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from the earth.”
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39 Bilijonai Doleriu Karui Prieš Japonus
Australiečiai Užvaldė Brunei Įlanką 

ir Veržiasi Gilyn Į Bornejos Salą1 
MANILA, birž. 11.—Australiečial kariai, asmeniškai 

Gen. MacArthur lydimi, pradėjo kovą atsiėmimui turtin
gos Bornejos salos. Užvaldę Brunei įlanką ir Įsteigę ke
turias pozicijas salos krante, jie greit veržiasi gilyn j sa
lą. rasdami tik mažą japonų opoziciją.

Iš viso padaryta keturi išlipimai. Karo laivai ir lėktu
vai bombardavo ir naikino priešo pakraščių apsigynimus 
pirm negu kariai išlipo.

Gen. MacArthur išlipo Labuan saloje tuoj po karių iš
lipimo ir vėliau stebėjo mažą susirėmimą kovos fronte.

Kelias valandas po išlipi
mo Labuan saloje, prie Bru
nei įlankos žiočių, australie- 
čiai užėmė Victoria miestą 
ir vieną aerodromą.

i

Reguliarus MacArthur ko 
munikatas pranešė apie 213 
tonų bombų puolimą ant 
Brunei įlankos-Balikpapan 
iričių.

LOS ANGELES IŠKILMINGAI PRIĖMĖ GEN. PATTON Prezidentas Patiekė Metinį Biudžetą;
Kariuomenė Mažinama iki 7 Milijonų

Trumanas šiandienWASHINGTON, birž. 11. —Prez.
patiekė Kongresui 39 bilijonų doleriii Karo Departamen
to biudžetą karui prieš Japoniją ateinantiems metams.

Toje sumoje numatoma už'aikymas ir operavimas ar
mijos, kuri bus mažinama iš 1945 m. birž. 30 d. 8.329.000 
dydžio. į 6.968.000 iki 1946 birželio 30 d.

Suma taipgi inima bilijoną dolerių militarinėm lend- 
lease operacijom ir civilių .aušelpimui amerikiečių oku
puotose srityse.

Sausio mėnesy buvo spėta, kad išlaidos siekiančios 45’2 
bilijonus dolerių.

Su!aužoJ)askutinę Linija Okinawoje
GUAM, birž. 11.—U.S. 10-ii armija, verždamasi j pie

tus galutiniam puolime, užėmė bent d'’ miestus ir keturis 
kalnus paskutinėje didelėje japonų linijoje Okinaua sa
loje.

Raportas iš fronto sakė vienas armijo? bata'ijonas už
ėmė mažą poziciją Yaeju-Dake kalne šeštadieny, ir atsi
laikė prieš šešias atskiras kontratakas. Trys armijos ir 
marinų divizijos kopiasi į kalno viršūnę, šaudydami ir 
liepsnomis išdegindami priešo pozicijas.

Sudriskę japonų garnizono likučiai yra sugauti tame 
kalne ir pietiniam salos gale, prie pat jūros.

Šiaurvakariuose, du ma
rinų pulkai susijungė ryti
nės Kinijos krante ir baigė 
apsupti izoliuotą priešo ki
šenę tuoj žemiau Oroku 
pusi? u salio.

Nors kovos Okinawoje»ei- 
na prie pabaigos, japonai

Gen. George S. Patton Jr. sveikina minią, kuri susirinko priimti jį į Los Angeles. 
Cal., kur dviejų dienų celebracijose pagerbtas jis ir Gen. James Doolittle. Kalbėdamas 
į Episkopalų sekmadienio mokyklos vaikučius., Pattin sakė “Jūs esate ateities kariai, 

.jūreiviai ir slaugės. Bus kitas karas, kadangi visuomet buvo karų.”

Liuchovv 
pasi va re 
Ktveilin,

jėga artinasi prie Kweilin, 
ir užėmė Ishan.

Kiti kiniečių daliniai už
ėmė Futing uostą rytiniam 
Kinijos krante. 450 mylių 
vakaruose nuo Okinawa.; 
užėmė Lungch?w, plentų 
tvirtovę 12 mylių nuo Indo 
Kinijos, ir okupavo Paish- 
ou. 25 mylias vakaruose nuo 
Kweilin.

Kiniečiai Greit Užims 2 U.S. Bazes
v

CHUNGKING. birž. 11.— 
Kinijos kariai šiandien ko
vėsi su japonais 
priemiesčiuose, ir 
iki 10 mylių nuo
90 mvliu j šiaurryčius.

Kinijos sostinėje auga 
mintis, kad priešas p'anuo- 
ja apleisti abidvi' buvusias 
U.S. aviacijos bazes.

Kini jo? komandos prane
šimas sakė dvišakė japonų

— . ■ ■

Eisenhower Pareiškė 
—'Kovosime už Taiką' 

FRANKFURT -PRIE-
MAINO. birž. 11.—Sovietų 
Rusija ir alijantai yra vie
ningi savo pageidavime dėl 
pastovios, tvirtai pagrįstos 
taikos, kuri duos visų tau
tų liaudims tas “proga?, 
kurių išsaugojimui mes ko
vėmės,“ Gen. Eisenhosver 
pareiškė vakar, kalbėdamas 
į aukštuosius Anglijos, Ame 
rikes ir Rusijos militarinius 
vadus.

Vyriausias alijantu ko- 
mandierius ir Feldmarša’as 
Mcntgomery abu buvo 
Marš. Žukovo apdovanoti 
brangakmeniais papu oštų

Pacifiko laivyno štabas pergalės Ordenu. Tai pir- 
nieko nesakė apie šį rapor- mag kartas, kad tas ordenas 
tą. bet vakar pranešė, kad buvo dovanotas nerusams. 
laivyno dalinys šeštadieny! pietų metu 
bombardavo Okino Daito, ~akė 
120 mylių pietuose nuo Mi- į ncrs 
narni Daito. : <■; •’

saužudžiai lakūnai vis dar 
puola mūsų lai vis. Viena? 
nedidelis U.S. laivas būva 
nuskandintas sekmadi e n y. 
tad iš viso prie Okinawos 
netekome 78 karo laivų, di
džiumoje nedidelių.

STILWELL NUMATO 2 Mažosios Tautos Rodo
METU KARĄ PACIFIKE
0KINAWA, birž. 7. — 

(Sulaikyta)—Gen. Joseph 
W. Stilwell, aplankęs Oki- 
nawa kovos frontą, sakė 
kara? prieš Japoniją lengvai 
gali užsitęsti bent du me
tus.

Jo nuomone, gali priseiti 
kari?uti Mandžurijoje net 
po Japonijos užkariavimo.
Stilwell sakė jis manąs, jog nistras Herbert 
reikės kovoti ir sausžemy, vadovauja 
tuo nesutikdamas su tais kovai aprubežiavimui 
amerikiečiai?, kurie laikosi 
minties, kad vien bombavi- 
mas gali nugalėti japonus.

i
Opoziciją Dėl Veto

SAN FRANCISCO. birž. 
11. — Didžiosioms tautoms 
susitarus dėl veto formulės, 
lieka laimėti mažųjų tautų 
pasitikėjimą ir formulės 
užgyrimą. Einant didžiųjų 
priimtuoju planu. Penki Di
dieji valdy? 11 tautų apsau
gos tarybos nutarimus.

Australijos Užsienių Mi- 
V. Evatt

mažųjų tautų 
veto 

teisės taip, kad būtų galima 
imtis taikingų priemonių 
kai kurių ginčų išsprendi
mui nors kuri didžioji vals
tybė ir priešintu?!.

Rusija, 
lija. J.A. 
ja stovi 
Evatt ir
Evatt sako ilgoka veto in
terpretacija yra “miglota.

i

i

Lėktuvai Padegė 2 Tokyo Aerodromus
GUAM, birž. 11.—Japonų 

radijo pranešimai sakė A- 
rr.erikos lėktuvai sukėlė gai 
srus dviejuose aerodromuo
se Tokvo srity ir, 830 my
lių i pietvakari :s, p-isidėja 
prie 10 karo laivų bombar- 
d ioti Minami Daito salą.

Tokyo radijo pranešimu. 
70 lėktuvų ir 10 karo laivų 
sekmadieny užpuolė Mina
mi Daito. Manoma lėktuvai 
paėjo iš naujų U.S. bazių 
Okinawa saloje, 200 mylių į 
vakarus.

Eisenhovver
“mes turėsime taiką, 

ir prieeis už ją kariau-

Šios dienos puolimas To
kyo rerodromų buvo išneš
ta r apie 30 Mustang ir dvie
jų B-29 lėktuvų, kurie taip
gi apšaudė kelis aerodromus 
pietvakarinėj daly Tokyo- 
Yokohama rajono.

Apsupo Didele Japonu Jėgą luzon e
MANILA, birž. 11—U. S. 

37-ji divizija, devynių mylit; 
pasistūmėjime, užėmė Baga- 
bag, vieškelių centrą šiauri
nėj Luzon. ir pasivarė pen
kias mylias toliau Cagayan 
klonio link, izoliuodami di
delę japonu jėgą kalnuose į 
rytus nuo klcnies.

Gen. MacArthur pranešė, 
kad praeitą savaitę užmušta. 
5.911 japonu ir 725 suimta, 
nelaisvėn, tad iš viso Philip- 
pinuose japonai neteko 392.- 
116 savo karių.

Iš Bagabag pasukus šia”r 
rytuosna j Cagayan klonj 
amerikiečių sekantis objek
tas yra Santiago. apie 30

Ieško 2-ju Hitlerio Vaikų Bavarijoje
LONDONAS, birž. 11. — 5 metų amžiaus, ir mergai- 

Nepatvirtintas Stokh? 1 m o te. 4, gyvena su motinos 
raportas sakė Amerikos ir giminėmis kur nors Bava- 
Anglijos kariuomenės šiuo rijoje, 
laiku ieško dviejų vaikučių 
—berniuko ir mergaitės — 
kurių tėvai esą Adolfas Hit
leris ir Eva Bra.un.

Anot raporto, Hitlerio ap- 
sivedimas ?u Eva tuoj prieš 
Berlyno kritimą buv? tam. 
kad duoti vaikams vardą.

