
*

DRAUGAS
The Uthoanfaui Daily Prlend

PirBLIBHED BY THE L-ITHUANIAN 
CATHOUC PRESS 8OCIETY

2834 8. Oaldey Avė., Chlogo, UI.
Telephone Canal 8010—8011'■ ' i ‘n i ■ ..i i ,i ....... Į ....

The most lofluentla.1 
Hthuanlan Daily In America

...“and that government of 
the people, by the people, for 

the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

No. 98 Price 3c — Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
a

Chicago, Illinois, Šeštadienis, Balandžio (April) 24 d., 1943 m. PRINTED IN THREE PARTS—P ART ONE Vok XXVII

VELYKAS SUTIKIM PERGALES NUOTAIKA
Skamba ir gaudžia Velykų varpai

Tebūnie visur džiaugsmas 
ir tekyla malda

Jungtinių Amerikos Valstybių žmonės antras Velykas 
švenčia Šio karo audroms siaučiant, 
v Velykų rytą varpas gaudžia ir kviečia žmones ap

mąstyti tikėjimo tiesą, jog daugiau kaip prieš 1900 metų 
Išganytojas,, Jėzus Kristus, kėlės iš mirties ir paskelbė 
žmonėms, kad visi turime prisikelti žmoniškesniam gyve
nimui, kad laimėtumėm dievažmogiškąjį gyvenimą, am
žinos laimės vietą.

SKUBA PASVEIKINTI KRISTAUS

Žmonės girdi Velykų Varpo aidą. Jis ragina žmones 
skubėti prie Kristaus, kuris yra Gyvenimas, Tiesa ir Ke
lias. Būriai vyrų, moterų ir vaikų skuba pasveikinti 
Kristų, kuris mirtį nugalėjo, Kuris skelbia tiesą, meilę, gė
rį ir grožį. Bet yra vietų, kur Kristaus priešai neleidžia 
viešai pagarbinti Kristaus ir eiti su Juo kartu.

Jungtinės Amerikos Valstybės stojo į šį karą, kad 
apginti savo krašto žmonių sąžinės, tikėjimo spaudos, 
draugijų ir žmoniškesnio gyvenimo laisvę, ir kartu, kad 
diktatorių pavergti žmonės galėtų gyventi Atlanto čarte- 
rio dvasioje, kad padėtų nusikratyti okupantų priespaudos. 

TEBŪNIE VISUR DŽIAUGSMAS

Velykos yra džiaugsmo ir naujo gyvenimo šventė. Kai 
Velykų Varpas paskelbs didelį džiaugsmą, daugelio na
muose to džiaugsmo, gal būt, nebus, nes ne vienos moti- 

^nog, žmonos akys bus apvilgintos ašaromis vięn tik todėl, 
•k&a jų tarpe nėra sūnaus ar vyro. Jie yra toli kur tai 
fronte. Gal būt, ne vieno name yra gedulo šydas, kuris sa
ko, jog tų namų narys žuvo fronte, kovodamas už gražes
nį gyvenimą. Velykų rytą tegul ir tuose namuose būna 
džiaugsmas, nes jūsų sūnų mirtis karo lauke nenueis nie
kais, jų kraujas atneš gražesnį gyvenimą jums ir kitiems 
ir Velykų rytą Kristus juos pasveikins .ir priglaus prie
savo širdies.

Velykų rytą Kristus ne tik pasveikins žuvusius karo 
lauke, bet ir tuos, kurie kovoja už laisvę ir pavergtųjų iš
laisvinimą. <

TEKYLA MALDA

,Miela motina, tėve, žmona, kada išgirsi Velykų var
pą, atsimink, jog Kristus sve’lkina jūsų mylimus asmenis 
ir drąsina, jog laimėtų garbingą kovą. Todėl teprašvinta 
ir tavo veidas Velykų rytą ir tekyla malda: “Viešpatie, 
duok jėgų ištverti, laimink mūsų karius, kurie kovoja už

^ avo šalį ir pavergtųjų tautų išlaisvinimą”.
Tikėk, jog tavo malda prisidės prie didesnių pergalių. 

Jei šiais metais Velykų rytą sutiksime su pakilusia nuo
taika, gal būt, kitais metais Velykų rytą girdėsime Ame
rikos pergalės bakus ar bent nebetoli būsime prie karo 
laimėjimo. K. Baras

Kur bus Mussolini, Italijos karalius 
po Tunisijos pergalės

Eina spėliojimai apie Italijos 
atskiros taikos padarymą

Rusai vis pliekia 
Nacius Rusijoje

MASKVA, Bal. 23 d. — 
Lyg nepaisydami savo ka
reivių gyvybės, Nacių geno 
rolei šiandien siuntė ilgas 
eiles savo geriausių kareivių 
prieš rusus, kurie šiuo laiku 
stengiasi paimti Juodosios 
jūros bazes prie Novoro- 
siisk miesto.

Raudonoji kariuomenė il- 
V gas eiles Nacių sušaudo prie 

Kuban apylinkės, kur eina 
didelis stengimasis prasi
laužti į Kaukazą.

Pietų komunikatas is So
vietų štabo pranešė, jog na
ciai trijuose atvejuose mė
gino padaryti puolimus ir 
kiekvieną kartą buvo atmuš
ti «u mažiausia 300 kareivių 
nuostoliais.

Lenkijos gyventojai 
šaukiasi pagelbos

STOCKHOLM, Bal. 22 d. 
— “Gelbėkite mus’. Taip 
skambėjo radio balsas iš 
Varšuvos, kaip staigiai buvo 
nukirstas ir pasibaigė visos 
kalbos.

Slaptasis Radio kuris vei
kia iš Varšuvos, Lenkijos 
buvo per trumpą laiką gir- 
džiamas ir tada staigiai bu
vo nukirstas.

Atsišaukimas per radio 
maždaug buvo toks: “Pasku
tinieji 35,000 Varšuvos žydu 
šiuo laiku buvo pasmerkti 
mirti. Visur girdžiasi šautu
vu tratėjimas. Piliečiai yra 
žudomi, moterys ir vaikai 
nuogomis rankomis gina sa
ve. Gelbėkite mus...”

IŠSIKASA IŠ PO SNIEGO ALEUTIANS

. "Drausras” Acme photo
Nepaprastai prastas oras kenkia. U. S. lakūnams veikti prieš japonus Aleutians. 

Šis paveikslas rodo kaip amerikiečiai kasasi iš skiepo (shelters), kur sniego prikrito 
iki stogo. Sniego audra, ateina kai vėjas pučia 100 mailių į valandą.

Darykime invaziją, keršykime 
japonams—šaukia kongresas

Amerikos žmonės neužmirš tokius 
barbarų žiurumus

WASHINGTON, D. C. Bal. 
23 d. — Senatas ir Kongre
sas tikrai stipriais žodžiais 
pasmerkė Japonų nusistaty
mą toliau nepaisyti Ameri
kos belaisvių gyvybių ir žu
dyti tokius lakūnus, kurie 
pateks į jųjų rankas, šiuo 
laiku Kongresas ir Senatas 
griežtai reikalauja, kad mil
žiniška pagelba būtų duoda 
ma MacArthur, kad jis galė
tų pravesti aršesnį pasiprie
šinimą Japonams ir net in
vaziją.

INVAZIJA MUSŲ
ATSAKYMAS

i
Kongresmanas Rankin,, iš

Misa. ir Kongresmanas Fish 
aiškiai šaukia į Kongresą 
kad didesnė pagelba būtų 
duodama MacArthur ir lai 
jojo kariuomenės invazija 
būna mūsų atsakymas į Ja
ponų pagrasinimus prieš mū 
sų lakūnus.

Kai kurie Kongresmonai 
kaip Rep. Judd, iš Minn., 
griežtai reikalavo bombar
davimo Tokyo miesto. Jis 
sakė, kad mes tikrai neturi
me stebėtis, kad Japonai 
taip elgiasi su beleisviais, 
nes jis yra buvęs protestonų 
misijonierius ir žino žmones 
labai gerai.

SVEIKINAME VISUS
Garbingoje Kristaus Prisikėlimo šventėje "'nuo

širdžiausiai sveikiname savo malonias skaitytojus, 
bendradarbius, visus bičiulius Ir rėmėjus!

DIENRAŠČIO “DRAUGO” REDAKCIJA 
IR ADMINITRACIJA

Senatorius Tom Stewart, 
iš Tenn., labai karštą kalbą 
pasakė, kad “Japonas yra 
Japonas. Nėr skirtumo tarp 
Japono kuris yra Amerikos 
pilietis ir to kuris randasi 
Japonijoje. Vakarinis Ame
rikos krantas yra per svar
bus mums”.

NIEKAD NEUŽMIRŠIME

Joseph E. Grew, buvęs 
Ambasadorius Japonijoje, ga 
na aiškiai išsireiškė, kai iš
girdo apie Japonų žiauru
mus su lakūnais. Jis sakė”, 
Amerikos žmonės niekad ne
užmirš tokį barbarizmą. Jei 
Japonijos militaristai mano, 
kad tokie žiaurumai gali iš- 
gązdinti mūsų ginkluotas 
jėgas, jiems tieks sužinoti, 
kad tokie dalykai kaip tik 
priešingai veikia į mus”. •

Dėmesio!
Pirmadienį, pirmą dieną 

po Velykų, nebus dienraščio 
“Dmugo” laidos.

Šiandien “Draugo” rašti
nė bos atdara iki 5 vai. po
piet ir per visą dieną pirma
dienį, Balandžio 26 d., 1943.

Lietuvis gavo 'Order 
of Purple Heart'' 
pažymėjimą

CHICAGO, ILL., Bal. — 
Šiandien ponia Marijona 
Dėksnys, iš Marąuette Park 
ir savininkė restauranto to Yra aiškiai žinoma, kad
pačioje* kolonijoje, ~gav7 ž7- 'paskutiniame pasikalbėjime gplgjjįjg Juomjją 

.......................... - • Mussolini labai nusiskundė r *mą, kad josios sūnui, a. a. 
Jonui Dėksniui (Dixon) 
Amerikos kariuomenės vir
šininkai yra paskyrę vieną 
iš aukščiausių karo pažymė
jimų “The Order of the 
Purple Heart”.

Ponia Dėksmenė gavo ži
nią Vas. 14 d., 1943 m., kad 
josios sūnus Jonas garbin
gai žuvo Sausio 3 d., Pietų 
Pacifike. Matosi, kad Jonas 
Dėksnys tikrai garbingai 
žuvo, kad Karo Departamen 
tas pažymi su aukštu pasi
žymėjimu. “The Order of 
Purple Cross”.

Jonas buvo 25 metų kai 
žuvo ir vienas iš žymesnių
jų golfininkų Chicagoje.

B| va Jvi ■ vs-|Nuoširdžiai aciu!
Šiandien išeina rekordi

nis Velykinis “Draugo” nu
meris !

Šimtai eilinių biznierių ir 
“Draugo” prietelių linki tū
kstantinėms minioms “Drau
go” skaitytojų linksmų ir 
Šventų Velykų!

Mielūs skaitytojai paskai
tykite visus linkėjimus ku
riuos Jūsų prieteliai Jums 
siunčia per “Draugą”.

O Jūs brangūs mūsų biz
nieriai' ir rėmėjai priimkite 
“Draugo” Adminitracijos 
nuoširdžią padėką už uolią 
ir didelę pagelbą šiuo atveju.

“DRAUGO”
ADMINISTRACIJA

LONDON, Bal. 23 d., 1943. 
Vėliausios žinios kurios atei
na iš Vatikano Miesto pra
neša kad šiuo laiku vyksta 
dideli perversmai Italijos 
politiškame gyvenime, ir 
tuoj aus po galutino nugalė
jimo Ašies Tunisijoje, tai 
vargiai pasiliks Italijos Ka
ralius ir Mussolini savose 
pareigose.

Dabar yra pramatoma, 
kad Italijos Karalius, Victor 
Emmanuel, tuoj aus po Tuni
sijos pralaimėjimo atsista
tydins ir jojo vietą užims 
Piedmonto Kunigaikštis
kad Mussolini vietą užims 
Maršalas Pietro Badaglio. 
Stebėtina apie tuos gandus 
yra tai, kad jie dar vis pa
silieka ir net po Hitlerio ir 
Mussolini vėliausių pasikal- 
bėjimų.

