAta 7S72

TaL YARda 5921.
Raa.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaL > ano 1-8; nno 6*^10-8.65 
756 Wmi TMh Street

TaL CANaI 0257
Raa. tai.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Raaidencija: 6600 8o. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

8 ibi 0 vai. vakare ,

DR. A. JENKINS
(Lietuvio)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROapeet 6737 
Namu telsfomu VIRginia 8461

Kur kas yra geriau turėti 
Išmint), negu auksą.

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus Išgelbėtas.

(Mat 10, 22).

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Kaadlen nuo t:00 vai. ryto iki 9:00 
vai. vak.; trečiadieniais nuo 9:00

■ak syta iki Uill aak

Rez. TeL LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TaL LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nur 2 iki 4 ir nuo 6 Ud 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 Im 4 popiet 

Nedaliomis Pagal Susitaria*

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — call MIDway 0001 
Res. — HEMlock 1642.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 Weat ASrd Street

Ofiso Tel.: VAN RIJREN 5709

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

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

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

Sekmadieniais pagal sutartį 
Rezidencija: WEBSTER HOTEL
2150 Lincoln Park VVest

Rea. IeL; DlVLRhLY W>0U

-Aa.
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Penktadienis, birž. 26, 1942
I

STRATEGINIAI TIKSLAI"
Ka rašo buvęs Pilsudskinės Lenkijos ministeris 
Matuševskis. Taika ne federacijose, konfede
racijose ar sąjungose, bet Tautu Sąjungoje.
Nuolatinis “Nowy Svviat” 

bendradarbis, Pilsudskinės 
Lenkijos buvęs ministras Ig- 
nacy Matuszewski, balandžio 
30 d. įrodinėja objektyviai 
(taip jis pats apie save pa
sisako) apie Lenkijos reikš
mę pasaulio taikai.

Taikai pasiekti yra tik 
vienas išrišimas — išrišimas 
lenkiškas. Kad plotas nuo 
Baltijos iki Juodosios ir Ad- 
riatikos jūrų galėtų vokie
čių spaudimui pasipriešinti
— jis turi būti politiniai, 
kariniai ir ūkiškai taip or
ganizuotas, kad tam pasi
priešinimui turėtų jėgų. 
Branduolį tokiai organiza
cijai gali sutverti tik Len
kija. Pirmiausia, todėl, kad 
iš tame plote gyvenančių 
tautų, ji yra skaitlingiauąįa 
ir pagal istorines tradicijas
seniausia tauta. Dar ir to- •
dėl, kad lenkų tradicijoj nė
ra siekimo svetimo užgrob
ti, atimti kitiems laisvę” (? 
štai ir “objektyviškumas”).

“Tame plote gyvena įvai
rios tautos. Tos tautos mo
ka ir nori gyventi nuosavų 
gyvenimą. Tad organizacija, 
kuri būtų sutverta ir palai 
koma pasiremiant jėga ne
būtų teisinga, nebūtų ilgam
— būtų niekšinga.

Tad sumanymas organiza
vimo didžiulio ploto laisvų 
tautų, atiduodant jas nelais
vėn, yra rusiškas išsprendi
mas — tiesiog kvailas. To 
kiu išrišimu vieton silpnin
ti vokiečius — stiprinama 
juos, nes stumia į Vokieti
jos glėbį. Vengrija, Rumu
nija, Bulgarija, Suomija, Lie
tuva, Latvija, Estija tam
pa per tai Vokietijos sąjun
gininkais. Sąjungininkais 
tampa ir Skandinavija ir 
Balkanai, jei tik Rusija pa
mėgintų prie jų sienų prisi
artinti. Dėl šitų tai priežas

čių turi būti lenkiškas klau
simo išrišimas. Lenkijos is
torinės tradicijos ištisai — 
tai bendradarbiavimas ne 
valdymas.”

Maždaug tokiais žodžiais 
pasisako Ig. Matuševskis. Iš 
tisas vertimas jo išvedžio
jimų per ilgas ir mes pasi
tenkiname, prisilaikydami į 
jo minties, ištraukomis.

Pilnai sutinkame su juo, 
jog paaukavimas laisvės se
nų, tautiniai susipratusių, 
turinčių istoriją, tradicijas 
ir įrodžiusių sugebėjimą ge
rai savistoviai gyventi, tau
tų, bet kam “strateginiais 
sumetimais” yra didžiausia 
toms tautoms skriauda ir 
politinis nonsensas. Nes pri
versti pasiduoti kitiems, no
rintiems joms primesti savo 
kultūrą, galimas tik jėga, o 
tas tikslui nepatarnaus — 
priešingai.

Bet sutikdami čia, nesu
prantame, nuo kada Lenki
ja pradėjo bendradarbiauti 
su kaimynais. Čia Matuševs- 
kio objektyviškumas šlubuo
ja ir tai ant abiejų kojų. 
Sunku surišti savo likimą į 
su tauta, kurios visi jos na
riai apimti didybės manijos, 
nuo kurios, auklėti šimtme
čiais, per naktį neatsisakys. 
Kiekvienas centras, tokiais 
pamatais sutvertos organi
zacijos turėtų dominuoti ir 
tarpti sąskaiton kitų. Jis 
tvarkys dabar madon įėju
sius “strateginius reikalus” 
ir diktuos kiek kariuomenės 
kas turi laikyti ir kiek gink
lų įgyti, per tai, didžiausią 
šalies biudžeto dalį jis dis
ponuos. Toliau, kiekviena tų 
šalių kariuomenė turės var
toti tuos pačius ginklus, tad 
ir gamyba jų tektų “cent
rui” — vėl pliusas centro 
pramonei su skriauda ki
tiems. Pagaliau užsienių po-

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRTE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of Ule Idthuanlan Chamber of Cnsnmeroa.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

MODERNI Išvidini PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

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

BE

š

d ■ a u a at ■ TT

Lietuvos tremtinių 
Rusijon vardai

(Bus daugiau)

9325 Rozmanaitė, Danutė 
(Vladas), 19, student.

9326 Rozmanas, Vladas 
(Stanislovas), 48, army ma- 
jor.

9327 Rozenbergas, Vaclo
vas (Vladas), 26, vvorker, 
res. Blekiškė Švenčionys.

9328 Rozenbergaitė, Bro
nė (Vladas), 28, nurse.

9329 Rozenbergaitė, Geno 
vaite (Vladas), 32, seams- 
tress.

9330 Rozenberglenė, Uršu 
lė (Pranas), 53„ housevvife.

9331 Rotkevičius, Felici
jonas (Julius), born 1897, 
res. Vilnius.

9332 Rotkevičiutė, Helena 
(Vladislovas), 30, farmer, 
res. Trakai.

9333 Rotkevičienė, Valeri
ja (Jonas), 46, farmer.

9334 Rotkevičius, Vladis- 1 
lovas (Antanas), 50, far
mer.

9335 Ronkaitytė, Birutė 
Aldona (Juozas), 14, stu
dent, res. Kaunas.

9336 Ronckaitė, Elena 
(Jurgutis), 16, res. Hamer- 
nai Rudamina.

litika, o su tuo neišvengia 
mas kišimasis į vidaus rei
kalus — laikui bėgant tie 
“strateginiai sumetimai” vis 
dažniau jaučiami ir tampa 
pančiais.

Neatsisakant nuo bendra
darbiavimo lygybės princi
pų, mums keista atrodo iš
kilusis dienos devizas “stra
teginiais sumetimais”, fede
racijos ir konfederacijos bei 
sąjungos. Atrodo, tai vien
pusiškas, viena kryptimi iš 
rišimo ieškojimas. Arčiau, 
tikrai objektyviai, be vien 
pusiško užsispyrimo prisi
žiūrėjus, atrodo jokia kom
binacija karinio blpko sukū
rimui nėra reali. Įvairi, ke
lių tautų kariuomenė, bua 
silpnesnė už tokio pat skai
čiaus vienos tautos jėgą. 
Strateginiai tenka imti dė
mesin ne tik galimybę pasi
priešinti vienam kaimynui, 
bet ir numatyti kelių kai
mynų kombinacines galimy
bes. Kokia gi garantija, jog 
Lenkijos vadovaujamam blo 
kui teks turėti reikalo tik 
su vienu kaimynu?

9337 Ronckaitė, Vanda 
(Jurgis), 18.

9338 Ronckienė, Elena, 
born 1890, farmer.

9339 Roncka, Jurgis, bom 
1886, farmer.

9340 Ron, Stanislovas, 24, 
res. Rūdininkai.

9341 Romšaitis, Antanas 
(Laurentijus), 40, physi
cian, res. šakiai.

9342 Romoška, Vytautas, 
27, army officer, res. Vil
nius Pabradė.

9343 Romerienė, Sofija 
(Tadas), 54, empioyee, res. 
Tytuvėnai Raseiniai.

9344 Romeris, Eugenijus 
(Izidorius), 70, farmer.

9345 Romelis, Alfonsas 
(Adolfas), born 1922, res. 
Rokitai Adutiškis.

9346 Romelis, Mečius 
(Justinas), born 1916, res. 
Vileitai Adutiškis.

9347 Rudaitlenė, Sofija 
(Vincas), born 1907, res. 
Kaunas Šančiai.

9348 Rudaity tė, Virginija 
(Antanas), 13 months old.

9349 Rudaitienė-Sniečkai- 
tė, Agota (Jonas), 65, house 
wife, res. Kaunas.

9350 Rudauskienė, Elena 
(Kristupas), 46, res. Šven
čionys.

9351 Rudys, Pranas (My
kolas), born 1902, engineer, 
res. Šiauliai.

9352 Rudminas, Kazys 
(Pranas), 45, farmer, res. 
Sakalai Garliava.

9353 Rudminienė, Česlovą 
(Vaclovas), 44, housewife, 
res. Kaunas.

9354 Rudminas, Kazys- 
Keistutis (Kazys), 19, stu
dent.

• 9355 Rudminaitė, Danutė 
(Kazys), 12, student.

9356 Rudminaitė, Giedrė 
(Kazys), 6.

9357 Rudovičius, Klemen
sas (Kazys), born 1904, wor 
ker, res. N. Vilnia.

9358 Rudzevičius, Vincas 
(Silvestras), 45, farmer, res. 
Kuosiai Bortininkai.

9359 Rudzevičienė, Vero
nika (Andrius), 40, farmer, 
res. Kuosiai.

9360 Rudzevičius, Vytas 
(Vincas), 19, student.

9361 Rudzevičius, Anta
nas (Kazys), 45, worker, 
res. Kaunas Šančiai.

9362 Rudzikas, Antanas 
(Petras), 27, teacher, res. 
Kalvai Kapčiamiestis. •

9363 Rudzinskas, Adolfas 
(Norbertas), 50, farmer, 
res. Dolnikai Pabradė.

9364 Rudzinskienė, Malvi
na, 45.

9365 Rudžiunienė-Dvigin- 
čaitė, Marija (Tadas), born 
1907, teacher, res. Vembutai

9366 Rugevičius, Stasys 
(Stasys), born 1909, fire- 
man, res. Kaunas.

9367 Ruginis, Klemensas 
(Juozas), 48, lector, res. 
Kaunas.

9368 Rugys, Jonas (An
tanas), 34, police empioyee, 
res. Miliškiai Lukšiai.

9369 Rugienė-Pakinkytė, 
Marijona, 27,

9370 Rugys, Kastytis (Jo 
nas), 7.

9371 Rūgytė, Jūratė (Jo
nas), 6.

9372 Ruišas, Viktoras 
(Domas), 42, teacher, res. 
žagrė.

9373 Ruišienė, Marija, 41, 
teacher, res. Žagarė.
9374 Ruišaitė, Nijolė (Vik

toras), 12, student.
9375 Ruišaitė, Rimutė 

(Viktoras), 8.
9376 Ruišas, Vytautas 

! (Viktoras), 4. .
9377 Ruišelis, Kostas (Liu

das), 43, farmer, res. Grigą 
liūnai Švenčionys.

9378 Rūkas, Izidorius, 
40, photographer, res. Kel
mė.

9379 Rukienė, Liuda, 35, 
teacher.

9380 Rūkas, Rimutis (Izi
dorius), 3.

9381 Rukaitė, Jūratė 
(Izidorius), 1.

9382 Rūkas, Romualdas, 
5, res. Vituriai Skapiškis Ro 
kiškis.

9383 Rukienė, Stefanija 
(Antanas), 35, teacher, res. 
Gubova.

9384 Rulinskis, Edvardas, 
48, farmer, res. Viešai Šir
vintai.

9385 Rulinskienė, Kateri- 
na (Jonas), 63.

9386 Rumbaitis, Vytautas 
(Antanas), born 1921, stu
dent, res. Baisogala.

9387 Rumbauskas, Jonas

(Juozas), 27, jurist, res. 
Kaunas.

