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US Patruliai Įėjo i Cagayan Kloni;
Kovos Mindanao Saloje Silpnėja

MANILA, geg. 31.—Ame
rikiečių patruliai šiandien 
keliose vietose Įėjo i Caga
yan klonį, paskutinį svarbų 
japonų laikomą rajoną Phi- 
lippinuose.

Amerikiečių pasirodymas 
tame siauram klony šiauri
nėj daly Luzon, kuris eini 
iki salos šiaurinio kranto, 
buvo padarytas 32-os ir 25- 
os divizijų kariams bevalant 
japonus iš kalnų aplink 
Santa Fe.

Artėjantis lietus ir laikas i 
sukonsolidavimui Santa Fe 
pozicijų veikiausiai atidės 
pradžią kovos su priešo gar 
nizonu.

Mindanao saloje ameri-

kiečiai durtuvais kovėsi su 
japonais sugautais šiaurėje 
nu e Davao, bet trijų savai
čių kautynės aiškiai silpnė
ja.

Gen. MacArthur komuni
katas pranešė apie lėktuvų 
ataką ant aliejaus vo ryklų, 

geležinkelių ir susisiekimų 
Formose j e pirmadieny. Ki
tose atakose 45 Liberator 
lėktuvai puolė pakraščio 
geležinkelį prancūzų Indo 
Kinijoje tarpe Saigon ir 
Phanrang.

Mažd?ug 150 lėktuvų tą 
pačią dieną atakavo Balik- 
papan aliejaus centrą Bor- 
nejoje.

i

CHICAGA IŠKILMINGAI PRIĖMĖ GENEROLĄ CLARK

i i 
Į

Gen. Mark W. Clark. alijantų komandierius Italijoje, važiuoja pirmam automobily 
parade iš aerodromo į vidurmįestį, kur jis ir 50 kitų užjūrio veteranų buve džiaugs
mingai priimti Mirusiųjų Atminimo Dienos ceremonijose. Šalia generolo sėdi Majoras 
Edward J. Kelly (Acme-Draugas telephoto)

Prancūzai Turėjo Klausyti Atsakymo; 
Amerika Pasiuntė Notą Prancūzams
LONDONAS, geg. 31.—Prancūzas komandierius Siri

joje, negalėdamas nieko kito daryti, įsakė savo kariams 
sustoti kariavus su sirijiečiais ir grįžti į savo barakus. 
Nežinia ką dabar darys įpykę sirijiečiaL

LONDONAS, geg. 31.—Raportai iš Paryžiaus sakė Gen. 
De Gaulle yra labai užsirūstinęs, kadangi Anglijos įsaky
mas buvo pažeminimas Prancūzijos prestižo.

Kiniečiai Atsiima Daugiau Miestų, 
Artinasi Prie Buvusios US Bazės

CHUNGKING, geg. 31.— 
Kiniečių raportai iš kovos 
fronto sako kiniečiai kariai 
atsiėmė Ishan miestą prie 
Kwangsi-Kweicaow geležin
kelio, 43 mylias vakaruose 
nuo Liuchosv. kur pirmiau 
buvo svarbi Amerikos avi
acijos bazė.

Kitas
žygiuodamas 
pagal plentą 
as, dasivarė

nuo Liuchovv.

kiniečių dalinys, 
šiaurrytuosna 

iš Indo Kinij- 
iki 55 mylių

Raportai sake kiniečiai iš 
pietvakarių praėjo pro Pin- 
gyang, 60 mylių virš užim
to Nanning ir paniekė japo
nų pozicijas prie Chienki- 
ang. Kitas kiniečių dalinys 
atakuoja Pinyang.

Kitoj vietoj kiniečiai stovi 
60 mylių pietvakariuose nuo 
Nanning ir 145 mylias nuo 
Chienkiang.

Japanų Balione Bomba Suvirš Milijonas US 
Vakaruose Užmušė 6
WASHINGTON. geg. 31.

—Karo Pasekr. Patterson 
pranešė, kad motina ir penki 
vaikai žuvo, kuomet vaikutis 

t žaidė su nesprogusią bomba 
nukritusia iš japonų atsiųs
to popierinio baliono.

Redaktorius Užstoja Baltijos Kraštus; 
Rusai Priešingi Sekretoriaus Rinkimui

M. KIŽYTĖS TELEGRAMA

Soong Yra Naujasis 
i Kinijos Premjeras 

CHUNGKING re . 31.— f
Chiang Kai-Shek atsistaty
dino iš premj^’~ vielos ir 
pavedė tas pareigas T. V. 
Sc -ng’ui. Chiang pasilieka 
Kinijos prezidentu ir vals
tybės galva bei Kinijos 
rinių jėgų viršininku, ir 
lės dabar koncentruotis 
militarinių reikalų.

Kareivių Nukentėjo
VVASHINGTON, geg. 31. 

—Amerikos karo nuostoliai 
antram pasauliniam kare jau 
perviršijo milijono skaičių.

> X <

Armija neteko 890,019 vyrų 
ir laivynas 112,868. arba iš 
viso 1.002.887.

Skaitlinės paskirstomos se 
kenčiai: armijos — 183.563 
žuvo, 553.088 sužeisti, 100,- 
622 nelaisvėje, 52,748 dingę. 
Laivyno — 43,534 žuvo. 54.- 
380 sužeisti, 10,709 dingę 
4,245 nelaisvėje.

i

Italai ir Jugoslavai 
Susirėmė Fiume Uoste
LONDONAS, geg. 31. — 

Paryžiaus radijo perdavė 
nepatvirtintą pranešimą, ku 
ris sakė keli susirėmimai 
įyvo tarpe italų partizanų 
ir jugoslavų karių Fiume 
uoste prie Adrijos.

I

LONDONAS, geg. 31.—Min. Pirm. Churchill šiandien 
atsišaukė j Gen, De Gaulle atšaukti prancūzus karius Si
rijoje atgal į barakus. Anglija. įsakė savo ginkluotoms 
jėgoms rytuose padaryti intervenciją kare tarpe prancū
zų ir sirijiečių, kad išvengti toliAiesnio kraujo praliejimo.

De Gaulle sušaukė savo ministrų posėdį tuoj po to. kaip 
gavo Churchillo reikalavimą.

Raportai iš Paryžiaus sakė Prancūzijos vyriausybė bu
vusi nustebinta Londono pareiškimu.

Kautynės, kuriose daugiau negu 300 asmenų žuvo, tę
siasi Damaske, ir du dideli gaisrai dega tame mieste.

Anglija ir Prancūzija prižadėjo Levanto valstybėms 
nepriklausomybę kaip tik britų ir prancūzų jėgos panai
kintų Vichy kontrolę tuose kraštuose. Britų jėgos yra Si
rijoje nuo 1941 metų, kuomet britai ir laisvi prancūzai 
išmušė nacių kontrolę.

Anglijos žygis buvo pro-, 
neštas parlamente užs. sek
retoriaus Edeno, po trečio 
nepaprasto Anglijos kabi
neto posėdžio 
bėgyje.

Britų nota 
“Kautynėms
tvarką atsteigus būsime pa
siruošę užvesti trijų pusių 
pasitarimus čia Londone."

Eden pareiškė, kad 
nieko nedarėme ilęi 
bendroji atsakomybė 
darė tokia rimta, kad
j ome veikti arba stovėti ir 
žiūrėti į išsivysiančią pa
dėtį, kuri būtų padariusi 
mums visiems gėdą."

Eden kalbėjo po to, kaip 
aukštas prancūzas Paryžiu
je pareiškė, kad tiesioginis 
susikūlimas tarpe Prancūzi
jos ir Anglijos yra galimas, 
ir Sirijos mini°tras Pary
žiuje pabrėžė, kad vien tik
išlaukinė intervencija tegali sižadėjo padaryti tai šešis 
krizę baigti. mėnesius po karo pabaigos.

24 valandų

toliau sakė 
užsibaigus ir

ir

KAPO RIUIFFFNIAI
ka-
ga- 
ant

° \N FP Ą ’NTCTSCO. gen- 
31.—San Francisco konfe
rencija Mirusiuju Atminine" 
Dienoje sunkiai dirbo pa
ruošimui čarterio. Amerikos 
vėliava plevėsavo pusiau- 
stiebiu iki pietų. Nuo pietų 
buvo iškelta kartu su kito
mis 48 tautų vėliavomis.

Pirmasis vieša? komisijos 
susirinkimas iššaukė intere-' 
są. kuomet Rusija nedavė 
balsuoti dėl būdų išrinkimui 
generalinio sekretoriaus.

Pasimatyme su Nevv Lea- PadiPa, taikydamas į Fran
•der redaktorium Leon Ben- co Ispaniją, pasiūlys nata 
ne n užklausiau apie jo in
teresą Baltijos valstybėse, kurią tautą, kuri gavo para 
Bennen sakė 
interesuojasi 
tais, kadangi 
Lietuvoje, ir
jis sekmadieny kalbės 
no pramonės susirinkimą 
apie mažųjų tautų teises 
ypatingai kiek liečia Balti
jos valstybes. Bennen taipgi 
gyrė A.L. Tarybos darbavi- 
mąsi už Lietuvos nepriklau
somybę.

San Francisco laikrašty
pacituota Amerikos karinin Va daugiau kopijų Tarybos jie atsiliepė šaudymu iš kai- kelias linijas, 
ko pasakojimas apie sunku- memorandumo. kosvydžių.

- us gražinant Europos - iš
keltus žmones, -^-Stingai, 
kad bęveik visi 'enkai. lie
tuviai ir latviai atsisako 
grįžti į rusų okupuotą zoną.

Amerikos komitetas lais
vai Ispanijai lsike priėmimą 
nagerbimui Ispanijos Išlais
vinimo Komiteto, kuris yra 
sudarytas iš penkių politi
nių partijų ir yra remiamas 
ispanų darbininkų unijų 
Prancūzijoje, Šiaurės Afri
koje ir Ispanijoje. Meksikos

iI

Indėnai Tebespaudžia 
Japonu Jėgas Burmoje

CALCJTTA, geg. 31. — 
Devynioliktos indėnų divizi
jos kariai, verždamiesi pir
myn prieš japonų likučius, 
užėmė smarkiai ginamą kal
ną.

— Gen. De Gaulle sakė 
bendri rinkimai Prancūzijo
je neišvengiami šiais me
tais.

— Lebane kol kas tyku. 
Paryžiaus radijo sakė kovos 
Sirijoje sustojo.

—Karo kriminalistų tei
simas gali greit prasidėti. 
Iki šiol nematoma teisti 2,- 
657 kriminalistus.

—Tokyo sakė nauji sau- ■ 
žudžiai laivyno daliniai pa
siruošę atakuoti amerikie
čius.