MUSSOLINI PASILIEKA 
VIENAS

GAL BUS ATSKIRA 
TAIKA?

Šv. Tėvas, Pijus, XII, labai 
didelę rolę šiame dalyke vai
dina, nes yra labai svarbu, 
kad Italija susitvarkytų vie
naip ar kitaip pirm milžiniš
kos invazijos, kuri gali pa
liesti Italiją. Italams beveik 
nieks neateis į pagalbą jei 
ta invazija, bus pravestą 
greitu laiku. Naciai su Hit
leriu jųjų priešakyje tikrai 
neateis į pagalbą Italams ly
giai kaip negavo svarbesnės 
pagelbos nuo Nacių Tunisi- 

ir joje ir kitur. Italai tose vie
tose labai noriai pasiduoda į 
nelaisvę.

Atsimindami visus virš 
minėtus faktus, labai gali
mas yra gandas, kad Italija 
bus priversta sudaryti atski
rą taiką su Alijantais.

Amerikiečiai jau

Hitleriui kad tiek mažai mi-J
Ikariškos pagelbos yra duo
dama jam prieš Angliją ir 
Ameriką; ir yra toliau žino
ma, kad Hitleris dar ma-

Italijai, jei Alijantai mėgins 
padaryti invaziją į Europą. 
Manoma taiposgi, kad Itali
joje dabartinė valdžia labai 
mažai simpatijos susilaukia, 
kadangi pralaimėjimas Tuni 
sijoje Mussolini vardą žemi
na. '

HELSINGFORS, Finland, 
Bal. 23 d. — Didelė dalis 
Amerikos Legacijos kuri bu 
vo Suomijos sostinėje stai
giai šiandien išvyko į St.ock-

„ v ... holm, Švediją. Tik R. M.
z.au pageltos yra pažadėjo I McClintock_ charge d.,f(air.

es pasiliko legacijoje.

Amerikos Ministeris Suo
mijai, apleido Suomiją pra
eitą Sausio mėnesį ir nesu
grįžo.

Washingtonas per State 
Departamentą sakė, kad tai. 
“buvo Administratyvinis žy
gis”.

Neoficialūs sluoksniais Lon 
done, sako, kad Suomija tuo- 
mi turėtų suprasti, jog Ame
rika nori visiško santykių 
nutraukimo su Naciais.

Alijantai varo 
dvilypinias atakas

ALIJANTŲ ŠTABAS 
ŠIAURINĖJE AFRIKOJE,
Bal. 23 d. — Britų 8-toji ka
riuomenė užėmė Takrouna ir 
pasivarė net šešias mylias 
toliau nuo Enfidaville, Bou 
Ficha miesto link. Tai yra 
dvilypinio stūmimo Alijan- 
tų šiaurinėje Afrikoje iš
dava. . , v. .imta mažiausia viena sala

Tie stūmimai apie Enfi- Japonų dominuojamuose 
daville miestą buvo labai ge- vandenyse. Užimta sala yra 
rai atremti iš oro, nes Britų toje grupėje kuri vadinasi

Amerikiečiai pagrobė 
Japonu salas

WASHINGTON, D. C.
Bal. 23 d. — J. V. Laivyno 
Departamentas šiuo laiku 
išleido žinią, kad buvo už-

Kittyhawks ir Amerikonų 
Spitfires nušovė virš 20 na
cių Messerschmidts, kurie 
gabeno kareivius ir prekes 
iš Tunisijos apylinkės, šie 
Messerschmidts yra tikri 
milžinai ir yra daug didesni 
lėktuvai kaip Junkeriai, ku
rie gabeno Rommelio jėgas 
prieš Tunisijos dideles ko
vas praeituose mėnesiuose.

Ellice salų grupė Pacifiko 
dalyje.

Laivyno Departamentas 
taiposgi praneša, kad Ame
rikiečiai bombardavo Funa- 
futi salą.

Tolimesnių ir smulkesnių 
žinių Laivyno Depart.. ne
davė, bet yra gerai žinoma 
kad tos minėtos vietos tik
rai būdavo Japonų rankose
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KRYŽIAUS PAŠVENTINIMAS ŽUVUSIO l-mojo 
LEITENANTO LAKŪNO LIETUVIO WILLIAMO 
PETRO MALASKIO ATMINČIAI

Šv. Juozapo lietuviu parapija neteko geriausio 
jauno parapijono ir talentingo jauno lietuvio

ną, 3 vai. po pietų, kleb. kun. si įspūdingo ir reikšmingo 
Mykolas J. Urbonas iškil- pamokslo, kurį skelbė kleb. 

mingai pašventino tą didžiu- kun. Mykolas J. Urbonas, iš- 
| lį brangų kryžių herojirgam keldamas žuvusio lakūno he- 
žuvusio pirmojo leitenanto rojaus nuopelnus pasaulio 

į Lakūno lietuvio Williamo tautų laisvei pelnyti, ir ryš- 
■ Petro Malaskio atminimui. Į kindamas dangaus ir žemės 

Ta iškilminga atmintino ir Į tautų vėliavų reikšmę. Tik

taiką, ir kad Gerasai Dievas 
būtų maloningas visiems ka
riaujantiems už tikrąją de
mokratiją ir už nuopelningą 
laisvę visoms pavergtoms 
tautoms pasaulyje.

Daugiau apie žuvusį

Du Bois, Pa. — šv. Juo
zapo lietuvių parapija pra
ėjusių metų lapkričio mėne-

paminklinio kryžiaus pašvc-1 rovėje, žuvęs leitenantas la- ’e*^enan^4 lakūną herojui 
kad pirmasis leitenantas la-i ntinimo proga, žmonių iš i kūnas Williamas Petras Ma
kūnas Williamas Petras Ma- i visur suplūdo į šv. Juozapo

a|sky (Mikalauskas) kaip 
sį su dideliu skausmu per- pilotas vairuodamas 'oombe- 
gyveno gedulą ir liūdėjo, ne- j rį lapkričio 1 dieną, 1942 
tekusi pirmutinio žuvusio, metais, kartu su kitais še- trijotingas, nuo dabar liekaz- 
kaip šio antrojo pasaulinio i šiais, katastrof ingai žuvo si istorinis ilgiems laikams, 
žiauriausio karo anka, ge- nusileidžiant į McDill Field, Iš abiejų pusių paminklinį

lietuvių bažnyčią. Kryžiaus 
pašventinimo iškilmių mo
mentas buvęs religinis ir pa-

Williamas Petras Malasky 
lasky skaisčiame savo gy- j gimė rugsėjo 3 dieną, 1918 
venime buvo pasiryžęs hero-' metais, ir buvo pakrikšty- 
jiškai kariauti už abi vėlia- į tas Šv. Juozapo lietuvių baž- 
vas, būtent, kad žemės tau- nyčioje, D?. Bois, Pa., kur 
toms būtų užtikrinta demo- taip pat priėmė pirmąją šv 
kratija su keturiomis lais
vėmis čiia^ žemėje, ir kad

aircraft accident”. The mes- 
sage indicated that he will 
be buried in a national ce- 
metary, probably one near- 
est to McDill Field.

“The news was a stunning 
blow to hundreds of friend3 
of Bill Malasky, who knew 
and esteemed him as a stu
dent...”

Dar apie jo tėvus ir šei
mą: “In addition to his pa-

rents, he is survived by the 
follovving brothers and sist- 
ers: Supervising Principal 
Frank Malasky of the Sandy 
Township Sehools; Mrs. Ma- 
ry Stone, aupervisor of mu- 

Į sic at the Du-Bois High 
School; Mrs. Betty Thomp
son, of Brockway; Mrs. Ella 
Hovvlett, of Du Bois, and 
Joseph Malasky, of Rock- 
ton.” Kun. A. Tamoliūnas

fz % >

riausiojo ir taLentingiausio Florida, 
jauno lietuvio parapijono as
menyje 1-mojo leitenanto la
kūno Williamo Petro Malas- 
kio (Mikalausko), kuris iš-

Tėvai su visa šeima aukavo 
didžiulį brangų kryžių

Žuvusio 1-mojo leitenanto 
kilęs nepaprastais savo ga- lakūno tėvai — Juozas ir 
bumais ir nepaprastu talen- Ona Malaskiai (Mikalaus-

kryžių idealingai menino 
Jungtinių Valstybių Ir Po
piežiaus vėliavos.

Reikšmingas pamokslas 
ir Šventoji Valanda

Komuniją.
Jis savo jaunatvėje buvo 

Kristaus vėliavos vadovybė-' labai pavyzdingas, labai bi- 
je visi laimėtų nesibaigia- J čiulingas, protingas ir idea- 
mą laimę amžinatvėje.

Po pamokslo buvo vyki
nama Šventoji Valanda “co-

lingas lietuvis jaunuolis. Lie 
tuviai ir kitataučiai jį mylė
jo ir gerbė. Todėl, jis turė
jęs nesuskaitomų draugų, bi-

Po kryžiaus pašventinimo : ram Sanctissimo”, kad mels-; čiulių kolegų, prietelių
tu kūrė šviesią ateitį ir daug kai) su visa teima aukavo iškjlmi,» žmonėm^ tis už visus , kareivius, u* , gerbėjt,

ir

žadėjo mums lietuviam^ ir; didžhlų brangų kryžių ka-ĮbaznyČia dabotinSai klausė- karo Laimėjimą, uz teisingą j , ^igęs pradžios mokyklą, 
amerikonams. į tastrofingai žuvusio lakūno

Ne vien šv. Juozapo lie-į herojaus atminčiai. Tas at- 
tuvių parapija, bet visi Du mintinas kryž.us įrengtas

a/, a

Bois ir apylinkių gyvento
jai, taip pat skaitlingieji ki
ti jo bičiuliai ir gerbėjai gai- 
linosi ir liūdėjo, kai išgirdo,

šalia šalinio Šv. Juozapo ai 
toriaus Šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčioje.

Šių metų balandžio 11 die-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Lietuviams!

jis 1935 metais baigė Du

INSULUOKITE Savo Namus...........
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR 4 CSV VISAI ŠMMYNAI SĄLYGAS Al’ri RĖTI 

OACG PRIE PALAIKYTO SVEIKATOS Itt LINKStUMO, NES 
TAI DAVG PRIKIBAI SO NUO LYGIOS TE.MPERATC.tOS 1

Apsimokės Jums Pasitarti Su Musų Insulaei.jos Ekspertais. . 
Tik Pasaukite Telefonu — ATLANTIC 4290

HA tS+i K; Hi- -411 Sfhtivat -
įai visiškai NAUJAS’ išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtij grą
žtų spalvų.. UNlTfcX vartojamas ant valcimino, tvallpaper, pl< is- 
terio »r wallboard. Vienas aptraukirnas užtenka! Nereikia calci- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavas ant vvallboards. Vilius kotas viską, ąpjengią. 
VN1TEX yra gvarantuojamas,

Dėl InsTttaetjvvs, Ptvrmbtng ir Ucating, Tal-ymo ar Itcikireaų, Mttyk:

South Center Tlumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W GARFIELD BLVD.
X. W. Comcr 55tli and State Streets 

VISI TELEFONAI ..................................... ATLANTIC 4290

JOHN T. ZURIS
TEISĖJAS

Linkime Linksmų Šventų Velykų Švenčių 
Visiems Lietuviams!

NELAUKITE!-
Rytoj gali būt percelu!

Jei norite užtikrinti nuo ugnies namus baldus, automobilius, ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, 

arba brokerio, kad jis parūpintų jums polisą per M CSV kompaniją. Nelaimei ištikus, neturėsite jokių 
nemalonumų.

