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SVEIKINAME IR DĖKOJAME!
Sveikindami visus skaitytojus, bendradarbius ir 

biznierius su šventomis Velykomis, dėkojame visiems 
už visokeriopą paramą šios specialės Velykinės lai
dos išleidime. Esame labai dėkingi biznieriams ir 
profesijonalams, kurie remdami mūsų dienraštį pel
no mūsų skaitytojų ir visos lietuvių visuomenės pa
ramą.
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MANILA, kovo 31. — Gen. 
MacArthur pranešė, kad A- 
merikos kariai išlipo Negros 
saloje, j vakarus nuo Cebu 
salos

buvo 
kuomet

Cebu

MANILA, kovo 30. — 
Amerikos kariai — invazi jų 
veteranai—trečiadieny -išli
po Mactan ir Cauit salose, 
netoli nuo užimto Cebu Mie
sto.

I

I
Cebu 
van-

Cebu

Gen. MacArthur sakė 
Maj. Gen. Arnold divizija 
perplaukė per pusės mylios 
platumo prataką ir užėmė 
Opon, svarbiausi Mactan 
miestą. Toje saloje randasi 
didžiausia koko riešutų alie

a I <-

į jaus fabrikas, kuris 
japonų padegtas, 
amerikiečiai išlipo 
saloje.

Cauit. mažas taškas 
į įlankoje, yra buvusi 
dens lėktuvų bazė.

Japonų opozicija
saloje tebėra disorganizuo- 

į ta. Verždamiesi šiaurėn ir 
pietuosna iš Cebu miesto, 
amerikiečiai užėmė Nega ir 
Lahug aerodromus.

į Luzon frontuose įvyko 
tik sporadiškas japonų pa
sipriešinimas. Mac Arthur 
nesenai spėjo, kad japonų 
nuostoliai Philippinuose sie
kia suvirš 297,000 karių,.,

Amerikos 3-čioji armija baigė užimti visą Frankfurt prie Main miestą. Ši nuot
rauka padaryta kaujantis su naciais gynėjais iš namo į namą per griuvėsiais nuklo
tas gatves. (Signal Corps Ra diotelephoto; Acme-Draugas Telephoto. >

Japonai Sako Lemiamoji Kova Artėja
SAN FRANCISCO, kovo 

30.—Tokyo radijo sakė bent 
keturi alijantų laivynų da
liniai plaukioja vandenyse į 
pietus nuo Japonijos, o žy
mus Japonijos laikraštis į- 
spėjo, kad ‘‘2,000 alijantų 
laivų yra šioje apylinkėje,” 
ir kad “laikas lemiamai ko
vai tarpe Jan'nijos ir Ame
rikos jau atėjo.”

B-29 Lėktuvai Vėl
Atakavo Singapūrą

WASHINGTON, kovo 30. 
—Didieji B-29 lėktuvai sep
tintą kartą per 
nesiūs atakavo 
Maždaug 40 tų 
Indijos numetė
aliejaus tankų toje didelėje 
laivyno bazėje. Tai buvo 
trečias puolimas to strate
ginio taikinio kovo mėnesy.

Tokyo sakė jų laivai ir 
lėktuvai ‘ ‘smarkiai atakuo
ja” sąjungininkų dalinius.

Japonai nepasakė ar lėk-

tuvnešių lėktuvai šiandien 
puola Japoniją. Vakar jie 
sakė 500 lėktuvų atakavo 
taikinius Kyushu, Shikoku 
ir Honshu salose.

GUAM. kovo 30.—Adm. 
Nimitz pranešė, kad britų 
didieji karo laivai ir lėktuv 
nešiar prisidėjo prie Ameri
kos jėgų atakuojant Ryu- 
kyu salas. Jis vis dar nepa
tvirtino japonų pranešimo, 
kad amerikiečiai išlipo Ke- 
rama salose, į vakarus nuo 
Okinawa.

Hitlerio Sostinė Jau Veikia Alpėse
LONDONAS, kovo 30.— 

Maža žinutė Osservatore 
Romano. Vatikano laikraš
tyje, sakė Vokietijos vyriau 
sybė pradėjo veikti Eichs- 
taett’e, mažam miestely Ba
varijos Alpėse.

Žinia sakė Prel. Cesare 
Orsenigo, Apašta’iškas nun
cijus Vokietijai, nesenai 
pareiškė, jog jis manęs ap-

BARUCH LONDONE
LONDONAS, kovo 30.— 

Bemard M. Baruch, Ame
rikos finansierius ir valsty
bės vyras, pasiekė Londoną 
nepasakytai Prezidentūros 
misijai. Manoma jis tuoj 
tarsis su Min. Pirm. Chur
chill.

■ ’■ * i

Baigiama Atkirsti Ruhr Kloni Ir
Ten Esančia 40,090 Nacių Karių Jėgą
PARYŽIUS, kovo 30.—Amerikos 1-oji ir 9-toji armijos 

smarkiai varosi arčiau susijungimo šiaurryčiuose nuo 
Ruhr klonies, kas reikštų atkirtimą Vokietijos didžiausio 
ir paskutinio arsenalo ir sugavimą maždaug 40,000 prie
šo karių tarpe jo išgriautij fabrikų.

Apsaugos sumetimais sulaikoma žinios apie naujuosius 
sąjungininkų pasivarymus. Alijantų armijoms kliudo vir
tinės išsigandusių civilių, kurie užkemša kelius, bėgdami 
nuo karo ugnies.

Pirmoji armija taip greit pasivarė pirmyn, kad ji ne
teko kontakto su savo štabu. Naciai sakė vienas šarvuo
čių dalinys pasiekė Bad Windungen, 190 mylių nuo Ber
lyno, 20 mylių pietvakariuose nuo Kassel geležinkelių 
centro, kuris yra 170 mylių nuo Berlyno.

Devintoji armija nakties metu pasistūmėjo šiauriniu 
Ruhr klonies kraštu, praeidama pro didžiumą klonies 
pramonės centrų.

Tuo pat metu maždaug 2,300 sąjungininkų lėktuvų nu
metė 3.000 tonų bombų ant Bremeno, Hamburgo ir Wil- 
helmshaveno uostų. Atakų tikslas buvo atkirsti tuos di
džiuosius 
reikmen

Atro 
armija

tus, kad naciai negalėtų vandeniu pristatyti 
vo kariuomenėms šiaurėje.
d britų 2-oji

aka šiaurrytuos-
Mažos Tautos Kovos

3-jų Didžiųjų Planą
LONDONAS, kovo 30.— 

Mažųjų, tautų vyriausybių 
vyrai planuoja strategiją 
kovai prieš Rusijos ir J.A. 
Valstybių planą reikalauti 
trijų balsų pasaulinės ap
saugos organizacijoje. Kiti 
neva tiki, kad Prancūzija 
ir Kinija padės jiems už
blokuoti tą planą.

Mažųjų kraštų atstovai, 
jau ir taip susirūpinę dėl 
Trijų Didžiųjų dominacijos, 
pareiškė savo nustebimą 
dėl Prez. Roosevelto prane
šimo. kad Rusija ir Ameri
ka nori turėti po tris bal
sus, kad sulyginti Britų 
Imperijos šešis balsus.

Kiti skaito tą planą prie
mone nustelbti mąžąsias 

, tautas.

penkis mė- 
Singapurą. 
milžinų iš 

bombų, ant

lrrawaddy Rajone
Užmušta Daug Japonu
CALCUTTA, kovo 30.—

Britams spaudžiant japo
nus sugautus Irrawaddy 
klony centrinėj Burmoj, ra
portai sako japonai nuken
čia vis didesnius nuosto- 

i liūs.

Į
Į

Į

t

i

na, didžiųjų Vokietijos uo
stų link. Alijantų 21-os ar
mijos grupė šiaurėje nuo 
Ruhro skubiai žygiuoja pir
myn nuo Muenster lauko iki 
Odenweld. Vien pėstininkai

Mato Naciu Judėjimą
Bolonijos Apylinkėje
ROMA, kovo 30.—Naciai 

kariai vis dar paleidžia ar
tilerijos šovinius penktos 
armijos fronte, ir už priešo 
linijų buvo pastebėta dides
nis judėjimas pietuose nuo nuėjo 18 mylių per dieną, o 
Bolonijos, bet nebuvo jokių 
pakeitimų šiame fronte.

Žemiau Bolonijos naciai 
yra labai budrūs, bet jų ar
tilerijos ugnis yra negausi.

Belmonte kalno rajone, 
priešo patrulis bandė pra
laužti sąjungininkų pozici
ją, bet dėl amerikiečių šau
dymo turėjo pasitraukti.

Vokie-

suimta 
kurie 

Senie-

tankai vis dar nesustabdo
mai veržiasi gilyn į 
tiją.

Per 48 valandas 
suvirš 60.000 karių, 
pasidavė alijantams.
ji Frankfurt, Mannheim ir 
Heidelberg miestai krito be 
didesnės opozicijos, 
miestelių ir kaimų 
užimti.

Lėktuvų veiklai
lietus ir žemi debesys 
fronto, bet jie visvien

Šimtai
taipgi

Mažųjų tiltų naikinimas 
daugiau trukdo 9-tos armi
jos kariams negu patys na
ciai kariai.

Tarpe vakar dieną suim
tų 37,000 nacių buvo daug 
aukštų nacių karininkų. Ki
ti jų nusiminusiai pareiškė, 
k’d tik kelių dienų klausi
mas, kol karas Europoje 
bus baigtas.

Gen. Eisenhower anks
čiau sakė Ruhr netekimas 
neleis 
sintis

Lt. 
mijos
nas pasivarė 121 mylią. Ka
riai nė nestojo pasivalgyti 
ar pailsėti.

Nacių lėktuvai pirmą kar 
tą nuo atakos pradžios va
kar pasirodė virš fronto, 
bombuodami ir apšaudyda
mi 1-os armijos karius.

Britų Mosąuito lėktuvai 
vakar naktį 37-tą kartą per 
38 dienas atakavo Berlyną.

vokiečiams ilgai prie
šu organizuota jėga. 
Gen. Hodges 1-os ar- 
kariai keturias die-

leisti Berlyną ir vykti į 
Hitlerio valdžios laikinąją 
sostinę. Trečiadieny Prela
tas tame miestelyje paminė
jo Šv. Tėvo karūnacijos su
kaktį,.

Tai yra iki šiol patiki
miausias įrodymas, kad 
Hitleris jau nurašė Berlyną 
ir ruošiasi gintis Bavarijos 
ir Austrijos Alpėse.

US Lakūnai Apleido
Savo Bazę Kinijoje

CHUNGKING, kovo 30.— 
Amerikos štabas pranešė, 
kad amerikiečiai apleido 
savo lėktuvų bazę ties Lao- 
hokow, 200 mylių šiaurry
čiuose nuo Hankow.

Flynn Apleido Romą, 
Važiuoja j Londoną

ROMA, kovo 30.— Ed- 
ward J. Flynn. Prez. Roo
sevelto asmeninis pasiunti
nys, išvažiavo iš 
kar. Jis mano 
prancūzų vadais 
ir tuomet vykti

1 tolimesniems pasitarimams.

DĖMESIO!
Pirmadieny, pirmą dieną 

po Velykų, dienraštis 
DRAUGAS neišeis.

DRAUGO raštinė

I

Romos va- 
tartis su 
Paryžiuje, 

į Londoną

šian- 
dien bus atidara iki 12:30 
vai. po pietų. Pirmadieny, 
balandžio 2 d., raštinė bus 
atidara visą dieną.

KARO BIULETENIAI
—B-29 lėktuvai vėl ata

kavo Nagova miestą Japo
nijoje. Karo laivai bombar
duoja Ryukyu salas aštun
tą dieną iš eilės.

— Raportai sako naciai 
yra pasiruošę išsprogdinti 
visą Berlyną, kuomet ali- 
jantai jį užims.

—Pirmoji armija įšilau- gaubia ir Elona, 
žė į šiaurinės Vokietijos 
lauką, 180 mylių nuo 
lyno.

KALENDORIUS
Kovo 31 d.: Septynių So

pulių Švč. Pan. Mar, Didy
sis šeštadienis; senovės: 
Ginutis ir Ilsė.

Balandžio 1 d.: VELY
KOS, šv. Teodoras ir šv. 
Viktoras; senovės: Ringau
das ir Dairona.

Balandžio 2 d.: Šv. Pran
ciškus Panl.; senovės: Jo-

ORAS
Dalinai ūkanota, šilta.

Defective Page
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Priima Kablegramus 
Siuntimui Lietuvon

Western Union Telegraph tvirtoves pietuose
Co. pranešė, kad visokie Muensterio. ---
kablegramai dabar priima
mi siuntimui į Bulgariją. 
Estiją, Latviją ir Lietuvą. 
Esamos cenzūros ir kitos 
sąlygos taikomos visiems 
siuntiniams.

Lakūnai

trukdo 
virš 
puo- 
nuo 

sakė
keliai rytuose nuoWestpha- 
lia sostinės kimšte užkimšti 
kariais ir bėgliais, einan- 

i čiais Berlyno link.

iWLB Nori Pratęsti
Seną Anglies Sutartį

WASHINGTON, kovo 30. 
—War Labor Board sušau
kė angliakasių ir savininkų 
atstovų pasikalbėjimą, ku
riame reikalaus dabartinės 
jų sutarties pratęsimą, kol 
bus pasirašyta nauja sutar
tis.