Sakyta berniukas, dabar

I l

Raportas iš Berno sakė 
Japonijos atstovybė Šveica
rijoje bando įtikinti visus, 
kad Hitlerio tebėra gyvas. 
Japonai teigia, kad Hitle
ris planuoja “atitinkama 
laiku“ pasirodyti ir vado
vauti Vokietijos tautinio 
atgimimo sąjūdžiui.JAPONIJOS SEIMAS

UŽGYRĖ DIKTATŪRA
c

SAN FRANCISCO, birž.
11.—Pasak Tokyo radijo 
pranešimo. Japonijos že
mesnieji rūmai šiandien už- netikra ir nepatenkinanti, 
gyrė pataisytą bylių duo
dant Premjero Suzuku vy
riausybei teisę 
valdyti Japoniją.

Tas užgyrimas 
laikytas šešias 
dėlto, kad atstovai užsirūs
tinę dėl kai kurių premjero 
pareiškimų, nors nepasaky
ta ką Suzuki sakė.

Radijo Tokyo sakė mano
ma, jog aukštieji seimo 
mai taipgi užgirs bylių.

Ang-
Kini-
prieš

Prancūzija, 
Va’stybės ir 
kaip vienas 
visus jo rėmėjus.

LAUKIA KONKREČIU ŽINIŲ LENKIJOS REIKALU
mu lenkų ūkininkų, socia
listų ir katalikų partijų at
stovų.

(Britų užsienių ministeri
jos pareigūnas sakė jis ne
turįs jokio patvirtinimo ra
portui apie 16 lenkų paliuo- 
sayimą.)

MASKVA, birž. 11.—Už- 
. ?ienių diplomatai sakė jie 
suprantą, jog greitu laiku 
bus žinių Lenkijos liausi
mu, kurios yra laukiamos 
visose alijantu sostinėse.

Obzervat-ori3i sakė jie pa
stebėjo “pagerėjimą” Rusi
jos- Amerikc: santyki u o s e 
po Harry Hopkins vizito 
Maskvoje.

(Paryžiaus radijo prane
šimos. kuris sakė Hopkins 
išgavo 16 Lenkijos požemio 
vadų išlaisvinimą iš rusų 
arešto, taipgi sakė Maskva 
sutiko praplėsti lenkų vy
riausybę Varšuvoje priėmi-

Ragina Ištraukti Abi
Armijas iš Levanto

BEYROUTH, birž. 11. — 
Sir Edward Grigg. Anglijos 
ministras vidurryčiuose. siū 
lė. kad Prancūzijos ir An
glijos kariai būtų kartu iš
traukti iš Levanto valsty
bių.

Grigg paminėjo tai spau
dos konferencijoje, kurioje 
jis užginčijo Gen. Oliva Ro- 
get, prancūzų kamandie- 
riaus Sirijoj sakymą, kad

Raoorluoti Trumanui britai kariai buvę sustiprin
ti tuoj prieš prancūzų-siri- 
jječių kovos pr?džios.

Gazo Streikas Neįvyks; 
Ginčas Pavestas WLB
CHICAGO. birž 11.—Sa- 

muel Ede?, vietos WLB gin
čų rišimo direktorius, po 
21/- valandų konferencija0 
su Peoples Gas Light and 
Coke Co. ir unijos atstovais 
pareiškė, kad nebus streiko, 
kadangi abi pusės sutiko 
ginčus taikiai iš?pręsti per 
WLB.

t 
I dekretais

buvęs su- 
valandas

mylių atstume.
Mindanno saloj amerikie

čiai taipgi veržiasi pirmyn, 
nežiūrint smarkaus japonų 
priešinimosi Davao srity.

Hockins Sugrįžta

rū-

KALENDORIUS
Birželio 12 d.: Šv. Jonas iš 

Fakundo; senovės: Uosis ir 
Rūta.

Birželio 13 d.: Šv. Antanas 
iš Paduos; senovės: Kunotas 
ir M’nkantė.

ORAS
Apsiniaukus ir šilčiau.

Paliaubos Išgelbėjo
Prancūziją—Petain

PARYŽIUS, birž. 11. — 
Užk'austas kam jis prašė 
paliaubų, Marš. Petain sakė 
“tai buvo vienintelis būdas 
išgelbėti Prancūziją.“ ir lis 
tai daręs, kad Prancūzija 
netaptų “kita Lenkija.”

Petain sakė paliaubos iš
saugojo Prancūzijos imperi
ją

Gen. MacArthur Prašo 
—'Būkime Pasiruošę'
NEW YORKAS. birž. 11.

—Gen. MacA.rthur nesenai 
sakė, kad tas kraštas kuris . toną išduoti Prez. Trumar d 
po šio karo neišvystys 
tinkamą kars mašiną, 
džia savo likimu.

Vieninga apsigynimo
ga. jis sakė, yra būtina šio 
karo pamoka, sakydamas 
Amerika niekuomet neturi 

t snausti.

i

ati1 
žai-

jė-

PARYŽIUS, birž. 11. — 
Harry Hopkins šiandien lėk 
tuvu išskrido iš Paryžiau', 
matomai tiesiog į Washing- Prašė 15 Nuošimčių

Butu Nuomą Pakėlimo 
WASHINGTON. birž. 11. 

—Eugene P. Coser, Nation
al Apartment Owners A~sn. 
atstovas, šiandien prašė 
Kongreso užgirti 15 nuo
šimčių pakėlimą valdžios 
užšaldytų nuomų hutams.

raportui apie savo midiją j 
Maskvą.

Hopkins nesimatė su Gen. 
De Gaulle. Jis atsisakė ko
mentuoti apie turėtus pasi
kalbėjimu' su Marš. Stali
nu, bet atrodė labai geram 
ūpe.

KARO BIULETENIAI
—Labuan saloje alijantai jau užėmė Labuan miestą ir 

prie jo esantį aerodromą.
—Amerikos lėktuvai iš Okinaava salos pastaromis die

nomis sunaikino 114 japonų lėktuvų.
—Gen. Eisenhoaver buvo iškilmingai priimtas Londone. 

Ryt jam bus įteiktas pergalės kardas, dovana nuo Angli
jos žmonių.

—Britų armijos kariai vejasi japonus per Burmą Thai- 
lando link, neduodami japonams progos atsipeikėti.

—U.S. laivynas pranešė, kad japonai nuskandino dar 
keturis Amerikos laivus prie Okinaua salos.

—Vardošaukio balsavimu. Senatas "žgyrė pratęsimą 
kainų kontrolės aktą dar vieniems metams.
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SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

ti
AR KIAUŠINIUS 
SVEIKA VALGYTI? (3)

Kaip jau pirmiau minėta, 
kiaušinis atstoja mėsą kai
po maistas; tik kiaušiniai 
lengviau susivirškina 
mėsa, jei yra tinkamai 
gili pagaminami.

Jautienoje mėsaje randa
si 22 nuošimčiai proteino ir 
6 nuošimčiai riebalų; o kiau 
šinyje yra 13 nuošimčių pro
teino ir 10 nuošimčių leng
viausiai suvirškinamų rieba
lų.

Vienas svaras jautienas 
mėsos teikia 1130 kalorijų 
energijos, gi vienas svaras 
kiaušinių teikia 700 kalori
jų. Bet viename svare kiau
šinio trynio randasi 1608 ka
lorijai, Taigi trinys yra pa
ti vertingiausia, pati mais- 
tingiausia kiaušinio dalis.

Kadangi kiaušinio trinys 
teikia kūnui daugiau kalo
rijų negu geriausios rūšies 
byfsteikas, ir daugiau negu 
porkčapsas, — tai gydyto
jai pataria valgyti daug 
kiaušinių. ypač kuo dau
giausia trynių, visiems džio
vininkams ir silpnakrau- 
jams.

Ar kiaušiniai tukina? Bal 
tymai netaip tukina, bet try 
niai labai tukina. Norin
tiems suliesėti, patartina ne
valgyti trynių. Bet vien tik 
kiaušinio baltymo viename 
svare randasi tik 265 kalo
rijos, beveik keturis syk ma 
žiau nei mėsoje, tad riebus 
žmonės gali drąsiai va'gyti 
kiaušinio baltymus.

Daug žmonių mano, kad 
sveikiausia yra vartoti vi-

nei 
val-

| siškai žalius kiaušinius. O 
tai netie.a. Reikia labai stip 
rių vidurių, kad pajėgtų su
virškinti žalią kiaušinį. Ko
dėl? Nurytas žalias kiauši
ni0 patekęs į skrandžio hy- 
drcchlorinės rūgšties syvus, 
sustingsta — sukietėja. Tuo 
met tokią didelę sutrauktą 
mažę sunku yra suvirškin
ti; ir jei nssuvirškintas kiau 
širdo gromulas iš skrandžio 
nuslenka į žarnas, tai žar
nose kiaušinio gromulas fer 
mentus jasi, sudaro daug ge- 
sų, Įrituoja žarnas, silpnina 
žarnas, gali pakenkti. Tai
gi žabus kiaušinius ryti tie
siog iš lukšto yra nesveika

Saugokitės, nepadarykite 
klaidos. neduokite kūdi
kiams žalių kiaušinių. Žali 
kiaušiniai kūdikiams yra be
veik nuodai. Kūdikių virš
kinamas aparatas yra glež
nutis. Dažnai pasitaiko, kad 
kūdikis užšertas žaliais kiau 
šiniais, gauna alergiškas a- 
takas. dusulį, ir užaugęs vi
są savo gyvenimą negali 
kiaušinių valgyti. Tokie, su
valgę kiaušinį, serga.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCaGO. TTJJNOTS

ŠIEMS DŽIAUGSMAS O KITIEMS — NAGŲ KRIMTIMAS

Rašo D R. R A C K U 8 
4204 Archer Avenue, Chicago

Mrs. Parke; F. W. Hooper. savininkas arklio; Ivan Parke, arklio treineris, ir jojikas 
Eddie Arcaro apspitę arklį (Hoop, Jr.), kuri: laimėjo Kentucky Derby ir sykiu $64.- 
000.00. (Acme-Draugas telephoto)

VARTOS DALI LAIVYNO TAIKOS PALAIKYMUI
SAN FRANCISCO. birž. 

9. — Adm. Arthur J. Hep- 
burn, kalbėdamas per radi
jo iš pasaulinės konferen
cijos, sakė trečdalis Ame
rikos laivyno gali būti pas
kirtas tarptautinei apsau-

R
<■
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■ gos organizacijai po karo. 
Jis taipgi pareiškė nuomo
nę, kad dar didesnė dalis 
U. S. armijos gali būti pa
vedama pasaulinei policijos 
jėgai.