‘ MES ESAME PIRMAKLASI M NARIAI CHK AGO BOARD OF UNDERYVRITLRS”

O’MALLEY&McKAY.Inc.
222 Wes+Adams Street Kambarys 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208

Bois High School. Po to, 
kaip ‘post graduate student’ 
dar studijavo toje pat Du 
Bois High School, ir paskui 
matrikuliavo Penn State Ko
legijoje, kurią baigė 1940 
metais. Bestudijuodamas Mi 
chigano universitete, jis nu
sipelnė ‘ ‘fellowship student 
and instructor” požymių. Gi 
1941 metų pavasarį savano
riai įstojo į Army Air Corps, 
ir gegužės 30 dieną pradėjo 
reikiamai lavintis orlaivys- 
tėje Illinois ir pietų valsty- 

Į bėse. 1942 metų pradžioje, 
jis nusipelnė sparnuočio aro 
sparnus, tapdamas lakūnu 
ir pelnydamas pirmojo lei
tenanto rangą. -

Atgarsiai anglų spaudoje
Dienraštis “The Du Bois 

Courier'’, No. 236, lapkričio 
2 dieną, 1942 metais, štai ką 
apie žuvusį mūsų lietuvį la
kūną rašė, gražiai apibudin
damas :

“The Du Bois ccmmunity 
contributed the life of ano- 
ther of its finest young mex 
on Sunday when First Lieu- 
tenant William Peter Ma
lasky, son of Mr. and Mrs. 
Joseph Malasky, died at 11 
a. m. as the result of an 
aircraft accident at McDill 
Field, Florida.

“A dispateh from the War 
Department to his parents, 
later in the day, aaid: “Re- 
gret to inform you that your 
son, William Peter Malasky, 
died at McDill Field, Flori
da, on November 1 (1942). 
at 11:11 a. ih. as result of

fvr u Kettet fru/

U.S.WAR 80HU5
European workers under Hitler 

are forced to labor a mrnimum of 
84 houra a week and aro paid in 
“accopation marks.” Aftcr the war 
this “cnrrency” will be worthless 
seraps of paper and the workers 
will have nothing buttbeir sorrow.

Here in the United States we are 
working under huniane conditions

ŠVENTŲ VELYKŲ 
PROGA

Nuoširdžiai Sveikinam Mūsų Kostumerius, Prietelius 
Ir V isus Lietuvius Linkėdami Daug Laimės Ir 

Džiaugsmo Tamstų Gyvenime!

CTURING COMPANY®

4179 83 Archer Avė. Tek Laf. 317 L
CHICAGO, ILL.

‘•y. ■ , c< •in'..ii ’• ■ —r----į-^ —ąį f

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Savo Kostumeriams ir Draugams
LINKI

BONNIE BEE Slll>ER FOOD MARI
SAV. JOHN GUSTAINIS

1800 Main St. Tel. Melrs. Pk. 3033
MELROSE PARK, ILL.

J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

I. KONCEVIC
UNION BARBER SHOP

2557 W. 43rd St. Phone: Virginia 2706
............ ........... ...........................

GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ KOMPANIJŲ:
COLUMBIA INSŪRANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIN INDEMNITY COMPANY

PIRKIT U. S KAIiO BONUS IR ŠTAMPAS

and receive a ttafce that permits ua 
to save with interest, for the hard 
day s that will follow the war.

Help your country aa you help 
yoursetf. Buy War Honda every 
pay day.
WSS 741B v. s. Trea»urV Dept.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Sveikinu visus savo Draugus, Kostumerius ir Pažįstamus

KESER’S PHARMACY
J. Keser (Keserauskas) R. Ph. G.
GRANT W0RKS DRUG STORE

1 , I ET U V1ŠK A VA LST1N fc
4847 W. 14th St. Phone Cicero 6932

Z -A*

Nors visų būtum užmirš
tas, dangus visuomet lieka 

zj į tavo tėvynė.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

J. IR JUZEFINA BALSEVIČIAI
HARDWARE IR MALIAVŲ KRAUTUVĄ 

2325 S. Hoyne Avenue Tek CANal 6X59
J
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SVHIMŲ KALBU GRUPĖS PADEDA NAUJAME 
KARO BONU VAJUJE

■ "Jie aukoja gyvybes - Jūs aukokite savo 
pinigus!"
Šiuo sakiniu buvo inspi

ruoti amerikiečiai namų fro
nte balandžio 12 d., kai pra
sidėjo pirkimas Pergalės Ka 
ro Bonų negirdėtomis suim- 

f mis. Kiekvienas atlieka savo 
dalį tautos didžiausiame ka
ro paskolos vajuje. Siekinys 
— $13,000,000,000,000.

Via,jus prez. Roosevelto o- 
ficialiai paskelbtas, pavadin
tas Antras Karo Paskolos 
Vajus. Jis tęsis per tris sa
vaites arba kol už 13 bili
jonų dolerių bonų bus išpirk
ta.

Apie 5,000 organizacijų va 
dų, amerikiečių svetimos kil
mės, pranešė per savo 50,000 
skyrių Jung. Valstybėse, kad 
milijonai narių raginami da
lyvauti milžiniškame bonų 
vajuje.

“Svetimų kalbų grupės no 
ri pareikšti savo lojalumą 
Amerikai”, — pasakė vie
nos organizacijos preziden
tas. “Kad parodyti tą loja
lumą, mes perkame daugiau 
ir daugiau karo bonų ir lei
džiame savo sūnus į gink
luotas jėgas”.

Edward B. Hitchcock, še
fas Iždo Departamento sve
timšalių skyriaus, sako, jog 
valdžia pilnai įvertina svar
bų darbą, kurį atlieka atei
viai piliečiai Amerikoje.

“Amerikos nauji piliečiai 
mielai remia karo bonų pro
gramą. Jie supranta geriau, 
negu mes, senieji amerikie
čiai, kas mus lankia., jeigu 
praloštumėm karą,” — sa
kė E. B. Hitchcock.

Amerikos graikų Order of 
Ohepa yra tipingas pavyz- 

JL dis, kuris parodo, kas daro
ma, kad pagelbėti šiame va
juje. Toji organizacija nese- 

, niai nutarė pirkti už $50,- 
000,000 bonų!

Grekai-amerikiečiai savo 
energingu vaju parodė, jog 
neužmiršta baisių agresorių, 
kurie užpuolė Graikiją. La
bai daug vajaus dalyvių na
mie turi draugų ir giminių.

Jie supranta, kad visi ne
gali kovoti ginklu. Bet jie 
gali dėti ginklus į rankas 
vyrų, kurie kovoja.

Shenandoah, Pa., lietuvių 
grupė parduoda bonus Ir 
ženklelius baž n y Č i o s e po 
kiekvienų Mišių šv. Kunigai 
iš sakyklų ragina parapijo- 
nus prisidėti prie bonų par
davimo programos. Kitos 
grupės, per savo vajus, jau 
yra nupirkę lėktuvų ir karo 
instrumentų, kurie bus var
tojama ašiai įveikti. Kai ku
riuose atsitikimuose, pilotai 

Į tų lėktuvų yra tos tautybės, 
kuri padėjo lėktuvą nupirk
ti. Pav., leitenantas James 

1 Verenis, lietuvis-amerikietis, 
žymus oro korpuso herojus. 
Jis buvo pilotas skraidan
čiosios tvirtovės, kurią nu
pirko Connecticut- valstijos 
lietuviai-piliečiai. Pirmam a- 
merikiečių bombardavime 
Vokietijos, praeitą sausio 
mėnesį, Įeit. Verenis numu
šė 3 priešų lėktuvus.

z Amerikiečiai, kurie atvy
ko iš ašies dominuotų val
stijų irgi atlieka savo dalį 
prisidėdami prie karo pas
tangų programos. Didžiame 
Pergalės Karo Bonų pirki
me San Francisco, amerikie- 
tis-italas biznierius sakė:

“Aš investuoju visus savo 
atliekamus pinigus į karo 
bonus, nes aš myliu Ameri
ką taip, kaip ir Italiją. Aš 
perku bonus, kad išlaisvinti 
Italiją. Aš jaučiu, kad in
vestuoju į dorovę ir demo
kratiją, į jėgos teisingumo 
pergalę, į sunaikinimą Ura

nijos ir įsteigimą laisvės ir 
siekimą prie geresnio pasau
lio”.

Sūtaupų bonai bus parduo 
darni pagal jų nustatytą kai
ną ir pagal renominaciją. Vi
si kiti užstatai (securities) 
bus $100. FLIS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTIKING DEPARTMENT 

127 No. Diarhim Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

DU PREZIDENTAI ŽIŪRI PARADO

AR KENČIATE
NESMAGUMUS

GALVOS SKAUDĖJIMO?
Kai jums prikimba veiksminis aH- 

kietėjimas ir Jūs jaučiatės nuvar
ginti, nervuoti ir 'blogoje nuotaiko
je ir nuo tų reiškinių kenčiate — 
galvos skaudėjimų, jaučiate nemalo
nų kvapų, vidurių suirimų, nevirš
kinimų. nemigų, neturėjimų apetito 
ir jūs skilvis jaučiasi apsunkintas 
dėl gasų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomoaso. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudary
tas iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Goniozu 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ii' sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gasus, 
ir suteikia skilviui malo
nų šilumos jausmų. Var- 
tokit kaip nurodoma ant 
bonkutės užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 

i džiaugsmų malo 
nios p a g e 1 bos 
nuo užkietėjimo 
varginimų ir tuo 
pWt laiku paleng
vinti jūsų skilvj, 
įsigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkė, siųskite prašymų dėl mūsų 

l•“susipažini'mv^i” pasiūlymo Gamom 
ir gausite —

DYKAI ,Bandymui Bonkutės
DR. PETER’S OI.EJO LINIMENT—
antiseptikas—kuris suteikia greitų 
palengvinimų nuo reumatiškų ir ne- 
uralgiškų skausmų, muskulinlo nu- 
garskausino, sustingusių ir skaudžių 
muskulų, patempimų ir nykstelėji- 
mų.
DR. PETER’S MAGOLO—alkalinas 
—palengvina nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui 
rakšties nevirškinimas ir rėmuo.

SIŲSKIT šį “SPECIAL 
PASIŪLYMO” 

Kuponą—Dabar
O Įdėtas $1.00. Atsiųskite man 
ipmokėtų 11 uncijų GOMOZO ir 
dykai—60c vertės—handvmUj bon- 
kutes OEEJO ir MAGOLO.
() C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas

Adresas
Pašto Ofisas ...................................................
lUt. PBTBK FAHRNEV *. SONS CO 

Dept. 671-4A
2501 IVnHliIngion Wv<l. Pliicago, III. 
258 Stanlty Nt„ IVinnlpeg, Man., Can,

HELP WANTED, — VYRAI

VYRAI reikalingi dirbti valdžios 
užtikrintoj Defense dirbtuvėje. Pri
rodymas pilietybės reikalinga. Atsi
šaukite j Employment Ofisų sekan
čiai —

ORACKER J ACH CO.
4800 W. C 61 h St.

VYRAI*
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dienų arba 
naktimis šiltai. Atsišaukite j—C

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

MKKANIKAI 
ARC WELDERS 

GRINDERS
Punrh Press Operatoriai 

DARBININKAI 
REIKALINGI TUOJAU

SEARLES ELECTRIC 
WELDING WORKS

1310 S. 47'th Avė. Cicero

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FOUNDRY VYRAI 
MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS

FURNACE CIIARGERS 
FURNACE POURERS 
METAL SORTERS 
CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVŪS DARBAI

Employment Ofisas atdaras kasdien nuo 8:30 ryto iki 
6 vakaro. Sekmadieniais nuo 10:30 ryto iki 3 popiet. 

Atsineškit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVĖ.

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI _
2743 W. 36TH PLACE

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarj 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5.849 Sheridan Rd.

MOLDERIAI
GRINDERS
CHIPPERS

COKEMAKEItS,. ' pA^tBINTNKAI ir 
WELDERS reikalingi.' Dienų ir nak
tį šiftai. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.

WESTERN FOUNDRY CO.
3634 S. Kedzie

DARBININKAI
Reikalingi svarbioje industrijoje. 48 
vai. sav., 7 0c į vai. Pastovūs darbai 
geriems vyrams. Kreipkitės j DIA
MOND GTJE DIVISION of PETER 
COOPER CORP., 2930 S. Robinson 
St. 2 blokai į žlem-vakarus nuo 
Archer ir Ashland.

"Draugas’’ Acme photo

Monterrey balkone prezidentas Roosevelt ir Meksikos 
prezidentas Avila Camacho žiūri į praeinančius kareivius. 
Iš kairės į dešinę: Meksikos ambasadorius Francisco Cas- 
tillo Najera; Senora Camacho; FDR; Camacho; ir Mrs. 
Roosevelt.