Darbo Sekretorės Perkirs 
pasiūlytas kompromisas 

I vo savininkų atmestas, 
pastaba, kad juo einant 
gliakasiai gautų arti
daugiau per dieną ir anglys 
pakiltų bent 30 centų ant 
tono, bet tas neiškastų nė 
svaro daugiau anglies.

bu
su 

an- 
$10

še

Rusų Kariuomenė Užėmė Danzigą 
nį. per kalnus prieš Vienos 
lauką, o kitas taiko į perė
ją toliau vakaruose.

Graz. susisiekimo centras 
ta”pe Austrijos ir nacių jė
gų S'svenijoje ir Kroatijo
je, buvo apeitas rusų dali
nių, kurie pasistūmėjo iš 
Szombathely, 102 mylias 
šiaurėje nuo Zagrebo ir 130 
mylių nuo Italijos sienos.

Dan-

s?kė

LONDONAS, kovo 30.— 
Danzigas. Baltijos uostas 
dėl kurio antras pasaulinis 
karas prasidėjo, krito ru
sams. Danzigas buvo rusų 
puolamas nuo kovo 23 d.. 
kuomet rusai atskyrė 
žigą nuo Gdynijos.

Rusų pranešimas
Marš. Tclbukhino tankai 
perėjo per Austrijos rube- 
žių j eilę žemų kalnų, ir by 
kuriuo momentu pradės pul 
ti Vieną, Austrijos sostinę.

Raportai iš fronto sako 
nacių armijos sumišimas 
virsta į paniką.

Vienas rusų, dalinys ver
žiasi per Rabnitz upės klo-

Partizanai Laimėjo
LONDONAS, kovo 30.— 

Jugoslavų komunikatas sa
kė Marš. Tito partizanai po 
astuonių dienų kovos Gos- 
pic srity supliekė nacių ir 
Ustashi jėgas. Gospic mies

Split by PDF Splitter
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

FRIENDLY TAVERN
PAUL R1CE, savininkas

Sandvičių užkandžiai duodami kiekvieną dieną 
Pasirinkimui: degtinė, vynai ir alūs

2101 Broadway Ind. Harbor, Ind.
Telefonas Ind. Harbor 3232

J

t

t i

%

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

JONAS IR TEODORA 
BAUPKAI IR DUKTĖ ZITA

Savininkai

GRAŽIOS VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖS

“KUR PASIRINKIMAS YRA DIDELIS”

1300 So. 49th Avenue
Tel.—Cicero 2091-W.

f

26

MilwaukeeGEBU SOSTINE AMERIKIČČIŲ RANKOSE

I

L

prasidėjo apie 3:30. Vis lau
kė publikos ir susilaukė. 
Publikos skaitlingumas su
mušė rekordą, nes jos prisi
rinko 65 asabes ir tai tų 
tarpe, matėsi keliolika smal 
šuolių — nebolše vakuojan
čių. Nežiūrint to, kalbėtc- 

* jas turėjo įžūlumo, išsireikš
ti, savo pasekėjams, patar
damas atsinešti link kitų, 
lietuvių, (^suprask ne mas 
kolių garbintojų) kaipo į 
“ pasmerktuosius mirtin. ’
Girdi mirtin pasmerktajam 
ne tik leidžiama savo mintį 
išreikšti, bet ir pavalgyti 
gerai duodama. Visos kitos 
idėjos, ne komunistinės, ir 
jų šalininkai, bei grupės esą 
lyg pasmerktos mirtin. Čia 

pamiršo vieną

rytą iškilminga 
ir Mišios įvyks 
kitos Mišios 9-tą

*

I

Pirmoji vilnis Amerikos kariuomenės iškeliama į kran
tą Cebu salon jūrų artilerijos priedangoj. Japonai spėjo 
sunaikinti aerodromą, prieplauką, elektros stotį ir kitus 
įrengimus. (Acme-Draugas telephoto)

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČI
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Dra

SOFIIA BALZEKAS
Savininkė

BUČERNĖS IR GROSERNĖS
2546 West 46th St. Tel.—Laf. 3385

s

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

VELYKŲ TVARKA
Verbų sekmadienyje pa

rapijos kunigai skelbė šven 
tos Savaitės tvarką ir buvo 
visiems dalinami atspaus
dinti linkėjimai, kuriuose 
taipogi buvo atspausdinta 
visa Šv. Savaitės ir Velykų 
dienos pamaldų tvarka.

Velykų 
procesija 
6 vai., gi 
ir 11-tą.

Parapijos kunigai (A. Ma- 
žukna ir A. Sandys) nuo
širdžiai sveikina visus savo 
parapijomis ir prietelius Ve
lykų proga. Linki, kad šios 
Velykos būtų paskutinės ka
ro laiku. Visa parapija ra
ginama Velykų dienoj Mi
šias ir Komunijas aukoti 
šiai intencijai — kad taika 
kuo veikiausiai grįžtų pa
sauliui ir kad mūsų visi jau
nuoliai kuo greičiausiai grįž 
tų namo.

Pirmą sekmadienį po Ve
lykų Maldos Apaštalystės 
Draugija ruošia pasilinksmi 
nimą, kurio pelnas skiria
mas parapijos naudai. Už
tikrinama, kad šis parengi
mas, kaip ir kiti šios veik- 

z 
lios draugijos parengimai, 

. pasiseks visapusiškai. Užsi
sakykite vietas sekmadie
niui balandžio 8 d., parapi
jos salėje! Visi kviečiami 
dalyvauti kortavime ir šo
kių parengi ir. e.

Koresp.

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Lietuvių Maldos 
Dienos giesmės

Boston, Mass. — Kovo
d., lietuvių klebonijoje įvy
ko susirinkimas sutvarkyti 
giesmių programą Lietuvių 
Maldos Dienos, katedroje, 
bal. 22 d., 4 v. p. p. Nutar
ta šiokia "a maldų tvarka, 
būtent,

1. Mišparai — gieeos Šv.
Jono seminaristai.

2. Giesmė Marija, Marija
— gieda visi žmonės.

3. J. E. arkivyskupo R. J. 
Cushingo, D.D. pamokslas 
lietuviams.

4. Solo — Skubink prie 
Kryžiaus — muz. R. Juška.

5. Malda dėl teisingos ir kalbėtojas 
pastovios taikos, kurią at- seną lietuvių patarlę: “Ne
kalbės pirmininkas, kun. P. ’ 
M. Juras.

6. Įstatymas švenčiausio
Sakramento.

7. Tegul būna garbina
mas. Gieda visi žmonės.

8. O Salutaris. — Visi.
9. Giedamos Suplikacijos

— Šv. Dieve... — punktais.
10. Tantum Ergo.
11. Garbinkime Švenčiau-:

sį...
12. Teikiamas Sutvirtini

mo Sakramentas.
j

Muzikas R. Juška apsiė
mė vargonuoti. Muzikas J. 
Žemaitis apsiėmė diriguoti.

Visos kolonijos prašomos 
laikyti savo bažnyčioje mi
nimų giesmių pratybą.

Balandžio 22, 2:30 vai. p.
p. Šv. Petro par. bažnyčioje 
įvyks bendra visiems prog
ramos praktika.

Visi kviečiami darbuotis 
ir melstis, kad Lietuvių Mal
dos Diena Bostone pavyktų. 
Parodykime savo 
darbais, kad visi 
teisingos taikos 
vios ramybės.

kask kitam duobės — pats 
jon įpulsi.” Rap^

nymui ir reikale yra 
rengę padėti visame 
dvasios vadams.

%

CHARLES PAULAUSKAS
GROSERNĖ IR MĖSOS PARDUOTUVĖ

3736 Pulaski St. Ind. Harbor, Ind.
Telefonas Ind. Harb. 605 J

%

pasi-
savo

malda ir 
geidžiame 
ir pasto-

So. Bostono komu 
nistai susmuko

Kviečiame
So. Buster Mass. — Tu

riu vėl didelio malonumo 
kviesti jus į metinį. Bosto
no Lietuvių J aunamečių 
Tautinių Šokių Grupės pa- j 
rengimą, kuris įvyks balan
džio 8 d., 1945. 3 vai. po 
pietų, Municipal Building, 
So. Boston. Mass.

Programą pildys Bostono 
lietuviai jauna mečiai ir vieš 
nia artistė iš užrubežio, Rū
telė Kilmonytė iš Montreal, 
Canada.

Tikiu, kad jūs būdami ge
rais susipratusiais lietuviais 
amerikiečiais, įvertinsite šių 
jaunuolių pastangas palai
kyti šioje šaly gyvą savo 
tėvelių seną gražią lietuvių 
kalbą, muziką, žaidimus, 
dainas ir šokius, kuomi net 
svetimtaučiai gėrisi, ir at
vyksite į šį parengimą.

Ona Ivaškienė,
Tautinių šokių grupės ved.

Kovo 25, Bostono lietu
viški bolševikai, bei Stalino 
diktatūros garbintojai, bu
vo suruošę prakalbas V. An
driuliui. iš Chicagos. Jas 
plačiai garsino ne tik savo 
spaudoje, bet ir per bepar- 
tyvę radio programą. Pasi
samdė Municipal Building 
didžiąją salę. Prakalbos tu
rėjo prasidėti 2 vai., bet

LABAI SUSIRGO
Omanos gyventojas

J

Senas
ir ilgametis šv. Antano pa
rapijos užvaizdą Juozas Ver
bickas labai susirgo ir bu
vo išvežtas į ligoninę. Da- 

i bar jo sveikata pradėjo eiti 
geryn ir matyti su Dievo 
pagalba pagys.

PASIMIRĖ KALBĖDAMA 
TELEFONU

Prieš keletą savaičių pa
simirė Julia Lerwald sulau
kusi vos 31 matų nuo šir
dies atakos. Ji kalbėjo su

savo motina telefonu. Ūmai 
sustojo ir motina išgirdo 
trenksmą. Motina šaukė, bet 
neatsiliepė. Tada motina pa
šaukė policiją, kuri nuvy
kus surado ją prie telefono. 
Taip pat pat pasimirė Philip 
Miller orlaivių dirbtuvėje. 
Milleris nebuvo mūsų tau- 

i tos, bet buvo didis parapi
jos rėmėjas. Vietinis

LOS ANGELES. — Po 
septynių metų sugautas vy
ras turįs 50 metų, kuris nu
žudė vieną moterį Ohio val
stijoje. Jis pabėgo į Califor
nia ir ten gyveno pasivadi- 

' nęs kita pavarde.

J

1

♦ 
t

Kun.

Padėjo klebonui 
gydytis

Omaha, Nebr. —
Juozui Jasevičiui susirgus, 
parapijonai tuojau subruzdo 
padėti gydytis. Prieš šv. 
Juozapo šventę patys sudė
jo apie tris šimtus dolerių 
ir įteikė jam išlaidų apmo
kėjimui. Tai vis parodo, kad 
mūsų žmonės moka įvertin
ti kunigo darbuotę jų išga-

/ 
) 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
J *•

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

GUST BAROW'S MARKET

Tel. HEMloek. 1840

Chicago, III.2624 West 69th St.

V

Valdyba ir Direktoriai Linki
VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR RĖMĖJAMS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

METROPOLITAN

■<

4

Ar Kenčiate
NESMAGUMUS

Galvos Skaudėjimo?
jum* prigimta veilesmini* už 

kietėjimą, ir Jūs jaučitės nuvar 
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ii 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėJ 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip 
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytai 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozc 
duoda nerangiom žarnom veikti ii 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžia: 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa 
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa
galbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu JGs negalite nusipirkti save apylin 
kėj. siuskit prašymą dėl mūsų “su-sipažnu 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT - 
antiseptikas —- kuris suteikia greita paleng 
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškv 
skausmų, musknlinio nugarskausmo, sustin 
gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų n 
nykst dėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkaKnas - 
palengvina laikinai nekuriuos .skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rukities 
nevirškinimas ir rėmuo.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

V. P. PfERZYNSKAS
R E AL ĖST ATE — GENERAL INSURANCE

4559 S. Paulina St. Tel. Yards 0145
f

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

C. & J. AUTO PARIS CO.
PERKAM IR PARDUODAM VARTOTUS KARUS
Junk and wrecked cars vanted for serap to liek 

the Jap
Drnms Refaced, Clutch Platės and Brake Shoes Relined

3220-40 Archer Avė. LAFayette 1090
CHICAGO, ILLINOIS

STATĖ BANK
J %

Siųskit šį "Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

O įdėta* $1.00. Atsiųskit man apmo
kėta 11 uncijų Gomozo ir — <>0č 
vertės — bandymui bonkutes Olejo 
ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėto,)

Vardas___________________________

Adresas.. .........

Pašto Ofisas.__________ _ _____
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dapt.