J

Schuschnigg Malėsi
Sū Šventuoju Tėvu

VATIKANAS, geg. 31. — 
Popiežius Pijus XII šiandien 
matėsi su Kurt Schuschnigg, 
buvusiu Austrijos ministru 
pirmininku nesenai paliuo- 
suotų iš nacių koncentraci
jos stovyklos, privačioje 
diencijoje.

au

Taft Siūlo Baigti
Kari Prieš Japonus

GETTYSBURG. Pa., geg.
31.—Šen. Robert A. Taft 
(Rep., O.) savo kalboje Mi
rusių Atminimo dienoje sa
kė J.A.
“baigti karą prieš Japoniją 
ginklu
kuomet bus tikra, jog prie
šas nebegalės ateity rodyti 
agresyviškumo.

Valstybės turėtų

rimą nepriimti i norius bv

jis visuomet mos iš Ašies. 
Ba'tijos 
jo tėvai 
pranešė.

kraš- 
gimė 
kač 

i ki-

Sugavo Tūkstančius Japonų Prie Shuri
GUAM. geg. 31. — Dešim- Septintos divizijos da’i- 

tos armijos daliniai uždaro niai, žygiuodami pagal pie- 
dvi atskiras žnyples aplink 
gal kelis tūkstančius japonų 
netoli užimto Shuri miesto 
pietinėj Okinawoj. Jėgų suė
jimas sugaus visas priešo jė
gas Shuri srity.

Didžiuma 25,000 iki 30,000 
Okinawoje likusių japonų įs
teigė naujas pozicijas kalnuo
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T Amerikos komitetą Is
panijos reikalam? įein? 22 
žymūs amerikiečiai, jų tar
ne Herbert Swope. Matthew 
Woll, Prof. Sidney Hook.! 
Rev. John Holmes ir kiti..

} cvigv iiaujuo ju.w ********* v

Komitetas išleido ;domų pa-. ge pjetUoSe nuo Kokuba upės 
reiškimą apie tikybos lais- įjonįo
vę- Psichologinio karo eksper-

Dėl daugybės prašymų tai per garsiakalbius atsišau 
San Franciscoje atspausdin kė į japonus pasiduoti, bet

tinį salos krantą, pasiekė 
punktą pusketvirtos my
lios pietuose nuo Yonabaru 
uosto ir mato pietinį Okina- 
wa krantą dviejų mylių at
stume.

Patruliai pasistūmėjo 
antros mylios toliau į 
tus ir grįžo su raportu, 
užtiko 
ugnį.

Tokyo radijo sakė pieti
nės Okinawos frontas iš 
vienos linijos “susiskaldę į 

” jr pareiškė 
jog padėtis esanti “rimta.”

pus 
pie- 
kod 

tik lengvą priešo

arba aerybomis,

US Lakūnai Apleido
Pietrytine Azijį

CALCUTTA. geg. 31. — 
Visi Amerikos aviacijos da- 

j liniai buvo ištraukti iš ryti
nės aviacijos komandos piet 
rytinėj Azijoj.

KALENDORIUS
Birželio 1 d.: Šv. Kaprasi- 

jus; senovės: Daugotas ir 
Galinda.

Birželio 2 d.: Šv. Marceli 
nas; senovės: Ąžuolas ir 
Auksuolė.

Savo pareiškime, Sirijos 
ministras. Adnan Bey Atas- 
ai, sakė Sirijos nusistatymas 
yra, kad Prancūzijos karių 
buvimą-" Sirijoje yra nerei
kalinga? strateginiems tiks
lams. kadangi Sirija yra to
li nuo Japonijos karo, o ka
ras prieš Vokietiją jau baig 
tas. Pasak jo, vienintelis 
reikalo išrišimas gludi iš
traukime visų prancūzų ka
rių iš Sirijos.

k

i

‘‘mes 
mūsų 
pa si
lūre-

I

Edenas sakė kautynės 
p'ečiasi už Damasko ribų, ir 
Anglijos ir Amerikos pilie
čiai jau evakuoti iš to mies
to. Po to, jis sakė, Damas
ko centras buvo smarkiai 
apšaudytas.

Irano kabinetas vakar pa
siuntė notas Washingtonui, 
Londonui ir Maskvai ryšium 
su ištraukimu alijantų ar
mijų iš Irano. Alijantai pa-

U. S. Nota Priminė Sirijos Nepriklausomybę
VVASHINGTON, geg. 31. — J. A. Valstybės pasiuntė 

Prancūzijai notą, kurioje prancūzai raginami apgalvoti 
savo nusistatymą Sirijos ir Lebano link, kad palengvinti 
susidariusio ginčo išrišimą.

Valstybės Pasekr. Joseph C. Grew sakė Ambasadorius 
Jefferson Caffery pirmadieny įteikė tą notą Prancūzijos 
laikinąja! vyriausybei, bet kolkas atsakymas negautas. 
Grew sakė Prez. Trumo n užgyrė britų intenciją imtis to
kių žygių, kokie būsią reikalingi išvengimui tolimesnių 
kautynių.

Notoje nurodoma, kad prancūzui delegatui Levanto val
stybėms įteikiant Širijos ir Lebano vyriausybėms pasiū
lymus, kurie jei priimti būtų davę Prancūzijai specialę 
poziciją tuose kroštuose, Prancūzijos karS laivas iškėlė 

Į daugiau kariuomenės Beirute.
Taipgi pabrėžta, kad Prancūzija ir Amerika pripažįsta 

Siriją ir Lebaną kaipo nepriklausomas valstybeg ir Jung
tinių Tautų norius.

Nota toliau sakė svarbu, tuo metu, kuomet San Fran
ciscoje organizuojama tarptautinė apsaugos organizacija, 
kod visos tautos susilaikytų nuo tokių veiksmų, kurie ga-

ORAS Ii duoti suprasti—nežiūrint kaip nepagrįstai—kad narys
Apsiniaukus *ir šilčiau. Ry- tos būsimos organizacijos seka kryptį nutolusią nuo dva- 

te gali būti lietaus. sios ir principų, kuriuos saugoti ta organizacija sudaroma.
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Jo kapas prie girių 
eilėj tų didvyrių 

ką mirtį pažino 
taip sunkiai kovojant 
už laisvę kiekvieno.

Ieškojo jis laimės 
dėl ašarų žemės, 
ant kruvino lauko — 
svetur ne gimtinėj — 
jam kryžius užaugo.

Jis būtų sugrįžęs...
Su vasaros saule 
pas savo motulę 
jis būtų sugrįžęs, 
nebūtų palūžęs.

MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
VIRTUVĖ *** IR

X

MADOS

Marija Aukštaitė

Išvogtas altorius
(Tęsinys)

Kada Myrną klajojo tuš
čiomis gelsvų lapų pribiru
siomis alėjomis, o Patricijus 
lūkuriavo Demontigny gat
vėj — iš tamsaus skersgat
vio pasirodė kuprotas šešė
lis, jis artėjo prie laukiančio 
Patricijaus. Gatvės lempos 
šviesa mirguliuodama paro
dė visą Demoražo esybę: Jis 
buvo žemo ūgio su kiek kup
rotais pečiais. Rankos ilgos, 
o jų letenos priminė orangu
tango apžėlusias lopas, ku
rios kabojo žemiau kelių ir 
netaktingai tabalavo retus 
žingsnius pamėgdžiodamos.

' Barzda su išsikišusiais žan
dikauliais rietė į viršų bež
džioniško pavidalo galvą, o 
joje žėrėjo pabaisa dvi žals
vos baisios akys. Aro nosis, 
galu beveik atsirėmus į vir
šutinę lūpą, siūlė cirko klau- 
ną Demoražo buvo baisus ir 
įtartinai slaptingas. Patrici
jų jis nesveikino, tik ilgos 
rankos mostu parodė paskui 
sekti — jie ėjo Lamartie par 
ko link.

* « %

Tamsūs šešėliai nugulę 
ant klevų. Mirštą lapai braš
ka po Myrnos kojų — ji lau
kia Patricijaus. Gal jis ateis 
kaip visuomet į sutartą vie
tą ties gėlynu? Tuomet jie 
abu žavėsis mirusios lelijos 
stiebais, filosofuos, iš ko mi
to lelijos keras?.. Kam puoš
nūs žėrėjo rausvi žiedai taip 
ilgai šypsodamiesi į saulę ir, 
viliojo Patricijaus ranką nu
skinti Myrnai 
žiedą panašų į 
ir viliojantį!

Myrnos akys
juodą tinklelį po tuščius sta- 
garuotus kliombus — nei žie 
dų, nei Patricijaus. Nieks jai 
nesiūlo baltos nei rausvos le
lijos. tulpės, net kiečio arba 
palūžusio dryžučio. Tik kiek
vienas praeivis permeta ją a- 
kimis. Laukia jos rūbo su
šlamėjimo artyn, jos lūpų 
garso viliasi... Juk šiuo lai
ku dora moteris neklajos nu-

nepaprastai pasižymėjo slau 
gydama ir globodama su
žeistuosius.

Ta proga pažymėtina, kad 
leitenante Ona Bernotaitė y- 
ra iš Pittston, Pa., apylin
kių ir priklauso prie Lietu
vių R. K. Susivienymo A- 
merikoj. Taip pat ir jos mo
tina yra šios mūsų 
zacijos narė. Tad, ji 
moninga lietuvaitė, 
mes didžiuojamės.

morkų, pusę puoduko pieno, 
druskos, pipirų ir sviesto.

Pamerk 2 puodukus žir
nių per naktį. Ant rytojaus 
virink 2 valandas (vertė
tų būti suvirš 3 puodukai, 
kuomet išvirs). Supiaustyk 
morkas į mažus šmotelius 
ir virink pasūdintame van
denyje pusę valandos. Nu
sunk žirnius ir sugrūsk. Pri
dėk druskos ir pipirų pa
gal skonį ir truputį sviesto. 
Pridėk nusunktas morkas ir 
pusę puoduko pieno. Gerai 
sumaišyk, leisk pastovėti 
truputį pečiuje ir padėk ant 
stalo.

Pasižymėjusi lietuvaitė
LEIT. ONA BERNOTAITĖ 

IR VĖL PACIFIKEgrūbusių parkų takais — į- 
tarinėja Myrną praeiviai. Ir 
pačiai Myrnai ne kažin kas... 
Ji savo jaukiame kambarėly 
seniai būtų rymojus prie kau 
kuolės. prie atvožtos knygos, 
prie šio pu jos pažastimi jau
čiamo žmoglkaulio. Ji susi
supo apsiaustą, mintyse nu- 
tyso liūdesys... Juk štai ir 
tas dryžiaspalvis fontanas... 
Kiek jame išskaitė Patrici
jaus akys figūrų... Ir dar 
taip,neseniai jis kalbėjo:

— Myrną, žiūrėk... tai tu 
ten kyli kaip tyra dvasia 

.baltais vandenų lašais apsi
supus... Myrną mano... žiū
rėk, ten karklynai... Grįžkim 
į kūdikystę, ten nubėkim... 
Aš tau išsuksiu dūdelę Sera
finų arfos skambesio...