ENSIGN
BRUNO STERBIS
U. 8. Navy Alp Corps.

Mirė Bai. 16 d. 1943m., su
laukęs 23 metu amžiaus. Gimė 
Chlcago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime; 
tėvelius Aleksandra tr Be-ho- 
ra (po tėvais KruSaltė) Ster- 
blus; broli Jone (non-eonn- 
missioned offlcer, U. S. Navy) 
Ir Jo moterį Marceila; dėdes 
Ir tetas Povilų ir Petronėlę 
Jag’iboga, Juozapų ir Domicė
lę Cesnus ir Jų Seimas: krikš
to tėvų Juozapų Stancikų (St. 
Charles, III.), ir daug kitų g|- 
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6 812 So. 
Wėstern Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Bai. 26 d. 1943 m. IS koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
Gimimo flv. Pan. Marijos pa
rėplios bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas | šv. Kazimiero kapi
nes. •

NuoSIrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus ir nažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: — Tėveliai, Brolis, 
Brolienė. Dėdės. Tetos, Krikšto 
Tėvas Ir Giminės.

baidot. direktorius Antanas 
B. Petkus. Telefonas Grovehlll 
0142.

C. & N. W. RY.
REIKALAUJA 

Freight Handlers
VYRŲ — 18 IKI 50 

PRIE

Pro viso Freight 
Transfer Stoties

Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Dėl platesnių informacijų kas link 
geresnės darbo (eigos ir transporta- 
cijos veltui—

Atsišaukite asmeniškai į
Superintendento Ofisų, Room 310, 
C. & N. W. Passenger Statlon, Canai 
Ir Madlson Sts., Chicaso

Ar Į
Superintendento Ofisų, kampas Kin- 
zle St. ir Crawford Avė. (Pulaski 
Rd.) blie kurių dienų tarp 8 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet.

FREIGHT HANDLERS 
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Door 6, House 3.

1STH * CLARK STS.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR GUTTING MACHS 

' GRINDERS
Internal ir Extemal

D. O. JAMES MFG. CO. 
1140 W. Monroe.

SANTA FE RY.
Reikalinga trukeriai ir stotveriai 
tarp 18 ir 55 metų amžiaus. Kreip
kitės į Warehousc foreman:

38tli and Central Park Avė.

ELEVATOR VYRAI
Atsišaukite į

LAWSON Y M C A
SO W. Chlcago Avė.

Factory Workers
MEN AND BOYS, 17—50 

Steady work; swing shlft; prem- 
iums for night work; overtime; 
no experience necesaary.

UNITED AUTOORAPHIC 
REGI8TEIR CO.

5000 S. OalifonUa Avė. 
Hentloek 9000

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir viršlaikis.

ERIE RAILROAD 
14th ir Člark Sts.

REIKIA

DARBININKŲ
Išmokinsim Prie Warehouse 

Ir Miltų Malimo Darbų

GERA MOKESTIS
Algos pakėlimas garantuojamas 
po 60 dienų. Laikas ir pusė mo
kama už viršlaikį. Atsišaukite į

GLIDDEN CO.
(SOYA PRODUCTS DIVISION) 

5165 W. MOFFAT ST. 
(Kampas Moffat ir Laramie)

HANDYMAN — CARETAKEll
Reikalingas mūsų ofise. 

Pastovus darbas.
•Il’RY PUBLISHING PO.

3323 s. Mielumui 
Calmnet 5580

REIKIA VYRŲ, aktyvių, iki 45 me
tų senumo. Be patyrimo dirbti prie 
lengvų darbų.

KROLL BROS. CO.
1801 S. Mieliigan.

PRESSERS
Turi turėt dirbtuvės ar laundry pa
tyrimo. Reikalingi prie lengvų darbų

230 S. ERANKLIN. 4th Floor

100 VYRŲ IR MOTERŲ
Vedusios poros ar pavieni. Amžiaus 
18 iki CO. Reikaljngi kaipo patar
nautojai (attendants) ligoninėje. Al
ga su kambariu, valgiu ir medika- 
liška priežiūra. Kreipkitės prie DR. 
J. V. EDLIN.

CHICAGO STATE HOSPITAL. 
(1500 W. Irving Park Rd.

REIKALINGAS IJNOTI PISTAS
“Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notipistas (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokį darbų dirbti, prašome 
kreiptis prie; P. T. ČINIKAS, M.I.C. 

2334 So. Oakley Avė., Chlcago

VYRAI 
IR VAIKINAI

FREIGHT
HANDLERS

Truckers 
Receiving Clerks 
Warehouse Vyrai 
Freight Handlers

Puiki Transportacija 

5 DIENŲ 40 VAL. SAVAITE 

Laikas ir Pusė už Viršlaikį 

GERA MOKESTIS 

PROGA ĮSIDIRBIMO 

Pirkime Nuolaidų Privilegija
Atsišaukite 

Employment Office
Atdara 8 iki 5 pprdėm Penktad. 

8 iki 2 šeštadieniais

BUTLER
BROTHERS
426 W. RANDOLPH

TOOL & DIE MAKERS
Patogios darbo sąlygos, ankščiausia 
mokestis. užtenkamai viršlaikio: 
100% defense darbai. Mūsų tool 
room (rengimai kogerlausi. Netoli 
vtdurmiesčlo; pulki transportacija. 
šie nėra karo laikų darbai bet ant 
visados. Jei dabar dirbate prie ka
ro darbų aukščiausiam laipsnyje sa
vo gabumu neatsišaukite. Matykit 
Mr. Donahue.

NATIONAL METAL PRODUCTS 
CORP.

21 N. IgMtmls St.

HELP WANTED — MOTERYS

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga.

EDGETVATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5349 Sheridan R<1.

MOTERIS
Reikalinga dirbti mažoje commi- 
ssary industrialinėje dirbtuvėje. 
Dienomis darbas. Atsišaukite į

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

REIKIA MERGINOS
Sumani. Turi turėt gerą kalbantį 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
į Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

MAŠINŲ OPERATORES
Merginos ar jaunos vedusios moterys 
reikalingos išmokti operavimų enve- 
lope ir paper bag mašinų. Turi mo
kėti skaityti ir rašyti angliškai. Pa
stovus darbas, malonios darbo sąly
gos

AMERICAN PAPER GOODS CO. 
1327 W. Wnsliington Blvd.

Moterys, 18 iki 35
Patyrimas Gerai 

Bet Nereikalinga. ,

Solderers
Assemblers

Wirers
Light Mach. Work
100 NUOŠ. DEFENSE 

Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Atsineškit Gimimo Liudijimą.

Majestic Radio
and Television Corp.

2600 W. 50th ST.

MERGINŲ REIKIA
Kaipo Mašinų Operatorės. Išmokin- 
sim. Moderniška Defense dirbtuvė. 
Patogios darbo sąlygos. Puiki trans- 
portacija. Matykit Mt. Donahue.

NATIONAL METAL PRODUCTS 
CORP.

21 N. Ixxunis St.

REIKIA MERGINŲ TUOJAUS 
Su nemažiau 2 met. high school mo
kslo dirbti prie švarių assembly dar
bų. Patyrimas pageidaujama , bet 
nereikalinga. 48 vai. aavaitėj. 126.00 
alga. Valandos nuo 8 ryto iki 4:30 
popiet. I’astovūs darbai, gera ateitis 

WHEELCO INSTRUMENTS CO.
Corner Harrison and Peoria

MOTERIS
Reikalinga dirbti prie apvalymo 
darbų. Valandos nuo 7 ryto iki 
3:30 popiet. Alga $20.00 į savai
tę pradedant už 40 valandų. Ątsi- 
šaukite į

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

MERGINOS 
IR MOTERYS

DIRBTUVES DARBAMS
Visokio typo darbai. Pirmam ir 

antram šiftui.
APPRENTICE WELDERS^

Antram šiftui.
Atsišaukite pirm 10 vai. ryto bet 
kurių darbo dienų, šeštadieniais tik 
rytais.

National Malleablę 
& Steel Castings Co.

1400 S. 52”d Avė.
Cicero, III.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

patarnavimai

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems niorgičianis. Nuo $800 
Iki $10,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkainavlmų.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.

Phone: CICERO 453.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius 
Naminiai piūklai mūsų speeialybS. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų surašo. DIAMOND POINT SAW 
FILING ĮVORES, 28 N. Loomis, 
Chlcago. Pasiųskite pinklus parcel 
post ar paSaukit telefonu — MON 
roe 1397.

PARSIDUODA

PARSIDUODA — 2 fletų mūrinis 
namas po 5 kambarius, vienam ka
rui garadžius. Pečių šildomi, gerame 
stovyje. Krepkitės sekančiai;

2342 W. 22nd Pluee

TT. Marijonu Misijos
CHICAGO, III. Dievo Ap

veizėtos parap. bažnyčioja 
nuo liepos 17 d. iki 26 d. 
Kun. A. Andriuška, M.I.C.

MacArthur lakūnai 
bombarduoja bazes

ALIJANTŲ ŠTABAS AU
STRALIJOJE, Bai. 23 d. — 
Alijantų lakūnai sunkiai 
bombardavo japonų bazes 
Nassau įlankoje, Naujoje 
Gvinėjoje. Toks buvo Mac
Arthur štabo pranešimas.

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

DYKAI PAGALBA 
NUO REUMATIZMO

Jei kenčiame kūno skausmus; 
jei sąnariai jauslūs; jei užeina’ 
skausmai oro permainose, pata* 
riam jums bandyti ROSSE Tabs 
be mokesties ir obligacijų. Nau- 
doiamos tūkstančių per virš dvi
dešimt metų gavimui greito lai
kino paliuosavimo skausmu. Reu
matizmo, Artritis ir Neuritis. 
DYKAI Šio Laikraščio 
Skaitytojams

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
neduos greito paliuosavimo nuo 
skausmo ir jūs būsit nepatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudotą dalį, 
ir jums nieko nekaštuos. Nesiųs- 
kit pinigų, tik savo vardą ir ad
resą į:
ROSSE Products Co., Dept.. X-fl 
2708 W. Farwell Avė., Chlcago, III.

(Skelb.)
Mtk'vaa,' -'.sicz ar, -jmrv 'jar, AH

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
&— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstinlų Pa
rankų, Draperies, Grindų Paktojlmu*.
DrapeH dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL-: YARDS 4778

J,
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DRAUGAS
• THE LITHUAMAN DAILY FRIKND 

034 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publlshed Daily, excepi Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subserlptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 centą.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.59; Trims Mė-^esiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Už spaudos laisvę
Šiomis dienomis New Yorke įvyko Amerikos laikraš

čių leidėjų sąjungos gausingas suvažiavimas. Jame da
lyvavo virš eeptyni šimtai leidėjų, kurie nuodugniai 
aptarė dabartinę krašto padėtį ir spaudos vaidmenį. 
Patys žymiausieji laikraštininkai sakė reikšmingas kal
bas ir nurodinėjo, kad ne tik Amerikos, bet viso pa
saulio spaudai yra reikalinga turėti laisvę. Visu griež
tumu buvo pasisakyta prieš spaudos cenzūrą, kuri ne 
tik kad nėra reikalinga, bet dar gi kenksminga ir vi
suomenės gerovei ir net karo pastangoms.

Suvažiavime autorizuotas laikraščių leidėjų sąjungos 
pirmininkas paskirti komisiją iš penkių asmenų, kuri 
darbuotus dėl palaikymo spaudos laisvės ir, reikale, vi
sais galimais būdais gintų laikraščių teises.

Reikalas yra labai svarbus.
Tik laisva spauda gali tinkamai apginti žmonių tei

ses, išlaikyti demokratiją ir sėkmingai kelti visokerio
pą krašto ir visuomenės gerovę.

Reikia neužmiršti, kad ten, kur įsigyvena smurtas, 
diktatūra, ten nėra spaudos laisvės, ten visos žmonių 
teisės yra paminamos po diktatorių kojų.

lumpai

Didžiausio pasaulio istorijoj įvykio šventė Prašo ginti Lietuvę
Rašytojai, rašydami apie Velykas ar Kalėdas, dažnai 

pabrėžia, kad šių švenčių (Velykų ar Kalėdų) reikšmė 
yra ypatingai didelė.