♦

4’

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

ANN'S TAVERN
3364 S. Halsted St. Tel. YARds 9191

WM. IR ANN SANDERS.
Savininkai

NARYS FEDERAL DEPOSIT INSURANCE 
CORPORATION

IR
NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM

2201 West Cermak Rd
CHICAGO, ILLINOIS

Pirkit Karo Bonus ir štampas

LINKS F. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

PEOPLE'S HARDWARE & PAINT CO.
Wall Paper, Paints, Oil, Gsass, Auto Supplies.
Tools, Cutlery and Household Goods, Plumbing 

and Electric Supplies
1901 West 47th St. Tel. LAFayette 4139

Defective rage
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“DRAUGO” M 
gį DARBŲ SKYRIUS jį 
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“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTTSING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph »488-»48a

i

HELP VVANTED — VYRAI Art

HELP WANTED — VYRAI

FURNACO PRIŽIŪRĖTOJO 
MOLDERIŲ IR 

PAGELBININKŲ 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 

IR VIRŠLAIKIS

KARO DARBAI
PRIE ALUMINUM CASTINGS 

PILNO LAIKO 
DIENĄ AR NAKTĮ 

Gera mokestis su viršlaikiu.
10% bonai dirbant naktimis. 
Pramonė su po karo darbais.

2742 W. 36th PLACE

Brass Foundry, Ine.
800 N. Albany Avė. 

NEVada 7992

Po Svietą Pasidairius Manė buvęs velnių

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams

HHLP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

I

—DĖL—
VYRŲ

Svarbiai Karo
DINING ROOM

Pramonei
Plieno Warehouse

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DARBO SĄLYGOS

CENTRAL

TAIPGI REIKIA

MOTERŲ
PATARNAUTOJŲ

Valandoms:

Vienas mano tavorščių, 
pasislėpęs slapyvardžiu 
“Balsas”, prisiuntė nuorašą 
dainas, kurią, sako, girdė
jo baisa vikus dainuojant, 
žinoma, slaptuose mitinguo
se. Man tą dainą padėjus 
ant delno, balšavikai gali ir 
viešai užtraukti bet kokia
me savo koncerte.
Rusija brangi, šalis laisvoji, 
Kur

globoje

Kabo

Batai

5:30 vak. iki 12 naktį
KARO PRAMONĖJE

STEEL & WIRE CO.
2924 W. 51st ST.

Atsišaukit:
Nuo 9 Ryto iki 4 Pp.

Atsišaukite

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

DŽENITORIUS
50 iki 60 Metų 

Darbas dienomis. Pastovus. 
Apmokamos atostogos.
SHEDD AOUARIUM 

1200 S. Ol’TER DRIVE 
Matykit Mr. Her.

SARGO
4 NAKTIS Į SAVAITĘ

JACOB PRESS SONS
3320 S. NORMAL AVĖ.

Į

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

tik pažvelgi, žmonės 
boja.

už kaklo, kojos lais
viausios,

nuauti, kelnės numau
tos

Stalino laisvės jie nenorėjo. 
Už tai kaboti jiems taip 

prisėjo.
i Kiti Sibire, jau treti metai, 
Džiaugias vyžoms, nerūpi 

batai.
Darbai sunkiausi, o valgyti 

duoda,
Dilgėlių putrą, ašakų duoną. 
Laisvės nėr žodžiui, raštui 

nei maldai,
Kur Džiugošvilis žmonelius 

valdo.

Punch Press
Formanas

PATYRĘS
Gera mokestis. Pastovus 
darbas. Maža kompanija 

su gera proga.
PAŠAUKIT

CALumet 2100
EX-SERVICE VYRO 

PRIE DARBO KAIPO 
POPIEROS~PIOV£JU

Patyrimas nereikalinga, bet nau
dinga.

Pastovus darbas po karo. Virš
laikio, jei norite.

MURRAY ENGRAVING 
COMPANY 

6152 S. Wabash

TYPISTS

PART TIME

OR

FULL

GOOD

Steel

I

TIME

PAY

Sales
Corporation
3348 S. Pulaski Rd.

ITMsHER—prie vyrų kotų. Pasto
vus darbas, gera mokestis. Atsišaukit

J. MALY & CO., 
1252 MIIAVALKEE AVĖ.

VYRŲ
Dalinio Laiko Darbininkų

DRILL PRESS OPERATORIŲ 
BENCH HANDS — ROUGH GRINDERS 

Rytais, Popiet ar Vakarinėmis Valandomis

100% DEFENSE DARBAI

DELTA STAR ELECTRIC C O.
2431 W. Ft’LTON ST.

4

Paikios Progos su Vadovaujančia Firma 
Geri Darbai — Progos Įsidirbimo

PATYRUSIŲ MAŠINOMS OPERATORIŲ

PAPRASTŲ DARBININKŲ

Naujos Modemiškos Dirbtuvės Boulevardo Vietoje 
Cafeteria — Dykai Apdraudos Naudos 

Puikios Darbo Sąlygos — Gera Transportacija

FOOTE BROS.
G E A R & MACHINE CORP.

5219 S. VVestern Blvd.

Harry J. Williams bizni} 
reikalais nuvyko Į Kansas 
ūkį, rado ūkininką su ša
kėmis dedant šieną prie sto
go pašonės.

“Kodėl taip darai?”, — 
jis paklausė susidon^ėjęs.

“Well,” — atsakė ūkinin
kas, “tai nėra tikrai geras 
šienas. Jei aš šį šieną pa
dėčiau prie karvių, avių, jos 
visai neliestų. Bet kai pa
dedu aukščiau, kur gali vos 
pasiekti, jos mano, kad va
gia šieną ir visą suėda.“

HELP WANTED MOTERYS

MERGINŲ
Prie maišų valymo ir pakavimo. 

Pastovus darbas svarbioje 
pramonėje.

MATYKIT KRAMER 
The Albert Dickinson Co. 

2770 W. 35th St.

Swi+chboard
OPERATOR

GIRL TO RELIEVE ON 
SWITCHBOĄRD AND 

TELETYPE
Some Filing

HANNIFIN MFG. CO.

621 S. Kolmar Avė.
NEVADA 0406

MOTERŲ AR MERGINŲ 
DEŠRŲ ŽARNŲ ATRINKfcJŲ 
_____ Su ar be patyrimo 

BOBBIN CASING CO.
941 W. 37th ST. 

YARds 4711 »

Valymui Moterų
PASIRINKIMAS VALANDŲ 

ILGŲ AR TRUMPŲ 
GERA MOKESTIS

SOVEREIGN OIL CO.
4856 S. Halsted St.

PARDAVIMUI

Rašo B.J.B.
(Žiūr. “Draugo” No.

(Tęsinys)
“Po trijų mėnesių pama

čiau, kad daug vaikinų prie 
jos kabinas ir kalbina. Nors 
joje nei mažiausio nuo ma
nęs atšalimo nepastebėjau, 
bet visgi pavydą širdyje 
jaučiau ir prisibijojau, kad 
kiti jos nepaviliotų. Juo dau 

,giau apie tai mąsčiau, tuo 
labiau bijojau.

“Galop nutarėm susituok
ti. Vestuvės nebuvo kokia 
tai iškilminga puota. Turė- 
jog trijų muzikantų orkes
trą — smuiką, armoniką ir 
būbną. Griežė senoviškius 
šokius; griežė gerai ir gra
žiai. Vestuvininkai rodė 
linksmumo. Maniau, buvo 
patenkinti. Kur tik žvelgiau, 
ten mačiau juokaujant, dai
nuojant ir žaidžiant bei šo
kant. Quin irgi buvo paten
kinta. Ji irgi linksmai krykš 
tavo su draugais ir svečiais.

“Po vestuvių nutarėm gy
venti miesUe. Norėjom už
sidirbti užtektinai pinigų, 
kad galėtumėm gyventi ant 
ūkio. Gyvenimas mieste bu
vo geras, linksmas. Kada 
tik pareidavau iš darbo, ras 
davau namus švarius ir tvar 
koje. Quin turėjo tiktai vie
ną paprotį — pasislėpti ir 
mane išgazdinti. Būdavo, pa 
rėjęs iš darbo ir neradęs 
Quin eidamas iš kambario 
į kambarį šaukdavau: ‘Quin! 
Quin! Quin! O ji staiga pa
šokdavo iš už durų, ar ki
tur kur, ir iš užpakalio pa
griebdavo mane už kaklo. 
Aš atsisukęs pagriebdavau 
ją ir pasiguldęs ant kelių 
“spenkindavau“. Tai buvo 
linksma ir pilna žavesio mo
teris.

“Mieste gyvenom tris me
tus gražiai, linksmai ir jau 
susidėjom nemažai pinigo. 
Būtumėm dar ilgiau gyve
nę, bet Quin pradėjo nesvei
kuoti ir daktaras patarė pa- 

. likti miestą. Miesto oras jai 
j nėra sveikas. Na, ką dary
si. Notarėm išsikelti į ūkį.

‘Dešimts margų žemės 
nėra pakankama geram pra 
gyvenimui. Mano dėdė šį ū- 
kį naudodavo kaipo stovyk
lą medžioklei ir pavesdavo 
išimtinai medžiotojams. Gi 
vasarą išnuomuodavo vaisi- 
ninkams, kurie, be vaisių, 
laikydavo dar užkandžio.; 
“karštų šuniukų” ir kito
kios maltos mėsos švilbikų.

4)
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Namelis stovėjo prie pat 
vieškelio ir buvo patogus 
tam reikalui. Vienas galas 
ūkio siekė pakraščius eže
ro. Bendrai, buvo dailus že
mės sklypas. Kas tik susto- 

Į davo, kiekvienas gėrėdavosi 
apylinkės gražumu, jos ža
vinga gamta ir oro kvaps
niu. Mes nutarėm čia apsi
gyventi, arba, geriau sa
kant, mėginti apsigyventi.

“Gyvenimas ūkyie nebu-! 
vo saldus. Teko visko nu
kentėti. Teko net ir su Quir. 
susipykti. Daug sykių susi- 

j graužusi ji kaltindavo ma- 
■ ne, o aš ją.

“Taip slinko metai po me- 
• tų. Mėgindavom auginti žą 
sis, antis, vištas. Norėjom 

j ūkį paversti paukščiu ūkiu.
Bet daugiau tų paukščių is- 
gaišdavo, negu užaugdavo. 
Likdavo vos tik prasimai
tinimui. Daug kartų tarė 
mės bėgti iš čia, bet kur tu 
pabėgsi? Į miestą? Susirg 
ti!

Ir Draugams

I

I

HELP WANTED — VYRA i

Ben. J. Kazanauskas
I

%
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkiu Kostumeriams, Draugams Ir Pažįstamiems

JOHN YOCIS SERVICE 
STATION

Geresniam motoro veikimui 
Padangos (tires), baterijos ir pilnas aprūpinimas

1318 Columbus Drive
kampas Euclid Avė.

Telefonas Ind. Harbor 423 J
Indiana Harbor, Ind.

“Aš pats mėgdavau me 
džioti ir žuvauti, bet pasi 
sekimo neturėjau.

“Vieną kartą sumaniau 
eiti meškerioti. Kadangi o- 
ras buvo šaltokas, todėl “pa 
sišildymui“ pasiėmiau ir 
pantukę šnapso.

“Sėdėjau luotelyje, sėdė
jau, bet žuvis kaip nekimba, 
taip nekimba. Išsitraukiau 
iš kišenės pantukę, vieną 

i sykį patraukiau, kitą sykį, 
gal, ir daugiau buvau pa
traukęs, nes prabudau prie 
ežero kranto. Gal, būčiau 
dar ilgai miegojęs, bet vil
nys, atsimušusios į luotelį 
ir į krantą mane pažadino.

“Prabudęs pamačiau tai, 
ko nesitikėjau matyti. Žiū
riu, žuvis voliojasi ant kran 
to vandens išmesta. Ji bu
vo didelė — kokių keturių 
sieksnių ilgio ir storumo, 
kaip didžiausia nupenėta 
kiaule. Išsitraukiau peilį, 
paploviau žuvį ir supiaustęs 
į kelioliką gabalų parnešiau 
namo. Valgyti ją bijojom, 
nes nežinojom, ar ji yra val
goma. Pametėm kelis gaba
lus kiaulei ir laukėm, ar ji 
nepadvės. Bet nieko nepa
kenkė: kiaulė ėdė skaniai ir 
daugiau norėjo. Valgyti tą 
žuvį mes visgi nedrįsom, 
nes buvo šlykšti. Tad suma 
nėm visą kiaulėms sušerti. 
Maniau, susūdysiu išdarinė- 1 
jęs, tai nesuges, žuvį dari
nėdamas sužinojau ir jos 
silpnumo priežastį ir ma
niau bile tik kiaulės ėda, aš 
joms prigaudysiu užtektinai 
žuvies. Tik nutariau šio su
žinojimo niekam nesakyti.

“Nusipirkau daugiau kiau 
lių ir jas šėriau žuvimis. 
Žuvies man netrūko: kieK 
reikėjo, tiek pasigaudavau. 
nes žinojau būdą joms pa
gauti; tik bijojau, kad nieks 
to nesužinotų. Še r d a m a ? j 
kiaules žuvimi, pamačiau, 
jog jos labai greit tunka. 
Greitu laiku aš su Quin pa
likom užimti vien kiaulių 
auginimu ir pardavimu. Po 
kiek laiko prireikė samdyti 
net darbininkas, nes vienu 
du jokiu būdu nepajėgėm 
apsidirbti. Aš labai nenore-1 
jau samdyti pasalinio žmo
gaus, nes bijojau, kad jis 
nesužinotų mano paslapties 
kiaulėms tukinti.