=—-b - -—v-------------4
STASYS LITVVTNAS SAKO:
"T\ fl "R fl "D Tai Geriausias Laikas Pirkti

— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS.” -----------  GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — lnsuluotų Plytų Išvaizdos sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Meisterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Infliacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Hali board — Plaster Board— 
Vamzdžių ir tt.

i
I
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i

sensas. Tai padykusio go
murio išdaiga. Nesupranta
ma, kaip išmintingas žmo
gus gali tokį gerą maistą 
gadinti su alkoholiška trū

kta.

RAŠYTOJAS ČESLOVAS 
LUKAŠKIEVIČIUS

taiSveikiausia valgyti 
skystai virtus kiaušinius. 
Taipgi sveika yra valgyti su 
pienu paplaktu: 
ed”) pakeptus
Kietai suvirinti, arba 
'suspirginti kiaušiniai, 
gerai sukramtyti — 
mis susmulkinti; nes
kramtyti tinkamai, sunkiau 
susivirškina.

(“scramb’- 
kiaušinius.

kietai 
reikia 
danti- 
ne.su-

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas P. L. — Nuo
mario liga kai kada yra pa
gydoma, ypač jaunuolius 
gan dažnai pavyksta išgy
dyti. Senesnio amžiaus žmo
gų yra sunkiau pagydyti. 
Apie mokasino venomo in
jekcijas nuomario gydymui, 
čia savo nuomonės pareikš
ti negaliu, nes tai yra paly
ginant naujas terapijos me
todas ir yra gilaus tyrimo 
stadijoje.

Atsakymas V. V. — Mais
tingumo vertė yra lygiai to
kia pat ir šviežios duonos ir

Lyderis’' lenkišku 
bičiulių Lietuvos

įamžinimui 
Iš šios kny- 
kad jis yra 
lenkų, kurie 
jei lietuviai

tų jo plunksnos darbuotei, 
jo draugai išleido puikią at
mintiną knygą 
šio jubiliejaus, 
gos paaiškėjo,

Amerikoje tarp lenkiškų “lyderis” tųjų 
rašytojų laikraštininkų yra supranta, jog. 
labai gabus rašytojas laik- trokšta savo tėvynei nepri- 
raštininkas Česlovas Lukaš- klausomybės, tai jiems ne 
kievičius. tjį kad nedera kenkti tame,

Man, rašančiam šiuos žo- reikia dar padėti jų ko- 
džius, dažnai tenka pasiskai- v0Je- 
tyti jo raštų, dėlto gerai į- Tad, ir nuo lietuvių jubi- 
sitėmijau, kad jis. nors tik- liejaus proga teskamba jam 
riausias lenkas, gimęs bu- astrai!.... ir Ad multos 
vusicj Galicijoj, savo raš- ann°s!’. K- »•
tuose ne tik kad nepuola' 
lietuvių, Lietuvos, bet daž
nai net energiškai ir gina.

Dabar, kada suėjo 40 me-

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vaL pp.

-F E

11
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LIETUVIAI
Ofiso Tel..........VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6070
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avė.
VALANDOS:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDwav 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

26 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4: nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje p? gal sutartį.

Baisus
UNION CITY, N. J. — 

Mrs. Mildred Viaud. 17 me
tų, žmona jūrininko, kuris 
randasi San Francisco, Cal., 
buvo rasta mirtinai sumušta 
anksti birželio 8 dieną, jos 
dviejų kambarių apartmen- 
te.

sužiedėjusios. Sužiedėjusią 
duoną, regis yra sveikiau 
valgyti. Nuo šviežios duo
nos dažniau riemuo ir seilė
tekis kamuoja.

Daugelis mėgsta suplakti 
kiaušinį su vynu, ar su 
šnapgu. ir geria manydami 
jog tai labai sveika. Tai non-

3®

Būkit Malonus
SAVO AKIMS!

—j--

mARGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet. 
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare. 
ENTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė.,

£ ■I

I

KVIEČIAME^
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242

v l TT“-------------------r-:--------------- ---------------------- T--------- -------—T---------------------r.-
ii j____ _ j . .. i i jl i*

------------------------ -Į Į Į Į || -- -....................................

10,000 BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

DEGTINES 
BRANDRS 
BUMO

JfATHAS 
KA5TER

Zy<1uMaa”

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

Tik vieną, porą, akių gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuri* regėjlm* mokslas 
gaM suteikti.

37 METAI FATTBD*® 
pririnkime akinių, kurie pnriMk 

na visą aklų Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0323, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

TreCiad. ir šeštad. 9:30 a_ m.
iki 7:00 p. m.

Tel. YAKds 4641

I. RIMDZIUS
PHYSTO - THERAPY

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visą diena

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMI8INO

Alkoholis. — laimės griu
vėsiai.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEE U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

STANDARD 
sFEDERAL 
iSAVINGS 

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH,

Virginia 1141
Pres. and Mgr.

I

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YAKds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

Tel. YAKds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 351 h Street

Res. 6958 So. Talman Ava. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VV’est Marąuette Road
Res. Tel.: MIDvvay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki'8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. - 
vakarais—tik pagal sutartį 

Office Tel. YAKds 4787
Namų TeL PROspect 1930

Tel. YAKds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEV’erly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

Prisidekite prie J.A.V. karo laimėjimo — 
pirkite kuodaugiausia Karo Bonų,
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Antradienis, birž. 12, 1945 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHIUAGO,

HELP W A N T E D Švento Kazimiero Akademijos Abiturientes 1945 m.

S “DRAUGO” įft
DARBŲ SKYRIUS gg

|*DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Te*. RANdolph 9488-9489

HELP W ANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ IK IŠSIUNTMŲ
Prie aukštos rūšies kotų ir siūtų 
išdirbėtu. Po karo pastovūs dar
bai. Puikios darbo sąlygos.

MORRY SILVER CO.
337 S. Franklin St.

PORTERIO
GF.RA MOKESTIS 

MORRY SILVER CO. 
837 S. FRAKUS ST.

MEN

HELP IVANTED — MOTERYS

I . Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

VAL.: 5:30 vak. iki 12 vid.
| ’ „y

Karo Pramonė
★ ★

Dining Room
Pagelbininkių

taipgi reikia

ATSIŠAUKITE l

PERMANENT EMPLOYMENT ILLINOIS
I

NO CUT—BACKS

NO LAY—OFFS
Company engaged in manufact- 
uring new textile bags.

Essential Industry
NO EXPERIENCE NECESSARY

BELL TELEPHONE 
COMPANY 

EMPLOYMENT OFISAS
MOTERIMS
Street Floor

309 W. WASHINGTON ST.
GOOD STARTING WAGES 

PERIODIC INCREASES
Free Health, Accident 
and Life Insurance.
PAID VACATION

REIKIA

MERGINOS
Prie Abelnų Ofiso Darbų

CENTRAL
BAG & BURLAP CO.

4513 S. VVESTERN BLVD.
LATHE IR MILLING 

MAŠINOMS OPERATORIŲ
Turi mokėt skaityti blue-prints ir 
suruošti savo set-ups. Pastovūs 
darbai.

Cameron Can Machinery Co.
240 N. Ashland Avė.

TURI MOKĖT KALBĖTI 
LIETUVIŠKAI.

Patyrimo Nereikia. 
Atsišaukit

KEISTUTIS SAVINGS 
& LOAN ASS’N. 

3236 S. Halsted St.

KABINETŲ DIRBRn. — UNIJOS 
PRIE VIRTUVES KABINETŲ 

ATSIŠAUKITE 
4640 W. FULLERTON

DVIEJŲ MOTERŲ
PAKUOTI KAVĄ

Lengvi nuolatiniai darbai. Gera 
mokestis. Laikas ir pusė virš 40 
vai.

2010 W. LAKE ST.

VYRAI IR MOTERYS

VIRĖJAS AR VIRĖJA

MOTERŲ reikia dirbti prie aukštos 
rūšies kotų ir siūtu kaino Pritaikin- 
toios ir Peržiūis-tojos. MORRY STL- 
VER CO., 337 S. Franklin St.

VASARINIAM REZORTE 

LENARD’S RESTAURANT 
1168 N. MILWAUKEE AVĖ.

Tel. — Hl’Mboldt 5614

FOR SALE — RE AL ĖST ATE:

MOTERŲ IR MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams. 
Patyrimo nereikia. Gera mokestis.

Dieną ar naktį darbas.
MONROE COIL CO.

2659 W. 19th ST. 3rd FL.
Tel.—BIShop 7226

I

I

PARSIDUODA — KAMBARIŲ NUO- I 
MAVIMO NAMAS — 23 kambariai. 
Jeigos atneša S107.00 j savaitę. Ran- 
ddasi 340-42 W. 65th St. Kaina — 
SI5.000. Kreipkitės ) — ASHLAND 1 
REAI.TY & MORTGAGE — 6311 S.1 
Ashland Are., ar pašaukit Mr. Bart
kus — PROspect 0308.

B I L L E R
UNDERWOOD FANFOLD

Prie freight patvrimu. Pastovus 
darbas

I

PARSIDUODA CONSOLIDATED FREIGHT
MAŽAS GAMYBOS BIZNIS COMPANY
Gera pokarinė proga tinkamoms 
ypatoms. Cash S2,000. Pašaukite 
vakarais.
BITtersweet 8570 Apt. 212

Jau kalėjime
HARTF0RD, Conn. — 

George W. Smith. ir Lecnard 
S. Aylesworth. Ringling 
Brothers ir Barnum ir Bai- 
ley cirko pareigūnai, pradė
jo atlikti kalėjimo bausmę, 
nuo vienerių iki penkių me
tų. už gaisrą, kuris įvyko 
praeitais metais cirko metu. 
Tada cirko gaisre žuvo 168 
asmenys.

3200 Archer Avė. VIRG. 1430

Reikia Merginos
Išmokti Gerą Amatą

MURRAY ENGRAVING CO 
6152 S. Wabash Avė.

MERGINŲ
SUSTATYTI IR PAKUOTI 

100% KARO DARBAI
Gera Mokestis — Dienos Darbai

JAMES METAL PRODUCTS 
CO., INC.

2929 N. OAKLEY AVĖ.________________________ — 
Gavo atvirutę

BUFFALO. — Naujas Bu
ffalo vyskupas John F. 
O’Hara, gavo atvirutę iš Ba
varijos stigmatistės Teresės 
Neumann. Ji parašė savo 
ranka atvirutėje ir pareiškė, 
kad jinai meldžiasi už vys
kupiją ir aukoja savo kan
čias, ir jinai prašo iš vysku
po palaiminimo.

Teresė Neumann pergyve
na Kristaus kančias.