9388 Rumbinienė, Marijo
na (Mykolas), 57, farmer, 
res. Kipštai Meškušiai.

9389 Rumbinas, Anicetas 
(Kazys), born 1913.

9390 Rumbinas, Kazys 
(Kazys), born 1916.

9391 Rumbinaitė, Stefa 
(Kazys), 20.

9392 Rumelaitis, Antanas 
(Vincas), born 1906, police
man, res. Pavilktiniai Sin
tautai.

9393 Rumelaitienė, Elena 
(Juozas), born 1911, house
vvife.

9394 Rumelaitis, Remigi
jus (Antanas), 3.

9395 Rumelaitytė, Lijana 
(Antanas), 7.

9396 Rumelaitytė, Ivona 
(Antanas), 1.

9397 Runta, Ignas (Si
mas), born 1906, teacher, 
res. Seirijai Alytus.

9398 Runtienė, Marijona, 
born 1915, housewife.

9399 Runtaitė, Aldona (Ig 
nas), born 1938.

9400 Ruočkus, Pranas (Pi 
jus), born 1904, empioyee, 
res. Kaunas.

(Bus daugiau)

A. +
BERNARDAS BENEŠUNAS
Mirė Birž. 24, .1942, 1:00 vai. 
po piet, sulaukęs 52 metų amž.

Gims Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apsk., Smeigių par., 
ir miestelio.

Amerikoje Išgyveno 33 m.
Paliko dldeltime nuliūdime 

brolj Juozapų, 3 dėdes: Igna
cų Benešūnų, Antanų Benešū- 
nų ir Jo Seimų ir Stanislovų 
Benešūnų ir Jo šeimų (Balti- 
more. Md ), pusseserę Kotri- 
nų ir jos vyrų Jonų Barchius,
2 pusbrolius: Julių šukų tr jo 
Šeimų ir Adomų Lukasevičių, 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų Amerikole. Lietu
voje paliko moterį Lucijų (po 
tėvais Zavatskiutė), du sūnus 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyč'oje. 1410 So. 
50th Avė., Cicero, III. laido
tuvės Jvyks šeštadienj, Birž. 27 
d.. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas J šv. Antano pa
rap. bažnyčių, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į šv. Kazimiero ka
pines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Br.alls, I)«15 •, Pus
seserė, Pusbroliai lr Giminės.

Laidotuvių Direkt. Antanas 
B. Petkus, Tel. Cicero 2109.

A.

t
A.

JONAS 2UKAUSKIS
Gyveno Scottvllle, Michlgan
Mirė Birž. 23, 1942, 11:00

vai. vak.. sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Tau
ragės apekr.. Girdiškės parap. 
Lingės kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

seserj Johannų, švogtrj Jonų 
Rašinskus lr Jų šeimų, brolį 
Jurgį lr Jo moterį Agnleškų iš 
Hart. Mich., Ir daug kitų gi
minių, draugų lr pažįstamų.

Lietuvoje paliko du bro'ius 
lr seserj Marijonų, Jos vyrų 
Tamošių Stankus ir jų šeimų. 
Kūnas bus pašarvotas šiandien, 
2 vai. po piet, J. Liulevičiaus 
koplyčioje, 4348 So. Califor
nia Avė.

laidotuvės jvvks pirmadie- 
nj. Birž. 29, iš kop'yčioa 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Ne
kalto Prasid. Švenč. Panelės 
parap., bažnyčių, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų Po pamaldų bus nu
lydėtas J Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Sesuo, švogerį 
Brolis ir O minės.

laidotuvių Direkt. J. Llule- 
vičlus, Tel. Lafayette 3572.

JUOZAPAS LAURINAVIČIUS
(LAUBIN)

Mirė Birželio 25 d., 1942, 2:00 vai. ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Užvenčio miestelyje. 
Amerikoje Išgyveno 40 metų.
Paiko dideliame nuliūdime: moterj Uršulę (po tėvais Nemu- 

nikė), 2 sūnus: Juozapų, marčių Sylvių ir jų sūnų Larry, ir 
Pranciškų, 2 dukteris — Stella, jos vyrų Pranciškų Jakubauskus 
ir Sylvių; augintinę Valerijų, pusbrolj Juozapų DobravalskJ Ir 
jo šeimų, pusseserę Gendrūtų Karčauskienę ir jos šeimų, brolio 
vaikai Sophie Barčus ir jos šeimų, William ir Chester Laurin ir 
jų šeimas, tris švogerkas — Stelių Skabeikienę ir jos vyrų Jo
nų. Martha Stakauskienę. jos vyrų Augustinų ir jų šeimų, Onų 
Nemunienę ir jos šeimų ir daug kitų giminių, draugų ir pažjs- 
tamų Amerikoje.

Lietuvoje paliko seserj Onų Laurinavičiukę Jr daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas namuose, 4601 So. Paulina St., tel. Yards 
7176.

laidotuvės Jvyks pirmadienj. Birželio 29 d., 1942 m. iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje Įvyks geidulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamal
dų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines..

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Sūnai, Dukterys, Marti, Ženta«, Augintinį'-, Pusbro

lis, Pusseserė, Krolio Vaikai, švogerkos ir Giminės.
Laidotuvių Direktorius I. J. Zolp, Telefonas Yards 0781.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

(Bus daugiau).

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCEPASKUTINIS

PAGERBIMAS VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIEI.D AVENUE 

Tat LAFayette 0727

4 *•' /.f,,—

J. LIULEVIČIUS 
4348 Sonth California Avenne

Tel. LAFavette 3572

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

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 VVcst 2Srd Piaee 

Tel. CANaI 2515

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
3354 Sonth Halated Ttreet

Skyrlna: 710 Weat 18th Street 
Visi telefonai: YARda 1419

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michlgan Avenne 

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenne 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth ROth Avenne 

Tel. CICERO 2109

8812 Sonth VVestern Avenne
Tel GROvehilI 0142 

1
MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS 

3319 Litnanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139
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Kaip su Kinija?
Visus geriausiai nuteikė, kada sužinota, kad preziden

tas Roosevelt ir ministeris pirmininkas Churchill pa
sitarimuose nutarė koncentruoti didžiausias jėgas prieš 
Hitlerio agresiją. Bet taip pat Churchill tarp keturių 
akių turėjo pasikalbėjimą su Mr. T. V. Soong, Kinijos 
užsienių reikalų miniateriu. Ką jie, abu, tarp savęs kal
bėjo ir kokius klausimus aptarė — nežinome, bet ten
ka spręsti, kad abu vyrai nagrinėjo svarbius ir dide
lius dalykus.

Jungtinių Amerikos Valstybių ir Didžiosios Brita
nijos strategai galvoja, kad didžiausios atakos turi bū
ti nukreiptos prieš diktatorių Hitlerį. Didžiausios aba
tas todėl turi būti nukreiptos prieš Hitlerį, pasak stra
tegų galvojimo, kad Vokietija daug daugiau stipresnė 
ir pajėgesnė už Japoniją. Nemaži Vokietijos resursai 
yra'Europoje, Afrikoje ir Artimuose Rytuose. Kai bus 
sumušta Vokietija, tai viena Japonija negalės atsilai
kyti prieš Amerikos, Anglijos, Kinijos ir Rusijos jėgas, 
ji bus palikta viena.

Vedant smarkias ir didžiules atakas prieš Hitlerį, ne
reiškia kad Kinija bus palikta viena kovose su Japo
nija.

Nors keleri metai kaip Kinija veda karą prieš Japo
nijos agresiją, bet kinai vis dar rodo didelį atsparu
mą. Iš Chungking prieš pora dienų gauta žinių, kad 
kinai jau savaitė, kaip stipriai laikosi prieš japonus, 
kurie atakuoja iš rytų ir vakarų 50 mailių nuo Hang- 
ohow-Nanchang ir nori paimti į savo rankas geležin
kelį, bet kinai šią poziciją laiko savo rankose.

Japoniją galima būtų smarkiai bombarduoti iš Che- 
kiang ir kitų Kinijos rytinių jūros vietų, jei Kinija, 
gautų didesnę pagalbą iš Amerikos orlaiviais ir lakū
nais. Tada kinai galėtų sulaikyti japonų veržimąsi. Lt. 
gen. Joseph E. Stillwell, kuris gerai pažįsta Kiniją, sa
ko, kad jai trūksta karo medžiagų.

Visi džiaugiasi, kad mobilizuojamos stipriausios jė
gos prieš Hitlerį, bet taip pat atsiranda, balsų, kurie 
sako, kad tuojau reikia pasiųsti koki 1,000 amerikie- 1 
oių orlaivių į Kiniją, kad iš Kinijos galima būtų su
duoti smūgį ir Japonijai.

Kaip naciai engia Lietuvą
Lietuvos gyventojai pagal vokiečių nacių įvestas kor

teles nepaprastai gauna mažus maisto kiekius, o vo
kiečių nacių valdininkai, atsiųsti iš Vokietijos Lietu
von, gauna nepalyginamai didesnes maisto porcijas, 
nekaip Lietuvos piliečiai.

Savaime suprantama, kad Lietuvos gyventojams duo
damo pagal korteles maisto neužtenka, todėl žmonės 
yra priversti pasirūpinti papildomo maisto vadinamoj 
“Juodojoje biržoj”. Tačiau iš šalies perkamas maistas 
yra nežmoniškai brangus, tik retas tegali jį nusipirkti. 
Jo kainos yra dešimteriopai aukštesnės, negu perka
mojo pagal korteles. Pavyzdžiui, sviesto kilogramas (du 
ir pusė svaro) “juodoj biržoj” kaštuoja 15 markių, la
šinių iki 30 markių, kumpio nuo 20-30 markių ir t.t.

Tiesą pasakius nedaug iš šalies žmonės gali nusi
pirkti maisto, nes vidutinis valdininkas mėnesiui už
dirba apie 100 markių, o juodadarbiai darbininkai per 
valandą gauna 30 fenigų. Tuo tarpu vokiečių įstaigos 
paprasta mašininkė gauna apie 1,200 markių.

Nepamirškime, kad maistas pirkti “juodoje biržoje” 
vokiečių yra griežtai draudžiama. Jei kas sugaunamas, 
tai baudžiamas drakoniškomis bausmėmis, net pakaria.

Nežiūrint visų bausmių, nelegalinė prekyba Lietuvo
je paplitusi. '

Lietuvių laikraščiams vokiečių cenzūra nepaprastai 
griežta. Lietuvių laikraščiai taip suvaržyti, kad apie 
Lietuvos ir lietuvių tautos opius reikalus beveik visai 
negalima rašyti. Net brangią lietuvių tautai vasario

16 dieną lietuvių laikraščiai galėjo paminėti tiktai la
bai miglotomis frazėmis.

Lietuvos ūkininkai, kurie, kaip ir bolševikų laikais, 
palikti savo tėvų žemės valdytojais ( o ne savininkais), 
turi skaudžią dalią, nes trūksta geležies, vinių, tepalų, 
skysto kuro ir kitų reikmenų.

Bolševikų okupacijos metu lietuvis ūkininkas ėjo 
baudžiavą, verčiamas per ištisas savaites ir dešimti
mis kilometrų vežioti rąstus ir akmenis raudonosios 
armijos kariniams įsitvirtinimams, vežioti žemę stato
miems aerodromams, klampoti po purvą ir t.t. Bet ir 
dabar lietuvis ūkininkas varomas į įvairius darbus. Jis 
turi privalomai vežioti malkas, žiemos metu jis turėjo 
valyti aerodromus ir kelius nuo sniego ir kitomis prie
volėmis gaišti laiką, varinėti nuo kojų arklį ir pats 
pakelti sunkiausią vargą. Lietuvos ūkininkas dar turi 
pristatyti naciams nepakeliamus maisto gaminių kie
kius, taigi aišku, kaip diena, kad lietuvio ūkininko 
būklė nepaprastai sunki ir baisi.

Ne tik lietuvio ūkininko, bet ir visų lietuvių būklė 
nepaprastai sunki po nacių okupacija, bet vis dėl to 
visi lietuviai su didžiausia energija veržiasi į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Visa Lietuva gyvena viltimi, 
kad ji bus Laisva ir gyva.

Lietuvių Tautinės Tarybos pareiškimas
Lietuva ištisus metus buvo bolševikų okupacijoje. Po 

skaudžios bolševikų okupacijos, Lietuvą užplūdo nauji 
okupantai — vokiečiai naciai. Jau metai ir kelios die
nos kaip Lietuva yra paglemžta žiaurių nacių. Lietu
viai nepakentė bolševikų okupacijos, net slapta veikė 
tautinė lietuvių vyriausjbė, kurios tikslas buvo nusi
kratyti okupantais, lietuviai ir dabar nepakenčia nacių 
okupacijos ir deda visas jėgas, vartoja sumaniausią 
išmintį, kaip kuo veikiausiai nusikratyti nacių okupa
cijos.