(Bus daugiau)

%

PRO
V Y R

MEKANIKOSU

PARSIDUODA — 2 aukSčlų medlnlp 
namas, 2 karams g-aradžlus. Pirmai#®^
aukite—katuri kambariai, antram— 

I penki. Patogioj miesto dalyje. SAVI- 
■ NINKAS—24«O WEST 4«th ST.

G A 
u i
GABUMAIS

Mažoje dibtuvčje. Tinkamas vyras
gali tapti formonu.

KARO DARBAS DABAR 
PO KARO ATEITIS 
Turi kalbėt angliškai.

$1.00 į vai. už viršlaikį.

WEISBERG & CO. 
1715 S. Halsted St. 

CANaI 6160

Gelbėkite U. S. kareivių gyvybes *

aukokite savo kraują per Raud. Kryžių.
i
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DMLY FRIEND

South Oakley Avė. Cnicago, Ulinoia
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.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
'Metams ................................................................................ $7.00
Pusei metų .....................................................   4.00
Trims mėnesiams ....................   2.00
Dviem mėnesiams . .......................................................... 1.50

, Vienam mėnesiui ...................................................................... 75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ............................................................................... $6.00
Pusei metų ....;.............................................................. 3.50
Trims mėnesiams .............................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ...........................................  75

Užsieniuose:
Metams ...............................................  $8.00
Pusei metų ................... ................................ •...................  4.50
Trims mėnesiams ............................ ’. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.’ 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma lai 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 pašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Misų Ganytojo žodis šioms Velykoms
IR JOS MOTINIŠKA ŠIRDIS BUVO PRIPILDYTA 
SKAUSMAIS...

“Šių Velykų metu mano žodžiai yra taikomi mūsų 
au’:so žvaigždės motinoms, motinoms, kurių sūnus 
skausmuose ir kentėjimuose mirė heroiška mirtimi už 
sa 3 kraštą" — taip pradeda Velykų raštą mūsų Ga
nytojas J. E. arkivyskupas Samuel A. Stritch. Tęsda
mas savo rašinį toliau, Garbingasis Ganytojas sako:

"Jūsų mintys dažnai spietėsi aplink Mūsų Palaimin
tą j ą Motiną prie Kryžiaus kojų. Ji matė savo Dieviš
kąjį Sūnų kančiose, agonijoj ir mirštant ant Kryžiaus. 
Jie Jo Kūną padėjo j jos rankas. Nors Ji raminosi ži- 
noj'mu. jog Jis mirė, kad mes gyventume, tačiau Jos 
m: iniška širdis buvo pripildyta skausmais...

‘ Tusų sūnūs buvo išauginti krikščioniškoje tiesoje. 
Jie atsiliepė į savo krašto balsą ir stojo į mūšį. Kas 
abejotų apie tai. kad mirties valandoje jie aukojo save 
Mū ų Motinai jos vienybėje su Jėzum Kristum? Jiems 
turbūt buvo maloniausia paguoda, žinant, kad dėl ki
tų miršta. Mes nedrįstame abejoti, kad tie vyrai pas
kutiniame savo gyvenime momente padarė Tobulos 
Mei ės aktą.

KA 3 BŪT REALIZUOTA VISA TAI, UŽ KĄ JIE 
MILĖ...

“'les didžiuojamės jais ir jų atmintį gerbsime sa
vo krašto metraščiuose — jie yra mūsų didvyriai. Bet 
ar jų pasiaukojime nėra kas tokio dar labiau kilnes
nio? Šie krikščionys vyrai mirė dėl mūsų ir savo mir
tį pavedė prie Kryžiaus prikaltam Išganytojui. Ir jūs, 
motinos, kenčiate ir kenčiate taip, kaip tik motinos 
teg; i kentėti. Bet jūsų kentėjimuose yra saldi paguo
da. Drauge su mūsų Palaimintąja Motina jūs auko
jate savo sūnus Išganytojui ant Kryžiaus. Jūs nepra
šysi e, kad jie jums būtų sugrąžinti. ne« žinote, kad 
jie mirė dėl kitų. Ko jūs maldaujate ir maldaujate 
su ’ isu jūsų motiniškos širdies užsispyrimu, kad būtų 
real’zuota gyveniman visa tai, už ką jūsų sūnūs mirė, 
kad Velykų Taika nušvistų žmonėms ir tautoms.

“Leiskite man jus užtikrinti, k2d aš esu su jumis 
per šias Velykas, kad aš meldžiuos už jūsų mylimuo
sius. kad drauge su jumis aš maldauju Taikos Kuni
gaikštį duoti mums taiką, taiką, kurioj tauto- gyvens 
meilėje, suprantant, kad nėra kito Išganytojo, kaip 
tik Jėzus Kristus, mūsų Viešpats.’’

KAD IR LIETUVĄ NUIMTŲ NUO KRYŽIAUS...

R ikia manyti, kad visos motinos, kurių sūnūs jau 
yra paguldę savo galveles šio baisau- karo laukuose, 
šiuo 3 mūsų Arkivyskupo žodžiuose ras paguodą ir 
nusi įminimą. Jie buvo pašaukti į mūšius, kad nu- 
ga'č i piktąsias jėgas, užsimojusias sutriuškinti žmo
nių r tautų laisvę, sugriauti krikščioniškąją civiliza
ciją, prikalti prie kryžiaus kiekvieną, kuris stovi už 
ties", teisingumą, už žmogaus laisvę ir garbę. Mirš
tant ji karo frontuose vyrai prikelia tai, kas dauge
lyje vietų jau buvo palaidota. Jie miršta, kad grąžinti 
pasauliui keturias laisves, kad nuimti nuo kryžiaus 
taut's, kurias diktatoriai buvo prikalę prie jo. Už tat. 
didžiausia jiems yra garbė. Garbė ir jų motinoms, nes 
pasaulio laisvės ir gerovės aukuran jos atiduoda savo 
brangiausią turtą.

Lietuviai kariai kenčia, ir miršta, kad ir Lietuva 
būtų nuimta nuo kryžiaus, kad ir ji prisikeltų laisva 
ir nepriklausoma valstybe. Suprantama, kad ir jų mo- 
tįnų pasiaukojimas yra pavedamas tam pačiam tiks
lui ir todėl šių Velykų rytą čia jos suras, dar šiltesnę 
sau paguodą.

Mūsų visų troškimas šių metų Velykų rytą bus, kad 
prisikėlęs iš numirusiųjų Pasaulio Išganytojas, Taikos 
Kunigaikštis, kuo greičiausiai grąžintų pasauliui taiką 
ir ramybę, kad laimintų valdovų žygius įsteigti pas
tovią ir teisingą taiką ir kad padėtų išvesti mūsų tė
vų kraštą į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.
★

Nuo kardo ir žus...
BEVILTIŠKAS NACIŲ KARIAVIMAS

Hitleriui ir visai jo kruvinai šaikai šiemet Velykos 
bus tikrai liūdnos. Jau pernai jis galėjo numatyti, kad 
jo pragariškoji karo mašina, ar anksčiau ar vėliau, 
bus į dulkes sumalta. Bet per šių metų Velykas, nori 
ar nenori, bet turi prisipažinti, kad jo visi planai su
byrėjo, kad viskas jau pralošta.

Amerikiečių ir kitų sąjungininkų armijas jau visai 
nebesulaikomai spiria nacių jėgas prie sienos. Rajo
nas (Ruhr klonis), kuris daugiausiai davė visokių 
reikmenų Hitlerio karo mašinai, jau yra atkirstas 
nuo kitų Vokietijos dalių. Tuo būdu ir daug nacių 
karių patenka į sąjungininkų rankas. Be to, ir ki
tomis kryptimis karas eina jungtinių tautų naudai. 
Naciai ir pabėgti nebesuspėja. Miestas po miesto (ir 
tai dideli miestai) patenka į sąjungininkų rankas ir 
jų gyventojai laiko, kad tai nėra okupacija, bet išlais
vinimas. Išlaisvinimas iš nacių vergijos, kurie ją ken
tė per keliolika metų. Jie buvo netekę žodžio, veiki
mo, spaudos ir religijos laisvės. Hitlerio karo maši
na paskutinį duonos kąsnį iš jų burnų ištraukdavo 
ir prarydavo.

TUKETŲ PASIDUOTI, BET...

Hitleris, atsižvelgdamas į susidariusią būklę, jau per
nai turėjo iškelti savo rankas ir pasiduoti. Bet jis ir 
per šias Velykas dar tebekariauja, tebekariauja visai 
beviltiškai, tebekariauja prieš žmonių valią. Kodėl? 
Todėl, kad jam nerūpi Vokietijos žmonių gerovė, ne
rūpi nė jų gyvybė, nes jis yra piktesnis už plėšrųjį 
žvėrį. Žmsgus, kuris pakėlė savo ranką prieš visą tau
tą, prieš visą pasauiį, kuris pamynė po kojų krikš
čioniškosios artimo meilės idealus, kuris buvo užsi
mojęs patį savo Sutvėrėją — Dievą išvaryti iš šios 
žemės kamuolio, o jo vietoje patsai viešpatauti, ne
paiso žmonių liejamo kraujo, mcterų ir vaikų kan
čių. Jis tyčiojasi ir juokiasi, matydamas kai upėmis 
žmonių kraujas teka, kai miestai dega ir visa eilė 
kraštų griuvėsiais virsta.

IR SU KITAIS DIKTATORIAIS TAIP BUS

Bet Hitlerio teismo diena čia pat. Jis ir jo suklai
dinti naciai kardu kovojo ir nuo kardo žus. Taip bus 
su kiekvienu, kuris panaudos kardą ir ugnį, kad su
laužyti ir žmonių ir Dievo valią, kad sunaikinti krikš
čioniškąją civilizaciją ir mėginti naujais vergijos re
težiais pasaulio rankas surakinti. Ir jų rankose, ar 
jie bus Stalinai ar kiti, kardas į mažus šmotelius su
trupės, kaip šiandien Hitlerio kardas kad trupa.
★

Rimties
VALANDĖLEI™

Velykos - pergales 
šventė

Velykų šventės primena 
vieną labai svarbią tiesą — 
kaip Kristus kėlėsi iš nu
mirusių, taip visi kada nors 
vėl kelsis amžinai garbei ar 
bausmei. To reikalauja pats 
teisingumas.

Nėr abejonės, kad mažai 
težinomų asmenų gyvena čia 
žemėje, vieni baisiai skriau
džiami. kiti puikiausiai nau
dodamiesi visomis gėrybė
mis, taip kad, rodos, pats 
Dievas baudžia teisingus lai 
mindamas nedorėliams. To
kios lengvos išvados priei
na menko tikėjimo asmens.

* x =:=

Kad bus įvykdytas pilnas 
teisingumas, garbė bei lai
mė teikiama ištikimiems 
Dievo tarnams, priduoda 
vargstantiems suraminimo 
ir paguodos. Taip kaip li
gonis ramiai kenčia žinoda
mas, kad netrukus pasveik
siąs, pasimatysiąs su saviš
kiais. taip krikščionys lau-
kia tos prisikėlimo dienos.

* * »

Ką tik užbaigęs mokslus, 
daktaras neranda didelio pa 
sitikėjimo pas ligonius; jie 
vis galvoja, kad daktarėlis 
mažai težino, dažniau klys
ta, neatspėja ligų, tačiau 
kada paaiškėja, kad jau ne 
vienam grąžino sveikatą, ta
da ligonių nuomonė visai 
pasikeitus. Jie visuomet pri
sibijo asmens, kurs daug ne
išbandęs.

* * *

Kristus skelbė naujas tie
sas; siūlė gailestingumą vie
ton griežtos teisybės, mei
lę vieton keršto bei baus
mės, nuodėmių atleidimą, 
savo paties mirtį ant kry
žiaus už žmonijos atpirki
mą pranašavo. Šios ir kitos 
tiesos pasirodė netikėtinos.

Jėzaus mirtis, prisikėli
mas, pasirodymai apašta
lams ir kitiems, geresnio

II
VAIDILUTE * * *

TĖVIŠKĖ ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

Maskva sabotažninkės rolėj
Maskva vis dar tebesabotažuoja jungtinių tautų už

simojimus teisingais ir tvirtais pagrindais atstatyti 
karo sugriautą pasaulį.

Ji užsispyrė įsiveržti į San Francisco tarptautinę 
konferenciją su trimis balsais, kas visu griežtumu 
prieštarauja “trijų didžiųjų” susitarimams Jaltoje. Be . 
to, ir Anglija, ir Jungtinės Valstybės, ir kitos į kon
ferenciją siunčia savo užsienių ministrus, kaipo de
legacijų pirmininkus, tačiau Maskva to nedaro — ji 
savo ambasadorių Vašingtone toms pareigoms įgalio
ja.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad Sovietų Rusijos diktatorius netiki 

tam, kas daroma bendromis jėgomis ir bendru susi
tarimu pasaulio ateičiai. Tarptautinėms konferenci
joms jis nepriduoda jokios reikšmės. Atrodo, kad jis 
ir toliau veiks vienas, veiks sauvaliai ir diktatoriškai, 
kad daugiau teritorijų pasigrobti, kad griauti pasaulio 
demokratiją ir jos vieton komunizmą įgyvendinti.