Bet taip rašoma dažniausiai tik dėl didesnio efekto.
Šių didžiųjų švenčių reikšmė nei vienais, nei kitais 

metais negali būti nei didesnė nei mažesnė.
Ji visuomet buvo ir visuomet bus didelė.
Tiesa, kai pasaulį suremia didesni vargai, paliečia ka

ro liepsnos, įvyksta katastrofos, tada žmonės labiau iš- 
silgsta Kristaus mokslo šviesos ir didesniu susikaupi
mu mini reikšmingąsias Išganytojaus šventes.

Reikia persikelti į anuos laikus, į laikus prieš devy
niolika šimtmečių, kad visa pilnuma suprasti tai, kas 
įvykb Velykų rytą.

Kai trečią diefią po mirties Šventos Moterys prisiar
tino prie Kristaus karsto, akmuo jau buvo nuo jo at
rištas ir Jis jau buvo prisikėlęs. Didžiausiai pasaulio 
istorijoj įvykis jau buvo virtęs realybe.

Įvykis didelis dėl to, kad Prisikėlimas tai buvo Įsi
kūnijusio Dieviškojo žodžio galutinis įgyvendinimas. 
Kai mūsų Išganytojaus nemirtingoji dieviškoji prigim
tis nugalėjo mirtingumą ir triumfavo, tuo savo aktu 
įvykdė tai, ką, kaipo Dievas, Mozei buvo pasakęs prieš 
kelis šimtmečius.

Kristus savo viešame gyvenime ir veikime ant že
mės pažadėjo atlikti tai, ką nei vienas pranašas, nei 
vienas šventasis nežadėjo, būtent — kad Jis prisikels 
iš numirusių. Mes žinome tris atsitikimus, kad Kris
tus stebuklingu būdu trims minusiems gyvybę grąžino. 
Bet Jo paties prisikėlimas tai buvo Jo Dievybės mani
festavimas. Tuo Kristus padėjo pagrindus, kuriais mū
sų tikėjimas remiasi.

Velykų rytą mes, kaipo savojo Išganytojo pasekėjai, 
turime jausti didelį dėkingumą ir tuo pačiu atsakomy
bę. Mes turime galvoti' apie šimtus milijonų žmonių pa
saulyje, kurie dar negyvena Prisikėlimo dvasia ir Ve
lykų džiaugsmais.

Jei šiandien Kristus žemėje‘vaikščiotų, kaip prieš 
devyniolika šimtmečių, jis tikrai eitų pas tuos žmones 
ir skelbtų jiems tiesą. Bet šiam tikslui Jis įpteigė savo 
pažnyčią, kuriai davė visą galią, visas žinias ir nuro
dymus, kad jos įgalioti žmonės eitų į viso pasaulio 
kraštus ir skelbtų Jo mokslą.

Tie, kurie suprantame didžiąją ir tikrąją Prisikėlimo 
prasmę, geriausiai ir naudingiausiai Velykų šventes at- 
švęsime, jei prisikėlusiam Kristui pažadėsime padėti 
Jo įsteigtai Bažnyčiai nešti didingąją Velykų žinią ten, 
kur ji dar negirdėta ir dirbti išganingąjį darbą taip, 
kaip Kristus kad dirbo ir kaip apaštalams įsakė dirbti.

Gyventi tikrąja Velykų nuotaika, reiškia ryžtis pa
dėti Kristaus Bažnyčiai savo pasiuntinybę atlikti. Ka
da Kristaus šviesa visus pasaulio kampus ir kampe
lius apšvies, kada visa žmonija pradės gyventi Kris
taus nurodytu gyvenimu, tada pasaulis susilauks to, ko 
seniai laukia ir trokšta: teisingos ir pastovios taikos, 
lygybės ir gerovės. Visi geresnio pokarinio gyvenimo 
planai subyrės, jei jie nebus pagrįsti Kristaus dieviš
kuoju mokslu.

Todėl ir rašyti, berods, nereikia' apie tai, kad visų 
* krikščionių maldos per šias Velykas koncentruosis vie- 

nintėlin prašymam greitesnio nugalėjimo visų piktų 
pasaulio jėgų, paminančių po kojų Kristaus paskelbtą 
tiesą, siekiančių pagonizmą pasauliui grąžinti ir žmo
nes tokiais pat vergais padaryti, kokiais jie buvo prieš 
Kristaus atėjimą į šį pasaulį. Tikintieji maldaus Išga- 
nytojaus, kad po šio karo būtų atstatyta teisinga ir 
pastovi taika, kad taikos konferencijos dalyvių protus

mokslo švįwa. >
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Sąryšy su Jungtinių Valstybių pašekretoriaus Adolph 
Berle, Jr., neseniai padarytu pareiškimu būk tai santar
vininkai nemano apsupti Sovietų Rusiją buferinėmis 
valstybėmis ir planuojamo pasimatymo Prezidento 
Roosevelto eu Stalinu proga, kun. J. A. Karalius, Ku
nigų Vienybės pirmininkas, balandžio 15 d. pasiuntė 
Prezidentui tikrai puikų laišką.

Tame laiške aiškiais faktais įrodoma, kad Rusija ne
turi jokių teisių j Lietuvą, kad lietuvių tauta nėra sla
vų tauta, kad Lietuvos inkorporavimas į Sovietu Ru
siją reikštų visišką religijos sunaikinimą Lietuvoje. Tai 
įrodo rusų komunistų invazija 1940-1941 m., kuomet 
tikinčiųjų vadai buvo persekiojami, ištremiami, žudomi, 
religinės įstaigos uždaromos ir jų turtas nusavinamas.

Atsižvelgiant į tai, Kunigų Vienybė prašo Preziden
tą ginti krikščionybę, garantuoti Dievo duotas gyveni
mo, laisvės ir gerovės teises Lietuvos žmonėms.

Laiške griežtai smerkiamas yna bedieviškasis naciz
mas, kuris, kaip Kunigų Vienybė pareiškia, bus san
tarvininkų nugalėtas ir tuo būdu Lietuva iš jo nagų 
bus išlaisvinta.

Šiuo Kunigų Vienybės pirmininko atliktu darhu mes 
džiaugiamės ir savo skaitytojų vardu jam dėkojame.

Japonai lieja Amerikos karių kraują. Tuojau važiuok 
į Amerikos Raudonąjį Kryžių ir duok savo kraujo, ku
riuo gal ne vienam drąsuoliui kariui gyvybę išgelbėsi.

Naciams pritrūksta vyrų. Gauta žinių per neutra
lius kraštus, kad Gestapo (slaptosios policijos) biau- 
riems darbams jau yra imamos moterys.

SPAUDOS APŽVALGA

'i

Be tikėjimo sutvėrimai - nelaimingiausi 
pasauly...

A. B. Strimaitis “Tėvynėje” Velykų šventės proga 
tarp kitų dalykų rašo:

“Kokį tikėjimą turi.skeptikai, kurie nieko pasauly 
neįvertina, kurie yra priežastimi visų tų'blogumų, 
kurie dabar visą pasaulį apglėbę laiko? Ar šitie dik
tatoriai tiki į užgrabinį gyvenimą? Ar jie tiki į ką 
tokį už save aukštesnį-galingesnį ? Ar jiems, sulau
kus Velykų ryto ir saulei šviečiant, baltosios lelijos 
savo galvas lenkia? Ar jų sąžinės ramios? Ar jie 
atsiprašė savo kaimynų atleisti jiems už padarytas 
skriaudas, kurių jie niekuomet atitaisyti nebegalės?

Atsakymas vienas ir aiškus — ne!
Šitokie be tikėjimo sutvėrimai yra nelaimingiausi 

pasauly. Juk neveltui ir pakartotinai girdime, kad 
Hitleris ir Mussolini serga proto ir nervų suirimo li
gomis. Taipgi esame girdėję, kad Lietuvos pardavi- 
kas, Paleckis, sąžinės graužiamas, buvo iš proto be- 
sikraustąs. Kai kas sako, kad reikia' džiaugtis, jei 
tokie žmonės negali susilaukti sau galo, nes mirtis 
jiems yra perlengva bausmė: jie turėtų gyventi ir 
kankintis per amžius, taip kaip pragare, savo pačių 
sąžinės graužiami: kokiu jie pavertė šį, pasaulį, to
kiame jie ir turėtų gyventi.

Laimingiausi tie žmonės, kurie turi įgimtį tikėti į 
savo įsitikinipus, saugoti savo idealus; kurie tiki į 
draugijinį gyvenimą, į padorų elgesį, kurie siekia 
aukštumos, padoriais keliais eidami.

Tokiems žmonėms, sulaukus Velykų šventės, bal
tosios lelijos lenkiasi, pripildydamos orą gamtos ska
niu kvepėjimu.”

f,ąor
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Katalikų Bažnyčia yra 
viena stipriausių ir nuošir
džiausių mažųjų tautų išsi
laisvinimo rėmėja.

Ji energingai gina paverg
tųjų tautų teises.

Ji visu griežtumu stovi ir 
už mūsų tėvų krašto — Lie
tuvos laisvę ir nepriklauso
mybę.

•
Neužmirškime, kad Šven

tasis Tėvas nepripažino, ne
pripažįsta ir nepripažins Lie 
tuvos okupacijos.

Lietuvos pasiuntinybė prie 
Vatikano tebesinaudoja vi
somis teisėmis ir privilegi
jomis.

•
Amerikos katalikai taip 

pat daugiausiai palankumo 
rodo Lietuvai ir lietuvių są
jūdžiui ją išlaisvinti.

Jau ne vieną kartą buvo 
rašyta apie Amerikos vys
kupų suteiktą gausią para
mą Lietuvai ir nuo karo nu- 
kentėjusiems lietuviams.

Amerikos katalikų spau
da taip pat labai drąsiai ir 
stipriai stoja už lietuvių tau
tos teises į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą.

•
Mes, lietuviai, turėtume 

stengtis parodyti savo dė
kingumą Šventajam Tėvui, 
Amerikos vyskupams ir ka
talikiškai spaudai.

Lietuvai rodomas palan
kumas ir teikiama moralinė 
ir net materialinė parama 
turi neįkainuojamai didelės 
vertės mūsų tautos kovose 
dėl laisvės ir nepriklauso
mybės.

Iš pageltusiu lapų
(1918 m. balandžio 24 d.) 
Paskelbė karą... Guatema- 

la paskelbė Vokietijai karą.

zj4

Po svietą pasidairius
Vincas Vyšnia vienoj ga- 

zietoj rašo, kad lietuviškų 
balšavikų prezidentas Jus
tas Paleckis nėra lietuvis. 
Jis latvis. Jo tėvas vadinosi 
Just Palioks. Dabartinė bal
šavikų saulė — Paleckis jau 
nesniu būdamas buvo pagar 
sėjęs kaipo kačių korikas. 
Kaune, žaliajame kalne ant 
medžių šakų, kur pavėsyje 
atsisėsdavo žymesnieji žmo
nės dažnai pamatydavo pa
kartą katę. O Birštone už 
bandymą pakarti Avėžiūnie- 
nės afrikonišką katę buvo 
dabojusių vyrų sugautas ir 
jo sėdynė lazdomis “iškars
tyta”.

Greičiausiai Stalinas ir 
buvo uždėjęs jį prezidentu 
Lietuvai, kad užuot kates, 
iškartų visus lietuvius pat
riotus.

Akyplėša nacių komisa
ras Lentzen šmeižia lietu- 

* vius, sakydamas jų susirū
pinimas tėvyne esąs tikre
nybėje susirūpinimas savo 
kišene. Kur mes pirmiau to
kį priekaištą lietuviams pat
riotams girdėjome? A-a, at
simename — nagi mūsų bal- 
ševikų spauda tai nuolatos 
triubija. Ir sakyk tu man, 
pataikyti vienon dudon su 
naciais pusti! Nedyvai jei 
žmonės ir sako, kad tarp 
bolševikų ir fašistų skirtu
mo nėra: abu vienoda filo
sofija gyvena.

išfigeriuoti. Priklodui, 1918 
metais Čikagos cicilistų ga- 
zieta negalėjo suprasti ir iš- 
sitlumočyti, koks yra geras 
ir koks blogas stenėjimas, 
arba džiaugsmas. Dėlto 
“Drauge” Spranaitis turėjo 
redakcijai ištlumočyti. Spra 
naitis šitaip ištlumočijo:

“Tasai stena gerai, kuris 
stena trumpai. Blogai gi ste 
na tasai, kuris stena, stena 
ir visai nusistena.