PIRKITE KARO BONUS’ | Platinkite “Draugą”

Juozapina Jagminaitė, Teodar a Jaksibagaitė, Bronislava Ja- 
nušaitė, Vanda Janušaitė. žemiau: Josephine Judge, Dorothy 
Kahoun, Angeline Kalafut, Dolo res Kapella. a t;

Cecilia Lenkartaitė, Helen Macicak, Loraine Malcos, Teresė 
Maslauskaitė. Žemiau: Lucija Matuliokaitė, Dorothy McMenamin, 
Jeannette Medora ir Marijona Meškauskaitė.

ĮDOMIOS ŽINIOS IŠ TOLIAU
Marianapolio žinios
RINKLIAVA KOLEGIJAI
BROOKLYNE

už malonų sutikimą šią rink
liavą padaryti Marianapolio 
vadovybė nuoširdžiai dėko
ja.

Birželio 3 d., sekmadienį 
Brooklyno lietuvių šv. Jur
gio parapijos klebonas kun. 
K. E. Paulionis buvo pasi
kvietęs iš Marianapolio ku
nigą savo bažnyčion per pa
maldas padaryti rinkliavą 
Marianapolio Kolegijos rei
kalams.

Ta proga į šv. Jurgio pa
rapiją buvo atvažiavęs Ma
rianapolio viršininkas kun. 
Adomas Markūnas. Pamal
dų metu jis ir pamokslus sa
kė. i

šiais mokslo metais šioji 
rinkliava buvo paskutinė 
Marianapolio Kolegijai. Per 
visus metus lietuviai kata
likai ir jų dvasiniai vadai 
klebonai įvairiose parapijo
se suteikė gausios paramos 
savo aukomis Marianapolio 
Kolegijai. Toji parama leido 
kolegijai lengviau nešti at
sakingą naštą lietuviško ir 
kataHkiško auklėjimo srity
je, o taip pat kiek įmanoma 
gerinti pačią įstaigą.

Visiems geradariams dar 
kartą čia reiškiame padėką.

Ypač buvo džiugu susi
laukti tokio šilto pritarimo 
ir nuoširdžios paramos iš 
Švento Jurgio parapijiečių 
Breoklyne.

Iš viso per šią rinkliavą 
buvo sudėta 350 dolerių. Bu
vo ir stambių aukotojų. 
Taip ponia Vaitkevičienė da
vė 100 dolerių auką ir kun. 
klebonas K. Paulionis 41 do
lerį.

Visiems autotojams už 
gausią paramą ir klebonui

»

Marianapolio vadovybė
* *

Birželio 3 d. Marianapo
lio Kolegijoje buvo mokslo 
metų baigimo diena.

Kolegijos koplyčioje buvo 
atlaikytos iškilmingos mi
šios, kurias giedojo kun. dr. 
V. Andriuška. Pamokslą sa
kė kun. J. Mačiulionis.

Po pietų buvo patsai bai
gimo aktas. Diplomus bai
gusiems įteikė kun. A. Pet
raitis. Svarbiausias kalbėto
jas buvo adv. A. Mileris.

Į šį aktą buvo susirinkęs 
gausus būrys svečių.

♦ ♦ ♦

Marianapolyje lankėsi ku
nigas J. Jakaitis ir kun. K. 
Vengras, abu ką tik grįžę iš 
Argentinos.

Taip pat buvo apsilankęs- 
neseniai įšvęstas kun. V. At- 
kočius.

Kun. J. Jakaitis, pirmiau 
buvęs TT. Marijonų provin
cijolas Amerikoje ir pasku
tiniu laiku klebonas lietuvių 
parapijoje Buenos Aires,

įAR 3k AUDAKOJOS?
1 MIN. NAMIE BANDYMUI 

Mėgink it Devine’M Ointment!

NEKAINUOS
IR DVIGUBAI JI VfŠ 

PINIGAI ATGAL
Jei kojos dėga, niežti ir! 
prakaituoja, ar miakilu- j 
Mos. ppslėtos, jautrios, ! 
karštos. akaudančioR, at- j 
atiduodančio* kvapu ar pa- Z 
varguMoa. patrinki jas 
tik vien* minutę su Devl- 
ne’a Ointment. Palengvi
na. atv^dtna Ir atgaivina

I tuojau Suminkština komu* ir mikie- 
| tėjusiai dalia. Turi sudėtinius nuro- 
! dyta gydytojų Veiki* 5 būdais Tūk- 
| tatan^taf giria Neautepant'la. Nenuda- 
! žantla Tiktai 3>c. Vaistinėse ar de- 
j partment krautuvėse Wieboldt'B Ir Gol- 
^dblatUg __ — —

f

I

Jie va Kazokaitė, Marian Kelly, Geraldine Kleidon, Febronia 
Klikūnaitė. Žemiau: Helen Klotnia. Genovaitė Krutkevičiūtė, 
Matilda Kuogaitė ir Dolores Lazutkaitė.

Lorraine Mikszta. Loreta Misiūnaitė, Ethelreda 
Mitchell. Žemiau: Aldona Norgelaitė, Romana 
O’Connor ir Jean Olson.

taip pat dalyvavo diplomų 
įteikimo iškilmėse.

* # *

Birželio 4 d. Marianapolio 
vienuoliai pradėjo metines 
rekolekcijas, kurios užtruko 
astuonias dienas. Rekolekci-
-joms vadovavo rektorius ku
nigas dr. J. Vaškas.

Į rekolekcijas iš šalies bu
vo atvažiavę kun. K. Vasys 
ir kun. P. Juraitis.

Kaip kas metai, taip ir 
per ateinančią liepos 4 d> 
Marianapoly rengiama Lie
tuvių Diena.

Gavo kalėjimą
William Estas, 70 metų. 

633 Fcss Park avė., North 
Chicago, buvo rastas kaltas 
teisme, birželio 7 dieną. Jis 
buvo nuteistas vienuolikai

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas!

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus. Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

JOHNA. KASS i
WATCIIMAKER 

JEVELRY — MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE ! 
Phone: LAFAYETTE 8617

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >

mėnesių į Illinois valstijos Kai gyvenimas tuščias, 
farmos kalėjimą, Vandalia, ■ kai ieškai ko artimaus, imk 
už 12 metų mergaitės užka- į rankas gerą laikraštį, ar- 
binėjimą. ba gerą knygą.

- — —....
SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE — 

KREIPKITĖS PAS MUS !
★ ★ ★

Apart suknelių ir siūtų, turime ir 
kailių — vėliausios mados ir puikiausio 
išdirbimo. — Pasiteiriaukite.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės — tai 
yra mūsų ypatinga specialybė.

JAUNAVEDŽIAI, JUS RASITE 
ČIONAI DIDELĮ PASIRINKIMĄ 

UŽ PRIEINAMAS KAINAS!

Turime labai geros rūšies moterų kailiukų, kailiukais pa
puoštais ‘cloth’ kotų — už jums prieinamas kainas.

ATEIKITE PATYS IR PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP 
1711 W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės
--- ■— ......

NORIU PIRKTI
UŽ CASH

Namus
Formas

AR

Automobilius

AL C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051
Ik---- _ ___ , _____ J
Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
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DRAUGAS. •
•'7' THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2SŠ4 South Oakley Avė. Chicago, HHnois
Published Daily, except Sundays,

..— by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association 

$6.00. per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per’copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Beina kasdien, išskyrus sekmadienius.
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Reikėtų Šiandien Suvaldyti!
Dar prieš antrąjį pasaulinį karą, rodos gegužės bir

želio mėnesį, 1939 metų, teko kalbėtis, tada gyvenant 
Kaune, su vienu žymiu Lietuvos veikėju ir rašytoju. 
Tada jau Europos padangėje jautės karo dūmai.

Kai palietėm karo klausimą, tada žymus Lietuvos 
veikėjas pasakė: “Jei antras pasaulinis karas kils, Eu
ropai ir pasauliui gręs didelis komunizmo pavojus”.

DABAR REALYBĖ
Kas buvo pasakyta prieš šį karą, dabar jau yra rea

lybė, daug baisesnė realybė, negu tada manyta.
Šiandien Europoje gana stipriai koją pastatė Stali

nas, ir komunizmas prievartos būdu brukama Lietu
vai, Latvijai, Estijai, Lenkijai, Rumunijai, Vengrijai, 
Bulgarijai, Jugoslavijai ir kitur.

Sovietų Rusijos raudonasis diktatorius ir jo totali- 
tariškas imperialistiškas komunizmas pasidarė labai 
įžūlūs ir stato didelius reikalavimus. Ir susidaro įspū
dis, kad Stalinas ir jo komunizmas turi aiškų planą, 
kad pasauliui užmesti komunistišką netvarką.

DAUG PATARNAVO
Šis karas labai daug patarnavo Stalinui. “Chicago 

Herald American" dienraštyje, birželio 10 dieną, Kari 
H. Von Wiegand, Amerikos užsienio korespondentų 
dekanas, pastebi, kad jis nurodęs prieš mėnesį, jog Sta
linas amerikiečių ir britų pergalių dėka ištiesė Azijos 
rubežius iki Elbe upės. Ir dabar komunizmas Europoje 
jaučiasi kaip koks viešpats. Ir dėl jo reikia daugeliui 
drebėti.

BRITAI SUSIRŪPINĘ
Net pas britus yra didelio susirūpinimo dėl Stalino 

imperialistiškos komunizmo politikos.
Taip pat labai draugiškai nusiteikusi už sovietus 

britų spauda rodo “susirūpinimo ir neramumo" ženk
lų. sako pranešimai iš Londono.

Laikraščiai, pradedant nuo Socialistų Darbo parti
jos organo “Daily Herald’’, iš kairės iki konservativų 
ir dažnai pusiau oficialių “Old Thunderer”, ‘The Times’, 
dešinės pusės, “pareiškia nustebimą ir susirūpinimą 
dėl sovietų Rusijos naujų pretenzijų ir reikalavimų.”

TIK VARDAIS SKIRIASI
Galimas dalykas, kad ministeris pirmininkas Chur

chill tikrai mato sekantį didelį susikirtimą Europoje. 
Savo pergalės kalboje, jis pasakė, jog nieko nebūtų 
laimėta šioje kovoje, jei mes vieną policinę valdžią 
pakeistumėm kita. Jis nebūtų galėjęs būti aiškesnis 
kalboje, jei jis būtų pasakęs, kad pergalė būtų tuščia, 
jei raudonieji atsistotų ten. kur buvo naciai. Policinė 
valdžia dar yra okupavusi Berlyną ir rytinę Vokietiją. 
Jų vardai skirtingi. Jų metodai yra beveik tie patys.