Stalinas nevykdo Jaltos konferencijos nutarimo ir 
Lenkijos ateities atžvilgiu. Jis trukdo naujos vyriau
sybės sudarymą, kad nė pati Lenkija San Francisco 
konferencijoj kalbėtų savo vardu, bet jos okupantai 
rusai. .

Tadgi. Maskva vis labiau ir labiau pastoja sąjun
gininkams kelią, kad sutrukdyti pasaulio teisingą ir 
pastovią taiką atsteigti.
★

Jei kasdien skaitai ir remi savo dienraštį “Draugą", 
esi sąmoningas, geiai informuotas lietuvis patriotas.

argumento negalėjo sudary
ti net netikėliui. Kas pare
mia skelbiamas tiesas dar
bais, nesugriaunamais įro
dymais — tas tikrai vertas 
pagarbos.

* * *
Velykos tikrai pergalės 

šventė. Kristaus prisikėli
mas viltį mūsų atsikėlime 
atnaujina, mūsų širdyje 
meilę Dievui ir artimui stip
rina, nes skelbiami dėsniai 
palikti apaštalams ir Baž
nyčiai rodos tikresni, kad 
jie gali kiekvienam nušvies
ti tikrą kelią amžinon lai- 
mėn. A.B.C.J.

(Tęsinys)

Tą gandą atnešė į Rasas 
Budraitytės kaimynės, ei
nančios didįjį ketvirtadienį 
pro sodybą į bažnyčią. Ra
miai išklausė Daugėlienė 
moterėlių pasakų, bet ir 
joms, ir Jovitai, ir šeimy
nai prigrasino tylėti, nekal
bėti apie tai prie Daugėlos.

— Tai įtuš, tai burnosis 
vėl tėvas, išgirdęs, — pasi
skundė Jovitai.

—Didelio daikto!.. Te 
burnojasi... O gerai, o tai 
gerai Jeronimas, padarė, ra
gus parcdęs!

— Tylėk, pliauga! Nebū
to gerumo!.. Jau buvo ap
tilę vaidai — tai sukėlė iš 
naujo.

— Vaidai buvo ir bus, o 
r?.an smagu, kad Jeronimas 
padarė, kaip tėvas nenorėjo.

— Lauk eik, neerzinusi!.. 
Mažu ir tu taip padarysi, 
ištrūkdama sprandą už ple- 
cininko?!...

— Norėsiu ir padarysiu!
— atšovė, bet tuoj išsineš
dino iš kambario.

Visas tas dienas ligi Ve
lykų triūsė Daugėlienė ne
linksma. Darbo radosi be
galės, jame rasdavo užuo
maršos, jėgų ir patvarumo, 
tik širdis nerimo ir nūdo į- 
kyriai. Atsidėjusi laukė Kle
menso, kurio porą savaičių 
nematė, jam vienam norėjo 
pasiskųsti, iš jo vieno laukė 
paguodos, bet ir jo likimas 
rūpėjo. Ant Budraitytės ne
pyko, jos kaip ir nekaltino, 
už visa, kas per ją su Jero
nimu atsitiko — kuri mer
ga nenorės tokio vyro — 
aiškino savo protu, tik grau
žėsi naujais nesusipratimais, 
kurie vėl per ją iškils, nau
jom paskalom, kurios vėl 
plūs per žmonių lūpas, ir,
— bet to nesirengė net Kle
mensui pasakyti. — skau
dėjo širdį dėl sūnaus, kurs 
atsiminė paliktą mergą, o 
jai, motinai, nebuvo lig šiol 
nei vieno žodelio atsiuntęs.

Pirmą dieną Velykų atva
žiavo iš pat ryto Klemensas, 
o po pietų ir Adelė su visais 
vaikais. Senutė atsišnekėjo 
su sūnum iki valiai ir dėl 
Budraitytės ir dėl Norvai
šaitės. Klemensas suramino 
ją dėl savęs, o dėl Viktutės 
patarė susitaikyti su Jero
nimo pasirinkimu ir ramiai 
praeiti pro tą įvykį, kurs 
niekam akių nebadys, nes 
abu gyvens už tolimų jūrų. 
Su tėvu pažadėjo pats pasi
kalbėti ir pabūti keletą die
nų Rašuose.

Motiną su Adelės šeimy
na palikęs, Klemensas išėjo 
iš namų į kiemą, o iš ten 
darželio patvoriu į dirvą 
viršukalnyje. Motinos papa
sakojimas apie Norvaišus 
pajudino opųjį ilgesį, kurį 
ir be to didele valios jėga 
valdė. Ilgėjosi Reginos per 
visas tas šešias nesimaty
mo savaites, kaip somnam- 
bulas. ir tiktai iš tėvo pa
veldėtas atkaklumas padėjo 
ištverti nutarime, žiemą dar

buvo tasai ilgesys pakenčia
mas, bet pavasariui atėjus 
slėgė, kaip žaizda, ir varu 
varė į Bijūnus. Kiek kartų 
arklį užsėdęs jojo į tą šalį, 
kiek vakarų slankiojo, kaip 
šešėlis, netoli parko ir rū
mo, trokšdamas nors iš tolo 
pamatyti brangią viziją, nes 
vizija buvo jam dabar Re
gina.

Šįryt, skaisčią Velykų die
ną, pro šalį važiuodamas, 
net arklį sulaikė ties pasi
sukimu į Bijūnų dvarą; va
ru vijo širdis pirma ją su 
šventėm pasveikinti, o jau 
paskui tėvus. Bet ir vėl nu
galėjo atkaklumo biesas. Da
bar gailėjosi tai padaręs.

Ankstybos Velykos pasi
taikė skaisčios ir šiltos, kaip 
vasara. Visur, pievose ir dir
vose. jau žaliavo ir žiemos 
atsigavę javų ir žolės žel
menys, daugspalve žaluma 
margavo šlaitai skleisdama 
kvapią aitrą jaunų, vos pra
siskleidusių lapelių ir pum
purų; kalnų nuobėgiais šai
pėsi žibuoklių akelės, o vir
šuje žaidė saulė tarp baltų 
debesų kamuolių ir džiugiai 
čireno vyturiai, pripildyda
mi orą savo dainų traliavi
mais.

Kupina jauno ūpo siela 
veržėsi į džiaugsmą. į lai
mę, į grožį, kuriuo alsavo 
gamta, viliodama akis, ža
vėdama širdį. Norėjosi vis
ką užmiršti ir atleisti, no
rėjosi visą pasaulį apkabin
ti. priglausti prie širdies, 
karštai išbučiuoti ir mylė
ti, mylėti!...

Iš kalno pažvelgė į myli
mo Nemuno juostą, vėl į- 
spraustą į savo tėkmės va
gą. Dangaus ir žemės var
sas supynęs rito jis vėl sa
vo sriaunas bangas, ant ku
rių jau draikėsi sieliai, siū
bavo žvejų luoteliai, bėgiojo 
garlaiviai. Skubiai pasileido 
žemyn siauru takeliu, užsi
manęs iš arti pasveikinti 
Nemuną. Tačiau pakalnėje, 
ant pat vieškelio tiltelio su
sitiko su vežimu, kuriame 
sėdėjo grįžtą iš bažnyčios 
tėvas ir Jovita.

— Linksmų Velykų, tė
veli! — sušuko, kepurę pa
keldamas.

— Jau tu čia? — klausė 
tėvas, arklius sustabdęs ir 
pasveikindamas.

— Margučių ar atvežei, 
brolau?

— Margučių laukiu iš ta
vęs. Jovita... Verutė ir Ju
dita atiduos tau mano dalį.

— Kur dabra eini?.. Sėsk, 
atgal į namus.

Susėdo ir visi trys užva
žiavo prieš kalną.

Vis< šeima už Velykų sta
lo susėdusi valgė skaniai vi
sokių velykinių užkandžių. 
— saldžių bobų, mazurkų, 
dalinosi margučiais ir šne
kučiavo apie žmones ir dar
bus.

(Bus daugiau)

Jei mažoj sieloj nėra Die
vo, tai suaugusiame dažniau 
šiai velnias įsisuka.
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

F. SALEMONAVIČIUS, Jr.
AUDITORIUS—ACCOUNTANT

Užlaiko Ofisą adresu—

3251 S. Halsted St. Tel. VICtory 1266
Sūnus žymaus Biznieriaus

F. SALEMONAVIČIAUS, SR.
Savininko

Bridgeport Knitting Mills-Sweaters
504 VVEST 33rd ST.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

KIETAIS KELIAIS* RIEDA MŪS TANKAI

Amerikos Trečiosios Armijos, kuriai vadovauja generolas Patton, motorizuotieji 
liniai rieda vienu didžiųjų (super highwayj Vokietijos vieškeliu gilyn į tą kraštą. 
(Acme-Draugas telephoto)

da

ri/
ŠV VELYKŲ jroga nuoširdžiai sveikinu visus pri- 

imnius bei atjaučiančius Chicagos Gerbiamus Klebo
nus, kurie parodė Krikščionišką artimo meilę, netik 
leisdami man jų parapijose apsilankyti, bet ir su
teikdami medžiaginę ir moralę paramą man ir Šv.
Pranciškaus Vienuolynui.
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
ir visiems geraširdžiams 
Kunigams — Asistentams, 
kurie nuoširdžiai padėjo 
Sesučių Koplyčios reikale 
ir rodė didelį palankumą.

Taipgi sveikinu ŠV. VE
LYKOMIS visus gerašir
džius Rėmėjus ir gerada
rius, kurie netik darbavo
si, bet ir gausiai aukavo 
savo laiką ir pinigą.

Labai didelis AČIŲ vi
siems ir linksmas Aleliuja. 
Telaimina atsikėlęs Atpir
kėjas Jus visus ir teapdo- 
vanoja Jis Savo Dangiš
komis malonėmis.

Su gilia Pagarba,
Kun, J. V. Skripkus

Rasės ir tautybių klausimu

Mokykimės gyventi viename pasaulyj

THE PEOPLES FLORISTS
R. HOMKO, Savininkas

PASIRINKIMAS RINKTINIŲ GELIŲ 
Vestuvėms Buketų — Laidotuvėms Gėlės

Mes turim savo Šiltnamius

1850 W. 47th St. Chicago, III.
Tek—LAFAYETTE 1786
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Linksmų
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Šv. Velykų Švenčių
Savo Kostumeriams Ir Draugams

T. MIKOLAITrS
Savininkė

LIETUVIŠKOS "DELICATESEN"
1345 S. 49th Avė.

CICERO, ILLINOIS 
Tel.—Cicero 7893

Specializuojam pardavime skanių 
LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

%

NEKALTINKIME GRU
PĖS UŽ PRASTESNIUS 
GYVENIMO 
STANDARTUS
Rašo Dr. Margaret Mead
Kad geriau suprasti žmo

nes. reikia gerai suprasti jų 
dabartinį stovį ir 2r jie vi
sada taip gyveno, ar pri
pratę prie geresnių gyveni
mo sąlygų. Svarbu kreipti 
dėmesį ne tik į gyvenimo 
sąlygas, bet ir į žmonių pa
sielgimą. Užsiėmimai reika
lauja ko ypatingo nuo žmo
gaus. Imkime sunkiai dir
bantį žmogų. Jis turi dėvė
ti kitokius drabužius, negu 
balto ka'nieriaus darbinin
kas. Profesionalai turi pa
gal užsiėmimą elgtis.

PIRMIEJI ATEIVIAI

Imigrantai iš kitų šalių 
padėję pastatyti mūsų di
džiausius miestus. Praeity
je imigrantai atvyko čia iš 
Europos salų, bet dabar jau 
iš kitur atvažiuoja — iš Lo
tynų Amerikos ir pan. Kada 
imigrantai atvyko čia, jie 
buvo priversti imtis už to
kio darbo, kokį jie rado. 
Per ilgą laiką jie buvo ne
prityrę darbininkai. Jie ne
žinojo. kur apsigyventi ir 
apsistojo ten, kur jų tau
tiečiai gyveno. Daug imi 
grantų atvyk? čia iš mažųjų 
vietų Europoje, kur gyveni
mą'-’ buvo kuklesnis. Jie ne
pratę prie Amerikos gyve
nimo būdų,

VĖLESNIEJI ATEIVIAI
Senesni miesto gyvento

jai. kurie čia jau ilgai ap
sigyveno bet vistiek kurie 
patys pradžioje pergyveno 
visokius sunkumus, šiandien

mandagūs” pritaikinta atei
viams. Daug ateivių gyve
na lūšnose, bet ar tai jų 
ka'tė? Kodėl miestuose tu
ri būti lūšnų?

KODĖL JIE NEGYVENA 
KAIP AMERIKIEČIAI?

Mes turime suprasti, ko
dėl įvairios grupės čia ne
gyvena kaip amerikiečiai. 
Tik užklauskime savęs tris 
klausimus — ar bet kuri 
grupė uždirba mažiau negu 
eilinis pilietis? Ar tas juos 
verčia gyventi prastose vie
tose? Jeigu taip, tai mūsų 
kaltė. Mes prisidedame prie 
apylinkės nešvarumo, prie 
ligų išsiplėtojimo ir pras
tesnio gyvenimo standarto.

Antras klausimas — ar 
bet kuri grupė turi gyventi 
vienoje vietoje dėl rasinių 
arba tikėjimiškų aprubežia- 
vimų?