Žiūri Myrną į išrakintus 
fontano šaltinius... Nė van
dens trykšlių. nė spalvų, nė 
Patricijaus, nė Serafinų ar
fos. Smuikuoja vėjai gryno
mis klevų šakomis... O ten. 
pro medžių viršūnes, kyšo 
tamsus katedros bokšto silu
etas. O, jis tiek daug kalba 
Myrnai apie Patricijų... Kai 
vieną naktį jai teko grįžti 
iš tetos šermenų, ji netikėtai 
rado Patricijų klūpantį prie 
mėnulio apšviestos katedros 
durų. O dabar?., ir pati jo 
motinėlė sako: “Patricijus 
bažnyčios nelanko...” Na. kad 
ir taip. Jam viską Myrnos 
meilė pajėgia atleisti... Gal 
ji vėl jį prisikalbės per kri- 
zantemos lapelį ieškoti Die
vybės... Bet seniai pražydo 
krizantemos Myrnos salione 
didžiuliais bunduliais žiedų, 
bet Patricijus nelanko jos.

Kai panašios mintys pynė 
si Myrnos sąmonėje, pro ją 
praėjo keistas Demoražo. Ki
tos alėjos iškyšuliu, ji pama
tė einantį Patricijų. Gale La
martie parko. Patricijus su 
Demoražu susitiko, keistai 
apsižvalgė ir pasuko kated
ros link.

fI

stambiausią 
širdį gražų

bėgiojo pro

Suzmner Dress to
Aid Bond Sales!

Summcr dresses likę this chcckcd 
tton, with briefest of sleeves. 
awstring neck and slim skirt can 

made by any voman. You will 
amazcd at how incipcnsivc these 

ttering costumes can be. Ture 
tir savings into War Bonds. Suit- 
le patterns at Iocal stores.

i/. S. Trta.xry
. ——---------------t ■»- ------- ———•

Stripes catch the eve. when the; 
irę handled in a clever manner. Sof* 
ss a breeze is this gray and whit< 
iress with stripes forming a desigr 
in the pockets. Patterns arailahk 
st your Iocal stores. Savings bj 
sewing will help win the war, wher 
invested in an extra War Bond.

L’. S. Treasury Dcpartmen\

— Patricijau!.. — Jos bal-f 
sas kimus ir išgąstingas už
kliuvo už namų kerčių, susi
raitė ir dingo. VienoK ji su
sivokė, kad reikia sekti Pa
tricijų. Ji net užmiršo iškri
tusias knygas su žmogikau- 
liu. Jos siela tik sekė vieną 
Patricijų įsiraizgusį į blogos 
draugijos erškėčius. Ji viską 
dabar atiduotų jo sielos 
laisvinimui.

(Daugiau dus)

iš'

t

i

—X—

Parapijos veikėja
Serga Ona Bakutienė. Ji 

gydosi namie, 1737 South 
Union avė. Malonėkite ligonę 
aplankyti.

į

Myrną apsupo kažkoks 
keistas baisus nujautimas. Ji 

i paskubino žingsnius ir sekė 
Patricijų. Ilgai tamsiomis 
gatvėmis vingiavęs žings
nius, Demoražas pasuko kaž
kokiu skersgatviu vedančiu 
į potamsius. Čia vieno api- 
rusio namo durys prarijo Pa
tricijų ir Demoraža. Nebuvo 
ko laukti Myrnai. Ji nusime
tus juodą tinklelį nuo veido, 
buvo pasiruošus palikti pur
viną užkampį. Tik Patricijui 
meilė, jo sielos raizginiai, 
kažkaip^prikalė Myrną prie 
apsilupusios mūro sienos — 
ji lūkuriavo sužad etinio 
žingsnių Po valandėlės, pro 
purvais apskretusias duris, 
išsivėlė keletas siluetų skur
džiai apsirėdžiusių — tarp jų 
buvo ir Patricijus. Myrną vi- 

įsu kūnu sudrebėjo Kažkas 
gerklėje užsikirto, knygos su 
žmogikauliu iškrito iš jos 
rankų, ji pasviro prie sienos, 
akys nusekė Patricijų. Tik 
už valandėlės jos lūpos išlei
do garsą:

Pra ėjusio sekmadienio 
Hearst laikraščių priedas 
“ Pictorial Review’ pasie
kiąs keletą dešimtį milionų 
skaitytojų, savo pirmame 
pus apyje turėjo įdėjęs žy
miosios lietuvaitės leitenan- 
tės Onos Bernotaitės (Ber- 
natitus) atvaizdą, kuris už
ėmė visą puslapį. Po atvaiz
du padėtas toks parašas:

■
44

organi- 
yra su

kuria
I

MŪSŲ VIRTUVĖ

Nuo minų, kanuolių — 
šio karo narsuolių — 
krūtinės atvertos, 
nulaužytos kojos 
ir galvos praskeltos.

Jei tėviškė tavo 
dar laisvės negavo, 
neliūski tautieti, 
padės tau herojai 
tą laisvę laimėti.

Herojiškos dvasios 
galingos ir narsios;
teisingas pasaulis 
joms rūmus pastatė, 
kur dangiškos saulės.

Nuo saulių gražiųjų 
tos dvasios narsiųjų 
skins žiedus šviesumo, 
pins tautai vainiką 
nebūto tvirtumo.

Tvirtybėj augs laimė 
išlaisvinti žemę — 
ant laisvės uždėtą 
į dulkes sutrinti 
tą akmenį kietą.

Baisenybėmis pripildytų žirniai ir morkos 
mėnesių Filipinuose vetera
nė, kuomet Manila ir Corre- 
gidor pateko žiauriems ja
ponams, narsi leitenante 
Anna Bernatitus niekuomet 
nesustojo tarnauti savo kraš 
tui su nesavimeilišku atsi- i

1 davimu. Dabar ji yra pavo
jingose pareigose Pacifike 
ligoninės laive karo zonoj. 
Ji turi pirmąjį ‘‘Legion of 
Merit” duotą Prezidento į- 
sakymu laivyno slaugių kor-- 
pasams.”

Ona Bernotaitė daug ken
tė Maniloj ir Corregidor. Iš 
ten bėgant nuo žiaurių ja
ponų povandeniniu laivu, ji

3 puodukai suskaldytų žir
nių (split peas), 3 puodukai

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080.
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.

I

Tel. YAiids 4641

I. R I M D Z U S
PHYSIO - THERAPY

19 Meri? Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 Iki 8 vai. vakare, 
fteitadieniaia via* diena.

Ofiso TeL .... VTRgini* 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 M 8:00
Trečiad. ir Sekm. tik susitarta*.

l

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos) 

Oftea Telefonas: YARds 6554 
Jei neatsiliepia Saukite— 
Ras. TeL: MIDw>y *880 

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 Ori 4 
▼bL popiet tr nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 Iki 12 vaL dien*

Eglės

f

4192 Archer Avė.
JUSTOJ MACKIEWICH, Pren. and Mgr.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. 8. GOVERNMENT 8UPEEVISION

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMI8INO

Dr. G. S ERNE R
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

SS metu patyrimą*
TeL Yards 1329
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtovt 
2401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 8 M I 

Nedėlioj pafal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

te Penktadieniais
TaL: 10-12 ryte, 2^, 7-9 P. M.

H47 S. Halsted St., Chicage 
Pirmadieniais, Trečia dieniais

ir Šeštadieniais

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRU'’" 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Ros. TeL BEPuhlic MM
Jeigu neatsiliepia —

Sauk KEDzie 2868 
VALANDOS:

Kasdien nuo. 1-1 vai. popiet 
Ir nuo 6 Iki 9 vai. vakare.

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamiu 
Irias. (Jablonskį*)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

I

STANDARD 
FEDERAL 

(SAVINGS 
» AND
- LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO

Virginia 1141

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieną, porą, akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuri* regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

KT~ m Tomai PArraftto
,rrl m » ffl

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.1

OFTOtCDTRZVTAI
1801 Bo, Ashland Avenua

11-tM
Telefonam CAJTAIi •$•$, CMaam*.

OFISO VALANDOS;
RmmmjiV kasi Ajm r ak 

Trečiad. »:»• a m. Iki 1 p. m.
Šeštad »:»» a. m. Iki 7 p. m.

DR. STRIKOL’IS
HY8KXAM AX» 8URG
Mtf 8a. flrthMi Aveuod

OVnO VALANDOS:

Seredomis ir Subatos 
— tik pagal sutarti.
YARds 4787 
PROspect 183*

Nedėliomis, 
vakarais

Office TeL
Namą TeL

įI
I

ZbL YARds 2246

DR. C VEZBJS
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

TaL: sno • raL ryto M 8 v«L rak. 
TreSatfienį sotartį.

Ofiso TeL VIRghda 0036 
Rmldendjoo TeL: BEVeriy 8344

DR. L DUNDULIS

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS

j

Pirkite 
Karo Bonų

Šios Paskolos Yra Daromos — 
Staty bai. Remontai imu). Refinansavimui — 
ANT I.i:\tivv MfcNESIMę IŠMOK f’Jl.M Ų! 
Pasinaudokite Žemoms Nuošimčių Kainoms. 

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAI PYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai gloitojaml ir ligi $5.000.00 ap
drausti per Federal Savings and Ix>an ln- 
suranee Corporation.. Jūsų pinigai bus grei
tai išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IK ŽY.MJALS1A LIETUVIU 
FINANSINE ĮSTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

£

C'

KEISTUTO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office Tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA IB CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS: 

Trečiad, ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 

I ~

TsL CANal 6122

DR. BIEŽIS 
gydytojas m chirurgas 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet h 7—8 ▼. v. 
MetanadL, Treflad. ir Mtadiento 

vakarais ofisas uidarytaa.
REZIDENCIJA

3241 Wert 66th Place

DR. P? FzALATORI?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
MM S. Arteaiaa Ava.

BALANDOS: H ▼. ryte iki Sp.p,
6 Qd 9 raL vakare.

I

rt>41xU«ate tr I«*a41«alo Takasslr 
oriau m atdarytas.

IAukok savo kraują salei* 
tiems kariams per A Bau I 
donąjj Kryfią.

Nieks negali mus paže
minti, iiskyriua mus pačius. į

r«L YABde 81M

DR. V. A. 51MKUS
•YUYTOIAS I* CHIRURGAS 

Dt AKINTUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.
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sprogdina kanuoles Baigusiems mokslą

X "DRAUGO” 
gjg DARBŲ SKYRIUS

VYRAI TR MOTERYS

r

^DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 94S8-9489

DARBININKŲ REIKIA 
VYRŲ KRAUČIŲ SAPOJ

Iš Aušros choro 
veiklos

HELP WANTED — VYRAI

APSIULĖTOJŲ 
OFF PRESSERS 
FINISHERS IR 

RANKOVIŲ APSIULETOJŲ

Dalinio Laiko Darbai M A R V E R C O.

VYRAMS
509 S. Franklin St.

6-tam Aukšte

IR MOTERIMS
5:30 IKI 10:30 VAK.

Prie

SVARBUS KARO
DARBAI

REIKIA MOTERŲ 
pataisymų ir perdirbimų 

cleaning įstaigoj 
Atsišaukit tuojau 

COLUMBIA CLEANERS 
1129 W. 14th St. 
Tel.—CANaI 1922

dry

• pasiryžimo ir energijos. Tuo 
■ kart daug nuveiks savo tau
tos garbei.