Ir tikrai, ten kur seniau tautos, žmonės drebėjo ir 
kentėjo nuo nacių žiaurumų, dabar tautos ir žmonės 
dreba tuose kraštuose, kur sovietų armijos įžengė nuo 
rusų bolševikų slaptosios policijos ir jų pagelbininkų.

Nors Stalinas ir jo komunizmas nori dabar Europoje 
viešpatauti, ir žmones engti ir spausti. bet Amerikos 
ir Britanijos atsakomingi vyrai turėtų šiandien suval
dyti komunizmą Europoje, nes rytoj gali būti pervėlu. 
O kai komunizmas pilnai įsigalės Europoje, tada jis 
apsvaigęs laimėjimais bandys kelti koją ir kitur. Ir 
dabar nesnaudžia komunizmas ir kituose kontinentuo
se, pavyzdžiui Kinijoje,

Teisinga Taika Pasauliui
Taika, pasauliui reikalinga, kad žmonių gyvenimas 

klestėtų, žengtų pirmyn. Taika taip pat yra artima ir 
popiežiaus širdžiai. Dabartinis Šv. Tėvas nepaprastai 
rūpinosi, sielojosi, kad pasaulio galiūnus sulaikius nuo 
karo. Tačiau, didžios jo pastangoj nepasisekė. Vienok, 
jis nesiliovė rūpinęsis taika. Karui prasidėjus jo žvilgs
nis krypo į ateitį, į tą dieną, kada žmonija vėl sulauks 
taikos. Svarbu buvo jam, kad toji taika būtų- teisin
gumu pagrįsta, kad jokioj tautos nebūtų nuskriaustos, 
kad nekaltieji nenukentėtų.

NUSTATO TAIKOS PRINCIPUS
Nenuostabu, tat, kad pasauliui jis paskelbė penkis 

punktus, kuriais turi remtis taika. Popiežius kiekviena 
proga pakartojo šiuos penkis punktus, nurodydamas, 
kad be jų pasaulyje nebus taikos. Ir šioje savo kalboje 
jis neužmiršo priminti tautų vadams teisingos taikos 
reikalą. įspėti juos, paprašyti jiems Dievo pagalbos.

UŽSTOJA MAŽASIAS TAUTAS
Šv. Tėvui ypač rūpi mažos tautos, kurios gali būti 

didžiųjų nuskriaustos, netekti savo nepriklausomybės, 
tapti politinėmis aukomis. Todėl jis ir sako:

“Tautos, ypatingai vidutiniškos ir mažosios turi tei
sę į savo rankas pasiimti savo likimą. Jos gali būti 
privestos, laisvai ir pilnai, bendrosios gerovės sumeti
mais, paimti pareigas, kurios modifikuotų jų suvere
niteto teises. Bet joms pergyvenus savo dalį, savo di
džiąją dalį kančių, kad nuvertus brutalios jėgos siste
mą, jos gali atsisakyti priimti prieš daugumos žmonių 
valią primetamą svetimą politinę ir kultūrinę santvar
ką. Jos teigia, ir nebe priežasties, kad pagrindinis tai
kos darytojų uždavinys yra užbaigti kriminalinį karo 
žaidimą ir apsaugoti gyvybines teises ir bešališkas pa
reigas tarp didžiųjų ir mažųjų, galingųjų ir silpnųjų.”

UŽGIRTA TAIKOS ORGANIZACIJA
Šv. Tėvas taip pat nepašykštėjo pagyrimo žodžių 

naujai pokarinio pasaulio taikos organizacijai, kurios 
planavimo eigą susirūpinusiai seka visa žmonija. Koks 
tai apsivylimas būtų, jei veltui nueitų visos jų pergy
ventos kančios, visi oasiaukavimai.

Šv. Tėvas prašo visų tikinčiųjų karštai melstis, kad 
Dievas teiktųsi apšviesti žmonių protus ir vesti juos 
tikros taikos keliu.

Pranas Jančius, MIC.
★

Perdaug Nuolaidu-
Vakar dienos laidoje Chicago Herald American savo 

editoriale rašo, kad perdaug daroma nepamatuotų ir 
nereikalingų nuolaidų Sovietų Rusijai Jungtinių Tautų 
konferencijoje, San Francisco, sudarant pasaulinį čar- 
terį, remiantis senatoriaus Robert M. La Folette, iš 
Wisconsino, kalba.

“Rusijos politika Europoje susideda iš tiesioginio su
laužymo pažadų Atlanto čarterio, po kuriuo ji pasi
rašė,” — Wisconsin senatorius pareiškė.

“Rusija taip pat pažeidė Atlanto Čarterį ir Yalta 
susitarimus kitose išlaisvintose apylinkėse nuo nacių 
jungo; Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje ir Austri
joje”, — sako senatorius Robert M. La Folette.
★

Tikrai Verta Perskaityti
Šių metų birželio mėnesį Reader’s Digest turi įdomų, 

svarbų, ir labai reikšmingą straipsnį. Straipsnis užvar
dintas: “The Fate of the World is at stake in China”. 
Šį straipsnį parašė Max Eastman ir F. B. Powell.

Max Eastman yra žymus amerikietis, kuris gerai 
pažįsta marksizmą ir komunistų sąjūdį. Jis redagavo 
komunistų savaitinius laikraščius: The Masses ir The 
Liberator nuo 1913 iki 1922 m., ir gyveno du metus 
Sovietų Rusijoje, kur jis nusivylė komunizmo veikla. 
Jis kalba rusiškai ir skaito rusų spaudą, jis ir dabar 
seka sovietų valdžios ir komintemo veiklą.

J. B. Powell, gimęs netoli Hannibal, Mo., baigęs Mis- 
souri universitetą, yra žymus žurnalistas. Jis buvo 
Kinijoje dviejų pasaulinių karų laikotarpyje kaipo Chi
na VVeekly Revievv laikraščio redaktorius. Jis buvo tuo 
pačiu laiku Manchester Guardian ir kitų laikraščių ko
respondentu. ir redagavo keletą mėnesių dienraštį: Chi
na Press, Shanghai. Jis yra buvęs japonų nelaisvėje. 
Nelaisvėje nukentėjo, ir jam reikėjo amputuoti abiejų 
kojų didesnę dalį. Apie tai buvo rašyta Reader’s Digest. 
lapkričio m., 1942 m. Mr. Powell tik ką baigė rašyti 
knygą, kuri užvardinta: “My 25 Y’ears in China”.

Max Eastman ir F. B. Powell rašo Reader’s Digest 
birželio mėnesyje apie komunizmo pavojus Kinijoje, ir 
iškelia įvairias komunistų taktikas, kuriomis komu
nistai stengiasi apdumti kitų akis. Ir jie aiškiai pasa
ko. jei Kinijoje įsigalėtų komunizmas, veikiant Mask
vos rankai, tikrai pasaulyje įvyktų liūdni dalykai.

Straipsnio mintis paduosiu kita proga, bet šį kartą 
rašau, kad galėčiau paraginti jus perskaityti straipsnį: 
The Fate of the VVorld is at stake in China. kuris tilpo 
Reader’s Digest, birželio mėnesį, 1945 m.

Rašo L. L.
SIRIJA IR LIETUVA

Pastaromis dienomis pa
saulis labai susidomėjo Si
rijos ir Lebano valstybėmis, 
kurias Prancūzija valdė di
džiųjų valstybių 1920 m. 
duotu mandatu. Šio karo 
metu tie du Levanto (rytų) 
kraštai išgavo pažadus, kad 
bus nepriklausomi ir savi
stovūs.

Prancūzijai išlaipd i n u s 
daugiau savo kariuomenės 
Sirijoje, to krašte gyvento
jai sukilo prieš prancūzus 
ir kilo mažas karas. Į tą 
konfliktą įsimaišė Anglija, 
o Amerika pareiškė remian
ti Angliją. Prancūzai, nega
lėdami neklausyti, turės pa
sitraukti.

Rusai ne mandatu, bet už
grobimu, užvaldė Lietuvą ir 
kitus rytinės Europos kraš
tus. Čia, tačiau, niekas ne- 
sudraudė Rusijos ir nestojo 
ginti mažųjų tautų. Mat, 
Rusija skaitoma galinga, o 
Prancūzija dabar laikoma 
antraeile, bejėge valstybe. 
Vis tik atrodo keista.

★ ★ ★

MAŽIEJI SUSIRŪPINĘ
Sirijos incidentas davė 

Jungtinių Tautų konferenci
jai progos matyti, kaip ga
li būti ateity, veikiant pa
saulinei taikos organizacijai.

Einant priimtąja veto for
mule. Prancūzija, būdama 
viena “didžiųjų penkių” bū
tų galėjusi savo veto uždė
ti ant Sirijos reikalo spren
dimo — ir baigtį. Tai ką 
reiškia veto teisė, dėl ku
rios San Franciskoje eina* 
ginčai.

Žiūrint iš kito taško, kol 
apsaugos taryba ir bendroji 
organizacija nutartų ką rei
kia daryti, didelė valstybė 
su milžiniška jėga jau bus 
apsidirbus su maža ir silp
na valstybe.

Kur, tad, mažosios tautos 
ras sau apsaugą? Atrodo, 
kad ir jos turės susijungti 
į bloku? ir tuo būdu suda
ryti didelę jėgą atrėmimui 
didžiųjų valstybių galios.

★ ★ ★
NĖRA VICE PREZIDENTO

Einant Amerikoj veikian
čiais įstatymais, mirus kraš
to prezidentui jo vietą uži
ma vice prezidentas. Jeigu 
mirtų ir naujasis preziden
tas, tai jo vieton prisiekdi
namas tuo metu veikiąs val
stybės sekretorius.

Tuo būdu, vice preziden
tas, užėmęs mirusio prezi
dento vietą, gali pasiskirti 
savo įpėdinį, kadangi val
stybės sekretorius yra pre
zidento paskiriamas neatsi
klausus balsuotojų.

Šiomis dienomis prasidėjo 
agitacija už to konstituci
jos straipsnio pakeitimą, 
kad sekantis eilėje preziden
to vietai būtų žmonių išrink
tas asmuo, ar tai atstovų 
rūmų pirmsėdis ar kitas 
aukštas pareigūnas.

Skelbkitės “Drauge”
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TĖVIŠKE ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

(Tęsinys)
— Taip nudžiugo širdis 

tave pamačius, ir štai... Ko
kia keista toji mudviejų mei 
1!