Ar čia vienaip kalbama 
apie žmogaus lygias teises 
bet kitaip įvyksta?

Toki nejudinamo turto pa- 
' tvarkymai ne tik peržengia 
' fundamentales žmonijos tei
ses, bet izo'iuoja grupes, ne
duoda jom® orogos jausti, 
kad jos pageidaujamos. Ne 
koks gyvenimas naujame pa
saulyje. Daug ko kito jie 
tikėjo susilaukti.

Jeigu dėl kekių nors eko
nominių priežasčių bet kuri 
grupė prast?i arba biednai 
gyvena tegul senesni gyven
tojai pilnai pripažįsta prie
žastį ir jokių užmetimų a- 
pie tai nedaro.

žmonės nuo viens kito 
daug gali išmokti.

PASIRINKIMAS GYVE
NAMOS VIETOS

me mūsų naujiems gyven 
tojams? Jeigu jie nekalba 
ir nesupranta ang!ų kalbos, 
kaip mes juos pasiekiame 
jų kalboje?

Mes norime, kad jie elg 
turi kaipo pilni piliečiai, bet 
ar mes leidžiame jiems gy
venti kaipo pilniems pilie
čiams. jaustis pilnais pilie
čiais?

Užklauskime tuos tris 
klausimus kada kalboje, 
spaudoje, politiškame susi
rinkime, d3rbe. arba kitui 
girdime ‘‘jie nešvarūs“, 
‘‘tarpe savųjų gyvena ir ki
tų nepaiso”, ir panašius už
metimus. FLIS

h

LOVICK'S FLORIST
(Gėlininkas)

3316 S. Halsted St. Chicago, III.
Tel. YARDS 7308

Vestuvėms, Laidotuvėms, Sukaktuvėms 
Geriausias Pasirinkimas Gėlių 

—SIUNČIAM TELEGRAMA GĖLĖS VISUR—— 6

Prisidėkite prie J.A.V. karo laimėjimo — 

pirkite kuodaugiausia Karo Bonų.

praturtėję, žiūri į naujri at- žmonės patys privalo pa
vykusius ru panieka; juos sirinkti kur gyventi. Neturi 
kaltina už visokiu® blogu- būti tokių patvarkymų kaip 
mus. Neatsimena kada jie ‘‘meksikiečiai neleidžiami* 
patys tokioje padėtyje bu- “negrai negali čia apsigy 
vo. Jie jau kritikuoja nau- venti”, arba ‘‘žydų nerei- 
jai atvykusių vaikus, kaip kia.“
jie elgi si jiems nepatinka, Pirmiausia mes patys a- 
kad vaikai nešvarūs. Ne- į merikiečiai turime dėti vi- 
kreipia atydos f, faktą, kad sas pastangas pakelti gyve 
namusse nėra šilto vandens nimo stand?rtą. Naikinkime 
ir kitų patogumų. Tik atsi- kiek galima visokia*- diskri- 
minkime, kiek kartų girdė-^flfl&cijas rasinių, religinių, 
jome tuos žodžius “nešva- tautybinių atžvilgiais.
rus", “triukšmingi” ir “ne- Kokių progų mes siūlo

Už laisvą Austriją
LOS ANGELES. — Aust

rijos Amerikos katalikų Fe
deracija buvo įsteigta Mon- 
tebello, Calif. Pirmininku ta
po išrinktas kun. Dom Tho
mas Michels. O. S. B. (buvęs 
Salzburgo universiteto pro
fesorius). Federacijos Ūks
iąs suvienyti katalikus, ku
rie paeina iš Austrijos, šio
je šalyje, dirbant už laisvą 
ir katalik.šką Austriją.

Budriko radio 

programa
Velykų sekmadieni, balan

džio 1 dieną, bus leidžiama 
nuolatinė Eudriko r'dio pro 
grama, kaip 9:30 vai. va- 

■ karo per didžiąją V.'CFL- 
lOOC-k. stotį. Programoj da
lyvaus geri dainininkai ir 
Budrike radio orkestras 
Bus puiki velykinė progra
ma. Kviečiame visus pasi
klausyti.

Ši s programas leidžia 
Juozo Budriko gerų rakan
dų, auksinių daiktų ir mu
zikos krautuvė, adresu 3241 
S. Halsted St.

Kita puiki Budriko prog
rama girdima kas ketvirta
dienio vakarą, kaip 7 va’an- 
lą per Cicero stotį WHFC- 

1450-k.
Juozas Budrikjs ir jo vi

sas krautuvės štabas svei
kina lietuvius Šv. Velykų 
proga. Pranešėjas

Jonas
Bagdžiunas 

Borden 
ADVOKATAS 
ir jo žmona 

Elena
2201 W. CERMAK RD.
Sveikina Savo Gimines, 
Draugus ir Pažįstamus

Šv. Kalėdų šventėmis
Linkėdami Visiems
Kupinai Laimių ir 

Pasisekimų—

LINKSMŲ ST. 1T,7TA'(* ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

J. IR P. RACHUNAI
SAVININKAI GARSIOS

GOLD COAST INN
kur užlaikoma

IMPORTUOTŲ IR NAMINIŲ 
GERIAUSIŲ VYNŲ IR GĖRIMŲ

2656 West 69th St. Chicago, III.
Tel. REPUBLIC 8879

.................■ — — - ų,
. LINKSMŲ S F. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

STANLEY METRICKS
1804 VV 47th St. Chicago, III.

Vir. 3252
Lithuanian Cheese — Farm Butter 

Home Made Ice Cream 
f

............ ^1
LINKSMŲ ST. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams* %

JUOZAS IR VALERIJA RIBINSKAI
Savininkai 

GROSERNĖS IR CONFECTIONARY 
KRAUTUVĖS

4506 S. Talman Avė. Tel —VIRginia 0170
........... .............. -■
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6 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS

VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS

I I

HUGH B. CONNELLY
Alderman of the llth Ward

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

J
l

įI

WHITE FRONT GARAGE
JONAS MIKSIS — Savininkas

830 W. 35th St. Tel. Virginia 2757
Suteikiam Pilną Automobilio Pataisymo Patarnavimą 

VISAS DARBAS GVARANTUOTAS

t
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PARK VIEW
WET WASH LAUNDRY CO.

1727 W. 21st St. Tel. CANAL 7172

J

Jauna dainininkė po Velykų koncer 
uos Kimball Hali

DAUG ŽADANTI MARKETPARKIETĖ RIMTAI RUO
ŠIASI PRIE KARJEROS MUZIKOS PASAULYJE

lithuanian Chamber of
Commerce rengiasi 
bankietui

f

Linksmų šv. Velykų 
Švenčių

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams, Draugams 

Ir Pažįstamiems
Mėnesinis šios organiza

cijos narių susirinkimas pe
reitam trečiadieny buvo 
skaitlingas ir įvairus.

Priimta ir įvesdinta 22 
nauji nariai. Jie atstovauja i 
skirtingas biznio šakas, jų 

Į tarpe vienas advokatas Al- 
vin Peters

WALTER 
IVAN 

(Ivanauskas)
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ 

KRAUTUVĖS 
Savininkas

1

I

KONCERTAS BUS 
BALANDŽIO 15 D.

Adelė Druktenis. iš 
;uette Park, 
baigė Šv.

Mar
kuli neseniai 

Kazimiero A ka- 
lemiją, duos koncertą Kim-
ba’l H? T, sekmadieni, 
’andžio 15 d., 3:30 vai. 
niet.

ta
po-

Adelė ypnting i yra 
r ai žinoma Chicago liet i 
viams ir visiems, kurie lan
ko ‘‘Draugo” koncertus. Per 
pastarąjį, ‘‘Draugo” koncer
tą Adelė tikrai šaun’ai 
sirodė klausytojams ir 
vo dainavimu sužavėjo 
sus.

Sulyg sekretoriaus rapor
to chamber dabar turi ge
rokai pinigų ir jau greit 
pasieks 200 narių. Tai gra- 

’ žus skaičius mūsų biznierių, 
fabrikantų ir profesionalų.

%

J

i

GREITAI KYLA 
DAINOS MENE

2252 VV. Cermak Road 
Phone Chesapeak 3713

pa
sy
vi-

A. Druktenytė pradėjo 
są lavinti pradėjo" 
Šv. Kazimiero Akademijoje 
vadovystėj sesers Bernar- 
dos.

bal 
moksle

Visose akademijos opere
tėse jai teko dainuoti svar
biausios rolės.

J
Būdama trečiamete aka

demijoje, ji laimėjo Chicago 
katalikiškų aukštesnių mo
kyklų konkurse pirmą solis
tės premiją 1942 m. Kai 
Chicagos ateitininkai vyko 
i Philadelphia dalyvauti tau 
tinių šokių festivale, Adelė 
buvo išrinkta tos grupės so
liste. Per pastarus kelis me
tus Druktenytė yra pašven- 
tus nemažai laiko palinks
minimui kareivių ŪSO cent
ruose. 1944 m. kovo mėnesy
je dalyvavo M. Sach’s Ama- 
teur valandoje ir laimėjo 
pirmą dovaną.

Adelė Druktenytė
PRADŽIA OPEROSE

Chicagoje yra nemaža 
kompanija, kuri kasmet vai 
dina operas su savo studen
tais. 1944 metais La Tra- 

Į viata operoje Adelei teko 
būti svarbioje Violetta ro- 
’ėj. Ji buvo jauniausia ar
tistė visoje grupėje ir, reika 
pasakyti, geriausiti at’iko 
savo rolę. Tai pripažino ir 
laikraščių kritikai.

šiuo laiku Adelė Drukte- 
nis tęsia savo mokslą De 
Paul universitete ir lavina 
h“ Įsą Chicago Conservatory 
pas Mrs. Mae Graves At- 
kins. Be to dar pašvenčia 
laiko piano pratyboje. Rei
kia pažymėti, kad dėl tų 
pamokų darbo irgi nenutrau 
kia. Ji dirba ofise stenoti- 
pystės srityje. Galima tik
rai pasakyti, “Adelė yra la
bai busy!”

Kiekvienam lietuviui tik
rai reiktų remti tokios ener
gingos artistės pastangas. 
Reikėtų gausiai atsilankyti 
į jos koncertą balandžio 15 
d., Kimball Hali.CHICAGO, ILLINOIS

J

CHARLES BELE (BALČIŪNAS), Sav.

IŠVEŽIOJIMAI DYKAI

LINKSMŲ SI . l E/J A'C .ŠT/:.\Y7(
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

ROYAL BLUE
GROSERNĖ IR BUČERNĖ

5022 West 16th St. Chicago, III.

Telefonas CICERO 6895

J
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkiu Kostumeriams, Draugams Ir Pažįstamiems

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems-Savo Kostumeriams Ir Draugams

FRANK SMILGIS
GROCERY and MEAT MARKET

4248 S. Artesian Avė. Chicago, III.
Tel. Lafayette 4798

J. S. CAFE
JOHN SIDAUGE, savininkas

Įvairus pasirinkimas: aLaus, vyno ir degtinės 
Vištienos pietūs ir kepta žuvis kiekvieną dieną.

2006 Broadway Ind. Harbor, Ind
Telefonas Ind. Harbor 3209

Už bankieto komisiją ra
portavo jos pirm. John W. 
Pachankis ir Stanley Balze- 
kas pranešdami, kad šiuo 
kart jie turės daugiau mu
zikos, talento ir ką tai nau
jo. “Gal turėsime vieną ge
rą kalbėtoją”, pareiškė Pa
chankis. Sakoma bus švel
niausio draugingumo ban- 
kietas ir “that’s all”! Dar 
kokį šimtą rezervacijų ga
lima priimti. Prie durų bi
lietų nebus, o vakarienė 
6:30, kad ‘‘steikas” neat
šaltų.

Atsistojimu pagerbta lėk
tuvo nelaimėj žuvusio Įeit. 
Charles Rudausko atmintis. 
Velionio tėvas, Mykolas Ru- 
dauskas yra šios org. narys.

Programos kom. pirm. 
Anthony J. Rudis gražioje 
anglų ka’toje nuosekliai 
perstatė, paeiliui, du kalbė
toju: Mr. R,alph Pahek ir 
Mr. E. C. Hasselfeld. Jų 
kalbos buvo iš rašto ir to
dėl gerai apdirbtos ir turi
ningos. Jie aiškino kaip rei
kia apsaugot savo invest- 
mentą ir pagyrė lietuvius 
skaitlingai įsigijusius savo 
nuosavybę.

Po susirinkimo buvo už
kandžiai ir alutis.

)

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOSEPH MISEVICH
UŽEIGA

Vynas, Degtinė, Geras Alus, Cigarai
2200 W. Cermak Rd. Tel. Canal 2238

CHICAGO, ILLINOIS
%

J

Nes verias I

J

L/.VA'S.VŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

KONSTANCIJA 
MOCEVIČIENĖ 

Savininkė

CONNIE'S TAVERN
UŽLAIKO GERIAUSIŲ VYNŲ — ALAUS 

IR GĖRIMŲ

4572 McDowell Avė. Chicago, III.
Tel. YARDS 7980

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!
Linki

Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 Wes+ Cermak Road
Phone CANaI 8887

VALDYBA IR DIREKTORIAI *

%

VALDYBA:
John J. Kazanauskas,Pres.
John Zelis, Vice President 
Ben. J. Kazanauskas,

Sec’y-Treasurer
Joseph Misevich,

Ass’t. Sec’y-Treasurer

DIREKTORIAI:

VVilliam Duoba
Michael Kelly
Joseph W. Kilikevice 

Peter Kraujalis 
Anthony Vilkas
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šeštadienis, kovo 31 d.. 1945

J

J

J

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS
/

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu V isiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS Šv. Velykų proga nuošir
džiai prašau visų pagelto?.