Gegužės 12 d. Aušros cho
ras buvo pakviestas i St. 
Jcseph ligoninę dainuoti. Po 
programos ligoninės admi
nistracija ir ligoniai prašė 
dažniau aplankyti juos 
savo dainomis.

Koresp. A. Augutis

dabar karo

Lengvas Radio Assembly
Malonios Aplinkybės

Gera Mokestis
Atsišaukit Tuojau

NAKTIMIS DŽENITORKA

Klauskit Mrs. Gandy

M 0 TI 0 G R A P H

120 N. Green St.
(Arti Halsted ir Lake Sts.)

ARTI BUŠŲ, "L” IR GATVĖKARIŲ

TOOL IR DIE
MAKERS

Pastovūs Darbai
Gera Mokestis

Malonios Darbo
Sąlygos

Tel.—CALumet 2100
SVARBIAI PRAMONEI REIKIA
Jaučių Skerdė in ir T.us'srers ir 

Abelnų Panrastų Darbininkų.
Pastovus darbai, ankščiausia 
mokestis. Laikas ir pusė virš 40 
vai. Matykit Mr. J. M. Nelson.

ILLINOIS PACKING CO. 
911 W. 37th Place

RAKANDU FINISHERS
Finishers patyrusiu prie apdažymo 
rakandu. Pastovus darbas. — GT.AB- 
MAN RROS., 1501 S. Peoria St.

PTTTKI PROGA 
EN-SERVICE VYRAMS 

Išmokti spaudos amatą ir užtik
rinti sau gerą ateiti. Patyrimo 
nereikia. 40 vai. darbo savaitė. 
Laikas ir pusė virš 40 valandų. 

american i.abel co. 
2435 N. Sheffield Avė.

FOR SALE — RE AE ĖST ATE:

H A R V E Y
5 KAMBARIŲ COTTAGE

Utility kambarvs. karšto vandens 
šiluma, garadžius. Arti Katalikų 
bažnyčios ir mokvklos. Arti busų 
linijos su geru susisiekimu Illinois 
Centrai.

ĮNFJ5TT — S 1.300

PTT.NA KAINA — 83.300

PETTIJOHN
Tel.—BLUE ISLAND 137

PARSIDUODA — 5 kambariu miim 
bnnjralow. 2 karam garatlžius, Vene- 
tian biinds. aTMlcngtl porėtai, moder
niška maudyklė, karšto oro šiluma. 
>itokeris, canvas sienos. Atsišaukite— 
4339 S. ARTESIAN AVĖ.. Telcphone 
I.AFayette 2643.

PARDAVIMUI

KAM REIKIA LENTŲ?
Gera profta kam reikia trerų vartoti) 
lentų arba kitokio materijolo. Tinka 
vi«oklam pataisymui arba tvoroms. 
Materijolas taip kaip naujas. Parsi
duoda tik po 2’A centų už kctvirtai- 
nlą pėdą. Atsišaukit vakarais arba 
Sekmadieniais iki pietų. A. JONIKAS. 
9843 S. Campbell Avė., Telephon 
PROspect 4649.

Platink “Draugą”.

MODERNIŠKAM STOCKYARDS 
OFISAN

S25.00 Į SAVAITĘ
5 NAKTYS I SAV. 

“L” IKI DURŲ
PAŠAUKIT OFISO VEDEJĄ

TEL.—YARDS 0240
Atsišaukit asmeniškai

LIBBY McNEILL & LIBBY
Packers ir Exchange Avė.

i 
i

i

Dženi+orkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

VAL.: 5:30 vak. iki 12 vid.

Toronto. — Gegužės 19 d. 
Ukrainų salėj įvyko Aušros 
choro koncertas. Kaip oer 
septynis metus, nuo susitvė- 
rimo, Aušros choras gana 
sėkmingus turėjo parengi
mus, taip ir šį kartą atsi- 

’ lankiusi publika neapsivy’.ė, 
bet pageidavo, kad chorts 
daugiau ruoštų tokių kon
certų.

Kaip žinom,
laikas ir ne tokios lengvos 
aplinkybės bile ką įvykdyti. 
Bet visgi yra pasiryžusių 
dirbti choro naudai. To dar
bo daugiausiai tenka choro 
vedėjui P. Motėj ūnui ir U- 
žumeckienei, kuri kiekvie
nam parengime daugiausiai 
savo solo linksmina lanky
tojus. Dabar jau ir su savo 
jauna dukrele Alina, kuri 
puikiai skambina piano šia n 
koncertui. Taipgi Batkienė, 
kaip visuomet, taip ir šį 
kartą su Užumeckiene pui
kiai padainavo duetu.

IS PHILA., PA
STETTINIUS PADĖKA

gėlės
Jauna graži “Graduantė” turi 

savo nuomonę kas link kokias 
gėles ji tikisi gauti mokyklos bai
gimo dienoje. Ji nori korsadžių. 
Korsadžiai parsiduoda dvigubai 
daugiau negu tradiciniai baigtu
vių mokslo dieną. Bukietai, anot 
pareiškimo Chicagos gėlininkų, 
kurie jau gauna užsakymus dėl 
parapijinių mokyklų mokslo baig
tuvių ceremonijų kurios įvyks ki
tą savaitę.

1 Jie nori korsadžių toki kokį jos 
sesuo turėjo Velykų dienoje—ar 
jaunesnio tipo korsadžių kaip ma
mytės, kuris buvo užsakytas Ka
reivio užsieniuose Motinu Dienai. 
Mėgiamiausios rūšies gėlių korsa- 
džiams galima gauti šįmet—car- 
nations, gardenias, rožių, <____

sr—..............
peas ir dėl jaunos aukštesnio mok
slo Birželio orkidų.

Sis Įvykis ištikrųjų reikalauja 
gėlių. Gėlės padarys jai didžiausį 
įspūdį šio įvykio atsiminime me
tų bėgyje. Gėles tinkama siųsti 
tiesiog Į namus ar i ten kur įvyks 
mokslo baigtuvių ceremonijos.

(Skelb.)

Jau Atleido 5,791
Iš Valdišku Darbu

WASHINGTON, geg. 31. 
—Atstovų rūmų civilės tar
nybos komiteto pirm. Rams- 
peck (Dem.,. Ga.) pranešė, 
kad 5,791 valdžios samdiniai 
buvo atleisti balandžio mė- 

svv^t nesY-

i

SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE 
KREIPKITĖS PAS MUS!

Karo Pramonė
★ ★

Dining Room
Pagelbininkių 

taipgi reikia 

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
EMPLOYMENT OFISAS 

MOTERIMS 
Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST,

SIUVIMO MASINU OPERATORIŲ. 
Patyrusių prie matracų. Pastovūs 
darbai. COLUMBIA BEDDING CO., 
1750 N. Wolcott Avė.. Tel. BRUns- 
wick 6500.

Iš jaunųjų mergaičių Ed- 
na Vaškelytė solo žavėjo 
klausytojus, kurie jai nesi
gailėjo aplodismentų. Taipo
gi jauna Vanda Jarašiūnai
tė, rodos, dar pirmą kartą 
dainavo solo, bet gana su
žavėjo klausytojus- Ilgas, 
triukšmingas plojimas buvo, 
kad daugiau pasirodytų.

Čia suminėjau tik tuos, 
kurie šį kartą dainavo atski
rais balsais. Bet turime to
kių, kurie kaip dainomis ar 
kitu kuo praeityje ir dabar 
daug deda pastangų choro 
išlaikymui, kaip Jokubynai, 
Derveniai ir kiti. Pavyzdžiui, 
choro pirm. E. Narušis lai
ke koncerto turėjo dirbti 
kaip kiti savo nuolatinį dar
bą. Bet pranešus bosams dėl 
ko nori išlikti, tie įvertino 
reikalą ir paleido dalyvau
ti. Tad ir pasirodo, kad kas 
nori dirbti, privalo turėti

į

Andai vietiniai veikėjai, 
tikslu užtarti Lietuvos lais
vės reikalus San Francisco 
konferencijoje, nusiuntė a-
titinkamą tam tikslui rezo
liuciją, už kurią, kaipo sek
retorius vietinių veikėjų, 
Krištopas Žemaitis, gavo net 
nuo paties Stettinius (su jo 
parašu) padėkos laišką:

“The United Nations Con- 
ference on International Or- 
ganization

“San Francisco, California 
May 16, 1945

“Dear Mr. žemaitis,
I have received the sug- 

gestions submitted in your 
recent communication in 
eonneetion with the work 
of the United Nations Con- 
ference on International Or- 
ganization, and wish to ex- 
press to you my apprecia- 
tion for your courtesy in 
bringing your vievvs to 
attention.

“Sincerely yours
“E. R. Stettinius,

“Chairman United Statės 
Delegation.

Sugadintų didžiųjų kamuo
lių negalima nugabenti j dirb 
tu ves, kad jos būtų pakeis- 

I tos medžiaga naujoms ka- 
nuolėms. Dėlto frontui pra
ėjus jos dinamitu suardo 
mos. Nuotraukoj viena di
džiųjų vokiečių kanuolių, 
kurią Amerikos kariai ruo
šias sprogdinti.

tis, Secretary American 
Organizations, 1201 Green 
St., Philadelphia, Pa.” XX.
LITE R A TINK AUKA

i

★ ★ ★

my

REIKIA

MERGINOS
Prie Abelnų Ofiso Darbų

TURI MOKĖT KALBĖTI 
LIETUVIŠKAI.

Patyrimo Nereikia. 
Atsišaukit

KEISTUTIS SAVINGS 
& LOAN ASS’N. 

3236 S. Halsted St.

Valymui Moteris
2 DIENAS Į SAV.

Stoti prie darbo tuojaus

PASTOVUS
DALINIO LAIKO DARBAS

ROYAL JE1VELERS
1317 Milwaukee Avė.

PIRKITE KARO BONUS!

10 milijonu katalikų

LONDON. —Baltieji tėvai 
čia praneša, kad visoje Afri
koje yra 10,000,000 katalikų 
iš 144.000,000 gyventojų. Af
rikiečiams tarnaujančių yra 
3.500 kunigų, iš 35 religinių 
kongregacijų, jiems pagelbs
ti 2,000 brolių ir 8.000 vie
nuolių. Jie veikia 170 bažny
tinėse apylinkėse. Vietos 
dvasiškių skaičiuje turi 3 
vyskupus, 450 kunigų, 375 
brolius ir 2,000 vienuolių.

PRIMINIMAS! EKSTRA 
RAUDONŲ PUNKTŲ 

ŠIAM MENESIUI!

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės — tai 
yra mūsų ypatinga specialybė.

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

Karštas Lietuvos tėvynai
nis Juozas Jakimavičius pas 
taruoju laiku malonėjo pa
dovanoti knygą ‘‘Timeless 
Lithuania”, kad ją įteikus Į 
angliškam knygynui.