Amerikos lietuviai jau nekartą yra pasisakę prieš 
nacių okupaciją ir deda visas pastangas, kad Lietuva 
ir užjūrio broliai lietuviai vėl sulauktų laisvės dienas.

Šiomis dienomis Lietuvių Tautinė Taryba savo raštu 
pasisakė prieš vokiečių nacių žiaurumus ir jų tikslus 
Lietuvoje ir pareiškė gilią viltį, kad Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma. Šis raštas yra išsiuntinėtas 
žymiausiems valstybių vyrams.

Tenka laukti, kad ateity Lietuvių Tautinė Taryba 
dar gyviau sukrus padėti savo broliams lietuviams iš
sivaduoti iš baisios nacių okupacijos, kad Lietuva bū
tų laisva ir nepriklausoma, nes iš Lietuvos piliečių, gy
venančių laisvose šalyse, to reikalauja lietuvio vardas 
ir pavergtųjų brolių ašaros.

Slaptos radijo stotys Europoje
Pereitą savaitę New Yorke pirmą kartą pasisekė iš

girsti iš “Flemish Freedom Station” radijo balsą, kuris 
veikia slaptai Europoje. Iš stoties girdėjos balsas, kad 
čia kalba slapta, radijo stotis, kuri randasi nacių oku- 
puotoj Belgijoj. Kai pasigirdo iš šios stoties pranešėjo 
balsas, naciai įvairiausiais būdais trukdė ir slopino jo 
balsą. Pasisekė išgirsti tik šie žodžiai:

“Čia kalba laisva stotis iš okupuotos nacių Belgijos. 
Pakarkite išdavikus! Nupieškite nacių svastiką!”......

Dėl stipraus nacių trukdymo, daugiau iš šios stoties 
nepasisekė išgirsti. Nacių stotys yra galingos ir stip
rios ir jei tik išgirsta slaptų stočių veikimą, tuojau 
įvairiausiais būdais bando slopinti, kad klausytojai ne
galėtų girdėti.

Taip pat ir italų stotis smarkiai trukdo slaptų radijų 
stočių veikimą Prancūzijoje, kada prancūzai duoda prieš- 
naciškas programas.

Tie ir kiti reiškiniai rodo, kad naciams okupuoti kraš
tai yra nepaprastai kieti riešutai, kurių jie nieku būdu 
neįstengia perkąsti. Ir neįstengs, nes laisvas žmogus 
nenori vergijos, kurią neša nacizmas. Anksčiau ar vė
liau okupuoti kraštai vėl bus laisvi, taigi ir mūsų gim
tasis kraštas — Lietuva bus laisva.

Japonų propaganda Indijoje
Japonų Tokio radijas veda smarkią propagandą už 

Indijos “nepriklausomybę”. Dažnai Tokio radijo valan
dos taip sutvarkomos, kad pasiektų ir Indiją. Kartą 
Tokio radijas (kuris buvo ypač skiriamas Indijai) pra
nešė, kad įvyko “Indian Independence Congress” (žino
ma, šis kongresas buvo sukurtas japonų iš tokių žmo
nių, kurie palankūs ašiai) Bangkok ir ten buvę nutar
ta, kad Indijos nacionalistai padės indijonams net ir 
išorinėmis priemonėmis įsigyti nepriklausomybę, dėl 
kurios dabar vyksta sąjūdis viduje. Tokio radijas skel
bia, kad šis kongresas pareiškė simpatijas Japonijai, 
Vokietijai ir Italijai už jų pastangas, kad Indija būtų 
laisva.

šių metų birželio 15 d. Bangkok buvo susirinkusių 
daugiau kaip 100 priešbritiškų indijonų, kurie pirmiau 
gyveno Japonijoje, Manchukuo, Hong Kong, Shanghal, 
Malaya, Thailand ir kitose rytinėse vietose. Ir šiame

Kiek užsiregistravo Ame
rikos vyrų... Visose Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
karo reikalams užsiregistra
vo 9,659,382 vyrai.

•

Kinijoje pasibaigė revo
liucija.,.. Revoliucija ir ną- 
sutikimai šalyje pasibaigė. 
Visos atsimetusios provin
cijos sutiko, kad preziden
tas paskelbtų naujus rinki
mus.

•
Prieškatalikiška organiza

cija....  Neseniai New Yorke
įsikūrė nauja slapta orga
nizacija (“Secret oath-bound 
order), kuri sakosi, kad jos 
tikslas platint amerikoniz- 
mą, bet ištikrųjų jai rūpi 
kova su katalikybe.

fe

Kun. F. Kemešį išrinko 
garbės nariu.... 32 asis A. L. 
R. K. Susivienymo seimas 
už nuopelnus šiai organiza
cijai, kun. F. Kemėšis liko 
išrinktas šios organizacijos 
garbės nariu.

Šaukiasi pagalbos,... So
cialistų laikraštpa 1 a i k i u i 
“Laisvė” vis sunkiau, todėl 
nelaimingoji kamuojasi ir 
šaukiasi pagalbos net kata
likų, kuriuos purvais draps- 
to. Bet katalikai nėra tokie 
kvaili, kad palaikytų tokį 
laikraštį, kuris purvus draps 
to prieš katalikus.

Darbai parodo meilės jė
gą. (Goethe).

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 26 d.)

Po svieto pasidairius
“Lietuvių Žinios” (katali

kiška gazieta) Clevelande į 
savo puslapius įvedė Bezme- 
no skyrių. Bezmenu kai ku
riose Lietuvos vietose se
niau vadindavo svarstykles. 
Žodis bezmenas buvo varto
jamas ir žmonių įvairiems 
darbams pasverti.

Lietuvišką Bezmėną Cle- 
velandan prisėjo pargabenti 
ir “Lietuvių Žiniose” paka
binti dėl šių priežasčių, kaip 
pats Bezmėno meistras paša 
koja:

“Clevelande, kuris nese
nai tapo net sostine “vado 
be tautos”, atsirado “dide
lių vyrų” mėgstančių pasi
žymėti garsiais darbais, tai 
iš Suvalkijos tapo atvežtas 
bezmėnas, kuris bus naudo
jamas ‘didelių vyrų” dar
bams pasverti — įvertinti.

“Nuo šios dienos nebebus 
pavojaus niekam likti neį
vertintam, nes “Bezmėnas” 
be jokio skirtumo ir atlygi
nimo teisingai 100'Zt tikslu
mu visų darbus ir jų vertės 
rezultatus skelbs “Bezmė
no” susaidės apmokamame 
“L. Ž.” skyriuje”.

Bezmėno išmėginimui, ar 
jisai gerai sveria, buvo pa
imtos Clevelando lietuviškų 
ruskelių (balšavikų) vado 
Simonėlio ašaros. Ir, reikia 
pasakyti, kad labai akurat- 
niai parodė, kiek tos ašaros 
sveria ir kiek jos vertos. 
Štai, kaip išėjo:

kongrese kalbėtoju buvo paskirtas Behari Bose, kuris 
prieš kiek laiko pabėgo nuo britų teismų.

Japonai mato, kad Indijoje yra stiprus sąjūdis už 
Indijos nepriklausomybę ir japonai žino, kad Indija no
ri būti neprikLausoma ir ji jokių globėjų nenori, taigi 
ir japonų, todėl japonai nori tokia propaganda įsigyti 
sau palankumo iš indijonų. Bet tikri indijonai gerai pa
žįsta vilką avies kailyje.

“Clevelando bolševikų “vy
riausias komandierius” bu
vo nuvykęs į Chicagą ati
duoti raportą savo bosams. 
Raportas, susidėjo iš “griau 
džių verksmų” ir ašarų puo 
delio, kurios pralietos betė- 
mijant priešų veiklą Cleve
lande.

“Kadangi ta priešų veikla 
labai didelė ir demoralizuo
jančiai veikianti bolševikų 
“vaiską” Clevelande, tai 
“Bezmėnas”, pasverdamas 
bolševikų vado Simonėlio 
ašarų puodelį atrado, kad
tos ašaros vertos $500 atly-

!

ginimo, kurį turi kominter- 
no fondas globojamas nese
nai pasodinto į kalėjimą 
bolševikų partijos iždininko.

“Jeigu bolševikų partijos 
iždininkas prieš sėsdamas į 
kalėjimą suspėjo išeikvoti 
kominterno pinigus, tai 
“Bezmėnas” rekomenduoja 
tuos $500 sudėti Cleve
lando bolševikams ir būtinai 
išmokėti Simonėliui už jo 
pralietas ašaras ir sugrau
dintą širdį, sekant bolševikų 
priešų veiklą Clevelande.

SPICPIRVIRVIO DUMKOS
Maskva paskelbė, kad na

ciai, Vilnių pagrobę, išsker
dė 30,000 žydų Vilniuje. Mū 
sų Viedomosčių mizarokai 
dar labiau nudailino ir pas
kelbė, kad lietuviai fašistai 
30,000 žydų Vilniuje pasker 
dė. Kitais žodžiais tariant, 
devyni vyrai vieną gaidį pio 
vė.

Paleckininkai turi genero
lą Vincą Vitkauską, kuris, 
matyti, ruošasi pakartoti ki 
to Vinco (Kapsuko) žygį.

For Victory...

U. S. DEFENSE
BONDS 
STAMPS

RAMUS POPIETIS AT SKRIDUS IŠ EUROPOS

Olandijos karalienė Wilhelmina, iš Anglijos bombonešiu atskridusi į Ottawa, Kana
dą, lengviau atsikvėpė ir užmiršo karo siautimą Europoje. Ji žaidžia su dukraitėmis. 
Iš kairės: karalienė, dukraitės princesės Irę ne ir Beatrix ir duktė sosto įpėdinė prince
sė Juliaus.
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Žydų žudymas Vilniuje

“The New York Times” 
birželio 16 d. patalp:no pra
nešimą, gautą telefonu iš 
Stockholmo, iš savo nuola
tinio korespondento Bernard 
Valery, apie masinį žydų 
Vilniuje žudymą.

Visas pranešimas remiasi 
vieno asmens, lenko, neva 
pabėgusio iš Vilniaus per 
Varšuvą ir Gdyn:ą į Stock- 
holmą, tvirtinimu. Tam pa
bėgėliui pasisekė pasislėpti 
išplaukiančiame iš Gdynės į 
Švediją, laivą. Dar gegužės 
24 d. jis buvo Vilniuje ir ma
tė savo akimis, kad la’kotar- 
pyj nuo gegužės 7 d. iki 20 
d., tai reiškia į 12-13 dienų, 
išžudyta 60,000 žydų. Jo žo
džiais egzekucija įvykdyta' 
speciales lietuvių policijos, Į 
suformuotos iš Lietuvos vo
kiečių bei kvislingų. Gegu-! 
žės 7 d. prasidėjo egzekuci
ja. Žydai, vyrai, moterys ir 
vaikai, buvo paimti iš Bokš
to geto kvartalo ir gabena
mi trokais į priemiestį Pa
nerių ir ten žudomi kulko 
svaidžių ugnimi. Egzekuci
ja buvo tęsiama kas r.akiį 
iki gegužės '20 d. Dar toliau: 
dienomis po to “darbo” po
licija rinko savo aukų dra
bužius ir juos pardavinėjo. 
Dvidešimts tūkstančių nau-i 
dingų profesionalų, kaip gy
dytojai, mokslin:nkai ir dar
bininkai specialistai išvengė 
egzekucijos. Nei vokiečių 
kariškiai, nei gestapo vyrai 
nedalyvavo tame darbe, bet 
ir nekliudė.

Pats korespondentas sako, 
kad dabar tą žinią patikrin-' 
ti negalima.

Naciai gana pasižymėjo 
žiaurumu visuose okupuo
tuose kraštuose, ypatingai 
nuo to nukentėjo žydų tau
ta, tad mes neliečiame patį 
žudymo faktą, bet mes tu
rime griežtai pasmerkti 
lengvabūdiškai mestą apkal
tinimą, kad mūsų tautos 
žmonės galėjo dalyvauti to
kiose žudynėse, nors jie ir 
pavadinti kvislingais. Mes 
tikimės, kad ir dabartiniu 
metu galimu bus įnešti kiek 
šviesos į tą lenko pabėgėlio 
paduotą istoriją.