J

■ '77~,-<

EAGLE RESTAURANT

FRANK DEGONA
Savininkas

1745 S. Halsted St. Chicago, III.

Tel.—SEELEY 9453

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

HARRIET IR WALTER NAURECKIAI
Savininkai

HARRIET’S TAVERN
4359 S. Talman Avė. Tel. Laf. 3849

—Buy War Bonds—

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

T. IR J. DAUČŪNAI

4*

Savininkai
BUCERNĖS IR GROSERNĖS

2427 VVest 45th St. Tel—LAF. 5677
v_______
J

Prisidėjo prie Raudo
nojo Kryžiaus su 
$209.00

Kareivių Motinų klubas, 
vadovystėj J. Čepulienės, 
buvo surengęs vakarą kovo 
18, Šv. Kryžiaus parap. sve

J. Lapinskus.
1314 So. 49th Ct.

Cicero 50, Iii.

Vargšo prašymas
Prašau Dievo palaiminti 

tas draugijas, klubus ir vi
sus tuos, kurie mane, bied- 
ną šelpia ir palengvina skaus 
mo bei vargo naštą

Prašvinta pavasaris ir 
mano, ligonio, širdyje spin- 

7 ’• 77 di sveikatos gaivumas. Yratainej. Visus atsfankusius . __ ~ __ j
svečius motinėlės vaišino py 
ragaičiais ir kava.

Po vaišių sekė programa 
kurią vedė dvasios vadas 
kun. S. Adominas, daug vei 
kiąs Raud. Kryžiui vajaus 
metu. Buvo rodomi paveiks 
lai iš Raud. Kryžiaus veik
los, taipgi karo fronto ir 
kiti. Paveikslus rodė kun. 
S. Jonelis. Paskui sekė kal
ba J. Daužvardienės, kuri 
žodžiais nupiešė paveikslą 
R. K. veikimo. Visi domė
josi jos kalba.

Lietuvių grupės vice pir
mininkė H. Kareivienė de

' j
kojo visiems už skaitlingą 
atsilankymą ir rėmimą R 
Kryžiaus.

Kareivių motinos visuo
met nenuilstančiai darbuo
jasi parengimuose. Ir šia
me vakare dar ne tik darbu 
prisidėjo, bet ir 
aukomis. Ir 
per rinkliavą 
dėjo §209.00.

Laukdamos 
grįžtant iš karo, mcfcnos 
darbuojas ir meldžias. Kiek 
vieną mėnesį jos aukoja šv 
Mišias, bendrai pusryčiauja, 
ir viena kitą ramina

Gražu yra mat^t, kad mūs 
lietuvės, kareivių motinos, 
supranta organizacijas ir jų 
reikalingumą, ir R. K. 
mia visokiais atvejais.

H. M.

gausiomis 
susirinkusieji 

tą vakarą su-

SAVO sūnų su-

I

I 
I

įvairių progų pasigydyti 
bet visur reikalinga lėšų, o 
labiausiai man trūksta ve
žimukui įsitaisyti, kuriuo 
galėčiau išvažiuoti ant tyro 
oro, saulatC?, ir maisto par 
sivežti.

VVest Side. — Dėl Velykų 
šventės, LRKSA 100 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
ir mokesčių priėmimas nu- ■ 
keltas i sekantį sekmadienį, 
balandžio 8 d. Visi nariai į 
prašomi įsidėmėti.

Ign. Sakalas, sekr.

I

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JONAS BERTULIS ir MIKAS JOVARAUSKAS, Sav.

STANISLAVA PETRIE
(po tėvais Sznokaitė)

Gyv.: 3122 , S. Union Avė.
Mirė Kovo 3Ud., 1945m„ 3:- 

53 v. ryte, sulaukus 43 m. amž.
Gimusi S. Boston, Mass.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Arthur; 2 'dukteris: Va
leriją ir Dolores; sūnų Wil- 
liani; tėvus Mykolą ir Rozali
ją Shumack; 2 seseris: Estner 
Snworles ir švogeYį Kazimie
rą ir jų šeimą, ir Marijoną; 2 
brolius: Mykolą ir brolienę O- 
ną, ir Walter; dėdę Povilą ir 
jo žmoną Dora Shumack; dė
dę Joną Kruger; ir daugelį ki
tų giminių, draugų, pažįstamų.

Kūnas 
Phillips 
Lituanica 
vyks pirniad., Bal. 2 
Iš koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėta j Šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Aitliūdę: Vyras, Dukterys. 
Sūnus, Tėvai, Broliai, Seserys 
ir visos kitas Giminės.

Laid. direkt.; Antanas 
Phillips, tel. YARds 4908.

pašarvotas Ant. M. 
koplyčioj, 3307 So.

Avė. Laidotuvės į- 
’ " ' 2d.. 1945 m.

PADEKONE

A
ONA KAVALIAUSKIENE

kuri mirė Kovo 13 d. >945 m. 
ir tapo palaidota Kovo 17 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutjlus ir nega
lėdama atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutini patarnavi
mą ir palydėjo ją į tą neišven
giamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš mūsij 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. kleb. P. Gašlū
nui ir tėvams Marijonams, ku
rie atlaikė- įspūdingas pamaldas 
už jos sielą ir pasakė pritaikin
tą pamokslą.

Dėkojame šv. Mišiij ir gėlių 
aukotojams. Dėkojame 
riui Stanley ?

geru ir

grabo- 
Y. Sachaski, kuris 

savo geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo ją j 
amžinastj, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame grabnešiams ir vi
siems. kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavusiem 
laidotuvėse žmonėms.

Nuliūdę lieka: Vyras Vladas, 
Brolienė, Sesers Vaikai ir Ki
tos Giminės.

Į

I
i
I

ROOSEVELT FURNITURE
COMPANY

2310 W. Roosevelt Rd. Tel. Seeley 8760
CHICAGO, ILLINOIS

%

%

%

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu V isiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

BURT'S TAVERN
Schlitz Alus, Importuoti Gėrimai ir Cigarai

2059 W. Cermak Rd. Tel. Canal 4728
MRS. BERNICE PORENTA

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

4406 S. Talman Avė. Tel.: LAF. 8387

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MRS. PETRONĖLĖ IAVRA

f

CHRISTENSON
ADVOKATAS —

A.

Cicero, Illinois

J %

BRYAN HARTNETT
★ ALDERMANAS

12-to Wardo
PIRKIT U. S. KARO BONUS IR ŠTAMPAS

f N

4905 W. 14th St.

FRANK J.

A
LEITENANTAS

CHESTER VVIRTEL
Jau sukako vieneri me

tai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo 
mylimą sūnų ir brolį Lt. 
Chester Wirtel, kuris žuvo 
lėktuvo katastrofoje.

Netekome savo mylimo 
Balandžio 2 d. 1944 metais

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jo niekados negalėsi
me užmiršti. Lai gailestin
gas Dievas suteikia jam 
amžiną atilsį.

Mes atmindami jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme trejas 
gedulingas Šv. Mišias (su egzekvijomis) Balandžio mėn. 2-trą 
<1,, pirmadienį po šv. Velykų Gimimo P-lės švč. (Marųuette 
I’ark) parapijos bažnyčioje, 9 vai. ryto. Kitos šv. Mišios tij 
pat dieną 7 vai. ryto bus atlaikytos Šv. Kryžiaus parapijos 
Toun of Lake bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a.a. leitenanto Chester sielą.

luka: TĖVAI, BROLIAI IR SESUO.

!&£
UŽEIGA

10851 S. Michigan Avė. Chicago, Illinois
Commondore 3109

.Jonas ir Juzefina Bambalai 
ir Šeima

e Savininkai
MODERNIŠKOS BUCERNĖS

Mirė stotyje
Carl Olson, 39 metų.

Mihvaukee, mirė nuo širdies 
atakos ant Illinois Centrai 

i. . i. ■ ■ . v i . , .■ ii geležinkelio stoties platfor-
Galmgai dirbkime uz Lietuvos neprikausomybę! mos. 91-moje gatvėje.

%

J

%

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

★
2 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tel. Cicero 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, III.
Tel. Grovehill 0112

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ! 
Linkime Visiems Lietuviams
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILTINOIS SeštaSienls, kovę 31, 1943

Kas Girdėt*^ 
Chicagoje >

Apvogė namą
Iš Louis Krutt namo, 640 

Waveland avė., vagys paėmė 
brangakmenių už $514.00.

* * *

Išėjo su $300

Du kartus sužeistas

JIS UŽ PASIŽYMĖJIMĄ KARO LAUKE GAVO PURPLE 
HEART BEVEIK KETURI METAI, KAI JIS NESI
MATĖ SU TĖVELIAIS IR SESUTE.

įvairios ~ Įdomios

ŽINIOS

Dėdes Šamo tarnyboje

Trys broliai lietuviai kariai

Best Bet taverno savinin
kas, 3108 Broadway. pranešė 
policijai, kad Eugene Frank 
Carter, 28 metų, bartenderis, 
pasiėmė $30, kai jis išėjo iš 
darbo.

* * *

Norėjo pabėgti...
Georgia Lee Hali, 17 me

tų, iššoko iš antrojo aukšto 
prausyklos lango, savo na
me, 3023 Walnut str.. praei
tą ketvirtadienį, norėdama 
pasprukti nuo detektyvų, ku
rie ją šaukė teisman klausi
nėjimui dėl nusikaltimo. Ji 
susižeidė, ir buvo nugabenta 
į kauntės ligoninę.

Tik jo nelietė...
Trys banditai, du ginkluo

ti, apiplėšė taverną, 2701 
59th str., praeito ketvirta
dienio vakare, ir atėmė iš 
penkių asmenų $773. Jie pa
ėmė $60 iš tąverno savinin
kės, $30 iš padavėjos Miss 
Veronica Siautel. ir $83 iš 
trijų svečių. Plėšikai nelietė 
kostumerio, kuris buvo sai- 
loro uniformoje.

* ą: *

Už $35,000
Trijų aukštų dirbtuvėje, 

1504 Carrolll 
ketvirtadienio 
kilęs gaisras, 
ugnis sukėlė 
nuostolių.

* * *

Po dviejų metų...
Gloria Welsh. 14 metų. 

Carl Schurz aukštesnės mo
kyklos mokinė, ir Edward 
C. Waybright. 16 metų, irgi 
tos pačios mokyklos moki
nys, buvo prieš kiek laiko 
pabėgę ir jie apsivedė. Bet 
kovo 29 dieną jų vedybos 
buvo panaikintos teisme, ir 
jie palieka sužieduotiniais.

Po dviejų metų jie galės 
apsivesti, kai Gloria turės 
16 metų.

Cpl. Juozapas A. Rudys

Cpl. Juozapas A. Rudys 
gimė 1919 m., rugsėjo 21 d., 
Chicagoje, UI. Baigė Šv. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo lie
tuvių parapijos pradžios mo
kyklą ir Šv. Ritos aukštesnę 
mokyklą.

Jis mėgo sportą, ypač 
football. Dirbo Montgomery 
Ward.

* # *
DU KARTUS SUŽEISTAS

Į Dėdės Šamo kariuomenę 
buvo pašauktas 1941 m.,
rugsėjo 6 d. Vienus metus 
mokės inžineriją ir buvo pa
siųstas į užsienį-užjūrį.

Dalyvaudamas šiaurės Af
rikos kovose. Juozapas tapo 
skaudžiai sužeistas. Gavo už 
pasižymėjimą Purple Heart. 
Po devynių mėnesių nuvyko 
į Italijos karo frontą ir vėl 
buvo sužeistas. Kai pasvei
ko, jis buvo paskirtas dirbti 
ligoninės ofise, kur tai Ita- 

I Ijjoje.
* y *

4 MĖNESIAI ROMOJE
Cpl. Juozapas Rudys turė

jo laimės keturis mėnesius 
būti Romoje. Buvo kelis kar
tus audiencijoje pas popie
žių Pijų XII. Aplankė istori
nes vietas. Taip pat matės 
su New York arkivyskupu 
Spellmann, kai jis lankės 
Romoje.

Cpl. Juozapas labai pasil- 
gęs savo tėvelių ir sesutės, 
kurių jis nematė beveik per 
keturis metus.

Jo tėveliai Mykolas ir 
Jieva, ir sesutė Julijona, gy
vena Brighton Parke, 2511 
W. 45th pi.

Cpl. Juozapas Rudys ap
lankė tėvus marijonus, gy
venančius Romoje.

Jis gauna Italijoje dien
raštį “Draugą”, kurį mėgsta 
skaityti.

i

avė., praeito 
vakare buvo 
Sakoma, kad 
apie $35,000

Rado nušautą vyrą...

Du kartus šautas per galvą B ■ B

Armijos diena
SPRINGFIELD. III. — Gu

bernatorius Green paskelbė 
kovo 29 dieną penktadienį, 
balandžio 6 Leną, Illinois 
valstijoje, kaipo armijos die
ną. Jis prašo iškelti Ameri
kos vėliavą ta proga.