“Gi kas link džiaugsmo, 
tai taisai džiaugiasi gerai, 
kuris džiaugiasi paskutinis.

“Dabar aišku?”

Juozas Zigzagas aną dien 
parėjo vėlai namo ir jau pu-z 
sėtinai išsimėtęs, žmonai pa 
čiupus, Juozas visaip bando 
išsisukinėti.

— Šnekėk, kaip sau nori, 
ale tu manęs neprigaus!! — 
šaukė žmona. — Reikėjo su 
durnesne apsiženyti.

— Yes, gera būt buvę, — 
atsakė Zigzagas, — ale ką 
gi padarysi, kad dumesnės 
už tave negalėjau rasti.

Spicpirvirvio Dumkos
Pruseika sako. kad “Ta- 

rybų Lietuvos seimo” devy
ni nariai, kurie papasakojo 
kaip rinkimai į tą seimą vy
kę, esą “kinkadrebiai ir re
negatai”. Nėra abejojimo, 
Pruseika gerai žino kaip 
kinkadrebis ir renegatas jau 
čiasi, nes jis tais keliais vi
są gyvenimą eina.

Kas mūsų čėsais, rodos, Priežodžiai, 

labai paprasta, prieš 25 me- Dešimkės ant baro nepa- 
tus nevisi galėjo suprasti ir dėjęs — niekam vertas būsi.

fe

ir

\

A'.'J Rtkase4 by Keystotc Featury, Ine.
— ■ ■ ---- ----- — - -■———

m



Šeštadienis, baland. 24, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
5

Alaska - gamtos stebuklų šalis... Velykos
Rašo kun. A. Iiriška

Bandomojo ūkio
vedėjo žodis

žemės ūkio ministerijos 
pareigūnai, kurie daro įvai
rius bandymus valdiškuose 
ūkiuose, yra baigę aukštus 
mokslus ir specialistai savo 
darbo srityje. Todėl jų žodį 
galima imti už tikrą daly
ką. Jie tvirtina, kad Alaaka 
turi labai gražią ateitį ž 
ūkio srityje ir su laiku bus 
tirštai apgyventa ir užvesti 
pavyzdingi ūkiai, nes visoje 
Alaskoje randasi 100,000 
ketvirtainių mylių geros, 
derlingos žemės. Vadinasi ly 
gus Pennsylvania, Delaware, 
Maryland, New Jersey, Con- 
necticut, Massachusetts, Ver 
mont ir New Hampshire val
stybėms krūvon sudėjus. To
kiame plote galėtų gyventi 
nuolat nuo 3 iki 5 milijonų 
ūkjninkų. Išdalinus žemę a- 
keriais, išeitų šešiasdešimts 
keturi milionai akerių geros 
žemės. Septyni milijonai a- 
kerių tos žemės jūrų kran
tuose ir artimose salose, o 
penkiasdešimts septyni mi
lionai kloniuose ir toliau nuo 
jūrų.

Bandomųjų ūkių vedėjų 
nuomone, ateityje Alaska 
kasmet galės išsiųsti į U. S. 
ir užsienį daug įvairios rū 
šies gerų žemės ūkio pro
duktų, gyvulių, sūrio, svie:- 
to ir kitokių gėrybių.

Pirmininkas Alaskos žu
vies pramonės C. A. B';ch 
hard, kurs taipgi turi- ūk? 
netoli miesto Kitchikan ir 
kuris gerai tvarkomas, pa
reiškia, kad Alaskos ūkia

LINKS11Ų ST. YEI.YKŲ įYENCIV 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ii Draugams

WEST SIDE 
EXPRESS

Moving, Pečiams Alyva, 
Anglys ir Malkos - 

*
2146 S. Hoyne Av.

Chicago, III.

Tel. CA^AL 5233 

S. T. FABIONAS, sav.

LAIMINGŲ IR LINKSMI, 
VELYKŲ ŠVENČIŲ

Visiems Draugams, 
Pažįstamiems

ir
Kostumeriams

Linki

Ant. H. Kasper
Savininkas

THE CABOOSE 

5059 South Wells Street
Corner 51st St.

H

duoda didelį derlių. Jo dar 
žuose daržovės ir uogos au
ga nepaprasto dydžio. Pav. 
rabarboro (rhuharb) išauga 
skiečio didumo, virkščiai ge
ro pagalio ilgio ir storumo. 
Žemuogės vištos kiaušinio 
dydžįo. Nežinantiems ir ne
matantiems savo akimis iš
rodo pasakiškas dalykas. 
Bet galima tikėti, nes tokie 
žmonės savo tvirtinimus re
mia faktais. Bandomųjų ū- 
kių vedėjų nuomone, Alas*- 
kos ūkiuose geriausia sektų
si ūkininkauti norvegams, 
švedams ir suomiams, nes 
tie žmonės paeina iš šiaurės 
Europos ir pripratę prie 
šiaurės oro sąlygų, kokios 
yra Al.a= ko j, kur ilgos žie
mos ir trumpos vasaros. Tą 
patį beveik galima pasakyti 
ir apie lietuvius, latvius ir 
estus, kurie gyvena kaimy
nystėje su viršminėtais kai
mynais, beveik tose pačioše 
oro sąlygoje, t. y. su gana 
šaltomis žiemomis, ir yra 
pripratę prie žiauraus o:o.

Eskimosai*
Apie eskimosus daug ra

šoma ir kalbama. Išrodytų, 
kad jie turi būti didelė ir ga
linga tauta. Tikrumoje taip 
nėra. Eskimosų tauta yra 
labai neskaitlinga pasaulio 
tautų šeimoje. Eskimosų is
torija labai tamsi. Visam 
pasaulyje jų randasi tik a 
pie 40,000. Bet eskimosai y- 
ra labiau žinomi, negu kai 
kurios Europos tautos, bu 
vusios pavergto® savo dides
nių kaimynų.

z?

z?

Linkime Linksmų Velykų Mūaų Draugams, 
Kcstumeriamt ir Visiems Lietuviams

Gregory ir Skelia Burbai
Tallors and Furriers -
Furs Cleaned, Remodeled

1357 H 47tli St. Phone Yards 6341 I '
J?

ALEXANDER G. KUMSKIS
PIRMININKAS

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGOS COOK COUNTY

Su pirmais pavasario prajovais, 
Su viltimis kaišytais širdžių sodais 
Džiaugsmingo Aleliuja mes

sulaukėm—
Ten, kur dega ugnis amžinoji 
Seni, jauni linksmai traukėm. 
Ten, kur žvakių, šviesos daug, 
Kur besočių jaunų širdžių 
Gracingai aidėjo varpai—
Rytuos ruseno rausvi pažarai.
O tūkstantinės, nutaurintis širdys 
Grįžo nuo stalo angelų,
Juk ’oms gera, i ms malonu 
Po Kristaus sparnu.
O džiugesiai nekalti, malonūs 
Ruseno nuskaistintų sielų veiduos, 
Širdys mito cų n žem°, vai ne

žeme—
Keltis tikėjos jos dausuos.
Taip atganė paniurus žemė,
Taip suruseno nauju žiedu.
Taip ir žemės vaikas surado 
Laimė kuo vardu.

VI. Balnionit-i.

Eskimosai gyvena įvairio
se vietose. Jų randasi ant 
salos St. Michael, ant pusa- 
lio Seward, klonyje upės Yu- 
kon, o taip jau ir ant Alas
kos pusalio. Pačioje Alasko
je eskimosų yra apie 20,000 
Kiti randasi Grenlandijoje 
Luboradore, Kanadoje prie 
upės Mackenzie. Mažas skai
čius randasi taip jau Sibire

Eskimosai nėra nieku pa
sižymėję žmonijos gyvenime 
Svarbia sias jų užsimojimas 
kailių pradini? apdirbimas 
išsiuntimui į pasaulinę rin
ką. •

Eskimosų kūno 3udėti 
mongoliška: veidas bronzi 
nes arba varinės spalvos, iš
sikišusiais žandais, plokš
čiais veidais, mažomis nosi
mi?, juodomis akimis ir juo
dais plaukais. Moterys ir 
mergaitės nešioja ilgas su
pintas kasas. Jokių veicbmr 
tepalų nevartoja, bet jų vei
dai visuomet turi graž:ą, 
rausvą spalvą, o lūpos aiš
kiai raudonos.

Eskimosai yra draugiški, 
linksmus. Beveik visuomet 
gerame ūpe. Kadangi oras 
.šaltas, tai ir rėdosi nuo ko
jų iki galvos šiltais žvėrių 
kailiais. Vaikai taip aprėdy
ti sudaro kamuolio išvaizdą.

Eskimosai savo vaikų ne
muša, nebara, labai juos my
li ir gerbia. Jie tiki, kad sie
los jų senelių ir protėvių pe- 
seina į jų vaikus. Tadgi iš 
pagarbos savo mirusiems 
myli ir gerbia savo vaikus.

Vaikai gabūs ir pro; ingi. 
Valdiškose mokyklose eski
mosų vaikai kai kuriais at
vejais pralenkia moksle bal
tųjų tėvų vaiku?. Piktas, 
žiaurus žmogus eskimosų 
tarpe nepageidaujamas. Pik
tas žmogus, jų nuomone, y-

f
Linksmų Šv, Velykų Švenčių 

Linkiu Visiems Lietuviams

v

velnio apsėsta?. Pasitai
ko kad tokį žmogų su vel
niu drauge paleidžia po le
du, kad prašalinus piktos 
dvasios pavojų.

1 Daugelis eskimosų, bet sa
vo kalbos, moka ir anglų 
kalbą. Yra, geri pirkliai ir 
dabar eskimosų apgaudinė
tojams ir sukčiams pasibai
gė gerieji laikai. Pirmiau 
sukčiai už menkniekius iš
viliodavo nuo eskimosų ge
rinusius žvėrių kailius, bet 
šiandien to nebėra. Praėjo 
tie laikai, kada už meškerę 
eskimosa? atiduodavo ge
riausius lapių kailius. Da
bar jie suranda geriausias 
rinkas savo gaminiams ir 
gauna atsakančią kainą.

Eskimosai mėgsta šokius, 
bet jų šokiai yra gana yra 
tingi. Kada vyrai ir vaiki
nai šoka, moterys ir mergi 
nos žiūri ir silsisi; vyrams ' 
užbaigus šokį, eina šokti Į 
mergaitė? ir moterys. Šoka Į 
ir poromis, bet atskirai dau
giausiai visaip kraipydamie- 
si, vartydamiesi. Taip jau 
drauge su muzikantais dai
nuoja ir pritaiko šokį mu
zikos gaidai. Jei kas matė j 
rusų .šokį ‘‘Kazoką”, t ? i j 
maždaug ir eskimosų šokiaij 
turi tokį panašumą.

Šaltinį jų pragyvenimo su- j 
daro žvejyba, medžioklė ir 
pardavinėjimas gražių ran
kų darbo gaminių.

Eskimosai iš šlapio kau
lo (ivory) ir jūrų arklio ii- ! 
čių išdirba gražius daiktus. 
Ant ilčių išbraižo paveiks
lėlius žmonių, meškų, paukš- i 
čių, vilkų ir t. p., ir parda- ! 
vinėja rinkoje ir į krautu 
ves. Taip jau ir kitokius 
mažmožius išdirba, kaip laz-y 
d?s, lietsargiams rankenas, 
popers peiliukus, dėžutes, 
spilkutes ir visokius kitokius 
papuošalus. Tiems darbams 
dirbti šiandie jau turi įsigi
ję ir įrankių.

Eskimosų gyvenamasis na 
mas sudaromas iš rūsio, iš 
kasto žemėje.

Iškasama rusi? 25 pėdų 
ilgio, 25 pėdų pločio ir apie 
6 pėdas gilumo. Uždedamas 
stogas ir namas gatavas. 
Toks namas labai gerai už
laiko šilumą ir eskimosai 
didžiausiuose šalčiuose ne
boja, kas lauke darosi.