Tuberculin Skin Tęst Helps Find Tuberculosis

Young womao recetvlng tuberculin tęst as part of nattonwlde survey 
ot tuberculoeii modaliom to dlacover the dlteate ln ita early, moat 
H»il^curabla, itage. ______________ ..... —

“Novoje Ruskoje Slovo” 
kiek sutrumpintai paduoda 
tą žinią. Kitoje vietoje to 
pačio birželio 16 d. numerio 
dienraštis paduoda žinią, 
kad iš Rygos pasisekė pa
bėgti žymiems žydų veikė
jams: prof. S. Dubnovui, ra
binui N u r o k, prof. Mine, 
Mai-kapar ir dar 8.

Jie tai galės įnešti šviesą 
į žydų padėtį Baltijos kraš
tuose. Iki šiol jokių žinių iš 
žydų gyvenimo nebuvo. Ne
buvo dėl suprantamų prie
žasčių: žydai izoliuoti į ge
to, kuris aptrauktas spyg
liuota viela ir apstatytas 
gestapo sargybomis. Nei 
jiems leidžiama išeiti, nei 
su jais susisiekti. Nusižen
gusiems gr?:oma mirties 
bausme. Ir ne tik grasoma, 
bet kai kurie geros širdies 
lietuvių bandymai per tvo
rą permesti kepalą duonos 
pasibaigė liūdnai — j.:e sar
gybinių buvo nušauti vieto
je. Ir lietuvių spauda apie 
žydų gyvenimą priversta ty
lėti, lyg jų Lietuvoje iš viso 
nebūtų. Geto ir visi žydų gy
venimą reguliuojanti įstaty
mai ne lietuvių sukurti ir ta 
sritis išimta iš lietuvių kom
petencijos. Žydus tvarko 
gestapo.

Štai kodėl ir mes giliai 
užjaučiame žydams, bet pa
dėti j'ems ne mūsų galioje. 
Bandėme padėti Amerikos 
žydams žiniomis apie jų gi
mines Lietuvoje (kuomet 
dar U. S. A. nebuvo kare su 
Vokietija), bet mūsų pas
tangos nepasisekė: jokių ži
nių gauti neįmanoma

Lietuvos Generalinis Kon
sulas atsilankė “New York 
Times” redakcijoje, kur ir 
paaiškino padėtį, pareikšda
mas, jog Lietuva okupuota, 
jokios “autonomijos”, kaip 
kai kuri spauda kad mšo, 
neturi, visa valdžios galia 
yra okupantų vokiečių gen. 
komisaro rankose ir už jo
kias kieno nors žudynes, jei 
tokios buvo, Vetuvių tautos 
žmonės negali būti atsakin
gi. Lietuvių kaltės yra tiek 
pat, kiek senovės prūsei at
sakingi už “Prūsijos” vokie
čių veiksmus dabar. Lietu
viai gi patys, gal mažiau

AMERIKIEČIAI PRAKTIKUOJASI

("Draugas” Acine telephoio;

Minoms sprogstant ir sudarytam sąmišiui kaip per aktualią kovą kero laukuose a- 
merikiečiai ir britai kareiviai karininkai praktikuojasi kaip vykusiai peršokti per 
upeliuką. Tas vyksta “kovų mokykloje”, šiaur nėję Airijoje.

už žydus, o visgi irgi kan
čia nuo okupantų.

Mes žinome, kad Vilnija 
savinama vienos valstybė: 
ir, kad visą Lietuvą aavina- 
si vėl kita valstybė, tad gal 
tame vieno žmogaus mestam 
apkaltinime lietuviams glū
di noras mūsų žmones nu
dažyti pronacia’s ir antise
mitais, kad laimėti pasaulio 
opiniją savo siekiams?
Latviai nenori būti nei 
naciais nei bolševikais

“VVashington Star” gegu
žės 6 dienos numeryje įdė
tas Latvijos ministro Dr. Al- 
fred Bilmanio straipsnis, ku
riame tarp kita rašoma:

“Sovietų premjeras Stali
nas savo gegužės mėn. 1 d. 
kalboje pavadino latvius sa 
vo “broliais”. Prieš kiek lai
ko vienas Vokietijos gaulei
teris nacių okupuotoj Lat
vijoj latvius savo kalboje 
pavadino “draugais”. Vie
nas lygiai hypokritiškas kaip 
ir kitas.

Latviai nenori būti nei 
naciais, nei bolševikais. Jie 
yra demokratinių valstybių 
pusėje ir tikisi, kad demo
kratijos laimės ir Atlanto 
Čarterio principai bus pil
nai įgyvendinti ir Latvijos 
atžvilgiu.

Latviai neapkenčia nacių 
ir bolševikų. Jie nori gyven
ti kaip demokratai ir laisvi 
nuo vargo ir baimės, nau
dotis visomis Dievo suteik
tomis laisvėmis. Jie jų ne
gali rasti nei po bolševikų 
nei nacių valdžia. Latviai 
dabar kenčia nacių okupa 
cijoje, bet dar yra dešimty; 
tūkstančių latvių Rusijo' 
deportacijos stovyklose ir 
tūkstančiai kalėjimuose, vy 
rai atskirti nuo žmonių, vai
kai nuo tėvų.

Kur yra tos “kiln:os in
tencijos” paskelbtos “urb' 
et orbi” (miestui ir pašau 
liui) Maskvoje 1942 me'.i 
gegužės 1 dieną?” — kl.au 
šia ministras Dr. Bilmanis

Didžioji Lenkija...

Amerikos Rusų Institute 
leidžiamas Sovietų Sąjunga: 
propaguoti biuletenis “Ru3- 
sia at War” i. m. balandžio 
23 dienos numeryje įdėje 
straipsnį “The Soviet Unior 
and the Slav Unity”, kuria
me tarp kita rašoma:

“Lenkija svajoja apie “di
džiąją Lenkiją”, kuri suda-

rytiną Čekoslovakijos, Uk
rainos, Baltgudijos, o taip 
pat Lietuvos ir Rumunijos 
sąskaiton”. 1
Šio karo užuomazga 
susidarė 1226 meteis

“The Polish Review” bir-I
želio 1 dienos numeryje til
po straipsnis “This war had 
its genesis in 1226”, kuria
me išvedžiojama, kad Hitle
rio agresija 1939 metais 
prieš Lenkiją turi savo pra
džią 1226 metuose, kui len
kų kunigaikštis Conrad krei
pęsis į kryžiuočius pagalbos 
prieš pagonis prūsus.

Pasekmės buvo tokios, kad

JAUNIMAS
K OF L PORTRAII

The club was so very tiny 
in... Those early, infant 
days... Yet always growing 
stronger... And more popu- 
lar in her ways... Tere did 
not seem to be obstacles 
...Quite hard enough to tres- 
pass ... Be it a picnic or 
basket bąli pass... For this 
rising Young Peoples Club... 
Būt now she is thirty years 
older... And growing big and 
strong... Despite unpleasant 
changes that... was bound to 
come a'.ong... She has boys 
in the Army — Navy — and 
Air Corps... She is learning 
how to be A Patriot... FOR 
GOD AND COUNTRY...

HOGAN WINS HALE AMERICA

Ben Hogen (right), Hershey, Pa., being congratulate 
by his caddy Bill Boston after carding 271 to win th 
Hąle America National Open golf torunament at Chicag<

prūsai buvo išnaikinti, bet 
jų vietoje apsigyvenę kry
žiuočiai pradėjo palaipsniui 
Lenkijos užkariavimą. T'k 
Žalgirio mūšyje tebuvo su- 
duo'as mirtinas smūgis vo
kiečiams. Esą, jei kryžiuo
čiui nebūtų apsigyvenę Ryt
prūsiuose, Prūsų žemėje, ne
būtų aštuonioliktame šimt
metyje įvykę Lenkijos pa
dalinimo. •

Pastebėtina, kad rašant a- 
pie Žalgirio mūšį Vytauto 
vardas išleistas. Garbė pri
skiriama Jogailai, vadova
vusiam lenkų ir lietuvių ka
riuomenėms.

And with her lads at home... 
Taht sort ’o he’p to -cheer 
the mom’s and dad’s... For 
brothers gone far and near 
She cannot help būt win all 
hearts... No matter where 
she gces.

On July 4Lh she will go to... 
Vytautas Grove... Once 
more to carry a tradilion... 
The Lithuanian Youth Day. 
Būt this she will pledge 
allegiance To — Stars and 
Stiipes... red, white and blue.

Foiks wiil you come and 
help us pay homage to our 
country... We can all do it 
in our own ’lil way... So sėt 
your cares aside... Hitch ’ol 
Dobbin to the Shay ...And 
come our way. S. B.

Rašo: Viktoras Balanda

of the governor of the state
.... . of Illinois is Dwight Green).Trumpais bruožais susi

pažinę su Chicagos miesto Kadangi asmenys, kurie 
valdžia, dabar pamėginsime išduoda pil'etybės popieras 
susipažinti su Illinois vai yra sukalbami žmonės, tai 
stijos (šteito) valdžia. jeigu į tą klausimą atsaky-

Amerikos J. Valstybės su- sime tiktai — Green, tai gu- 
sideda iš 48 šteitų. Tame lime būti ramūs; tokio at- 
šteite. kur randasi Chicagos sakymo pakanka. Pro šalį na 
miestas ir didžiuma “Drau- m°, kur pilietybė yra te> 
go” skaitytojų gyvena, va- kiama, eina gatvėkariai ir 
dinnsi Illnois. netoliese žaibo greitumu

Kiekvienas šteitas turi sa- šaudo eleveiteriai. Jie suke
ro konstituciją ir valdžią. 1U bildesio. Dažnai pa- 
ši šteito valdžia ir konstitu- įtaiko, kad žmogU3 neiš- 
cija turi būti respublikoniš- &*rs^a to, kas jo klausiama, 
kos formos. Kitap priešin- J*8 nors *r žino atsakymą, 
tusi federalės valdžios kons- bet atsako į tokį klausimą 
titucijai. Šteitas beveik yra kas 8U klausimu yra visiš- 
suverenė valstybė, tik turi ^ai nesuderinama. Tad no- 
priklausyti prie federalės rėtusi pakartotinai patarti,
valdžios, šteitą vadiname su- ne^ vienam nemėginti su at

sakymu neišgirdus, ko klau
siama.

verene valstybe dėlto, k?d 
ji turi visas teises ka3 su- 
verenėms valstijoms re‘ka
linga. Šteito era ve renumas y- 
ra apribotas, šteitas negali 
savo pinigus išleisti, bet tu
ri vartoti federalės valdžios 
išleistus. Šteitas negali siųs
ti savo ambasadorių į sve- 
t’mas šalis, nes
federalė valdžia, šteitas taip
gi negali karo skelbti kokiai, ^rdž^°„“ha , ^1 negar- 
nors svetimai valstybei ar šaus kalbėjimo žmogaus pi

lietybės reikalas tampa ati
dėtas su patarimu daugiau 
pasimokyti. Jeigu pasitaiko 
neišgirsti klausimo, reikia 
pasisakyti, kad neišgirdai, 

Šteitas prieš negu priima- o klausimas bus mielu noru

ba Amerikos kitam šteitui. 
Be šių išimčių, šteitas savy 
turi p Inas suverenes valsty
bės teises.

mas į federalės Amerikos 
valdžią, su šteito teisėmis, 
privalo turėti konstituciją, 
kuri yra peržiūrima Ameri
kos federalės valdžios ir ta

Grant park, Chicagoj, Ab
raham Lincoln paminklas y- 
ra John Crerar dovana mies- 

konstitucija turi būti pana-1 tui. Paminklas atidengtas
ši į Amerikos konstituciją 1926 metais.
arba turi turėti respubliko
niškos konstitucijos formą.

Šteito valdžia susideda iš: 
gubernatoriaus, dviejų legis- i 
latūros rūmų ir teisėjų. Gu-1 
bernatorius, tai yra šte'toj 
galva, pirmininkas, bosas.
Kaipo tokis, jo užduotis yra 
prižiūrėti, kad šteito teisės 
būtų pildomos. Legislatūros 
(seimelio) dviejų rūmų na
rių, priedermės yra išleisti 
tinkamus įstatymus. Šteito 
teisėjų užduotis yra išaiš
kinti teises.

Dabar iš dalies prašau su
sipažinti su Illinois šteito 
gubernatorium.

Klausimas: Kaip vadina
si Illinois šteito gubernato
rius? (Who is the governor 
of the state of Illinois?)

Atsakymas: Illinois štei
to gubernatoriaus vardas y- 
ra Dwight Green. (The name

tr~ ------ - ----------- -— .............-......... -
GERKIT TIK GER£ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai 
gena ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresni alų, kuri užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagaminta* iŠ importuotų 
pirmo- rūšies produktų.