— Ne keista. Regina?! — 
pagavo ją į glėbį, atsukda
mas į jave.

— Nereikia, — atstūmė 
jo rankas. — Buvai šian
dien žiaurus... Skubėjau į 
tave tąja baltumo jūra lai
mę nešina, o tu... Pasaulis 
toks dieviškai skaistus, o 
žmonės...

— Kamuoja vienas kitą 
savo egoistiniais instinktais.

— Piktas esi šiandien... 
Be reikalo atvykau. Pasilik 
vienas, nusiramink būsi kil- 
nesnis.

Pasuko į duris prie ka
byklos.

— Pirmą kartą išeini iš 
mane tėviškės įžeista... Ar 
skiriamės susipykę ?

— Ne... Prablaivės ūpas, 
ateisi ir rasi mane, kaip vi
suomet.

— Įvairią rasdavau.
— Rasi mylinčią, savą.
Nusišypsojo, ištiesdama 

ranką, paprašę paduoti kai
liniukus.

— Nelydėti?
— Tokio nenoriu... Kai 

būsi geras, brangus ir neer
zinsi nebūtais prasimany
mais.

Išlydėjo į kiemą, atrišo 
nuo tvoros arklį, pasodino į 
rogutes, apklostė vilko kai
liu kelius, išleido pro var
tus. Pasiliko bestovįs, kol 
ji nuvažiavo pro svirtį ir 
užsuko į pakalnę. Vis ty
liau aidėjo varpelių skam
bėjimas, vis nykiau jautėsi 
širdis.

XXIV.
Nykumas ir nerimas grau 

žė per visą vakarą, nebe
leisdama s baigti sutrukdyto 
darbo. Nebegrįžo sudrumsta 
giedra, kurią buvo suteikęs 
skaistus žiemos rytas, pa

žadindamas sielą prie kūry
bos, viliodamas į kitus, kil
nesnius pasaulius, kur nu
skrieja nekartą žmogaus 
mintis. Nebuvo tai egoisti
nis suerzintų jausmų neri
mas. nejautė įprasto apsi
vylimo bei nepasitenkinimo 
Regina dėl jos išvykimo, o 
tik toji keista tuštuma, ka
da žmogus nebežino, kur pa
sidėti. Nei viena mintim ne
klydo į sužieduotinę, nei vie 
ną akimirksnį nepabudo no
ras eiti į Bijūnus, kur pa
prastai rasdavo užmaršos.

(Daugiau bus)

Pagimdė- trynukus
Mrs. Robert S. Hastie, iš 

Elmwood Park, Oak Park 
ligoninėj šiomis dienomis pa
gimdė trynukus. Visi sveiki, 
motina taippat.

JOS. F. BUDRIKI
RAKANDŲ ir JEWELRY 

KRAUTUVĖ
3241 S. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
TeL CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa- j 
vyzdžiui: Gasinių Pečių. Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, fr daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite . 
Auksinių Žiedų su Deimantais^ 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir t. t.
Šių dalykų galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

SUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

WCFL., 1090 kil., nedžlios vak.-9:30 
WHFC, 1450 k.. Ketverto vak.,-7:0®

~------ -■ « — ■ ■■

PASKOLOS
DAROMOS 

ant Pirmų Morąičių 
■i pigemi MoSimU — be benHh»

PAS C

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. . ., Td. CANal

BEN J. KAZANAUSKA8, ReMnhikM
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KLAUSYKITE....
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ _ 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS™!,,
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocydes 
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:1

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKŪNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vaL vak.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Melagysčių Specialistai 
Iš "Vilnies” Pastoges

kuris birž. 5 d.. 
Auditorijoj savo 

nors tik bendrais 
nupiešė žmonijos

i

Kad ką statyti, reikia 
žmogaus. Griauti — bile kas 
gali, ir bulius ragus įrėmęs 
į kampą gali griauti.

Kad nupiešti liūdną pa
saulio padėtį ir ateitį šiame 
kovų sūkury, reikia žmo
gaus, kuris pats pasaulį ir 
jo praeitį gerai pažintų, blai 
viai išauklėtu protu galvo
tų, ateitį permatytų ir t.t. 
Tuo žmogumi yra prof. K. 
Pakštas, 
Lietuvių 
kalboje, 
bruožais
nelaimę kokią atnešė dikta
tūra — keturi diktatoriai, 
kurie jau viens po kito at
siima sau pelnytą bausmę, j

Tačiau pasiskaitęs “Vilnį” 
birž. 7 d., pamatysi kaip jų 
šnipai griauna, kaip iškrai
po Pakšto mintis, kiek ten 
nesąmonių ir melagysčių pri 
taukšta. Tas fašizmas tai 
matyt į jų smegenis (jei dar 
jų kiek turi) įsisunkęs kad 
veik prie kiekvieno žodžio 
jis prikergiamas. Jie. ma
tyt, ir spalvų nebe atskiria, 
kas neraudonas, tai jiems
rodosi kad tikrai rudas nors field.

I *• . ”

venantieji valdybos nariai, 
direktoriai, Chic. apskr. val
dybos nariai ir Community 
War Fund pareigūnai, nes 
buvo reikalas pasidalinti 
mintimis, apsikeisti žinio
mis šalpos ’r Community 
War Fund vajaus reikalais, 
kas ir buvo padaryta. Ka
dangi “Vilnies” šnipas nė
ra BALF narys, o net gi 
priešas, tad jis negalėjo bū
ti posėdy ir nieko negirdė
jo kas buvo kalbama, o tik 
daro kvafus speličįimus ir 
melagystėmis maitina savo 
skaitytojus.

Tiesa, šnipas kad ir ne
kviestas, bet įlenda ir čia 
kaip degloji į svetimą dar
žą. ‘‘Geros akys dūmų ne
bijo”. Bet tuojau jam buvo 
duota suprasti, kad jis čia 
nereikalingas, tad nosį nu
leidęs išdūlino. Dalyvis

SUIMTAS VAGYSTĖJ SLAPTŲ DOKUMENTŲ

ma.

Pasteur Sąjunga
Chicagoj įsteigta nauja są

junga — Pasteur Memorial 
Association, — kurios pir
mininku yra prezidentas 
American Medical Associa
tion dr. Herman L. Kretsch- 
mer.
gauti jau pasiųsta į Spring

Aplikacija čarteriui

tikrovėje jis ir balčiausias 
yra.

Žinoma, su “Vilnies” šni
pais ar vadinamais r a porte
riais čia nemėginsiu ginčy
tis, nes tai būtų peržemas 
darbas. Tai pats turėtum 
kvailu virsti. Tačiau kaip 
“Vilnis” netaukštų, visi,__
rie buvo prof. K. Pakšto Mokyklą, ?av° diplomus, 
prakalbose, įdomiai klausė
si, dėkojo ir apgailestavo, 
kad panašių žmonių nedaug 
o gal ir visai nebeliko 
tuvoje.

Antras 
“Vilnies” 
verkšlena 
tas Sherman Hotel sakė pra
kalbą savo bičiuliams ir 75 
nuošimčiai jo kalbos buvo 
nukreipta prieš Sovietų Są
jungą”, kuomet prof. Sovie
tų Sąjungos nei neminėjo.

Prof. K. Pakštui sustojus gyvenimu”. Don Bosco paža- 
Chicagoje, skubiai buvo su- dėjo melstis už jį, 
šauktas posėdis, kuriame da troškimai išsipildytų, 
lyvavo BALF Chicagoje gy-

47 naujos slaugės
Šv. Vincento bažnyčioje, 

prie VVebster ir Sheffield, 
praeitą sekmadienį buvo iš
kilmingos apeigos, kuriose 
47 slaugės, baigusios šv. 

* ku- t JuozaP° Ligoninės Slaugių

Pirkite karo bcnus

Lie-

Lt. Andrew Both, dešinėje, buvęs aukštas pareigūnas 
ofise Navai Inteligence, Teisingumo Departamente. Wash- 
ingtone, slaptosios policijos suimtas. Kaltinamas pavo
gime vyriausybės slaptų dokumentų. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

Pranešimai
Birželio 6 d., Darius-Girė- 

nas salėj, 8 vai. įvyks Lie
tuvių Vaizbos Buto (Lith
uanian Chamber of Com- 
merce of Illinois) labai svar
bus susirinkimas, kuriam 
pirmininkaus Brighton Par
ko profesionalas, dr. Joseph 
A. Paukštys. Noriu primin
ti, kad šis narių susirinki
mas bus paskutinis užda
rant žiemos ir pavasario se
zoną. Mūsų vice-pirmininkai 
John W. Pachankis ir Stan
ley Balzekas yra prisirengę 
išduoti raportą iš įvykusio 
metinio bankieto, taip pat 
finansiniai raportai bus iš
duoti raštininko dr. K. Dran

X

B. A. LACHAWIC2 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pull. 1270 — Canal 251; 
Rez. tel.: Commodore 5765

reikalu, kuris įvyks 
“Rūtos” darže, 

We?t Sidėj. Taip pat malo- 
Mozeriui. nėkite grąžinti jums prisiųs- 

| tas dovanų knygutes, arba 
už jas pinigus, Valdyba

dalyvauti šiame susirinkime, prašomi kuo skaitlingiausia
Birželi? 1 d.. įvyko buto dalyvauti šiame susirinkime 

direktorių susirinkimas, da- ir pasitarti artėjančio pik- 
lyvaujant direktoriams: St. nik?
Balzekui, dr. K. Drangeliui, liepos 22 d., 
teisėjui J. T. Zūriui, J. P.
Vrkalai, J. M.
A. Valoniui, B. R. Pietkie-
’.vicz, A. Rudis, dr. J. A. 
Paukščiui, Wm. Kareivai. J. 
W. Pachankiui, Kaz. Macke 
ir W. B. Sebastian. Susirin
kimą labai tvarkingai vedė 
St. Balzekas. bet apie nuta
rimus nerašysiu, tegul na
riai atsilanko į susirinkimus 
ir išgirsta, kas yra veikia-

W. B. Sebastian

Skelbkitės “Drauge”

>

''4 ’
t-

gelio ir ižd. J. P. Varkalos, 
o John J. Kazanauskas pa
informuos narius, ką jis yra 
prirengęs vasaros sezonui 
narių bei jų šeimų pasilink
sminimui. Po trumpo susi
rinkimo dr. J. A. Paukštys 

i rodys įdomius “movies”.
Sus-mas baigsis užkandžiu 
ir pasilinksminimu. Narių1 
moterys taip pat kviečiamos

Vyčių Chiagos apskri- 
labai svarbus susirin

kimą® bus šį vakarą, birž. 
12 d.. Ciceroje, Šv. Antano 
parap. mokyklos kambary
je. Iš visų kuopų ir Seniors 
grupės vyčiai yra prašomi 
neapleisti šio susirinkimo, 
nes daug svarbių d?lykų rei
kia aptarti reikale Lietuvos 
Vyčių Dienos, Vytauto dar
že, liepos 4 d., ir artėjant 
didžiajam L. Vyčių organi- : 
zacijos seimui, kuris šįmet 

~ įvyks Cljicagoj. ' -’Hvba

Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Gildės susirinkimas įvyks 
šį vakarą, birželio 12 dieną, 
Aušros Vartų parap. mo
kyklos kambaryj 8 valandą. 
Malonūs gildos nariai bei 
narės ir seserų prieteliai.

i

| • ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

PIRKIT TIESIOG 18 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja.
PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

SI. Casimir Monumenl
... ■ - J J . «

Tiesiog Ten, Kur Busas 
Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

★-

Kaina, tiktai 75c

Tai yra daili kišeninė knygelė, turinti 220 pus
lapių, o dainų dainelių net 233.