Aplink sienas pastatomi 
suolai, kurie atstoja ir lo
vas. Stoge skylė, dengta jū
rų arklio pūsle, per kurią, 
įeina šiokia-tokia šviesa.

7^3
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ROSELANDO NAU^jjgPJOJI KOPLYČIA
LACHAWICZ LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

10756 South Michigan Avė.
VISAI NAUJA, PUOŠNI, MODERNIŠKA IR ERDVI — JŪSŲ PATOGUMUI 

ĮTAISYTA KOPLYČIA!
LACHAVIČIŲ ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS MANDAGUS IR MALONUS

★ Užlaiko savo patogius, moderniškus automobilius.
★ Lachavičių asmeniškas balsamavimas yra artistiškas ir puikus.
★ Apdraudos raštai išpildomi; kolektuojama laidotuvių reikaluose
★ Finansuojam ir laidotuvėms priimam užstatus.
★ “LACHAWICZ” VARDAS UŽTIKRINA PILNĄ PATENKINIMĄ.

i — DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —

10756 S. Michigan Avė. 2314 West 23rd Place
Tel.: PULLMAN 1270 Tek: CANAL 2515

AMBULANSO PATARNAVIMASNOTARY PUBLIC

Nors tbkie namai šilti, bet 
oras juose suterštas ir ne 
pratusiam negalima gyven
ti. Daug eskimosų jau gy
vena kitaip, negu jų protė 
viai: stato namus kaip ii 
baltieji žmonės, su durimis 
ir langais; įsigyja įvairias 
šių laikų reikmenis panašiai 
baltiems žmonėms. Ir seno
vėj rašytos pasakos apie es-* _
kimorų gyvenimą mūsų lai
kams nebetinka. Dabar jų 
gyvenimas daug kuo skiria
si nuo to, kaip pirmiau gy
veno. Jie yra geri žinovai 
šautuvų ir meškerių, už juos 
mok? aukštas kainas, bet 
bile kokių šiukšlių neima. 
Jie renkasi geriausį šautu
vą medžioklei nes ta? yra 
jo duonos kąsnio įrankis.

(Bus daugiau)

NAUJI
LIETUVIŠKI

REKORDAI
|>O 75c vienas

Gaunami vien tik BUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje —

3241 S. Halsted St., Chicago.

500 Cikagicčlų Polka
Stasytės Polka...........liūdit

Orchestra
501 Močiutė Mane Iiarė 

Mylėjau Mergelę..... Vikt 
Bekeris ir Katilo O chestrį

502 Plaukia Mano Laivelis 
Jaunoji Mergelė .... Vikt 
Bekeris ir Kadio Orchestra

503 Oegutė3 Polka
Vestuvių Polka............. Radlc

Orchestra
504 Noriu Miego

Man Pafakė Karveliukas— 
Kadio Orchestras ir Vlk

Bekeris
505 Kadio Polka 

Armonikos Polka. ... Radlt
Orchestra

16145 Pragėriau Žirgelj
Eisim laukan...................Ant
Vanagaitis ir J. Olšauskas

Ir Orchestra
1623!) Tykiai, Tykiai

Dziedukas . . . Vyrų Oktetas
14064 Rudens Pasaka

Veltui Prašysi......................A.
S buiiiauskas

14077 Oi, Mergyte Tu Jaunoji
Vai Nekukuok............. Stepas

Gražinis
26085 Ku-Ku Valcas

Tftvynės Polka. ..‘Parptaut.
Orchestra

26091 Linksmas Jaunimais
Agotėlės. .. Šokių Orchestra

Pas IHIIRIKĄ yaon-inl vist 
rekordai — Ameilkonškl, Kla- 
slškl — Vlctor, Columbla, Dcvca.

Jos. F. Birt, tat.
1241 S. Halsted St.
Krautuvė — Rakandų, Radio 

ir Jewelry.

Tel. CALUMF.T 7237

Kudrtko LeMUaml Ratilo Progra
mai — H-tieji Metai.

VV-C-F-I* 1000 k., Sekin. vak.. 
9-tų veflandų.
VV-H-F-C, 1 450 k . Ketvlr. vak., 
7-tų valandų.

Traukinio virėjas 
pasmerktas mirti

Albany, Ore. — Pietų Pa- 
■ cifiko traukinyje, miegama
jame vagone, sausio 23 die
ną, buvo nužudyta Mrs. 
Martha Virginia Jame?, 21 
metų amžiaus, jūrininko į 
žmona.

LINKIME MCSŲ LANKYTOJAMS IR DRAUGAMS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!
IR KARTU PRANEŠAME, KAD JŪSŲ 

PATOGUMUI TURIME:

★ 16 stūmimo linijų (16 Centennial Drives) su vi
sais modemiškais įrengimais: kaip tai automati
nė elektros akis duodanti galimybę tiksliai sekti 
žaidimo rezultatus, naujas centrinis bolių — ka
muolių grąžinimas ir gaivinantis “Coctail Lounge”.

★ Žaidimas (bovvling-kamuolio) penktadieniais ati 
dara nuo 9:45 vai. p. p. iki uždarymo, šeštadie
niais ir sekmadieniais salė atidara visą dieną.

★ Nemokami nurodymai — instrukcijos dėl bow 
ling-kamuolio žaidimo duodami kiekvieną šeštadie

nį nuo 2-tros iki 5-tos valandos 
po pietų.Ve"

L-i,

JĮ BENNETTS BOWL
FRED BENNETT Savininkas

2645 West Cermak Rd.
Telefonai:

Cravvford 1387 — Rockvvell 8030

LINKSMŲ 5F. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

JULIUS SAVICKAS
UŽEIGOS SAVININKAS

1720 So. Union Avė. CANal 1256

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Klem., Pran. ir sūnus Edvardas 
Norkus, sav.

ECONOMY MEAT MARKET
2033 S. Halsted St. Chicago, Illinois

and
F.AGI.E RĘSTAI’RANT

1745 S. Halsted St. Chicago, Illinois
Phone Canal 4621 — Phone Seeley 4953

z?

Šioje žmogžudystėje buvo 
įtartas trauk.nio virėjas ne
gras Robert E. Lee Folkes, 
20 metų amžiau?. Iš karto 
Folkes prisipažino, jog jis 
nužudė jauną moterį, vėliau 
užsigynė.

Balandžio 22 dieną Folkes 
rastas kaltu žmogžudystėje 
ir pasmerktas mirti.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Dariaus-Girėno Atix.
R. K. vieneto priduotos 
aukos R. Kryžiui 
'Karo Šelpimo Fondui'

$25.00 Lietuvių Suvalkie
čių draugija.

$20.00 Charles Gumulaus- 
kis.

Po $10.00: Mrs. M. Balnis, 
Stanley P. Balzekas, Mrs. 
AL Laurinaitis, Lietuvių Že
maičių Kultūros klubas, Mrs. 
M. Ramams, Felix Satikas, 
Mr. ir Mrs. Stulpin, Joseph 
Triponis, Anthony Tulys, 
Frances Vaitkaitė, Jos. Var- 
kala, Clemence Vitkus.

$9.00 Precin Studio.
Po $5.00: PąuI Azalas, Do

micėlė Bubinas, Louis Bur
ba, Josephine Chernauskas, 
Emily Cikas, Kazimiera Cha 
pis, John Dambros, Mr. ir 
Mrs. Dauciunas, Regina De- 
Boer, Regina Delanty, Lucia 
Dowiatt, Julia Dyksinski, 
Louise Fetten, Mary Gai- 
dowski, Della Galinskis, Sta 
sys Gricius, Ed. Holwick, 
Francis Ivanauskas, Anna 

' Jacobs, Justince Electric

sus, Mrs. K. Karaseja, Ve
ronica Kazlauskas, Mr. ir 
Mrs. E. J. Kelly, Mrs. The- 
resa Kikis, Josephine Koms- 
ki, Joe Kozak, Mr. ir Mrs. 
Charles Krasauskas, Mrs. A. 
Kubilius, Frank Lucas, Mc- 
Kay School Teachers Ass’n 
Helen Markiėvich, Petronė 
Martinkus, Petronėlė Moc
kus, Brigjta Patrick, Ona 
Petraitiene, M. R. Setastian, 
Mrs. Ursula Shirmulis, Jo
sephine Tvarkunas, Mrs. 
Jeanne Shoenbeck, Jessie 
Shaiko, Agnės Shurna, Anna 
Survilas, John Waidziunas 
Marcilionas Yasaitis, Joseph 
Yurchas, Veronica Zamb.

Po $1.00: Irene Brenner,

J. Kubilius, John Genulis, 
Anna. Gaushas, Mrs. George 
Stungis, Ann Genutis, Mr. J. 
Kikis, Mrs. Ona Kozak, Chn- 
stiana Gregutis, Magdalena 
Kishkis, Ann Bruscato, J. 
Mockus, Margaret Gurzdis, 
Anna Ivanauskas, Cassie No 
rusis, E. Zeleckis, Mrs. S. 
Jerum, Roee Petrulis, John 
Senutis, L. Bernotavich, An
na YasuLaitis, Mary Kuzmo, 
Joan Milkant, Mrs. T. Man- 
ning, Kristina Borus, Elea- 
nor Jakubka/ Kari Buik- 
hardt, Mary Lynch, F. Ma
nus, Paul Petrulis, John Mel- 
las, Eleanor Jagmin, Ann 
Siepen, Edward Konecny, 
Josephine Buzas, Charles J.

r?

Shop, Kazimiera Karana.ve- 
kas, Amelia Kasminskas, A- 
gota Kasputis, LaVeme Kis- 
ter, Emily Maezes, Mr. ir 
Mrs. J. P. Manikas, Pauline 
Miataitis, Veronica Miknus, 
Mr. ir Mrs. J. Paskacina, 
Mrs. P. Kaulas, Casimir Po
cius, Mrs. Frances Prihods- 
ki, Mr. Joseph Rokuizo, Au
gustas Saldukas, Mr. ir Mrs 
J. Skurdelis,. Teklė Sypavice. 
Mrs. Mary Urba, Anna Zda- 
nis, Kadie Bitinus.

Po $3.00: Anton Blaskis, 
Josephine Burokas, Anton J. 
Da.wnis, Antonina Dovidaus- 
kienė, Elizabeth Sirvinskis 
Kari Sitavicius, Joseph Va 
lentor, Josephine Yuzaitis, 

Po $2.00: Agnės Balnius, 
Mrs. H. C. Boedeker, Frank i 
Burgaila, Leon Caskauskas. 
Vick Duberk, Josephine Jak-

H

Ar skauda jums 
kojos?

/■-i
Yra žmonių, kuriuos var

gina įvairūs kojų skausmai, 
ypač senesnio j o amžiaus 
žmonėms susidaro įvairių 
komplikacijų.

Aš irgi turėjau per keletą 
metų nesmagumų dėl nesvei
kų kojų. Išsyk bandžiau var 
toti įvairių gyduolių ir ki
tokių priemonių, bet visi 

, bandymai nė kiek nepaleng-
; vino.

Po kiek laiko dienraštyje 
“Drauge” perskaičiau vieno 

« daktaro — kojų specialisto 
j apgarsinimą ir tuojau nu- 
1 važiavau pas tą daktarą ko- 
- jU specialistą (chiropodist 
■ foot specialist), kuris gydo 
1 vien kojų ligas su vėliausiais 

; medicinos mokslo išradi- 
SS mais t. y. įvairias elektri- 
i niais operatais duoda trit-

mentus.
Jei kas norėtų pasigydyti

* nesveikas kojas, tai patar
tina nuvažiuoti pas tą ko-

. jų specialistą Dr. W. A. 
Chaikin, Chiropodist - Foot 
Specialist. Jo adresas 189 N. 
La Sabe St„ Tel. Dearborn

* 9089. Pasigydęs.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams, Draugams 

Ir Visiems Lietuviams!

JOS. F. BUDRIK
3241 So. Halsted St. Chicago, III.

Tel. Calumet 7237

Sveiki sulaukę 
Šventų Velykų

Al Vaitis

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams!