CHICAGO. — Iš Belmont' 
Medical Supply kompanijos, 
820 Belmont avė., buvo pa
vogta daugiau kaip už $1.000 

' vertės narkotikų. Vagys iš
laužė sunkų seifą

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

y

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
už pigesnį nuošimtį — be komisine

PAS

%

MUTUAL FEDERAL

(

“Mr. Christopher Žemai

Make her _

week a treasure... sena

Your Florist can Telegroph Flowers to Any Point in America
Sa y it iri (h FL()W'ERS i

for each gay event.
PHONE VADOMS EAtlY TO YOUt FLOKIST

Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. Tel. CANaI 8881

FIAPGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WH FC -10 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

4- —i

KVIEČIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ , 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMU

Blogas skatikas visados 
pačiam sugrįžta.

Kard. Neivmar.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ.

Kada jūs apskaičiuosite šio mė
nesio raudonus punktus ir galvo
site iki kol jų užteks dėl mėsos ir 
sviesto. neužmirSkit tuos ekstra 
raudonus punktus, kuriuos galite 
gauti savo bučernėje taupinant ir 
prfduodant iŠ virtuvės visus var
totus riebalus!

Tikrai stebėtina, kaip greitai 
galima pripildyti riebalų taupini- 
rnu dėžę, jei taupysit netik tuos 
lengviau surenkamus riebalus, bet 
taipgi liekanas ir mažus lakelius. 
Tšgramdvkit visus puodus. Nugrai- 
bykit nuo sgubos. Autinių ir prie
skonių. Taupykit nuo stalo liku
čius ir nuo mėsos nupiaustymus: 
vieną kartą į savaitę sutirpinkite 
juos ir supilkite j riebalų dėžę.

Jūsų Saliai reikia šių riebalų 
pagelbėti gaminime karo-Iaukams 
ir namlniul-frontui reikmenų. Tai- 
gi. stokit Šiandien prie Šio svar
baus karo darbo!

J
I

SE

( KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽENTŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Seimininkių 

SOPHIE barcusel.
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,ZT

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

3$
Ij

NORIU PIRKTI
UŽ CASH

Namus
Farmas

AR

Automobilius

AL. C. ALLEH
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

Split by PDF Splitter
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS
x

Penktadienis/ "birž. t, 1545

DBAUGAS •
•T" THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2834 South Oakley .Avė. Chicago, HKnois
Published Daily, except Sundays, 

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

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

< Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS»
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

• *
Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu: 

"Metams 1 
Pusei metų 
Trims mėnesiams ■, 
Dviem mėnesiams .

, Vienam mėnesiui .,

$7.00
4.00
2.00
1.50 
.75

/ Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .................................................................................
Pusei metų ... ...... .................................................................
Trims mėnesiams ................................................................
Dviem mėnesiam 3 ...............................................................
Vienam mėnesiui ..;..................................... ..................

$6.00
350
1.75
1.25 
.75

užsieniuose;
Metams .....................................................................................$8.00
Pusei metų ................... s..,......................... •................ ... 4.50
Trims mėnesiams ................ "................................ '. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig- savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

A. a. Jonas Vailokaitis
Gauta žinia, kad 1944 m. 

mirė Jonas Vailokaitis. Jis
lapkričio mėn. Vokietijoje 
buvo Lietuvos tremtinis,

okupantų priverstas apleisti savo kraštą 1940 metais.
Jo žmona ir mažesnieji vai
kai taip pat buvo išvykę iš 
Lietuves drauge su juo. Dvi 
dukterys dar prieš karą at
vyko į Ameriką ir dabar gy
vena New Jersey valstybėj. 
Velionies brolis kunigas Juo
zas Vailokaitis yra ištremtas 
Rusijos gilumon ir jo liki
mas šiuo metu nėra žinomas. 

Broliai Vailokaičiai buvo 
stambūs finansininkai ir pra
monininkai. Prie Lietuvos at
statymo. ekonominės, finan
sinės ir kultūrinės pažangos 

labai daug prisidėjo. Jų
įsteigtas ir vedamas Ūkio Bankas su skyriais po visą 
kraštą buvo laikomi geriausiai tvarkoma ir sėkmin
giausia finansų įstaiga Lietuvoje. Jų nuosavybėje bu
vo didelis Smito fabrikas Kaune. Palemonas ir daug 
kitų įmonių, kurių gamyba net į užsienius būdavo siun

Gen. Stasys Raštikis, buvusis vyriausias karo vadas;
Gen. Nagevičius, Lietuvos Karo Muziejaus steigėjas 

ir direktorius;
Gen. Pundzevičius ir gen. Rėklaitis;
Kun. Mykolas Krupavičius, buvęs Lietuvos žemės ū- 

kio ministras, krikščionių demokratų partijos organi
zatorius ir jos lyderis;

Antanas Kalvaitis, buvęs Lietuvos konsulas Chica
goje;

Prof. Jvozas Ambrozevičius, kuris 1941 metų vasarą 
buvo sudaręs Lietuvoje vyriausybę, bet naciai ją likvi
davo ir ji buvo priversta eiti į požemius ir slapta ko
voti prieš okupantus;

Prof. A. Starkus (kun. dr. J. Starkaus brolis).
Iš kitų šaltinių gauta žinių, kad Vakarų Europoje 

gyvena socialdemokratų lyderiai — inž. St. Kairys ir 
K. Bielinis. Taip pat dr. Petras Klimas, dr. Antanas 
Garmus. Sužinota, kad Vakarų Europoje esą apie dvi
dešimts Lietuvos universiteto profesorių. Vien Austri
jos Tirolyje ir pietų Bavarijoje esą apie trys tūkstan
čiai lietuvių, daugiausiai inteligentų.

JŲ VILTYS AMERIKOJE
Viename laiške rašoma: “Keletas šimtų lietuviškų 

šeimų su mažais vaikais jau liko visai be pinigų. Visi 
inteligentai ir eiliniai lietuviai turi daug vilčių ameri

kiečių pastangose ir laukia pirmos progos susilaukti 
kiek pagalbos... Neaiškus likimas yra. ištikęs apie 300,- 
000 lietuvių šiaurinėje Vokietijoj (Prūsijoj). Tuos tūks
tančius sudaro inteligentai, darbininkai, ūkininkai. Dau
guma jų bėga iš Suvalkijos bei pietų Lietuvos... Aš 
retkarčiais gaunu laikraštį iš Amerikos. Duodu jį lie
tuviams. Tas laikraštis kaip kokia evangelija eina iš 
rankų į rankas kol popierig galutinai susitrins’’...

Taigi, šimtai tūkstančių Lietuvos tremtinių didelį 
vargą kenčia ir laukia mūsų pagalbos. Tą pagalbą or
ganizuoja Bendros Amerikos Lietuvių šelpimo Fondas. 
Jei kada, tai dabar šį fondą turime remti visokiausiais, 
būdais.

Rašo: K. R.

VAIDILUTE * * *

TĖVIŠKĖ ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

čiama.
Vailokaičiai, plačiai ir sėkmingai išugdę savo pra

monę, uždirbtu pelnu dalindavos su Lietuvos visuo
mene. Jie būdavo patys stambiausi aukotojai švietimo, 
kultūros, labdarybės organizacijoms ir įstaigoms.

Velionis Jonas Vailokaitis buvo ne tik gabus ir sėk
mingas finansininkas ir pramonininkas, bet ir suma
nus politikas ir visuomenės veikėjas. Jisai buvo Lietu
vos Steigiamojo Seimo veiklus narys. Priklausė krikš
čionių demokratų partijai. Jo daug prisidėta prie per
tvarkymo Lietuvos finansų ir įvedimo nuosavos pini
gų valiutos — lito. Velionis 1933 metais lankėsi Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, vizitavo čia finansines į- 
staigas ir dirbtuves. Ilgiau pagyveno Chicagoje, nes 
tais metais čia buvo Pasaulio Paroda, kurią jis kas
dien lankė. Ta proga plačiai susipažino ir su Ameri
kos lietuvių gyvenimu ir visuomenine veikla.

Neturime po ranka velionies biografijos žinių. Gal 
jų paduos jo dukterys ar artimesnieji giminės. Jis gi
mė prieš apie 60 metų Suvalkijos ūkininko šeimoje.

Velionies asmenyje lietuvių tauta neteko tikrai daug 
nusipelniusio vyro. Gaila, kad mirtis dar netaiku jį 
išplėšė iš gyvųjų tarpo. Jo gabumai ir patyrimas bu
vo labai reikalingi kovojančiai tautai už savo teises į 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

*

Ištremtieji Lietuvos sūnūs šaukiasi pagalbos
[ŽYMESNYBĖS TREMTIMI] TARPE

Šiuos žodžius rašantis yra gavęs daug laiškų iš Euro
pos. Iš tų laiškų sužinoma, kiek daug mūsų tautiečių 
yra ištremta iš Lietuvos. Vakarų Europoje dabar skurs
ta šimtai tūkstančių lietuvių. Sužinota, kad jų tarpe 
yra šie žymūs vyrai:

Arkivyskupas Metropolitas Juozapas Skvireckas;
Trys broliai profesoriai Biržiškai; prof. Krėvė Mic

kevičius;
Adv. Ra uolas Skipitis. DULR pirmininkas;
Dr. Petras Karvelis, buvęs Lietuvos finansų minist

ras;

APŽVALGA
Šveicarų spaudos balsai apie Pabalti

šveicariečių spauda savo pranešimuose iš Stockholmo 
rašo apie Maskvos vyriausybės dedamas pastangas, 
kad į Švediją išsigelbėjo pabėgėliai iš Pabalčio grįžtų 
į okupuotuosius kraštus. Laikraščiai pastebi, kad šve
dų vyriausybė leidusi į Stockholmą atvykusiai sovietų 
komisijai bnkyti Pabalčio pabėgėlių stovyklas, bet ko
misija lydis švedų užsienių reikalų ministerijos val
dininkas. Neue Zuercher Zeitung (3.IV) koresponden
tas rašo, kad švedų vyriausybė nemananti versti, kad 
pabėgėliai išvyktų iš Švedijos. Die Tat (5.IV) cituoja 
švedų laikraščius, pasak kurių Pabalčio pabėgėlių liki
mas sudarąs švedų įstaigoms daug rūpesčių, švedų 
komunistų spauda pravardžiuojanti pabėgėlius “fašis
tais”.

Tenka patirti, kad Prancūzijoje kai kurie pabėgėliai 
turi pakelti daug vargo, nes sovietai siekia juos išga
benti Sovietų Rusijon. Keli lietuviai pabėgėliai buvo 
padėti į stovyklas kartu su sovietų piliečiais, su ku
riais juos norėta, prievarta pasiųsti Sovietų Rusijon. 
Tokion padėtin atsidūrę lietuviai jau yra šaukęsi A- 
merikos lietuvių pagalbos, prašydami, kad būtų inter- 
venuota atitinkamose įstaigose.