Visi piknikieriai norės įsigyti mėgiamiausių ųiū- 
sų liaudies dainų rinkinį. Tegul visi dainuoja, prita
ria; visi žino melodijas, dabar mokės ir žodžius.

f
Pikniku Laikas

"VAI LĖKITE DAINOS

VALANDOJE

I

ANTANAS M. PHILUPS
3307 LITUANTCA AVĖ. Phone YARds 4908

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.* ■ - ' . »

TeL LAF, 3572

P. I. RIDIKAS
3354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
 Telephone YABds 1419

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS '
10X81 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ Phone YARds 1138-39

NULIŪDIMO

Įsigykite Liaudies Dainų Rįnkįnį

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

tijoj. vienas britų bata’ijono 
beno narys pametė triūbą. 
Dabar toji triūba rasta ir 
amerikiečiai p ame tusiam 
škotui ją grąžino tam tik
romis ceremonijomis.

NEW YORK. — Prieš 60 
metų jaunas scholostikas

melas, tas 
šnipas birž. 

kad, girdi. “Pakš- tarnavo šv. mišioms, kurias

pats
6 d.

atnašavo Šv. Jonas Bosco. 
jėzuitų name, Lille, Prancū
zijoje. Po šv. 
tikas švento 
šė: “melskis.
venimas būtų

ELZBERG
9. 1945, 6:15

atiiž.

Raseinių
Elė jų kaime.

43 m.

nuliūdime 
'<i ” 

Joną, 1'.
* ‘ 'i 

anūkus L>o 
švoger;

Agniešką 
ginii-

VINCENTAS
Mirė 

vai. vak..

Gimė 
apskr. ir

Amerikoje

Paliko
1 . 
niušiūtė. 
S. Army, 
ir žentą Antaną, 
nald ir Marianą, . 
rą Danus, švog.rką 
Sharauskas ir jų šeimas. 
nait.į Petrą Rimką ir jo šeimą, 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 6316 So. 
CampbeH Avė. Tel. REI’uHic 
7893.

laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny, birželio 14 d. iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas Į Gimi
mo švenė. Panelės parap. baž 
nyėią. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio Sie
lą.. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Aulimlę: .Moteri-, Sūnus.
Duktė, lentas, Anūkai, štoge- 
ris. švogi-rka ir kiti Giminė-.

laidotuvių Direktorius An
thony B. Petkus. Tol. GROvc- 
hill 0142.

birželio 
sulaukęs pusės

Ei< tuvojc. 
parap..

išgyveno

dideliame 
moterį Marijaną. po tėvais Iii 

sūru; S/Ggt.
dukterį <>114 Zuleski

-t

mišių scholos- 
kunigo papra- 
kad mano gy- 
misijonoriaus

kad jo

Jaunas scholostikas tapo 
pirmuoju Alaskos vyskupu 
ir gyveno tame krašte dau
giau kaip 50 metų.

i ____________________

Remkite Amerikos Raudo
nąjį Kryžių.

Grąžino Triuba
Vadinamo Dunkerąue me

tu, kai besitraukdami nuo 
vokiečių britai laba* nuken
tėjo, Munich mieste, Vokie-

PasMusSutaupysite Agentų Komisą
— Tai Padarysite Tiesio; 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais meno šedevrais, 
kuriuos mes padirbome' jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Su užsakymais kreipkitės sekančiai —
i i DRAUGAS"

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčiaą 
Dalyse.

'9
R* >’ Vi

"OM

E&

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

4605-07 S. Hermilage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtai.
8 vai. vak.

IGNACAS I. ZOLP
1646 WEST 46th 8T. Phone YARDS 0781
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LIETUVIAI Kariai Kovoj i 
nr^už U.s. LAISVĘ ir j 
Pavergtųjų Išlaisvinimą;
Rockford, III. lietuvis 

jūrininkas

' menėje Frank buvo sužeis
tas ir dabar randasi ligoni-

Jo tėvai. Simonas ir Mar- 
cijona Klikno, gyvena 3130 
9th str.. Rockford, III.

1,009 bomberių į
Amerika

LONDON. — Pradedant 
gegužės 20 dieną, vienas tūk
stantis boomberių ir 17.490

VETERANŲ BIURO VIRŠININKAS

Gen. Omar Bradley, komendantas Dvyliktosios Armi
jos. kovojusios Belgijoj, sveikinamas prezidento Truman, 
kuris dabar jį paskyrė viršininku Karo Veteranui Biuro. 
Šalę stovi vyriausias Karo Štabo viršininkas gen. G. 
Maršhall. (Acme-Draugas)

80/000 maldininkų

Didingoje Šv. Valandoje
PAMALDOS DEDIKUOTOS UŽ KRITUSIUS KARE. 

“AUKSINĖS ŽVAIGŽDĖS” EISENA MYLIOS IL
GIO. ĮSPŪDINGOJI PROCESIJA APLINK SOLDIER

KAZIMIERAS A. KLIKNO. 
JŪRININKAS

Kazimieras A. Klikno gi
mė 1927 m., rugpiūčio 1 die
ną, Rockford. III. Baigė pra
džios mokyklą ir aukštesnę 
mokyklą, Rockford, III.

Jis išėjo j Laivyną sava
noriu 1945 m., balandžio 14 
dieną. Dabar randasi Great 
Lake, III. Prieš išvykstant į • 
Laivyną dirbo Aircraft 
Standard Parts Co.

Kazimieras A. Klikno pri-l 
klausė prie Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijos, ir 
A. L. R. K. Susivienijimo 127 
kuopos. Jo du broliai tar
nauja Dėdės Šamo kariuo-

lakūnų bei įgulos 8th Air 
Force iš Anglijos grįš į Ame
riką, kaip praneša brigados 
generolas Earl S. Hocg, vir
šininkas karinės oro tarns- 
portacijos Europoj.

Amerikos vėliavos 
junonų urve

Guam saloje tiesdami te
lefono liniją vienoj vietoj 
marinai urve rado sumin
džiotas, suterštas dvi Ame- 
riks vėliavas.

Prieš amerikiečiams užim
siant šią salą, šiame urve bu
vo japonų karo reikmenų 
sandėlis.

I

T DOMIOS ŽINIOS
Akla mergaitė pasižymi 500 lovų Sov. Rusijai

gabumais
LINCOLN, Nebr. — Miss 

I Marie Helen Hassel, Ne-*
braška universiteto akla stu
dentė ir Nevvman klubo narė, 
buvo universiteto garbės są
raše per keturis metus, ji pa
sižymėjo moksle. Miss Has
sel. kuri yra akla nuo ma- 
žystės. pasižymi muzikoje. 
Ji yra Šv. Jėzaus Širdies pa
rapijos narė.

—

MASKVA. — Tass (Sov. 
Sąjungos žinių agentųra) iš 
Minsko praneša, kad Sov. 
Rusija pasiekė 500 pilnai 
įrengtų lovų ligoninėms. Tai 
dovana Amerikos Raudono
jo Kryžiaus.

Pažymėtina, kad užgrobę 
Rusiją bolševikai panaikino 
Raud. Kryžių, kuriam ir šia
me kare nebuvo vietos.

Gavo medalį

Vietoj cigaretų — 
šiukšlės

DAVENPORT, la.—Frank 
Smalhaus, šio miesto pirk
lys, šaukiamas į VVoodhull,Į 
III., apygardos teismą pasi- i 
aiškinti, kaip ten buvo, kad , 
Tracy McKey, taverno savi- ' 
ninkas Woodhull. III., pirkęs 
iš Frank Smalhaus 11 “kei- 
sų” cigaretų. Bet kai gavęs 
ir dėžes atidaręs, vietoj ciga
retų radęs dėžes prikimštas 
šiukšlėmis.

KINGSTON, Ont. — Ku
nigui F. A. Savard’ui, Lavai 
universiteto. Quebec, litera
tūros profesoriui, buvo su
teiktas Lorne Pierce meda
lis už pasižymėjimą literatū
roje. Medalį suteikė Royal 
Society of Canada.

104 metu amžiaus
KANSAS CITY, Mo. — 

Dovydui S. Huffman ui bir
želio 14 dieną sukaks 104 
metai amžiaus.

Kai Girdėt^

Chicagoje ♦

Piktadariai siaučia
Bėgiu šeštadienio ir sek

madienio policijai raportuo
ta visa eilė vagysčių, kurias 
dabar atlieka nepilnamečiai 
vaikai

Žuvo aštuoni asmenys Iš Audrey Mohr namo.
Praeitas sekmadienis buvo 1417 N Centrai Avė., išvog- 

rekordinė nelaimingais atsi- ta degtinės, kvepalų, karo 
tikimais diena. Automobilių, I ženklelių ir net du brangūs 
dviračių ir lėktuvų katastro- kaurai.
fose žuvo net aštuoni asme
nys Chicagoj ir apielinkėse.

Automobilių savininku 
dėmesiui

Jei kas iki šiol da neturi 
savo automobiliui “Safety 
Sticker”, turi tuojau įsigyti. 
Policijai įsakyta sulaikyti ir 
perduoti teismui visus tuos, 
kurie, pradedant vakar die
na. pasirodys gatvėse su au
tomobiliu be “Safety Stiek- 
_ „M er .