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Carmak Rd. Tel. Monroe 0808

Tas pat yra ir su atsaky
mais. Jeigu eina toks gatvė
karių bildesys, tai reikia, 
kiek galint, garsiau kalbėti, 
kad klausėjas pilnai išgirs
tų (atsakymą. Skaudu yra,

ta \tlipka !kai pyksta tokie nuotykiai, 
kad vien tik dėl klausimo ne-

pakartotas.

★ *

WAR BONOS
Navy Cruisers are built in two 

classes, light and heavy, the laiter 
displacing about 10.000 tons. Our 
navy has about an equal number 
of light and heavy Cruisers. the 
10,000 ton Cruiser costing apprmn- 
mately $20.000.000. Many Cruisers 
are under construction and many 
more ara necded.

To pay for these speedy and pow 
erful ships with their heavy guus 
and armament we mušt buy War 
Bonds. Citizens of a large U>wo or 
a given community. working in uni
ty, could buy one of these ships for 
the Navy if they put at least ten 
percent of their income m War 
Bonds every pay day.

U S- Tttomrv Ui tu. > f



G D B A U G A S

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIŲ
Šaunus parapijos Svečias 
bazaras

Birželio 13 ir 14 d. mūsų 
parapija turėjo savo metinį 
bazarą. Klebonas kun. Juo
zas Lipkus praneša, kad ba
zaro sėkmės labai geros: 
trys tūkstančiai dolerių su
virs gryno pelno! Buvo leis
ta laimėjimams tūkstančio 
dolerių vertės karo bonų. 
Juos laimėjo sekantieji: K 
Jokubauskienė $500.00; po 
$100.00: Mrs. V. Nelson, Ed 
Jadvinskas, J. Korėja, Ade
lė Kriščiūnaitė, W. Szurna.

Šimtinės vertės mažesnių 
dovanų buvo išleista laimė 
jimui kas valandą. Prie ba
zaro darbuotės prisidėjo vi
sos parapijos draugijos, Šv 
Pranciškaus Seserys ir mo
kyklos vaikeliai.
Sidabrinis jubiliejus

Birželio 28 d. parapijos 
mokyklos svetainėje bu3 va
karienė pranciškono tėvo Al 
fonso Kšzlausko sidabrinio 
kunigystės jubiliejaus pro
ga.

Komisija: V. MorkeviČie
nė, P. Warner ir B. Kriš
čiūnaitė deda daug pastan
gų, kad surengus sekmirgą 
tos šventės programą. Pra
šome visų toje vakarienėje 
dalyvauti.
Auksinis jubiliejus

Parapijos dr-jų valdybos, 
klebono kun. J. Lipkaus pa
kviestos, • savo susirinkime 
nutarė surengti 26 d. liepos 
vakarienę ir programą pa
garbai kun. A. Deksnio, ku
ris švenčia savo kunigystės 
auksinį jubiliejų.

Iš kiekvienos dr-jos Iš
rinkta po du atstovus jubi
liejaus komisijon. Jos sąsta
tas: kun. J. Lipkus, garbės 
pirm.; Ona Arcikauskienė, 
pirm.; Petronė Žemait'enė, 
vice pirm.; Veronika Kam- 
sickienė, rašt.; M. Medelins- 
kienė, P. Vešotienė, O. Mur- 
zienė, O. Krulekienė, O. Pu- 
zarienė, M. Sak.tkaitė, M. 
Zalenaitė, B. Kriščiūnaitė, 
B. Base, J. Steponavičius, A. 

. Bensevičius, A. Ambutavi- 
čius, V. Jadvinskas, V. Tau- 
teris — komisijos nariai.

1918 — 1925 metais jubi
liatas šioje parapijoje kle
bonavo. Jo pastangomis pa
statyta puošni bažnyčia.
Kun. Ant. Mažukno, MIC., 
misijos

Šv. Onos novenos proga.

Pastaruoju laiku buvo 
linksma šeimai Stasio ir A- 
Ienos Barto, 1401 Quarry 
Ave. Buvo parvykęs į sve
čius jų sūnus Įeit. Gerald A. 
Barto. Kartu džiaugėsi ir jc 
sesutė Alena ir brolis Ber- 
nard. Birželio 14 d. buvo 
išvykę į Chicago, kur jį pa
sitiko dvi kitos sesutės, Ma
rian ir Rosemarie Barto. 
Birželio 15 d. lėktuvu grįžo 
į California, kur turės apsi-

/A*

ti DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Žinutės iš Moterų 
Są-gos 64 kuopos

Birželio 18 d. Moterų Są- 
gos 64 kuopa surangė išleis
tuvių vakarą seselėms Pran- 
ciškietėms Šv. Antano pa
rapijos. Tuo būdu buvo pa
gerbtos seselės už nenuils
tančią darbuotę mūsų visuo
menės naudai.

Linksmai žaista “bunco”, 
o seselės apdovanotos gra
žiomis dovanomis ir pada
rytu pelnu.

Sesuo M. Alfonsą ta pro- 
I ga pareiškė nuoširdų ačiū 
i vardu visų seselių.

Sąjungietės visas dovanas 
tam vakarui suaukojo. Be 
to, vieną dovaną paaukojo 
pašalinė moteris, Kiškienė

Surengime vakaro pasi
darbavo pirm. R. Miknienė

Lieut. Gerald A. Barto

stot Fort Ord, Cal. Ten jį 
pasitiko jo teta Mrs. Natalie 
Davis. Taigi, Barto trumpu 
laiku aplankė savo gimines 
prieš apsistodamas paskir
toj vietoj Dėdės Šamo tar
nyboj.

Gerald Barto buvo pašauk 
tas tarnybon bai. mėnesį 
1941 m., iš Detroit, Mich.. 
kur turėjo darbą Sočiai Se-

O. Šimonienė, A. Ruossalie- 
nė ir A. Ambrasienė.

Visoms aukotojoms ir da
lyvėms Moterų Są-gos 64 
kuopa reiškia padėką.

M. S. 64 kp. koresp. A. A.

P. Grybų šeima porai sa
vaičių išvyko atostogų į No. 
Michigan. Iš ten užsuks į 
Wisconsin ir Chicagą, kur 
aplankys gimines ir grįš na
mo.

Birželio 28 d. įvyksta di
delis piknikas, kurį rengia 
seserys Pranciškietės šv. 
Antano parapijos vienuolyno 
paramai. Piknikas įvyks 
Beech Nut Grove.

Visi, seni ir jauni, nepra- 
leiskime šios progos.

Paremkime seserų darbuo
tę skaitlingu dalyvavimu.

NIAGARA FAHV NEW YORK
A. a. Antanas Pikelis

Birželio 20 d. mirė St. Ma
ry’s ligoninėje po ilgos li- 

! gos a. a. Antanas Pikelis.

Indiana Harbor
Parapijos pirmas 
piknikas

Šįmet įvyksta sekmadie
nį, birželio 28 d., Black Oak 
Spring darže. Pirmininkės 
yra.: E. Derkintienė, ir A. 
Musteikienė. Joms gelbės: 
E. Zarankienė, O. Remenie- 
nė, M. Petrauskienė, M. Bud
rienė, Z. Budrienė, S. Lau
čienė, B. Plaskett, M. Grei- 
čiūnienė, O. Brencius, O. Gu- 
muliauskienė, M. Danusienė,
A. Kasparienė.

Sekantieji komiteto nariai
darbuosis: J. Masedonskis,
E. Plaskett, W. Petrauskas,
B. Eišminskis, J. Waupsch,
F. Mikalauskas, F. Zaranka, 
A. Merkelis. Jiems gelbės P. 
Danusas, T. Gūžys, K. Vaiš
nora, E. Petrauskas.

Šokiams grieš orkestrą iš 
Gary. Visi nuoširdžiausiai 
kviečiami, iš arti ir toli, su 
mumis piknike dalyvauti. 
Lauksime.
Seselės Kazimie rietės

Atlikusios gražų d?rbą 
mūsų parapijinėje mokyklo
je išvyko į motiniškąjį na
mą. Visi esame dėkingi joms 
už jų darbuotę mūsų tarpe 
ir lai Dievas jas laimina. Jų 
čia buvo: sesuo Sebastijoną, 
viršininkė, sesuo Amadeja, 
sesuo Vivencija ir sesuo A- 
niceta.
Žinutės

Juozas Budvetis iš Ham- 
let, Indiana, pirmadienį mi
rė širdies liga. Laidotuvės 
įvyko trečiadienį.

Mrs. P. Luinas iš Brook-

Monika Zimermanaite (lie
tuvaite — pusvokiškos kil
mės) ir įsigijo nemažą tur
tą. Pirmosios rusų revoliu
cijos laiku 1905 m. turėjo

Velionis 70 m. amž., kilęs iš .gelbėtis ir paspruko su šei-
Žemaitijos, Girkalnio par., 
buvo nepaprastų dorybių 
žmogus. Ypač paskutiniais 
metais pasižymėjo stebėtinu 
pamaldumu ir noru pasidar
buoti bažnyčiai. Dirbo, kiek 
jėgos leido ir net daugiau, 
ir tai ne dėl užmokesčio. 
Praeitą rudenį palaidojo sa
vo žmonelę ir po to bažny-

curity Boarde. 10 mėnesių čios pastatai jam pasidarė 
išbuvo Camp Livingston, La.
su 127 Inf. Paskui buvo pa

ma Amerikon. Čia išaugino 
dvi dukteris, bet turto jau 
nesukrovė: mat perdaug bu
vo pranciškoniškos dvasios, 
perkarstąs rėmėjas parapi
jos, vienuolynų ir visokių 
gerų visuomeninių užsimoji
mų. Abu su žmona buvo Ma
rijonų rėmėjais — taigi ant 
žemės turto nesukrovė, bet 
sukrovė jį danguje — kur

tikrais namais. Su savo žmo-i nuėjo juo pasidžiaugti; o 
nele buvo Šv. Pranciškaus ant žemės paliko gerą var-

skirtas Corp., o po to Staff 
Sergeant. Birželio 2 d., šių 
metų, baigęs mokslą oficie- 
rių kandidatų mokykloje 
Fort Benning, Ga., gavo 
laipsnį Įeit. Prie to jis tu
rėjo atsakomybės1 prižiūrint 
rekordus, kaip Staff Ser
geant, Regimented Head- 
ųuarters, 127 Inf.

G. Barto čionai gyvenda
mas lankė parapijinę mo
kyklą. Baigęs Catholic Cent
ral lankė Davenport Mc- 
Lachlan Institute. Jo tėvas 
yra plačiai žinomas biznie
rius, laid. direktorius.

Geriausių linkėjimų jau
nam kareiviui!

tretininkais, į tretininkystę 
labai rimtai žiūrėjo, skaitė 
ją sau už didžiausią garbę.
Šv. Pranciškaus dvasia gy
veno ir pranciškonų rūbuo
se norėjo būti palaidotas.

Dėl žmonijos turėjo tikrą 
krikščionišką meilę: ir apie 
daugiausia peikiamus žmo
nes, kurių blogumo ir pats 
buvo patyręs, mokėjo tik
gražiai, su meile ir gailės- Tėvų Diena

Kita iš mūs parapijos šei
ma taipgi džiaugėsi sulau
kus viešnios — lst L’eut. 
Agatha M. Martin, duktė 
Juozo ir Agotos Martinke
vičių. Ji buvo parvykus ke
lioms dienoms aplankyti sa-liepos 17 — 25 dd., kun. A. ~

Mažukna MIC laikys čia V0 t6vus lr g,mine3 ,S Den'1VI UIkIIgL, ICLAfajraj vlu, _ver, Colorado, kur atsako
mingas pareigas eina Fitz- 
simmons Hosp'tal.

Čion būdama lankė para
pijos mokyklą, o vėliau U- 
nion High. Po to ėjo slau
gės mokslus St. Mary’s 
School of nursing. Tris me
tus išbuvo Mich. Soldier’s 
Home kaipo slaugė, po to. 
rugp. m. 1936 išėjo į karinę 
tarnybą ir tuoj buvo paskir
ta į Fitzsimmona Hospital.

Išvykstant buvo suruoštas 
jai išleistuvių vakaras, ku
riame dalyvavo daug gimi- 

Jei sveikas nori darbo far nių ir draugų, lst Lieut. A- 
moje, tuojau kreipkis į ar- j gatha Martin yra pirmutinė 
timiausią United States Em iš mūs kolonijos mergaičių

misijas.
26 d. liepos jis sakys pa 

mokslą kun. A. Deksnio 11 
vai. laikomose šv. Mišiose.