SMERKIA SOVIETŲ SMURTU
Basler Nachrichten (12.III) paskelbė vedamąjį 

straipsnį, pavadintą “Pabalčio klausimas — Europos 
klausimas’’. Straipsnyje išsamiai nagrinėjamas Ame
rikos Jungtinių Valstybių užsienių reikalų valstybės 
pasekretoriaus Grew pareiškimas, kad Amerikos vy
riausybė nepripažįsta Pabalčio okupacijos iš Sovietų 
Rusijos pusės. Pasak autoriaus, sovietų valdžios pa
sielgimas "su Pabalčio valstybėmis vaizdžiai apibudina 
Kremlio nusistatymą visos Europos atžvilgiu. Nors 
Maskvos vyriausybė stengiasi įtikinti pasaulį, jog ji 
laikosi pasirašytųjų sutarčių, tačiau ji 1940 metais 
aiškiai sulaužė sutartis, kurias ji pati privertė Pabaltį 
pasirašyti. Maskva prievarta išgavo sutikimą įkurdinti 
savo įgula? Pabaltyje, o po kiek laiko nebesitenkino 
šiuo smurtu. Jos kariuomenė įsiveržė į Pabalčio val
stybes, o jų priešakin buvo pastatyti savo rūšies “Liub
lino komitetai’’. Vėliau suorganizuoti “rinkimai” te
buvo paprasta policinė priemonė su iš anksto nusta
tytais rezultatais.

Grew pareiškimas turi didžiausią reikšmę ne tiktai 
Pabalčio valstybėms, bet ir visai Europai. Tuo Ame
rika dar kartą patvirtino, kad ji nepripažįsta smurto 
ir visų teritorialinių aneksijų, pasiektų smurto prie
monėmis. Pabalčio valstybės Grew pareiškime įžiūri 
aukštą tarptautinę moralę, kuria tegali būti pastoviai 
paremtas tarptautinis sugyvenimas. Amerika teikia vil
čių ne tiktai Pabalčio valstybėms, bet ir visam pasau
liui. Po Grew pareiškimo galima tikėtis, kad Europoje 
ateis taikos gadynė, be hegemonijos ir be smurto.

GRAŽI PAŽANGA
Neseniai išleistoji knyge

lė “Catholics in Britain To- 
day” skelbia, kad Anglijoje 
šiandien yra 20,435,419 ka
talikų, 1345 katalikiškų pra
džios mokyklų su 379,000 
mokinių, 539 aukštesniojo 
mokslo įstaigų su 61,000 stu 
dent-ų. Ten pat nurodoma, 
kad Anglijos parlamente, 
kur seniau nebuvo nei vie
no kataliko atstovo, dabar 
jų yra 25.

★ ★ ★
KO JIE NORI?

Tito komunistams užėmus 
Trieste ir Gorizia, tuojau 
pradėta akcija prieš Kata
likų Bažnyčią. Visų pirma 
apsirūpinta su katalikų dva
sios vadais. Triesto vysku
pas Mocchi, kuris dėl savo 
priešfašistinio veikimo buvo 
fašistų italų internuo
tas, Tito priverstas apleisti 
Trieste. Panašiai pasielgta 
su Gorizijos arkivyskupu 
Margotti, kuris buvo žymus 
antifašistinis veikėjas. Gori- 
ziją užėmus, komunistai pa
sodino arkivyskupą į kalėji
mą. Savaitei gi praslinkus, 
specialiu komunistų dekretu 
arkivyskupas Margotti liko 
išmestas iš Gorizijos, kaipo 
‘‘pavojingas tautinio išlais
vinimo judėjimui asmuo.’’

Štai kaip komunistai ko
voja su “fašistiniais” ele
mentais 1

* ★ ★
10,000 SPORTININKŲ 
PAS POPIEŽIŲ

Gegužės 20 dieną Popie
žius Pijus XII suteikė audi
enciją 10,000 sportininkams. 
Savo kalboje šventasis Tė
vas pabrėžė, kad Bažnyčiai 
rimtai rūpi ir fizinis kūno 
lavinimas, nes kūnas yra 
artimai sujungtas su siela. 
Tačiau sportas neturi būti 
laikomas tikslu savyje, o tik 
kaipo priemonė tinkamiau 
atlikti žmogaus kasdieninį 
darbą ir šeiminines parei
gas.

★ ★ ★
AUKŠČIAUSIA 
SEMINARIJA

Aukščiausia pasauly se
minarija yra Andų kalnuo
se Perą valstybėje. Yra tai 
kunigų šv. Ambraziejaus se
minarija, kurios pastatai y- 
ra iškelti 13,000 pėdų virš 
jūrų vandens paviršiaus. Jo
je mokosi į kunigus 200 stu
dentų, Maryknoll vienuo
liams vadovaujant.

★ ★ ★
EUGENIJAUS DIENA

Rytoj, birželio 2, yra šven 
tojo Tėvo Pijaus XII gimi
mo ir vardinių diena. Bet 
drauge yra ir metinė Ro
mos miesto iš nacių oku
pacijos išlaisvinimo diena, 
šia proga Italų Katalikų 
Jaunimo Sąjunga rengiasi 
vieša demcmtracija pagerb
ti Šventąjį Tėvą, kurio pas
tangomis liko išgelbėtas nuo 
išnaikinimo amžinasis Ro
mos miestas.

Ir mes bent dvasia daly
vaukime su tais jaunuoliais

(Tęsinys)
— Kur čia visi... Aš esu 

jau dirbęs prie laikraščių 
Tilžėje, Višinskis irgi, prie 
“Varpo”, mūsų kalbininkas 
Kriaušaitis dailins kalbą, o 
va, Ūsaitis ir dar keli — 
naujokai, — pasijuokė.

— Kai žmonių reikia, vi
si geri, kas tik gali, — pri
dūrė Bukaitis.

— Taigi, minėjo mums 
ponas daktaras ir tamstą. 
Sako esi bandęs rašyti ir 
laisvas žmogus.

—Laisvumo gal ir lais
vas... Mielai norėčiau prisi
dėti prie naudingo tėvynei 
darbo. Rašinėti esu bandęs, 
tačiau nedrąsu man pasiti
kėti tais bandymais. Redak
cijoje reikia prityrusių žmo
nių.

— O jei jų nėra?
— Ir man tasai darbas 

svetimas, — įsimaišė Ūsai
tis, — o betgi nebijau.

— Priprastum ir tamsta, 
— tęsė Vainiūnas. — Mat. 
mums būtumei geras, nes, 
kaip štai ponas daktaras sa
ko, moki kelias kalbas.

— Ar kviestum tamsta 
mane tikrai?

— Pasiūlyčiau leidėjui, 
nors iš kalno žinau, kad su
tiks.

— Lauksiu tamstos arba 
leidėjo laiško. Mano adre
sas...

Padiktavo Rasų adresą, 
kurį Vainiūnas užsirašė.

— O!., taip suprantu! — 
nudžiugo Bukaitis. — žinau, 
kad gali būti tinkama,?, ir 
tau pačiam bus ten Vilniu
je naudingiau, nei tavo Ra
sų oloje.

Dar gerą valandą su vil
niečiais pakalbėjęs ir kelis 
šokius pašokęs, sugrįžo į 
viešbutį, bet ilgai neužmi
go, kupinas visokių minčių 
ir svajojimų. Džiūgavo, ma
nydamas apie rimtą darbą 
tautos dirvoje, dūmojo apie 

Eugenijaus dienoje ir linkė
kime Šventajam Tėvui IL
GIAUSIŲ METŲ!

Reginą ir apie tai, kaip ji 
tą- sumanymą priims. Jautė 
būsimą audrą, bet vylėsi vi
sa nugalėti, perkalbėti ir... 
stebėjosi — labiau rūpėjo 
penas Norvaiša, nei Reginos 
priešginumas.

Kitą rytą išplaukė į Ra
šus, bet šį kartą neskubėjo 
į Bijūnus. Visą vakarą, tė
vams sugulus, žingsniavo po 
seklyčią, svarstydamas, ar 
tuoj visa pasakyti, ar pa
laukti pakvietimo iš Vil
niaus. Nesusipratimų nujau
timas suvaržė jo drąsą ir 
džiaugsmą, dėl to guldamas 
nutarė ligi laiko patylėti.

Per naktį iškrito pirmieji 
sniego pūkeliai, lengvu šydu 
priklodami nepašalusią že
mę. Skaistaus sniego baltu
me tebejuodavo balų taškai, 
prarydami į purvą įklydu- 
sias snaiges. Sausų žolių 
smilgos tebestypsojo, kaip 
ežio spygliai, iš balto pūko, 
kuriame žaidė saulės atspin
džių kristalai. Skaistus že
mės baltumas po ilgo pilku
mo pažadino žmonėse links
mumą, nublaivindamas niū
rų rudens ūpą.

(Daugiau bus)

| Didžiausia Lietuvių 

Į Jewelry Krautuvė 
į Parduodame laikrodžius, laik- j rodėlius, auksinius ir deimanti- į 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..

I

oIo

i
c

ĮI

i

JOHN A. KASS
VV'ATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC 
j 4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

frMERICA’S PLEDGE — By Collier

NEWS rTEM*.- 'i PLEDGE OUR COMTlNUED EFFOPTS 
z PRODUCE, AHD "PRODUCE ŪMIU, FlHAL TRlUMPH.1 ”

— P’Vi.I*'* MotMę Net!. Ann. »P Manufacturtr*.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Svarbios prakalbos

Iš New Yorko į Chicago 
atvyksta prof. Kazys Pakš
tas, kuris dirba Bendro A- 
merikos Lietuvių Fondo cen
tre. Jam rengia eilę prakal
bų svetimtaučiai įvairiuose 
miestuose, ypač tais reika
lais, kurie rišasi su šelpi
mu.

Pravažiuodamas pro Chi
cago, jis sustos čia kelioms 
dienoms. Tad BALF Chica
go apskritis rengia prakal
bas, kurios įvyks birželio 5 
d. 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Auditorijoj. Visi Chica
gos lietuviai, kurie tik jau
čiasi lietuviais, kam rūpi 
Lietuvos žmonių vargai, 
kviečiami atsilankyti į pra
kalbas. nes profesorius at
veža įdomių žinių apie gali
mybes sušelpimui mūsų žmo 
nių Lietuvoje ir plačiame 
pasauly. Į prakalbas įžan
gos nei rinkliavos nebus.

Po prakalbų, profesorius 
turės pasitarimą su BALF 
skyrių ir apskrities valdy
bomis ir patieks žinių atei
nančių vajų — drabužių ir 
kenuoto maisto rinkimo rei
kalais. Visų skyrių valdy
bos dalyvaukite kaip pra
kalbose, taip ir pasitarimuo-

S.

JAPONIJOS MIESTAI PASKENDĘ GAISRUOSE

se. E.

Iš Marijonų Bendra
darbių apskrities 
susirinkimo

Cicero skyriaus viena na
rė Leketienė (Kun. Leketo 
motinėlė) šiomis dienomis 
sirguliuoja ir prašė narių 
ją prisiminti maldose.

Bridgeporto skyriaus vei
kimas gražiai einasi. Ant. 
Vaišvilienė skyriaus vardu 
įteikė $24 mokesčių. Suži
nota, jog mirė sena skyriaus 
narė Ona Maslauskienė.