JIE RANDASI ĮVAIRIUOSE KARO FRONTUOSE. JĘ 
TĖVAI TURI GRĄŽĘ ŪKĮ

Alaskoje

PARYŽIUS.—Lt. Philippe 
de Gaule, geneloro Charles 
de Gaule sūnui, buvo suteik
tas pasižymėjimo ženklas — 
Croix de Guerre. Pasižymę- 
jimo ženklą įteikė maj. gen. 
Jacąues Leclerc, Prancūzijos 

kovo 26
'■^■ 29 d. Dėdės Šamo kariuome- 

! nėję yra nuo liepos mėnesio, 
1942 m., dabar randasi Alas
koje, kaip municipal police- 
man, Fort Richardson sto
vykloje ( kempėje).

Prieš išvykdamas į ka
riuomenę, Lawrence padėjo 
dirbti ūkio darbus. Buvo ge
ras ūkininkas. Mėgo auginti 
paukščius ir gyvulius.

Jo tėvai, Antanas ir step 
mother Julijona Paniuski tu
ri gražų ūkį, kuris randasi 
R. R. 2. Winnebago, III.

Jis dažnai parašo laiškus, 
tėvams ir sesutėms atsiunčia 
dovanų iš Alaskos.

Berry miestelyje, 
dieną.

Kalendorius

Svarbu atsiminti

KAI KURIOS ŽINIOS APIE 
RACIONAVIMO

t

PROCESUOTAS MAIS
TAS. — Ketvirtos knygelės 
mėlynos stampos nuo X5 iki 
Z5 ir nuo A2 iki S2, 10 punk
tų kiekviena, dabar galioja. 
Nuo X5 iki Z5 ir A2. B2 bai
giasi šiandien, kovo 31 die
ną; nuo C2 iki G2 baigiasi 
balandžio 28 d.; nuo H2 iki 
M2 baigiasi birželio 2 d.; nuo 
N2 iki S2 baigiasi birželio 30 
d. Stampos T2, U2, V2, W2, 
X2 įsigalioja sekmadienį, 
Velykose.

♦ * *

Cpl. Lavvrence Paniuski
* * *

Corporal Lawrence Panki
ški gimė 1921 m., gegužės

Pacifike

b a

tijos karo fronte. Padėjo 
dirbti ūkio darbus. Ir dirbo 
Lumber kompanijoje, Beloit,Į 
Wisc.

Jonas dažnai parašo laiš
kus, ir sako, jog gerai seka
si kare.

Jis yra Lawrence ir Char
les Paniuski brolis.

TALLAHASSEE, Fla. — 
Sgt. Err.est I. Thomas Jr., 

į iš Tallahassee, kuris iškėlė 
Amerikos vėliavą Iwo Jima 

I saloje, tapo užmuštas karo 
I lauke, kovo 3 dieną, dvide

X Linksmų šv. Velykų 
visiems “Draugo” skaityto
jams. rėmėjams, bendradar
biams ir visiems žinučių ap
link mus teikėjams.

X Teresė Obelūnas iš 
Bridgeport Šv. Kazimiero 
kapuose pastatė gražų mau- 
zoleumą, į kurį balandžio 9 
d. bus perkelti jos vyro Ka
zimiero palaikai.

X “Cinderella” tai 
naujas dalykas, apie kurį 
dabar Town of Lake kalba
ma,
pe.
ainta 

! noje,

ypatingai jaunųjų tar- 
“Cinderella” bus atvai- 

sodaliečių Motinas Die 
parapijos salėj.

Gramonto salė, kurišimt pirmame jo gimtadie-1
nyje, apie tai pranešta kovo ' žinoma brightonpar-
29 dieną. Mirtis atėjo po 
penkių dienų, kai jis buvo iš
kėlęs saloje vėliavą.

Pakritikavo keik?, 
"gavo" šešis pajus

kiečiams, šiomis dienomis 
perėjo į kitas rankas. Visą 
namą nupirko Kavaliauskai, 
taip pat Brighton Park 
nieriai.

biz-

NUŠAUTAS VYRAS YRA BUVĘS KALĖJIME UŽ API
PLĖŠIMI PASTARUOJU LAIKU JIS DIRBO KA
RO FABRIKE.

CHICAGO. — Anksti ko
vo 29 dieną buvo nužudytas 
Maurice Barad, 39 metų, bu
vęs kalinys. Jo lavonas buvo 
rastas, šautas du kartu per 
galvą. Mohawk Country klu
bo žemėje, Irving Park rd.. 
vakaruose nuo Bensenville. 
Du Page kauntėje.

Policija kovo 29 dienos 
vakare ieškojo Paul Labriola 
ir Martin (Ox) Ochs 
klausinėjimo ryšiumi 
Maurice Bard mirtimi.

dėl
su

X Petras Girdžius, 
naująs Coast Guard, 
džiugino savo tėvus Petrą 
ir Oną, nes parvažiavo po
rai savaičių poilsio, 
džiai gyvena Brighton 
ke. Po poilsio Petras 
į vakarines valstybes.

X Al. Sudeikis, buvęs L. 
Vyčių 13 kp., Town of Lake, 
pirmininkas, sužeistas Eu
ropos fronte ir kiek pasvei-

tar-
pra-

Gir-
Par-
grįš

f

NEW YORK. — Sidney 
Seigel pakritikavo keiką ka
vinėje, ir jam vyras, esantis 
už bufeto stalo, davė pajų— 
chocolate cream — tiesiai į 
veidą.

Ralph Mazario. patarnau
tojas, 33 metų, paleido šešis 
pajus į Seigelį, kai jis ėjo iš
La Šalie kavinės. — Seigel kęs parvežtas Amerikon ga- 
pareiškė teisme, kovo 29 d. vo furlough ir parvyko na- 

Patarnautojas buvo sulai- mo pas savo žmoną Fran- 
kytas už $50 užstatą, byla ces. Džiaugiasi ir tėvai jį 
paskirta balandžio 4 d. pamatę. Furlough leidžia

uošvių Kubaičių namuose. 
Willcw Springs, III.

X Karolina Leketienė, mo 
tina kun. P. Leketo. kurs 
šiuo metu eina vikaro parei
gas parapijoj Marshfield, 
Wis., šiomis dienomis susi
žeidė koją ir gydosi namuo
se, 1222 So. 48 Ct., Cicero. 
Ji yra žymi veikėja ir uoli 
rėmėja Tėvų Marijonų švie
timo ir auklėjimo įstaigų.

X Velykų naktį ir Velykų 
rytą visų lietuvių bažnyčių 
“bobinčiuje” galima bus į- 
sigyti velykinį “Draugą ir 
“Laivą”. Prašome pranešti 
tiems, kurie norėtų įsigyti 
pavieniais numerais. “Drau
gas” šįmet, kaip matot, gau 
sus puslapiais ir gražiais 
raštais, bei biznierių-profe- 
sionalų sveikinimais.

X Pfc. Dona. 1 d R. Dzimi- 
das, marinas, sūnus Dzimi- 
dų. gyvenančių adresu 260 
West 26 St., kovo 15 d. mi
rė nuo žaizdų, gautų kovo
se Iwo Jima saloje. Apie tai 
tėvams pranešė telegrama 
A. A. Vandergrift, Lieut. 
General U.S.M.C., Command- 
ant Marine Corps.

X Nekalto Prasid. Seserį; 
Gildos parengimo, kuris į- 
vykg atvelykyje, balandžio 
8 d., Vinco ir Agotos Balsių 
name, 4355 So. Artesian Av. 
3val. popiet, turintieji dova
nų knygutes, malonėkite jas 
grąžinti, arba atvykdami į 
pramogą neužmirškite atsi- 

| vežti. 
I

MĖSA, SŪRIS, RIEBA
LAI, KENUOTAS PIENAS. 
— Ketvirtoje knygelėje ran- 
donos stampos nuo Q5 iki Z5 
ir nuo A2 iki J2, 10 punktų 
kiekviena. dabar galioja. 
Nuo Q5 iki S5 baigiasi šian
dien, kovo 31 d.; nuo T5 iki 
X5 baigiasi balandžio 28 d.; 
Y5, Z5 ir uuo A2 iki D2 bai
giasi birželio 2 d.,- nuo E2 iki 
J2 baigiasi birželio 30 dieną. 
Stampos K2, L2, M2. N2, P2 
įsigalioja sekmadienį, Vely- 
kunse.

t

I i
Nevėlu mokytis!

TURI REKORDĄ
Labriola turi policijos re

kordą, einant į birželio mė
nesį, 1934 m., kai jis buvo 
pasiųstas į Joliet kalėjimą 
už apiplėšimą. Jis buvo pa- 
roliuotas po 18 mėnesių vė
liau. Nuo to laiko jis buvo 
areštuotas daug kartų kaipo 
įtartas brangakmenių apiplė
šime ir šaudyme. Labriola ir 
Ochs buvo areštuoti 
tris metus kaipo 
$1,800 apiplėšime. 
Wausau, Wisc.

KA PASAKĖ
Maurice Barad buvo 1934 

m. nuteistas kalėjiman už 
ginkluotą apiplėšimą, ir bu
vo paroliuotas rugsėjo mė
nesį. 1942 m. Jis per pasta
rąsias šešias savaites dirbo 
karo fabrike, Ciceroje.

Mrs. Florence Jackson Ba
rad, 38 metų, pasakė, jog jie 
buvo vedę prieš metus, ir 
Labriola buvo piktas, 
ji netekėjo už jo.

I
prieš 
įtarti 
netoli

Į
į

t1

* *

CUKRUS. — Ketvirtos 
knygelės stampa 35. pen
kiems svarams, baigiasi bir
želio 2 d. Stampa 36 įsiga
lioja gegužės 1 d.

* y. *

Pfc. Charles R. Paniuski
* * *

Pfc. Charles R. Paniuski 
gimė 1925 metais, gruodžio 
21 d. Jis nuo balandžio 19-os 
dienos. 1944 m. yra marinų 
korpuse, dabar randasi Gua- 
dalcanale.

Pfc. Charles R. Paniuski 
padėjo dirbti tėvo ūkyje, jis 
taip pat lankė vakarinę mo
kyklą prieš išvykstant į ma
rinus.

Jis dažnai parašo laiškus
tėvams ir sesutėms, atsiun- vą, ir 
čia gražių dovanų.

Ir rašo, kad gerai sekasi 
kovoti prieš japonus.

Jis yra Lawrence brolis.

ATHENS, Ga. —Alfred H. 
Holbrook, 70 metų. įstojo į 
Georgia universiteto meno 
mokyklą, kai pasitraukė iš 
teisių praktikos New Yorko 
mieste. Jis pateko į klasę, 
kurioje yra 60 mergaičių, o 
jis tik vienas vyriškis.

Apie tai teko sužinoti 
vo 30 dieną.

ko-

Ta’A

LONDONAS. — Apie 100.- 
000 asmenų sugrįžo į Varšu- 

gyvena rezidencijų 
griuvėsiuose ir skiepuose.
Apie tai pranešė lenkų kata
likų spaudos agentūra 
A. P.)

kad

Iš New York į Chicagą 
praeitą ketvirtadienį atga
benti trys vyrai dėl $8,000 
apiplėšimo bylos. Vasario 11 
d. buvo apiplėštas Flo ir 
Walt’s restoranas. 69 East 
Walton. kuriame buvo paim
ta $644 ir brangakmenių už 
$8,000.

Į BATAI. — Trečioje kny
gelėje airplane stampos 1, 2,! 
3, kiekviena gera porai ba
tų gauti, neribotam laikui.

* ♦ ♦

KURO ALIEJUS. — Ku
ponai 4 ir 5 (1943-44 m. šil
dymo sezono/ ir kuponai 1,' 
2, 3. 4. 5 (1944-45 m. šildy
mo sezono) geri iki rugpjū
čio 31 d.

* jj. *

GAZOLINAS. — Al5 ku
ponai baigiasi birželio 21 d.; 
B5. C5 baigiasi šiandien, ko
vo 31 d.; B6, B7, C6. C7 ku
ponai geri iki būsimo prane
šimo.

VARTOTI RIEBALAI — 
Kiekvienas svaras vertas 
dviejų raudonųjų racionai^^ti 
mo punktų ir keturių centų, labar randasi kur tai Vokie-! se.I

Vokietijoje Pagerbė nurses

WASHINGTON.

(K.

Lt.
iš

I
I

Josephine M. Pescatore, 
Philadelphia, ir Lt. Mary 
Kelly, iš Youngstown. Ohio, 
abi armijos nursės ir abi ka
talikės. gavo bronzines 
žvaigždes už tarnybą užjū
ryje ir drąsumą.

f

Pfc John Paniuski
* * *

Pfc. John Paniuski gimė 
1911 m., sausio 21 dieną. Jis 

. įstojo į Dėdės Šamo armiją 
igsėjo mėnesį, 1943 m., ir žmonėms išlaisvintose salo-

MANILA. — Arkivysku
pas Guglielmo Pianu Apaš- 
atliškas delegatas Filipinuo
se, įsteigė Katalikų Veikimo 
organizaciją, kad pagelbėjus

Skelbkitės “Drauge”
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