Komisija prašo visų Grand 
R?,pids ir apylinkės lietuvių 
nusipirkti pas lietuvius biz
nierius jubiliejaus vakarie
nės bilietus. Visiems vaka
rienės dalyviams bus rezer
vuotos v i e t o s jubiliejaus 
programoje, kuri įvyks tą 
pat dieną 8 vai. vak. šv. 
Jurgio dr-jos svetainėje.

V. M. K.

ployment Service ofisą ir 
įsiregistruok. Gausi darbą.

kuri randasi Dėdės Šamo 
tarnyboj. V. M. K.

Penktadienis, birž. 26, 1942

CLASSIFIED ADS
1IELP WA.\TED — MOTERYS

’DKAI'GO’ 

tiAKKĮ SKYKIbb

MERGINOS reikalingos generali
niams dirbtuvėje darbams, pakavi
mui Ir tt.

LOOSE-WILES BISCUIT CO.
3659 So. A-hland Ave.“DRAUGAS” HELP WANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT
197 No. Dearborn Street

Tel.l RANdolsh 948H-9489
REIKALINGOS PATYRUSIOS 

“FOLDERS" lr “FEEDER8.”
BISMARCK HOTEL LAUNDRY 

R&iKtol’ih aiul WellsHELP WANTKD — VYRAI

MACHINISTAS
Tiktai patyręs reikalingas. Genera
liniams "maehtne shop" darbams. 
Atsišaukite prie

ATLAS 101 So. Clbiton St.

SIUVIMO MAŠINOMS OPERATO
RĖS — ‘can vas" darbai; valdžios 
kontraktas; dienomis lr naktimis 
shlftal; pastovūs darbai. Atsišaukite 
prie

HIBBARD-SPENCF.R-BARTLETT 
211 E. North WatcrSIUVIMO MAŠINOMS OPERATO

RIAI — "canvaB” darbai. vaidilos 
kontraktas; dienomis ir naktimis 
shlftal pastovūs darbai. Atsišaukite 
prie

HIBBARD-SPENCER-BARTLETT 
211 E. North W«ter

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 

FILING WORKS

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

Prisiųskite plūktus paštu "parcel 
post.”

98 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

METAI. SPINNER reikalingas, pa-
1 tyręs. Geros darbo sąlygos.

ROYAL SP1NNING CO.
1906 So. U'estern

REIKALINGI "SHAPER HANDS”. 
patyrę darbuose prie “luggage" 
baksų. Atsišaukite prie

UNIVERSAL TRINK CO.
312 No. May St.

■ ’ 1REIKALINGAS “CUPOLA LINER” 
ar LA) PINTO JAS, pastovus darbas, 
naktimis.

AMERICAN RRAKE-SHOE 
A FOVNDRY CO.

4544 Wcst 26th Kt.

BENCH MOVLDERS — turi būt 
patyrę. Atsišaukite prie

HODGSON FOVNDRY CO. 
2012 West 13tli Kt.

COREMAKERS — turi būt patyrę. 
Atsišaukite prie

HODGSON FOVNDRY CO. 
2012 Wcst ISth St.

OPERATORIUS PRIE 
AUTOMATIC

SCREW MACHINE
TI KI Bt T GARIS PUIK ‘SKT-VP" 

■ lt -JOB SHOP" PATIKIMO 
Taipogi

TOOL ROOM 
LATHE HANDS

TIKI UIT PILKO PATYRIMO 
Prirodymai Pilietybės Reikalinga 
80 VA LAN Ū V darbo savaitėj 

Atsišaukite
FOOTE BROS. GEAR 

AND MACHINE CORP.
4545 SO. 1VESTERN BLVD.

SHEAR MAN, TORCH MAN reika
lingi J Junk ya.idą. Tiktai patyrę. 
Pastovus darbas norinti- nis dirbti. 
WEKT END PAPER STOCK CO.

7336 W. Fulkitm Ave.

PARDAVIMUI
PARDAVIMU KRAUTUVC

Randasi geroj vietoj, netoli McKlnleydą, gerą pavyzdį visiems, o lyn, N. Y., lankosi pas savo 
kai kuriems ir įsėtą širdin tet, K. Petkevičienę, 3729

Chicago, III., tel. LAFnyette 6098.dangaus pasiilgimo sėklą — Pulaski St.
sąžinės susigraudinimą, 
šventą liūdesį.

Palaidotas trečiadienį švč. 
Trejybės kapinėse šalia sa
vo žmonos. Paliko dvi duk
teris su žentais Puišiai ir 
Kazlauskai ir žmonos sesuo 
Rozalija Šapalienė.

Povilas Bėrės ir Alice Br 
da rengiasi priimti Moterys
tės sakramentą. Motiejus

Iš Internacionalio 
klūbo

PARDAVIMUI

f A

OOCTOR’S AMAZisG LIQUI&
GREAT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES
(external!y caused)

.11 VA PRAISED 
FROM 

COAST 
TO

COAST!

■TT' I

VA

No matter what you’ve tried withaut 
success for unsightly surface pimples, 
blendabes and similar skin irritations, 
here’a an amazingly successful doc-

k _ -----'įghi,__
help nature promote FAST healing. 
80 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

tingumu kalbėti. Iš tos dėl 
žmonijos meilės kitą syk bu
vo net susidomėjęs socializ
mu ir komunizmu, bet pa
žinęs jų apgaulę, greit nuo 
jų pasitraukė.

Kaip buvo žadėta, Tėvų 
Diena praėjo pažymėta ge
rų, nuoširdžių parapijonų 
susiėjimu klebonijos sode ir 
paskui parapijos salėje. 
Šiuo sykiu daugiausia pa-

PARSIDUODA BIZNIO 
NUOSAVYBE 

7316 So. Racine Avenne 
FORECLOSURE - TURI PARDUOT 

2 aukštų mūrinis namas, garu 
(steam) apšildomas. Storas su 4 gy
venimui kambariais užpakalyje ir 8 
kambarių fletas ant viršaus. "Beau- 
ty Shoppe” randasi name Nanw 
kainavo $18,000. parduodambs už 
tiktai $8.500. Savininkas apsiima 
finansuoti paskolą. Atsišaukite se
kančiai;
1423 SO. PULASKI RD., ar pašau
kite telefonu LAWNDALE 5982.

PARSIDUODA — Gerai {steigtas 
Degtinės (Liųuor Store) biznis, ku
ris dabar daro suvirš $4.000 J mė
nesi biznio. Pašaukite telefonu — 
CICERO 2884.

Dar mažu berniuku būda- ’ sidarbavo Julia Jurčikonie-
mas, Lietuvoje, svajojo a- 
pie kunigystę ir priėjo vie
ną kartą prie kunigaikščio 
Oginskio, puolė jam prie ko
jų ir meldė, kad į kunigus 
išeiti pagelbėtų. Kunigaikš
tis jį pakėlė, pabučiavo ir 
atsakė, kad jis p rmiau tu
rėtų pradžios mokyklon į- 
stoti ir ten parodyti savo 
gabumus, o dėl to jo pagal
ba nereikalinga.

Velionis tarnavo rusų kv 
riuomenė j Kronštate, daug 
ko ten išmoko, iš ten per
sikėlė gyventi Kaukaze, kur 
buvo išsivysčiusi aliejaus 
pramonė, tenai apsivedė au

nė ir Mary Bagdonienė, o 
taip pat Jonas Jankauskas 
ir Dom. Biekša. Kelios de
šimtys dolerių pelno liko p?r 
rapijai.

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring « Program of

TUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Satnrday, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
ĮSM <Tw «r Mm BU*

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami

| šią Modernišką Lietnvii 

ELEKTRIKINIAI
TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements. 

Moterims — Trečiadiieniais. 
Telefonas: VIRglnla 9493 

K. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St. •,.. Kamp. Paulina St.

Philadelphia* Pa. — Pas 
taruoju laiku buvo renkama 
Internacionalio Klūbo val
dyba, kurion (sekretorės pa
reigoms) liko išrinkta lie
tuvė Ona Čeledinienė. Pir
mininke liko išrinkta ukrai-1----
nietė Elena Lotockienė, taip 
pat ir iždininke ukrainietė 
Elena Štogrinienė.

Internacionalio Klūbo vy
riausią moterų tarybą suda
lo atstovės 29-ių tautų. Be 
to, kiekviena tauta turi sa
vo skyrių.

Mūsų gyvenimas yra pa
našus į degantį švyturį, ku
ris anksčiau iar vėliau su
degs. (Joseph v. Eotvos).

JogoslavŲ karalius 
Amerikos dirbtuvėse

WASHINGTON, b’rž. 25 
d. — Jugoslavijos karalius 
Petras norėtų dirbti Ameri
kos dirbtuvėse ir mokytis 
Amerikos mokyklose, kad 
geriau galėtų pažinti Jung
tines Valstybes.

Devyniolikos metų kara
lius spaudos konferenc'joj 
pareiškė, jog joguslavai par
tizanai yra gavę paramos iš 
sąjungininkų. Reikmenis nu 
metama iš orlaivių.

PIRKĖJAMS ATYDA 1 %

Nervous? Shaky! 
No Pep!

SVAIGINANČIŲ OftRYMŲ VAR
TOTOJAI tankini kenčia skausmus 
nerviškumo, dr bullo, nemigos, 
kausimo ar silpnumo kolų (neu- 

rit s ar rheu-natizmo), tankiai vi
dų lai užkietėja ar perdaug liuos- 
nūs, ši-d les skausmus. Vartotojas 
Ir aanklai gali p-adštl negirdėtus 
halsus glM^l, isl- alzdinti nebūtus 
da'ktus ar kalbėti su nvlml. 
VI-MIN pagelbsti apga fttl ma's- 
tlngumo trūkumą nuo ko svaiga
lų vartotoini tanki- 1 kenčia. Tai 
y-a tas trūkumai kuris priveda 
prie kenkimo rervų, vidurių, skil
vio Ir t. t. VI-MIN yra vartoja
mas Ir rekomenduojamas šimtų. 
VI-MIN n8ra nuodingas lr nepri
veda prie blogo |pr tlmo. Pamė- 
glrkite Ir "pastoklae ant savo ko
lų” greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti Ir 
per paštą, pr’elunčlant pinigus, 

arba C. O. D.
Bonkutę su 80 VI-MIN kapslllų 

kalnuojb $2.00.
Bonkutę su 110 VT-MIN kapsulių 

kainuoja $8. 0.
Parsduoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARMACY

903 W. «Srd Street, Tel. ENG. 6515 
CHICA OO, ILL.

Ar esate gavę mūsų vėliausi VELTUI sąrašą 97 TIKRŲ 
real estate bargenų? Jei ne, tai galite gauti tik paprašant

Telefonuokite, rašykite ar asmeniškai atvykite į mūsų 
ofisą dėl šio VELTUI sąrašo bargenų ir būsite užtikrinti, 
kad šis sąraias yra DIDŽIAUSIAS Cicero, Berwyn, River- 
side ir Lawndale-Crawford nuosavybių.

Viaos tos 97 nuosavybės įtrauktos mūsų sąrašan — 
IŠSKIRTINAI, tokiu būdu sutaupinant Jums laiko ir pinigų.

Bet kuris iš mūsų septynių patyrusių pardavėjų noriai 
Jums parodys be atlyginimo, be priedermių bet kurią nuo
savybę kurią mes turime pardavimui. Jie patarnaus grei
tai, simpatingai ir inteligentiškai. Ateikite ir pasikalbėkite 
dabar! Mūsų būdas real estate pardavime yra 1942 mados.

2411
So. 52nd 
Avenue

- J O H \ O
SYKORA

Phone
CICERO

453
R E A L T O R

27 METAI REAL ESTATE BIZNYJE 
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

OFISO VALANDOS:— Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Penkta
dieniais, nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. Antradieniais, Ket
virtadieniais ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadieniais atdara nuo 1-mos iki 5 vai. po pietų.

■ SuIm_x ;■ . , .4..- . j,_ . .l. .L;
I
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MAIEME MOTINOS DŽIAUGSMO ASAMS

Marijonos Petravičienės antras sūnus 
primicijas laikė birželio 21 dieną.

Ateinanti sekmadienį 
bas pagerbtas

Netoli Chicagos, gražiame 
St. Charles miestely gyve
na saujelė lietuvių. Jie ne
turi lietuviškos bažnyčios, 
nei lietuvio kunigo. Visi pri
siglaudę prie svetimtaučių. 
Sykį į metus atvažiuoja lie-

nemažai ir iš Chicago: J. 
Petravičių šeima, (dėdė); V. 
Petravičia ir šeima, (dėdė); 
M. šaltienė su šeima (teta); 
Jnil. Rimkienė ir šeima (te
ta); Wm. Raubų šeima (te
ta); R. Rhoddy (giminė);

tuvis kunigas ir aprūpina Ivanauskų šeima, L. Šepu- 
dvasios reikalais tuos, kurie tienė su sūnum, Ant. Kataus 
svetimą kalbą sunkiai var- kų šeima ir Veronika Ka- 
toja. j tauskienė, Ona Jurgaitienė

Tarp tos saujelės lietuvių su dukterim Sofija; J. Ra- 
gyvena ir Marijona Petrą- domskių šeima, C. Marozų 
vičienė, kurios džiaugsmu šeima, J. Gurakių šeima (gi- 
noriu pasidalinti su skaity- minė) ir kiti.