Svarstyta liepos 29 d. iš
važiavimo reikalai. Mar
ąuette Parko skyriaus gas- 
padinės pasisiūlė tame išva
žiavime pasidarbuoti valgyk 
loję. Dėl kitų darbų, kiek
vienas skyrius pasižadėjo 
atskirai savo būdeles turėti.

PIKNIKAS “RŪTOS ’ 
DARŽE

3

O toro

MILĖS

• •Hirosoki
okohama

i sarai

jcnoui
MILĖS

I
I

Hodoga

Mochida

5= traperiai 
Pajace

Tokyo Boy

ti. Lauksim ir naujų narių, kijoje apskaičiuoja, kad ko- 
Reik aptarti svarbius rei- munistai ligi šiol likvidavo' 

žmonių—t.y. vieną i 
• nuošimtį visų Eulgarijos gy 
ventojų.

Kol kas niekas nepatiekia 
tikslių duomenų iš Lietuvos, i 

!
i

Reik aptarti svarbius 
kalus, kurie liečia vasarinį 50.000 
pikniką ir kitus.

Valdybos narė

I

Kadangi liepos 29 išva
žiavimas Hinsdale, III., šie
met rengiamas Argentinos 
TT. Marijonų naudai, nutar
ta turėti piknikėlį ir vieti
nių Marijonų naudai. Tas 
piknikėlis bes ‘‘Rūtos-’ dar
že, West Side, rugpiūčio 26 
d.

Nutarta Hinsdale.. III., iš
važiavimo proga duoti do
vanų karo bonų.

Susirinkimą vedė pirm. C. 
Druktenis. Dalyvavo taipgi 
dvasios vadas kun. A. Ma
ciūnas, MIC., ir Aušros Var
tų par .vikaras kun. J. Au- 
gūnas, MIC. Buvęs

Konfiskavo
Lt. Anton Paulus. Home-

Sogami 
.Bay

‘ j
KOREA

JAPAN

l<

Teroras Bulgarijoje
WASHINGTON —(LAIC) 

—Nors Bulgarijos įstaigos 
oficialiai praneša, kad ligi 
šiol “liaudies teismai” pas
merkė “tik 1.150 asmenų,” 
betgi Londono “Times” au
kų skaičių nustato 25,000. 
Amerikiečių sluogsniai Tur

i

Platinkite “Draugą”

Konazana

Fukuokg ^Kocht SHIKOKU
O^NogosokH

" KYUSHU poCjfK f
Wokoyo<no

= .To,.™ T-ky<>

HONSHU 
~ Nafloyo^. Yok

I 
į 
i

i 
i 
!

450 B 29"$ give ind-jstrio! 
Yokohoma first toste—320C 
tens of tire bombs—as 
Tokyo vrithcs in oshheapg^

Nuolatiniai Amerikos bomberių puolimai sunaikino di
delę dalį Japonijos sostinės Tckyo, įnimant patį mierto 
centrą, šiuo metu pleška gaisruose Yokohama miestas, 
turįs milijoną gyventojų ir svarbiausias karinis uostas. 
(Acme-Draugas telephoto)

PRANEŠIMAS Susirinkimai
IŠVAŽIAVIMAS

Gegužės 23 d., Aušros Var wood policijos pariegūnas, 
tų parapijos mokykloj įvy
ko mėnesinis TT. Marijonų 
Bendradarbių Draugijos. Či
kagos apskrities susirinki
mas. Dalyvavo delegatai be 
veik iš visų skyrių.

RAPORTAI

anksti sekmadienį konfiska
vo tris slot mašinas iš Green 
Shingle Barbecue, 15901 
Dixie Highway, netoli Har- 
vey.

Marąuette Parko 10 sky
rius pranešė, jog turėjo va
karienę Kazragių namuose, 
gegužės 13 d. Parengimas 
pavyko.

Brighton Parko 35 sky
rius pranešė, jog jau sku
biai darbuojasi būsimam ben 
dradarbių išvažiavimui Ma- Į 
rijos Kalneliuose, Hinsdale, 
III., liepos 29 d.

Sėk gerus darbus; saldūs 
atsiminimai augs iš jų.

Kard. Nevvman

Marąuette Park Namų Sa 
vininkai turės išvažiavimą 
3 d. birželio Liberty Grove, 
buvusioj Dambrausko far- 
moj. Išvažiavime dainuos 
Žemaičiu Kultūros choras ir 
grieš žemaičių orkestras. Vi-

—* •si turėsite smagaus laiko.

Kurie važiuosite busais, 
važiuokite Archer Avė. iki 
Willow Springs Road, kur 
nuo antros valandoj popiet 
visus pasitiks mūsų auto
mobilis ir nuvež iki pat dar
žo. Kviečiami visi nariai ir 
svečiai dalyvauti. Bus g 
rimo irCsilkės užkandžiui.

Kviečia Reng. Komisija1
i

E L........  ......
STASYS LITW1NAS SAKO:
//TN K "D H "D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
1/ADAn — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

REIKMENIS.” -----------  GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Keikmeays — Insuluotų Plytų Išvaizdos sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamello — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pteisterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Dorų — Wallboard — Plaster Board— 
V amzdžių tr tt.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

Hopkins Ruošiasi
Grįžti į Ameriką

MASKVA, geg. 31.—Har
ry Hopkins šiandien tarėsi 
su U.S. ambasados pareigū
nais ir Amerikos militari-
nės ir lend-lea~e misijų vir
šininkais, ruošdamasis baig 
ti savo vizitą Maskvoje kai
po specialus Prez. Trumano 
pasiuntinys.

Kiek žinoma, Hopkins 
planuoja už kelių dienų 
grįžti į Washingtoną išduok 
ti Prezidentui raportą.

Remkite Amerikos Raudo
nąjį Kryžių.

Bridgeport. — ARD 2-ro 
skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks birželio 1 d., po 
pamaldų, mokykloje. Visos 
narės kviečiamos atsilanky-

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Skelbkitės “Drauge”

J
II 'DRAUGO’ PIKNIKŲ REIKALE

Atkreipiame
Jūsų

ATYDA!
į šių metų

Sutvarkymą

%

PIRMAS PIKNIKAS
Sekmadienį, Liepos (July) 8-tq d.
BERGMAN’S GROVE, RIVERSIDE, ILLINOIS

ANTRAS PIKNIKAS
Labor Day, Rugsėjo (Sept.) 3 d.
VYTAUTO DARŽE, CHICAGO, ILLINOIS

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
8TASY8 LITVVINAS, Vedėjas.

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

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

į • ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSR 1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003

KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument

c

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

I

L
Į

r

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS

ANTHONY
PRIE
B.

PETKUS
h

ė
t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ

1410
PATOGUMUI:

South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

6812

01

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ ir JEVVELRY 

KRAUTUVE
3241 S. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir 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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais meru) 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)

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO
VALANDOS:

WCFL. 1000 kil., nedalios vak.-9:30
WHFC, 1450 k.. Ketverto vak..-7:00-  — - --- ——

Lafayette 0727

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Kctvirtad. 
8 vai. vak.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

1
AMBULANCE 

Patarnavimas 
Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANal 2515
COMmodore 5765 

PULiman 1270

L BUKAUSKAS
10X21 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULiman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ Phone YARds 4908

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 8572

P. J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED 8T. 710 W. 18th 8TREET
 Telephone YARds 1419

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th RT_______ Phone YARDS 6781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39
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Karo laukuoseBaisus atsitikimas

KOLONIJOS

DIDYSIS METINIS PIKNIKAS!!
- Sekmadieni, Birželio (June) 3 d., 1945 m.

Gražiame Vytauto Darže,
Visi ir iš visur nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiame nepaprastame, ruošiamame Dievo 

Apvaizdos Parapijos METINIAME PIKNIKE! Kada atvyksite j šį Pikniką, pamate šokius, 
mįslių kontestus, vaikučiams dovanas, bovvling, žaidimus, lenktynes, baseball žaidimus, vaiku-

Pradžia: 10:00 valandą ryte.
prie 115+h S+reet, tarp Crawford ir Cicero Avenues.

čiams žaidimo darželį, skaniausių gėrymų ir restorane skaniausiu valgių — tada jūsų šir
dis tikrai pradžiugs — BINGO!! Atvykite patys ir atsiveskite jūsų gimines ir draugus ir 
jūs galėsite bendrai praleisti tikrai maloniai jūsų buvimo laiką!

Kviečia visus:- Kun. Klebonas Antanas Martinkus

TĖVAS DRAUDĖ SUSITIKTI SAVO DUKRAI SU MYLI
MUOJU VYRU. TĖVAS ŠOVĖ. KAI MYLIMASIS 
ATĖJO PASIMATYTI SU MYLIMA.

KANSAS CITY, Mo. — 
Roy E. Davis. 42 metų, bal
dų taisytojas, 
dieną nušovė 
Lula Mae, 21 
kai jis šovė į

gegužės 29 
savo dukterį 
metų, po to, 

jos mylimąjį,
bet į jį nepataikė, ir mylima
sis pabėgo iš namų.

Paskui tėvas šovė į duk
terį.

Sakoma, kad Roy E. Davis 
draudė susitikti savo dukte
riai su jos mylimuoju pvt. 
David Harold Sharp. 21 me
tų, kuris buvo grįžęs namo 
atostogų iš Kinijos — Bur- 
ma — Indijos karo laukt;, 
kur išbuvo du metus.

Paskui tėvas pabėgo su 
ginklu iš namų. Dvi jo kitos 
dukterys matė baisų įvykį, 
kai tėvas šovė į dukterį.

David Sharp pareiškė po
licijai. kad jis ir Lula Mae 
buvo mokyklos draugais 
pradžios mokykloje ir aukš
tesnėje mokykloje, bet jos 
tėvas draudė jiems susitikti. 
Manoma, kad tėvas savo 
dukterį nušovė iš pavydo, 
bet jis pirmiausia norėjo nu
šauti Sharp’ą. Gegužės 31 
d. policija nušovė tėvą, ku
ris nužudė dukterį.

Žuvo Europoje
Karo informacijos ofisas 

gegužės 31 dieną pranešė, 
kad Europos karo lauke žu
vo pfc. Charles J. Borkow- 
ski, jo motina Mrs. Helen 
Borkowski gyevna 5214 So. 
Marshfield avė., Chicago.

Kas Girdėt*^

Chicagoje ♦

Sunkiai serga

Nelošk, gali netekti 
ir kelnių

PHILADELPHIA. — Kai 
policininkai atvyko į dice lo
šimo vietą, jie rado tik dice 
ir porą kelnių ant šaligatvio. 
Dice ir kelnės buvo nugaben
ta į policijos stotį. Po trijų 
valandų vėliau John Bagley, 
40 metų, atvyko į policijos 
stotį ir klausė ar nerado kas 
porą kelnių. Seržantas atne
šė kelnes. Jos tiko. Bagley 
buvo sulaikytas, kaltinant 
gembliavime.