Iš Joseph Norvay namo, 
1015 E. 43 St., pavogta re
volveris. radio. degtinės ir 
108 doleriai.

I Clark Sloan. 743 N. Cent-
I -

|ral avė., prie savo namo bu
vo užpultas dviejų plėšikų. 
Atėmė pinigus ir automobi
lių.

Iš O. B. C. Tailor Trim- 
ming Supply Co. krautuvės, 
1056 Milwaukee Avė., išneš
ta 100 vyriškų kelnių ir 500 
yard’ų vilnonės medžiagos.

Iš Stanley Biabiarz namo. 
5601 Hirsch St., pavogta

FIELD*
Penktoji metinė Šv. Var

do Draugijos, Chicago arki- 
decezijoj. Šventoji Valanda, 
Soldier Field, praeitą sek
madienį. sutraukė virš 80.- 
000 maldininkų, kurių ran
kose ręžančius. o lūpose re- 
citavo maldą už 4,210 kata
likų kritusių kare iš šios ar- 
kidecezijos.

ĮSPŪDINGOJI EISENA

Įspūdingą eiseną sudarė 
keletas šimtų merginų gėlių 
barstytojų, baltoje unifor
moje, kurios abejose aikštės 
pusėse sudarė du milžiniškus 
kryžius, o vidurį užpildė 500 
policijos ir tiek pat ugniage
sių, iš pradžių sudarusių 
garbės sargybą 1.500 kuni
gų, vienuolių, pralotų ir ant 
galo ganytojui J. E. arkivys
kupui Samuel A. Stritch. Po 
šios procesijos prasidėjo 
Auksinės žvaigždės motinų, 
tėvų, brolių, seserų ir vyrų 
eisena po keturis eilėje eise
na.

“...ateik karalystė Tavo, 
būk valia Tavo”... aiškiai 
skambėjo rožančiaus vedė
jo... “ir gelbėk mus nuo pik
to”. galingai veržėsi iš krū
tinių dešimčių tūkstančių, 
kuomet Auksinės žvaigždės 
eisena tyliai slinko arčiau al
toriaus, kuriame spindėjo 
aukštai iškelta monstranci
ja. Iki procesija suėjo į pa
skirtą vietą, visas rožančius 
atkalbėtas; iš to galima įsi-

Dedikuos atminčiai 
žuvusio

Blokas vyriausybės pasta
tytų namų Bridgeporte (844 
W. 32nd St.) ateinantį sek
madienį bus dedikuotas at
minčiai vieno iš tų namų gy
ventojų, Pfc. Raymond Maut- 
ner, kuris žuvo kare. Lentos 
atidengimo metu kalbės tei
sėjas S. J. Holland. Paradas 
prasidės nuo St. Valentine 
Berniukų Klubo ir eis Hals
ted gatve iki paskirtos vie
tos.

Pamaldos už šį žuvusį ka
rį bus St. Galis bažnyčioje, 
ketvirtadienį

Vieno sykio neužtenka
Mrs. Corrine Marcuse na- 

. mai. 202 E. Walton St.. ba
landžio mėnesį buvo plėšikų 
apiplėšti. Lobis jų buvo virš 
$2,000 vertės daiktų. Plėši
kams, tur būt, maža laiko 
buvo didesniam namo apiplė
šimui. Dėlto užvakar, nie
kam nesant namie, antrą 
sykį atsilankė ir išnešė daik
tų $10.000 vertės.

Ir pirmą ir antrą kartą 
vagys įėjo į namą savo rak-

it • ■ ■ -v. auksiniai daiktai ir pinigai.Vajus kovai su vėžiu SPir0 Prifti. sargas pini- 
American Cancer Society gų mainymo įstaigos. 941 

visam krašte paskelbė vajų. Van Buren St., negro sumuš- 
kuriuo siekiama sukelti pen- tas už pasipriešinimą neleis- 
kių milionų dolerių fondas ti įstaigos apvogti. Negras 
kovai su ta baisia liga. Illi- nuo sargo atėmė pinigus ir 
nois valstybei kvota yra pabėgo. Plėšikas vartojo 
$590,000. Į žaislinį revolverį.

Ruošias (ienos 4-lai
American Legion Taryba 

Cook apskr. jau pradėjo 
ruoštis patriotinėms iškil
mėms liepos 4 d.. Soldier 
Field. Be atvaizdavimo vė
liavos iškėlimo ant Suribachi

vaizduoti, kaip ilgai tęsės 
toji liūdna procesija. Šim
tams ir tūkstančiams abejo
se aikštės pusėse, varstant 
'tarp pirštų rožančiaus pote
rėlius, ašaros skruostais rie
dėjo. nes karas da nepasibai
gęs; jis da pareikalaus daug 
aukų, o juk ir šių sūnūs, vy
rai ir mylimieji šiandien 
grumiasi Okinawoj ir kitose 
Pacifiko salose.

IŠKILMINGOJI PROCESI
JA SU ŠV. SAKRAMENTU I

Eisenai pasibaigus, pir
miausiai iki pusiau stiebo 
iškelta Amerikos vėliava ir 
atlikta militarės kritusiems 
kareiviams pagerbti ceremo
nijos. Po to pamokslas, me
ditacijos. giesmės.

Pati iškilmingiausioji. 
spalvingiausioji ir įspūdin- ’ 
giausioji Šv. Valandos dalis 
buvo procesija su Šv. Sakra
mentu aplink milžinišką 
aikštę. Procesijai prasidėjus, 
šiaurėje tamsavo juodas de
besis. Daugeliui širdis nera
miai plakė, nes šįmet pava
sarį reta diena, kad nebūtų 
lietaus; visi bijojo, kad ne
užeitų vėl lietus ir nesuga
dintų tokios didingos, spal
vingos ir iškilmingos valan
dos. Bet, lyg ir stebuklas: 
ganytojui su Šv. Sakramen
tu užlipus po baldakimu, 
dangus pradėjo blaivėti: juo
das debesis nuslinko į šiau
rę. Tūkstantiniam berniukų 
chorui “Panis angelicus” ir 
kitas giesmes giedant, jūri
ninkų kariškam benui ir vi
sai miniai pritariant, šim
tams merginų barstant gė
lėmis kelią, kuriuo aukštai 
iškeltas ir stipriai apšvies
tas ark. Stritch rankose laiko 
mas Šv Sakramentas buvo 
vežamas, sulinkusiais keliais 
jaute;si lyg esąs kitame pa
saulyje. Tą valandą rodėsi, 
kad visam pasaulyje, kaip ir 
čia, šioje aikštėje, yra taip 
ramu, taip gera, taip šven
ta; kad ir visame pasaulyje, 
kaip ir čia. šioje aikštėje, 
viešpatauja taika, ramybė 
tarpe valstybių, tarpe žmo
nių įvairių kalbų, įvairios 
rasės ir spalvos; kad kaip ir 
čia, šioje aikštėje, niekur 
nėra nesantaikos, neapykan
tos. keršto, grobimo ir pa
vergimo. Procesijos metu at
giedota litanija.

Procesijoj, tarpe šimtų 
kunigų ir vienuolių, matėsi 
ir TT. Marijonų Vizitatorius 
kun. dr. K. Rėklaitis, MIC. 
kun. I. Albavičius ir kun. 1 
kun. I. Albavičius. kun. I 
Gaučias (dijakonu buvo), Į 
kun. P. Cinikas. M.I.C.. kun. 
Dr. J. Prunskis, kun. P. Lu
košius. kun. A. Miciūnas ir 
kiti.

Didingoji šv. Valanda bai
gės palaiminimu šv. Sakra
mento ir Šv. Vardo Draugi
jos priesaika.

Tai buvo tikrai šventoji! 
valanda. Ramiai, palengva, 
minia skirstėsi iš Soldier

X No veną į šv. Antaną, 
kurią veda kun. A. Mažuk- 
na, MIC., Šv. Antano baž
nyčioje. Cicero, baigsis para 
pijes globėjo šventėj, birže
lio 13 d. Noveną tikintieji 
gausiai lanko ir klausos tu
riningų pamokslų.

X Federaijos Chicago aps 
krities mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, bir
želio 13 d., 8 vai. vakare, 
Aušros Vartų parapijos mo
kykloje. Draugijų ir orga
nizacijų atstovai prašomi 
skaitlingai dalyvauti.

X Prof. K. Pakštas, po 
paskaitų St. Louis. grįžęs 
Chicagon vėl austojo keliom 
dienoms pas vaišingąjį Die
vo Apvaizdos parapijos kle
boną, kun. A. Martinkų.

X Kun. A. Martinkus, Die 
vo Apvaizdos parapijos k’e- 
bonas, savo vardines švęs 
birželio 13 d., o gruodžio 
mėnesį šių metų švęs sidab
rinį kunigystės jubiliejų. 
Sveikiname !

X Genovaitė Klevickaite, 
iš Kenosha, Wis.. birželio 
13 d. dainuos svarbią rolę 
“Santuzza” operoje, Orphs- 
um Teatre, Kenosha, Wis. 
Ji yra ne sykį dainavus dnr.

Genovaitė Klevickait“

“Draugo” koncertuose. Svei 
kinam Genovaitę naujoje ro
lėj.

X Agnės Ustainienė, 1609 
S. Halsted St.. sena Dievo 
Apvaizdos parapijos gyven
toja, šiuo metu randasi Šv. 
Kryžiau? ligoninėj. Serga 
plaučių uždegimu. Guli kam
baryje No. 222.

X Antano Miliausko, vie
no turtingiausių Cicero gy
ventojų. gražiam name pra
eitą sekmadienį Cicero Var
dinių klubas kėlė taures už 
savininko sveikatą jo var
duvių išvakarėse.

X Albina Jonaitienė, vais
tininko Kaz. Jonaičio. Bri- 
ghten Parke, žmona, šiomis 
dienomis išvežė savo moti
ną Agnės į Mayo Brothers 
ligoninę. Rochester. Minn.

X Grace Baltikonis yra 
viena 38 studenčių, kurios 
šįmet baigia šv. Juozapo 
Komercijos mokyklą, esan
čią prie W. 38 ir California 
Avė.

kalno, Iwo Jima Saloje, bus Field kupina švento jausmo x Liet. Vyčių draugovė 
pavaizduota ir bombardavi- ir vilties, kad. po šio baisaus pastarame susirinkime už- 
mas Tokyo iš oro ir Okinawa sukrėtimo, pasaulyje įvyks prašė šv. Mišias už mirusį 

t Salos iš jūrų. J pastovi taika ir ramybė. narį a. a. Povilą Baltutį.
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