Vagis apsidžiaugė 
atvykus policijai

Robert Hanson, 20 m.

Chicagoj paskirtas Vargšo padėka ir 
butą nuomą direktorius prašymas
Kadangi Chicagoj nuomuo- 

jamų butų namų savininkai
amž., prieš porą metų pra- paty8 nejgtengė pasitvarky-
dėjo vagiliauti Tas jam ne- • Rad dėjus H j d
pavyko. Jis pakliuvo pusme . . 5 J ..... . . atpiginti nuomas, kurias pociui kaleiiman. Išlaisvintas , .- - . , , ra x x kovo 1 dienos buvo padidi-emesi darbo. Bet pasitaisyti
nepavyko. Jis metė darbą ir 
nusprendė ir vėl užsiimti 
vagiliavimui.

Trečiadienį popiečiu jis 
įsirioglino į Courtney Ander 
son butą, 4554 George gat., 
kai šeimininkės nebuvo na-

Susirinkimai

tojais.
M. Petravičienės vyras

Marijona Petrą vičienė yra 
Amerikoj gimus ir augus ir

Juozapas pasimirė prieš du abu savo sūnus išauklėjus 
metus. Jam neteko laimės ir išleidus į kunigus-jėzui- 
matyti savo sūnų Juozapą tus. Tai retas, dalykas ne 
laikant pirmas šv. Mišias, tik tarp lietuvių, bst ir ki- 
nes Dievas pašaukė jį šešis tataučių katalikų, 
mėnesius anksčiau. Petravi- Petravičiai su savo tėvais 
čiai išaugino du sūnus ir a- ilgus metus gyveno Chica- 
bu šiandie yra kunigai-j ė- goj, Town of Lake koloni-
zuitai.

Du metai praslinko kaip 
Juozapas buvo įšvęstas į ku
nigus, o birželio 21 d. minis
trantų, daugelio kunigų, pro 
ce&ijoj prisiartino prie alto
riaus kitas sūnus Vaclovas 
(Walter) laikyti pirmų šv. 
Mišių gražioje airių St. Pa- 
trick bažnyčioje. Primicijan- 
tui asistavo arkikun gu kleb. 
R. J. Corse, diakonu kun. 
Juozapas Petravičia, primi- 
cijanto brolis, subdiakonu 
kun. Chas. Ronou,. S.J., a- 
peigų vedėju kun. Thennes. 
Sanktuariume sėdėjo kun. 
Kemper, S.J., ir kun. R. J.

joj. Abu sūnūs kunigai yra 
gimę, augę ir pradžios moks
lus ėję St. Charles, III.

S. J.

Nuoširdžiai dėkoju “Drau
gui” už'įdėjimą mano, varg 
šo, prašymų ir padėkų, o 
skaitytojams už aukas, ku
rias gavau:

Iš St. Charles, III., nuopadidi
nę, kainų administratorius Anna Stantus. 
Leon Henderson paskyrė 
nuomų direktorių. Juo yra 
Earl Dean Howard, buvęs 
Northwestern universiteto 
ekonomikos profesorius. Jo 
metinė alga bus 6,500 dol.

Jis tvarkys butų nuomas

Iš West Pullman Jonas 
Andriuška aplankė ir auko
jo-

Iš Chicago aukojo J. M. 
Šaltanis.

Iš Cicero žmonės, maty
dami mano padėjimą, daug

mie. Kai jis baigė viduje
griostis, netikėtai parėjo šei V13ara Cook apskrityje ir 
mininkė. Jis bandė paspruk priede dar gretimuose aps
ti ir pakliuvo į namų rūsį. kričiuose: Du l‘age, Kane ir 
Šeimininkė užtrenkė duris Lake. Visoj šioj Chicagos 

Šv. Kazimiero parapijos pra- ir pasikvietė talkon kitą mo apsaugos nuomų srity nuo- 
džios mokyklą, jausdamas terį. Abidvi nutvėrė Hanso- mos butams turi būti suma 
pašaukimą į kunigus 1921 ną ir jį taip “išpucavo”, kad žintos iki nuomų lygio, bū
ni. įstojo į Quigley Prepa- jis nebuvo panašus į žmogų.
ratory seminariją, kurią had- po to jį nutempė laiptais 
gė 1931 m. Po to įstojo į į antrąjį namų aukštą, kurį 
Mundelein seminariją, kurią jįs apgriozdė, ten įsodino į 
baigė 1939 m. kėdę ir išlaikė iki vakare

Kun. Stasys Gaučius gi
mė lapkričio 12 d. 1913 m., 
Chicago Heights, III. Baigęs

vusio kovo 1 d.
Sakoma, kad gegužės 1 d. 

visoj srity apie 130,000 šei
mų buvo priverstos mokėti

Cicero. — Federacijos 12 
skyriaus susirinkimas bus 
28 d. birželio 1 vai. popiet 
parapijos mokyklos 8 kam
bary. Visų draugijų, kuopų, 
skyrių, klubų atstovai kvie
čiami susirinkti. Išgirsime 
daug svarbių pranešimų. Šis 
susirinkimas pusmetinis, y- 
ra labai svarbus visoms mū
sų draugijoms. Jos turi ži
noti, kas yra nuveikta per 
pusmetį. Taipgi reikės pasi
tarti apie Federacijos išva
žiavimą, kuris bus rugsėjo 
mėnesį Labdarių ūky. Visoskartų paaukojo gausesnę au- , ,, „ . x .« « ,

ką, kaip dr. P. Atkočiūnas : «važiayi-
kun. Ed. Abromavičius, pa
rapijos komitetas, J. Genis, 
Kulpinskas, Matas, A. Pet
kus, J. černevičia, Diržienė.I

! Bladikienė, Rakašienė, Va
laitienė, Šukienė ir kiti smul 
kesnėm aukom.

Iš tų aukelių turiu sutau
pęs $25.00 išvažiavimui į li
goninę — mineralinėn mau

mą stipriai remti, nes ir Fe
deracijos 12 skyrius visas 
draugijas remia ir garsina 
jų parengimus per “Drau
gą- A. Valančius

WHOLESALE

padidintas nuomas už bu- dynėn gydytis. Dar mažai. 
Įšventintas į kunigus pir- vyras, Anderson, parėjo iš tus. Nuo liepos 1 d. nuomos Ten daug kainuoja. Vasara

miausiai buvo paskirtas vi- . darbo. Anderson pašaukė po 
karu į Šv. Petro ir Povilo lįcįją.
parapiją, West Pullman 
(1937 m.), o 1939 metais 
perkeltas į Šv. Jurgio para
piją.

Policijai atvykus vagis 
Hanson sušuko: “Boy, am I 
glad to see you?”

Prieš tai iš jo moterys
Penkių metų kunigavimo atžmS bute pavogtą žiedą ir 

sukakties proga, Lietuvai. vieną dolerį 
Gelbėti Fondo 1 skyriaus i-
niciatyva, jam pagerbti po
ryt, birželio 28 d. bus ban
kietas 6 vai. vakare Šv. Jur-- , .
gio parapijos svetainėj. Gra?Į gumos surinkta

Jonines švęskime 
kaip Lietuvoje

Lietuvoje būna įspūdingos
Joninių išvakarės. Įvairiose 
žymesniose piliakalniuose, žią programą turi paruošęs

Chicagoj daug senos

bus pigesnės, nepaisant na- patogus laikas gydyti®. Tuo 
mų savininkų nenoro ir pro reikalu dar brangių brolių
protestų.

Amerikai reikia darbinin
kų farmose. Jei moki kokį 
farmos darbą ir interesuoja 
si “Food for Victory” pro
grama, tuojau, įsiregistruok 
savo lokaliniam United 
States Employment Service 
ofise.

ir sesučių lietuvių nuošir- ■ 
džiai prašau gailestingumo 
pagalbos.

A. Lapinskas,
1414 So. 50 Ct.,

Cicero, III.

Tikrą draugą tik bėdoje 
pažinsi.

V,

sukuriami laužai, iškeliamos 
degančios smalos bačkos ir 
daromos tradicinės progra
mos.

Ateitininkų draugovė, ku
ri stengiasi gaivinti lietuvių

_ „ _. gražiuosius papročius, bir-Donovan. Įspūdingą pamoks- ° r v, , , x ,, ? , „ zelio 27 d. 8 v. v. Libertylą pasakė pats kleb. kun. R. i m tu
r r Grove, Willow Sprmg3, III.

komp. Antanas Pocius. Pra
džia 6 vai. vak.

Rengimo komisija nuošir
džiai kviečia parapijonus, 
kaimyninių parapijų svečius 
ir kiun. S. Gaučiaus draugus- 
kunigus ir kitus skaitlingai 
dalyvauti ir atiduoti tinka-

j corse I------ ’ ..... —• mą pagarbą daug nusipel-
Choras nors mažas, bet |lpriCL® A' Arch('r';Av,’mle) niusiam kunigui, 

galingai pasirodė ir gražiai

Chicagoje, j kaip sužinota, 
daug senos gumos surinkta. 
Rinkimas baigsis birželio 
30 d. Vyriausybė uždraudė 
paduoti viešai, kiek daug su 
rinkta. i

rengia Joninių gegužinę, ku
rioje stengsis parodyti, kaip 
Lietuvoje yra švenčiamos 

Ne viena, ašara veidu nu- joninės
giedojo.

riedėjo, kuomet motinėlė 
apsupta savo sūnumis kuni
gais prisiartino prie alto
riaus priimti šv. Komuniją 
iš savo sūnaus kun. Vaclo
vo rankų. Ir jai ašaros, lyg 
perlai, riedėjo per skruos
tus. Bet tai buvo džiaugs
mo ašaros matant savo sū-

Draugovės šokikai prie 
liepsnojančio laužo pašoks 
lietuvių tautinius šokius, pa
žais liaudies žaidimų ir pa
dainuos liaudies dainų. Vi
sas parkas ir miškai nuai
dės lietuviškomis dainomis.

Atvykę į Ateitininkų ge
gužinę prisiminsime ideališ- 

nus aJ'siekusius tikslą.* kad ku,3giUg Lietuvos saulėly- 
jos pasišventimas ir pasi- j^ius, kuomet iš darbo pa
aukojimas nenuėjo veltui. reisiantis jaunimas besilei- 
Būk pasveikinta M. Petrą- ūžiančią saulę palydi daino- 
vičiene, ir lai tos džiaugs- mj3 arba, tuos šventadienių 
mo valandos būna visados. vakarus, kai jaunimas links- 
Sveikiname abu kunigus: mįna.si
Juozapą ir Vaclovą, duodan- Gegužinėn įėjimas nemo- 
čius gražų pavyzdį kitiems ųarnag jeį bus lietingas bir- 
lietuviams, kad be sunkaus želio 27 d. vakaras, geguži- 
darbo nėra vaisių. Linkime ng atidedama liepos mėn. 11 
jiems sveikatos, pasisekimo j
ir ištvermės. ____________

Po įspūdingų pamaldų ir plastjka yra butina me.
palaiminimo sekė pietūs Ba- diiagl karą laimėtL j, dir. 
ker s viešbuty. Pas svetim- bama ,§ pieno, aoy pupelių 
taučius nėra jokios progra- ir kornų Tai viga rei. 
moa, nei kalbų, tiktai papie- kia darbininkų farmose. Jei 
tauta ir pasišnekučiuota. e8j bedarbia, tuojau jsircgiB 
Kun. Juozapas ir kun. Wal- t,uok United sta(e9 Emp,oy 
ter Petravičiai pareiškė di- Scrvice cfise
delio dėkingumo savo klebo- ---------------— '> ......
nui kun. R. J. Corse; bran
giai mamytei, kuri įdėjo vi
są savo širdį ir aukojo vis
ką; dėkojo giminėms, kai
mynams, pažįstamiems, drau 
gama visiems, kurie kuomi 
prisidėjo. Primicijose be St.
Charles lietuvių dalyvavo
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Šia proga reikia pažymė
ti, kad kunigo S. Gaučiaus

f

sesutė yra vienuolė Šv. Ka
zimiero Seserų kongregaci
jos, vienas brolis tarnauja 
Dėdės Šamo kariuomenėje, 
o kitas gyvena su tėvais.