Japonams kontrataka prieš 31-mą U. S. [nfanterijos diviziją, Mindano saloje, bran
giai atsėjo. Šioje nuotraukoj mūs kareiviai apžiūri tik vienoj vietoj kritusį 71 japo
ną. (Acme-Draugas telephoto)

ir motina
įvairios Įdomios
....ŽINIOS

BASEMENTE ĮVYKO SPROGIMAS, KAI BUVO RŪBAI 
VALOMI SU NAFTA. VYRAS NESUNKIAI NUDEGĖ

Ona Ciuprinskienė, 
vyzdingos šeimos motina, 
sunkiai serga po operacijos 
Mercy ligninėje, 270 kam
baryje. Malonėkite ligonę 
aplankyti.

* * *

pa-
Sulaikė

Grįžo iš ligoninės

Willard Rainey, 30 metų, 
negras, buvo sulaikytas pra
eitą trečiadienį. Jis kaltina
mas, kad buvo užpuolęs 7 
metų mergytę. Jį areštavo 
du negrai policininkai.

♦ * *
j

18 kačių name

Mrs. Eleanor Frolik.
metų, ir jos sūnus Vance, 5 
metų, mirė Belmont ligoni
nėje, gegužės 31 dieną, nuo 
nudegimų, kuriuos gavo, kai 
nafta, naudojama 
lymui, eksplodavo 
basemente, 2602 
Vickers.

James Frolik,
gazolino stoties savininkas, 
kuris pagelbėjo savo žmo
nai. lengvai nudegė, kai įvy
ko sprogimas, kuris nunešė

Išlaisvintas
Karo informacijos ofisas 

gegužės 31 dieną pranešė, 
kad iš vokiečių belaisvės bu
vo išlaisvintas pvt. John J. 
Jablonskį, jo tėvas Louis 
Jablonskį gyvena 347 E. į 

.Saylor str., Atlas, Pa.

X Šv. Kazimiero Akade
mijos iškilmingas abiturien
čių aktas įvyks birželio 11 
d., 7:30 vai. vakare. Bai
gusioms diplomus įteiks pre 
latas J. P. Morrison.

X Art. Kaziui Pažarskiui 
(gal būt, dainininkui K. Pa
žarskiui, Roselande) yra 
‘•Drauge” atėjęs laiškas iš 
Sov. Rusijos nuo Veronikos 
Kumpienės. Prašome atsiim
ti.

i

Mažiau
WASHINGTOX. — Birže- 

sukėlė ii0 mėnesį bus mažiau 7 pro- 
i centais mėsos.

namo
Lt. Col. Francis S. Gabres- 

ki, 28 metų, katalikas pilo
tas. iš Oil City, Pa., sugrįžo 
į Jungtines Amerikos Vals
tybes iš vokiečių nelaisvės.

Col. Gabreski buvo pri
verstas nusileisti virš Vo
kietijos liepos 24 d., 1944 m., 
po to. kai jis kovoje jau bu
vo numušęs 28 priešo lėktu
vus.

i

I
Ona Vidmantienė jau par

gabenta iš ligoninės, sveiks
ta namuose. Taip pat ir Ma
rijona Andriaitienė parga
benta namo. Abi geros para
pijietės; visi laukiame, kad 
jos greitai pasveiktų ir 
su mumis darbuotųsi.

* SĮ. *

vėl

Piknikas

X V. Panarauskienė, iš 
Port "VVashington, Wis., či- 
kagiečiams žinoma veikėja, 
šiomis dienomis susirgo ir 
manoma neapseis be opera
cijos. Ji yra teta Onos Bu- 
kantienės, veikėjos Dievo 
Apvaizdos parapijoj.

X Chicago lietuvių labda
ros diena, gegužės 30-ta, kuo 
puikiausiai pavyko. Tūks
tančiai žmonių po pamaldų 
Šv. Kazimiero kapuose, su
plaukė į Vytauto parką ir 
visą dieną praleido remda
mi Labd.Są-gos pastangas 
baigti didelį darbą — sene
lių prieglaudą.

X Elzbieta Bertcher. lie
tuvaitė iš Bridgeport, šįmet 
baigiančiųjų St. Xavier ko
legiją mergaičių tarpe išėjo 
pirmoji visoj klasėj, tai yra 
aukščiausiu laipsniu. ‘ ‘Gra- 
duation” įvyks birželio 6 d. 
Gabioji studentė žada moks
lą tęsti Illinois School of 
Pharmacology.

X Alvira Kazlauskaitė. 
3808 W. 66 St., ir Josephine 
Arlauskaitė. 1616 S. 49 Ct., 
Cicero, yra vienintelės lietu
vaitės tarpe šįmet baigian
čiųjų Rosary kolegiją, Ri- 
ver Forest, III. Alvira jau 
gavo chemikės darbą John
son and Johnsoų kompani
joj, o Josephine pakviesta 
į Hines General Hospital 
‘‘dietician” pareigoms.

X Pas Mikulėnus, gyve
nančius Marąuette Park, vie 
šėjo ir dalyvavo Labd. Są
jungos piknike Agota Puka- 
vich iš Detroit, Mich. Vieš
nia labai stebėjosi Chicago 
lietuvių vieningumu.

X Moterų Sąjungos sei
mas, kaip praneša mūs 
Grand Rapids, Mich., kores
pondentė, šįmet bus Grand 
Rapids. Mich. Buvo manyta, 
kad seimas įvyks Chicago, 
bet, gavus sąjungai valsty
bės pripažinimą, centro val
dyba nutarė seimą šaukti 
toje valstybėje.

WASHINGTON. — Kuni
gas Edmond C. Walsh, lai-

vaikas, 
praneš- Buvo susirinkęI 
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namo
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metų,

rūbų va
jų
N.
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36 nan?.o priešakį ir 
$3.000 nuostolių.

Pirmiausia mirė 
Mrs. Frolik nebuvo
ta apie jos vaiko mirtį prieš 
jai mirsiant.

Sprogimas padegė visų 
trijų asmenų rūbus.

Užgesino rūbus kaimynai,1 
kurie atbėgo į basementą, 
kur Froliks valė rūbus, 
ruošdami juos padėti vasa
rai.

. - - -OLANDIJA. — Kai Olan- vyno kapelionas, iš Omaha. 
dija buvo išlaisvinta, ir ka- už heroišką darbą Leyte Sa
ras Europoje baigės. Olan
dijos vyskupai turėjo pir
mą konferenciją.

loję laimėjo sidabrinės žvaig
ždės medalį.

me- Iš šeimos gyvenimo

Džiaugsmas, paskui ašaros...
Miss Abbie Kaiser. 64 

tų, 1828 So. Racine avė., bu
vo rasta negyva praeitą tre
čiadienį, kai policija įsilaužė 
į namą, kur jinai gyveno su
18 kačių ir dviem šunims. Ji VISI DŽIAUGĖS ŠEIMOJE. DŽIAUGSMĄ SUDRUMSTĖ 
buvo mirusi maždaug prieš KŪDIKIO STAIGI MIRTIS
keturias dienas; atrodo, jog 
ji mirė iš naturalės priežas- 

! ties.

Dievo Apveizdos lietuvių 
parapijos piknikas įvyksta 
sekmadienį, birželio 3 die
ną, Vytauto darže. Gerbia
mas klebonas A. Martinkus 
ir visi parapijiečiai smar
kiai dirba, kad piknikas bū
tų kogražiausias ir sėkmin
giausias.

* >f. *

* ♦ ♦

Pavogė whisky

j

Iš vaistinės. 7560 Addison 
str., buvo pavogta šešios dė
žės svhisky. už $250 vertės.

* ♦ ♦

Daržų vadai

Jūrininkas William Cohan, 
, 28 metų, esantis 
Training Center. 
Lakęs, buvo gavęs leidimą 
48 valandoms aplankyti sa
vo žmoną ir vaikus.

* % ♦

Naval
Great

daržų

Vėl spausdina
LONDONAS. — Katalikij 

difenraštis Maasbade, vienas 
iš žymiausių laikraščių Olan
dijoje, vėl pradėta spausdin
ti. Maasbade dienraštis buvo 
uždrausta spausdinti tuojau, 
kai naciai okupavo Olandiją.

I 
I

Pirkite karo bonus ir 
štampas.

Sutvirtino
BROOKLYN. — 449 asme

nys, atsivertę į katalikų ti
kėjimą, priėmė sutvirtinimo 
sakramentą Holy Child baž
nyčioje. Sutvirtinimo sakra
mentą suteikė vyskupas 
Thomas E. Molly.

Platinkite ‘ ‘Draugą” ir pa
raginkite, kad .jūsų pažįsta
mi užsisakytų “Draugą”.

Einant pas motiną
Emil H. Ziebell, 38 metų, 

1747 E. 55th str., Illinois 
geležinkelio klerkas, mirė 
nuo širdies atakos praeitą 
trečiadienį netoli jo motinos 
namo. 18127 Martin avenue, 
Homewood. kai jis ėjo ap
lankyti savo motinos.

Iš penkių valstijų 
vadai šiandien, birželio 1 die
ną. pradėjo namų maisto ga
mybos konferenciją Stevens 
viešbutyje. Konferencijoje 
dalyvauja Illinois. Michigan, 
Indiana, Ohio ir Kentucky 
atstovai.

Dėkite visas pastangas, 
kad Lietuva vėl atgautų lais
vę ir nepriklausomybę.

Buvo šventadienis, ir buvo 
gražus susitikimas.

Ten buvo Cohan’s žmona 
Betty, 24 metų, kuri pasvei
kino savo vyrą su dideliu 
bučkiu, ir ten buvo vyresni 
vaikai: William. 4 metų. Pat- 
rick. 3 metų, ir Katlileen. 2 
metų, jie juokės ir šokinėjo 
aplink jį.z

Ir ten buvo mažas Jurgiu
kas, tik 6 mėnesių, 
jis žiūrėjo į dalykus 
šio.

Ir netrukus atėjo
džių laikas. Jie mažąjį Jur-

ramiai 
iš lop-

užkan-
I

giuką išnešė su vežimėliu į 
lauką. • kur saulė švietė, ir 
kūdikį atrėmė prieš paduš- 
kaitę. kai likusi šeima val
gė. Po pusvalandžio vėliau 
Mrs. Cohan nunešė Jurgiu- Į 
kui butelį pieno.

Mažas Jurgiukas, — ji 
pamatė, — buvo iškritęs, jo 
veidas buvo ant blanketų, 
ir Jurgiukas nekvėpavo, 
sušuko ir pašaukė savo 
rą.

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖ8
• RUBTO

Į

* if. *
Ji

vy-

Jūrininkas Cohan teikė 
dirbtiną kvėpavimą iki atvy
ko gaivinimo sąuadas. Ir 
gaisrininkai dirbo valandą 
ir 15 minučių, bet jų darbas 
nepagelbėjo. Kūdikis buvo 
miręs.

Skelbkitės “Drauge”. I

• GLN
• VYNO
• KORDLALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

NATHAN
KA.VTKIi 

'Lietu rUkas 
tydnka^*
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