Laima

CONRAL
Fotografas

Studija |renffta pli 
moa rūšie* au mo 
dernlilfonJa užlal 
domit lr Hollywoor 
tvleaomlM Darba* 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - ENGlerrood MM 

Rea.: <■ ENGlerrood 5840

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

HARAD Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos RMIes 
L^/nD/aIn. Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk į mūsų Jardą ir apžiūrėk ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—M1LL- 

. VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MA
TERIJOM. Dėl garažų, porėkj, via- 
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais lamol&jlmals 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halated SL TeL Victory 1272

LIQUOR
{STAIGA

Uveilojante 
po vL-ą 
Chicago.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 S«. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD 0014

DIDELIS IAPARDAVLUAS Ml*KŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MIZIKA- 

LINIV INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 
. KOL DAR NEIŠPAKDUOTI

TŪBOS, OLA RINKTAI, TROM
BONAI, SAXA1’HONES, ELU- 
TES su “cases” — $35.00, $37.50, 
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS. 
8MUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $00.00, 
$125.00 ir $150.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE-
1.AI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
NIAjMS BASAMS. VIOLAS Ir 
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
$10.00 ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų virSininėtų instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS-$ 1 8.50, 
$23.50, $35.00, $50.00. PEDALU,
HI BOYS. CYMBOLS. DRUM 
HEADS pataisomt jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase lr “reed” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių CJarne- 
tams, Triūboms, Saxaphones, 
Smuikoms ir Gultarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
414 Maiucll Kt., Chicago.

VVHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

J

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.” PaduS- 
kaitės dėl Kornų, Callouses 
ir Bunions.

BATŲ ar paplatinimas 
189 NO. LA SALLE ST.

r vrv' ■

I
Pailginimas TfL»tvv

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

ITIARGUIV
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

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

WHFC-I45O kilj
6755 Se. Western Avenne 

Pkoaa: GROvehill 2242

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
TanpykK apsangotoj ištaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap- 
draodos mes tarime dldžians) atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4V2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSN. OF CHICAGO'

Jaatin Macklewich, Pres. and Mgr.
4192 ARC1IER AVENUE_______________ Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Wa*hington, D. C. 

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.
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IKNIK
Įvyks Šeštadienį, Birželio (June) 27 dieną, 1942 m.
PIKNIKĄ RENGIA VISOS DRAUGIJOS

DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS

VYTAUTO PARKE
115-tos gatvės, tarpe ,........................ Crawford ir Cicero Avė.

ŠOKIAI — ŽAIDIMAI — PASILINKSMINIMAS ’• I
Įžanga............................. 25c - Prasidės nuo Pietų

Šiandien Chicagoj pradeda 
registruotis 18 ir 19 metų jaunuoliai

Ir tie visi, kurie po 1941 m. 
grudžio 31 d. sulaukę 20 m.

18 ir 19 metų aamžiaus 
jauuolių visoj šaly oficialus 
registravimąsis paskirtas 
šio birželio 30 dieną.

Bet Chicagoj ir Cook aps
krityje registravimąsis pra
dedamas šiandie, birželio 26 
d. Ir tęsis rytoj, paskiau pir 
madienį ir pagaliau bus už
baigtas antradienį — birže
lio 30 dieną.
Tas anksčiau vykdoma dėl 

to, kad vieną dieną (birže
lio 30 d.) nebūtų sunkumų 
visus šiuos jaunus vyrus su 
registruoti.

Jaunuoliai registruojasi 
bile kuriam savo wardo draf 
to boarde. Šiandie, rytoj ir 
pirmadienį registravimosi 
valandos yra nuo 9:00 ryto 
iki 6:00 vakaro. O birželio 
30 d. — nuo 7:00 ryto iki 
9:00 vakaro.

Be šių jaunuolių dar re
gistruojasi ir tie jauni vy
rai, kurie po 1941 m. gruo 
džio 31 dienos sulaukę 20 
metų amžiaus.

Oficialiai apskaičiuota, 
kad Chicagoj įsiregistruos 
apie 132,480 jų visų, o aps
krity — apie 25,290.

18 ir 19 m. amž. registran 
tai nebus šaukiami karo tar 
nybon.

CRANE COAL CO.
Agentai pardavime

BERWIND GENUINE POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

BERWIND GENUINE POCAHONTAS, $Q 4A 
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai O •“U 
BERWIND GENUINE POCAHONTAS, $Q / r
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.........  0.00
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|/\ PA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.OU 
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

Karmelitai mini 
škaplierio sukaktį

Amerikos kunigai karmeli 
tai Švč. P. Marijos Karmelio 
Kalno šventėje, liepos 16 d., 
New Yorke rengia iškilmes 
minėti Karmelio škaplierio 
700 metų sukaktuves.

Prieš tai dabar karmelitai 
veda kampaniją šį škaplierį 
ko plačiausia praplėsti tarp 
katalikų. Sumanyta jin pa
traukti ir įrašyti 3,750,000 
katalikų šią armiją pava
dinus The Scapular militia 
(škaplierio milicija). Šis žy
gis norima atlikti iki liepos 
16 dienos šventės ir specia- 
lėmis pamaldomis šį darbą 
apvainikuoti Mt. Carmel 
bažnyčioje, New Yorke.
Šiame žygyje daug darbuo

jasi ir karmelitų ordino ge
neralinis prioras Hilary M. 
Doswald.

Svarbiausia siekiama, 
kaip pažymima iš šios kam
panijos vyriausios karmeli
tų buveinės New Yorke, at
gaivinti škaplierio gerbimą 
taip, kaip senovėje tas kata
likų buvo daroma.

VETERANAI OGLETHORPE FORTE

i ■ i ‘4

C'DraufM” Acme telephoto)

Gen. John Milton Claypool, 96 m. amž., United Con- 
federate Veterans vyriausias vadas su dviem savo gene
rolais John W. Harris (kairėje) ir J. R. Sadler apžvalgo 
šių laikų karo pabūklus Oglethorpe forte, Ga., per šių 
veteranų suvažiavimą, įvykusį Chattanooga, Tenn.

Kariai taip pat 
perka karo bonus

6-ojo korpuso srities ko
mendantas maj. gen. George 
Grunert praneša, kad šios 
srities daug karininkų ir ka 
reivių pasižadėję pirkti ku
ro bonus. Šiam tikslui iš jų 
algų dalys bus atidedamos. 
Kariai pageidauja karo bo
nų pirkime prilygti civili
niams gyventojams.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

NUOŠIMČIO RATOMS.

9nAu/ubd 
Protection 
<or your

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/2%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ ĮSTAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jog. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

Chicagoj suimtas 
bundo vadas

f

Chicagoj areštuotas ir fe- 
derdliniams autotitetams pa 
vestas bundo (nacių organi
zacijos) vadas Hans Vehler, 
42 m. amž. Be kitko jis kal
tinamas, kad* nesiregistra- 
vęs kariniam draftui.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU*

Illinoise vedę vyrai laikinai
i

atleidžiami nuo karo tarnybos
Bet tik tie, kurie yra vedę 
prieš 1941 m. gruodžio 8 dieną

prsistatytiPrezidentas Rooseveltas 
pasirašė kongreso pravestą 
karinės vyrų konskripcijos 
aktui priedinį bilių, kuriuo 
nustatomas tarnyboje esan
čių vyrų namiškių šelpimas 
ir kuriame yra provizija, 
kad vedusieji vyrai karo 
tarnybon būtų šaukiami pa 
skiausia, ne taip kaip iki šio 
liai būta.

Nelaukiant to biliaus pasi 
rašymo oficialaus praneši
mo vyrų konskripcijos Illi- 
noise direktorius pulk. P. 
G. Armstrong tuojau lokali
niams drafto boardams iš
siuntinėjo įsakymus, kad 
jie vedusius vyrus atidėtų 
— nešauktų jų karo tarny
bon. O pašauktieji indukci
jai tie vyrai turi būti atide
dami.

Tačiau pašauktieji induk
cijai vedę vyrai, kurie turi 
savo boardų įsakymus pas
kirtomis dienomis prisista
tyti kariniams autoritetams, 
neturi neigti boardų įsaky
mų. Jie turi kreiptis į boar- 
dus, kur gaus oficialus ati
dėjimus nuo tarnybos ir tik 
tada jie bus užtikrinti, kad

jiems nereikia 
indukcijai.
Minėta pro vizijoje liečia tik 

tuos vyrus, kurie yra vedę 
prieš 1941 m. gruodžio 8 d., 
kai jų tarnyba nebuvo nu
matyta. Vedę gi po minėto 
laiko jau patys nusimanę, 
kad jie gali būti pašaukti 
tarnybon.

Illinoiso vyrų konskripci
jos direktorius pareiškia, 
kad šis vedusiųjų atidėjimas 
nuo tarnybos yra laikinas. 
Nes kai reiks kareivių, o pri 
truks ne vedusių jų, tada ir 
jie gali būti pašaukti.

1,200 oro kadetu 
indukcija

Šiandie vakarą Soldier 
Fielde, Grant parke, bus 
1,200 aviacijos kadetų in- 
dukcijaa. Jie bus priimti 

. tarnybon ir prisaikinti. 
Prieš tai Michigan bulvar- 
de įvyks paradas.

Daug vilnonių atkarpų 
surinkta Chicagoj

Per tris savaites Raudo
nasis Kryžius Chicagos sri
ty surinko daugiau kaip 
15,000 svarų vilnonių atkar
pų, iš kurių bus galima pa
daryti apie 5,000 uniformų 
kareiviams.

Dėde Šamas kreipias į vi
sus bedarbius, kurie turi dar 
bo patirties farmose, kad 
jie tuojau įsiregistruotų 
United States Employment 
Service ofisuose. Šiemet rei 
kalingas didis javų derlius 
maitinti kovotojus ir civi
linius.

mu
X Rožė Mazeliauskienė, 

smagiai praleidus atostogas 
Springfielde, III., jau grįžo 
namo ir vėl pradėjo darbuo
tis lietuvių tarpe.

X 59 diplomai praeitą tre
čiadienį buvo išdalinti Raud. 
Kryžiaus vieneto Bridgepor
te narėms, kurios lankė 
Home Nursing kursus. Ta 
proga buvo išpildyta graži 
muzikalė programa, kurią 
suruošė komp. A. Pocius.

X Mikas Povilonis, Liet. 
Vyčių spaustuvės menedže
rius, prieš pora dienų susi
žeidė ir dėl to teks kokią 
savaitę laiko pasitraukus 
nuo darbo pasilsėti.

X Kun. A. Deksnys (dė
dė) ir kun. dr. A. Deksnys 
šiandie išvyko į Amsterdam, 
N. Y., dalyvauti kun. J. Ži- 
danavičiaus kunigystės auk
sinio jubiliejaus iškilmėse. 
Kun. dr. A. Deksnys žadėjo 
parašyti kelionės įspūdžius.

X Joninės, tradicinė Lie
tuvos jaunimo šventė, pir
mą syk Chicagoj bus suruoš
ta šeštadienio vakare Liber
ty Grove, Willow Springs, 
III. Ateitininkų draugovės 
baletas ir dainininkai išpil
dys programą.

X Vai. Bučnienė, žinoma 
Town of Lake veikėja, šio
mis dienomis įsigijo nuosa
vybę — namą adresu 4611 
So. Honore St.

X Lietuvos Vyčių Diena 
(K of L Day) susidomėjęs 
visas Chicago lietuvių jau
nimas'. ši tradicinė organi
zuoto jaunimo diena kas met 
įvyksta Vytauto parke lie
pos 4 d. Į tą jaunimo šventę 
suvažiuoja taip pat ir visi 
oldtaimeriai.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

Nekalto Prasid. Švenč Panelės Parapijos Brighton Park,

VASARINIS PIKNIKAS
VISOKIŲ LINKSMYBIŲ 

IR SMAGUMŲ 
VALGIŲ IR GĖRIMŲ 

DAINŲ — ŽAISLŲ

TBrightonparkiečiai yra gerai pasižymėję surengime ypatingai 
Linksmų ir Smagių Piknikų. Šį PIKNIKĄ ruošiamės surengti 
DIDŽIAUSĮ IR SMAGIAUSI iš visų.

a Nuoširdžiai kviečiame visus į Mūsų Rengiamą Didžiausį, Sma
giausi ir Linksmiausį PIKNIKĄ.

Klebonas Kun. A. Briška ir Parap. Komitetas

ŠOKIAMS GRAŽIAI GRIEŠ 
DIDELĖ IR GERA 

JAUNIMO MĖGIAMA 
ORKESTRĄ
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