INTERNATIONAL 
ASSOCIATION 
OF CLEANERS r

LOCAL No. 3

1583 Ogden Avė. Chicago, III.
JOHN J. O’KEEFE, Sec. A Treas.

Scott, John L. Robinson, An
ton .Vepstas, Wm. Glendon. 
Mrs. J. S. Bailey, E. Goep- 
pner, John Russo, Ann Ja- 
tis, dr. V. Milas, Mr. ir Mrs. 
A. Waisnoras, Bernice Za- 
gunas, Teresa and Kate Eag- 
min, Ann Mikužis, John Pet- 
roff, Walter Bishop, Helen 
Adams, A. Jonės, M. Kuik- 
man, Antanas Eoreblis, AnT 
drew Janos, Mrs, Steven Pia-- 
trick, Paul Shiluk, Augusy 
Compagna, Marcella Kava- 
lauskas, Anna Daresh, Anna 
Pilipauskas, A. Antononis, 
Sophia Tasher, Arlene and 
Pa-tricia Sweeney, Roman 
Hamko, Stella Conrad, Stel- 
la Butkus, Anna Kozlauska, 
Daniel Shaiko, Anna Urban 
Rose Petrolis, Lillian Bakas 
Philip Forbirch, Mary Ūsas, 
Mary Palilak, Antoinette 
Mikujzis, Jerry Soalzo, S. 
7r

Kaminskis, Martha Mason, siems aukojusiems ir prie
Joseph Gercius, Mary Mik
ais, Irene Nemec, Elizabeth 
Motusas, Viktoria Stumbras, 
Theresa Kikis, John Kama
rauskas, Mary Cesna, Jose
phine Stankus, Anna Kar
bauskas, Elizabeth Murma, 
Petronelle Paredinski, S. 
Morkus, Mary Banis, Fran
ces Zelnes, Lillian Bardaus- 
kis, Antasia Sudabrus, Kat- 
hryn Paulius, Ona Biezis, 
Teklė Paulauskienė, Marijo
na Mažeikienė, Marijona Gu- 
mulauskas, Anna Trakano- 
vich.

Po $.50: Lillian Wieloch, 
Robert Green, Robert All- 
man, Joseph Mikol, Fred 
Armstrong, M. L. Klimavich 
Veronica Bukauskienė.

Dariaus-Girėno Aux. Rau 
donojo Kryžiaus vienetas ta
ria nuoširdžią padėką vi-

progos noriu priminti, kad 
šis vienetas atidarytas kas 
antradienį nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro. Čia dir
bama chirurginiai bintai ar-

ba bandažai. Prie to dar pra
dėsime ir mezgimo skyrių 
greitoj ateityje.

Dariaus-Girėno Aux.
R. K. valdyba

LINKSMŲ 5 F. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Sveikinu Visus Gimines, Draugus-ges ir Kostumerius

Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams! 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

BILL'S TAVERN
4756 So. Western Avė. Chicago, III.

CHICAGO, ILL.

WM. ir ONA POPELL, Sav.
Tel. Lafayette 2649

LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ
Linkime

Mūsų Kostumeriams, Prieteliams 
ir Visiems Lietuviams. 

VALDYBA IR DIREKTORIAI

fiireČf
3222-24 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tel. Victory 4226
■4"

Siunčiame Nuoširdžiausius
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkėjimus
1) Prašome prisiminti, kad jūsų indėliai yra 

Valdžios apdrausti iki $5,000.
2) Už einamas sąskaitas mokam 3%.

PUBLIC SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

1610 W. 63rd St. Tel. Republic 6604

LILLIAN GASILONIS, Mgr.

CICERO TAVERN
1247 So. Cicero Avė. Cicero, III. 

Phone: Cicero 6938
J?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams!

LEADER LAUNDRY
“Always more for your money”

Yards 4800
Cicero and Berwyn Enterprese 3200

# .......
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

CROWN STORE
3442-44-46 So. Halsted St. Chicago, Illinois

% ----------- ----------- -----

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Tariame Linksmą 
Alleliuja—Visiems 

Kostumeriams,
Draugams 

Ir Lietuviams!

N
Tel.

Yards
7460

EER
WHITE EAGLE BREWING CO. 

3755 S. Racine Avė. Yards 7460
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28 metai tarnyboje 
visuomenei
Charles Zeho, Gediminas 
Taupymo ir Paskolos B-vės 
sekretoriaus radio kalba

Gediminas Building and 
Loan Association, kuri ran
dasi adresu 4425 S. Fairfield 
Avė., Brighton Parko apy
linkėj, lietuviams tarnauja 
jau virš dvidešimts aštuonis 
metus. Taip, ši bendrovė y- 
ra Viena senų bendrovių, ku
rioje lietuviai per dvidešhnts 
aštuonis metus sutaupė virš 
trijų milijonų dolerių, šioj 
bendrovėj nei vienas centas 
iietuvių nežuvo. Per visus 
tuos metus mokėjo taupyto
ja ms nemažiau, kaip keturis 
nuošimčius ant jų indėlių.

Gedimino Taupymo ir Sko 
linimo Bendrovėj kiekvieno 
žmogaus padėti pinigai ap
drausti Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation, 
TVashington, D. C., iki pen
kių tūkstančių dolerių.

- Gediminas Taupymo ir Sko 
linimo Bendrovė mokėjo ir 
moka nemažiau, kaip ketu
ris nuošimčius už taupomus 
pinigus. Kadangi visi indė
liai apdrausti fedetales įstai
gos, dėlto bendrovė žmonių 
turi didelį pasitikėjimų. Per 
praeitus met.us Gedimino 
Taupymo ir Skolinimo Ben
drovė paaugo net dvidešimts 
devyniais-aųiišūaųsiertsrj^^ •

Šia proga kviečia visus 
lietuvius piirkti Karo Bonus 
per lietuvių- tųupymo ir sko
linimo bendroves, nes tūomi 
įrodysimr valdžiai; kad esAttt 
geri piliečiai, dedam pastan
gų laimėti karą.

’amaldy tvarka Mokyklos motinos F
klyku dieną dirba

Cicero. Sv. Antano para- Marųuette Park. — Mo- n
U jos bažnyčioje pirmos Šv. tykias Motinų klubas bal. P 
rlišios ir rezurekeija bus 5 12 d’ mat^ judamus paveiks
lai ryto. šv. Mišias cele- lua apie dantų Prkžiūr*- I* f 
>ruos klebonas kun. Ign. domios bnvo Gracijos,'*1 
Mbavičius, asistuojant vie- k/įria* rodė atsilankęs dr s 
os kunigams. Pamokslą sa. £dams’ atstovaa * »ental f 

ty Tėvų Marijonų provin- „
kun. Dr. Kaz. Rėk- turet*v.rou”<\ta)ble' ,d‘srku~ P 

tr-4. v— “JO®- v,sa buVo dykai. Norsaitis. Kitos šv. Mišios bus ..vaikučiai parnešė pranešimą k
• * apie šią programą namo, h

, . , _ k \ bet gaila, kad nedaug moti- 3
"* *------  nų atsilankė. Nejaugi moti- F

Bridgeport. — ŠV. Jurgio noms nerūpi jų vaikų dantų įį 
ietuvių parapijos bažnyčio- hygiena? t,
ie Velykų dieną pamaldos Po programos sekė mene- p 
aus tokia tvarka: sinis susirinkimas. Raportą

5 vai. iš ryto Rezurekeija. » bJ*“** "cardparty” g 
išdavė Ona Lawrenoe. r Pa- 

’ aiškėjo, kad pelnp&ke įvirs 
$95. Pinigai priduoti mokyk
los viršininkei, seserei Evan

Sudriko velykinė ' «*"*»*• 7, ,ū'-
Bėgiu keturių mėnesių Ši* 

radio programa I met motinos jau turėjo du
Velykų dieną, pradedant labai eekminguą pa;engimua 

9 vai. vakare iš radio sto- .
ties WCFL "lOOO k bus Artėjant Velykų šventėms
» . ’ jm t t? /r vienbalsiai nutarta; prisidėt)transliuojama graži J. Bud- . . J »..x .. ® , prie pripildymo vietos sese-rito radio programa, kuri, Basket„
išpildys dain. X Grtcmtė, A. M į .,
C^apas ir orkestras. Bus pa- J J J 1, , . nutarta turėti geg. 6 d. nuo idainuota naujų smagių dąp , mokyklo8 I
nų, o orkestras pagries gerų , . . \ ‘

T 1 ^rafiai bį’1® atdari tėvams- ir
■' į giminėms. Seserys pageida.r

> Šias programas leidžia J; ja, kad tėvai geriau susipa- 
F. Budtik -Radio ir Rakan- žintų šu jų pačių vaikelių 

v^ adiFe^J’ įftM&'TS. dafUaiš'lnr siektais?
Motinų draugija kviečia tė 

vus ateit į “Open Houssę” 8 
vai. popiet, parap. svetainėj, 
bus daug įvairumų ii užkan
dis tėvams ir vaikama.-1.**;^ 

Motinų dieną visos narės 
nutarė eiti prie šv. Komu 
nijos 9 vai. šv. Mišiose, ku 

komos visų in

tanina Kapočius, Eliz. Ka
minskienė ir A, Poškienė. 
Taipgi visa valdyba vietinės 
mokyklos Motinų klubo.

Visiems ir visoms tariu 
nuoširdžiausiai ačiū, ačiū!

Agnietė Gustsitįenė

Svaiginantieji gėrimai su-1 Taip bėga žmogaus die- 
žeidžia žmogaus kūną ir šie* i nos. šiandien sveikas, linka- 
lą- | mas, rytoj lavonas.

Marųuette Park Liet. Am. 
Piliečių klūbo mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, bal. 25 d., 2 vai. popiet, 
parapijos svetainėj. Visi na
riai malonėkite atsilankyti į 
susirinkimą. Springfield le- 
gislatūroj yra bilius, prieš 
kurį turime protestuoti.

................ .... Valdyba
Linksmų Šv, Velykų Švenčių 

Linkime Visiems Lietuviams

:$mų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Lietuviams! CATERERS

ORDERS TAKEN TO ALL PARTS 
" OF THE CITY •

4270 S. Archer Avė. Chicago, III
Telėphone Virginia 9564

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

REAL
PACKING

CO.
27lOPoplar

CHICAGO, ILL.
Telefonas VICtory 5330

Išvežiotojai Rūkytos 
Mėsos, Dešrų ir Kumpių

JACOB POCZULP, 
z Dist.

Bes. Telefonas 
HEMlock 9688

Hialsted St’

STATE
representative

Vienuolikto Senatoriai’ ' ' 1 • ’ 'i

t Distriktorios bus 
tencija. Motinos prašomos 
susirinkti į svetainę prieš 9 
vai. Čia gausite gėles. Po pa 
maldų bus bepdri pusryčiai, 
kuriuos parūpins kleb. kun. 
Baltutis. ’' ‘

šios draugijos sėkmės pri
klausys nūo visų tėvų pa
ramos. Juo daugiau remsite 
tuo daugiau pagerinimų bui 
mokykloj ir tuo pačiu bus 
malonesnes jūs vaikelių va
landos mokykloj.

- Dovydą* Motina

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ* ' 1 41.-

Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams! 
STANDARD

RED CROWN E T H Y L
REGULAR GASOLINE ie)/_ AH Tnx

ip GAL. f 1 °7 & Paid
IOC Ali Txx Paid

ARDITO’S
STANDARD SERVICE 

Corner Blue Island
Western and 26th St Chicago

Phone Canal 9549
z . LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams.
ANTANAS ir ONA PROSEVIC1AI

GROSERNE IR MĖSOS KRAtlTl VE 
Aukštos Rūšies Maistai

2659 W. 71st St. Tel. Prosp«c< 6286
. CHICAGO, ILLINOIS

Santaikoje ir'iš mažų dali 
tų dideli Įžanga, o nesanti! 
koje didžiausi daiktaj, Su
griūva. -

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
•Linkime Visiems Lietuviams

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams

Greiti Palengvinihą 
nuo HERMA arba 

PATRŪKIMO

CHICAGO CITY BANK 
& TRUST CO.

» • ■" z t >
815 West 63rd St. 

Wentworth 8800

BftYAN HARTNETT
ALDERMANAS 

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

SVKI.S
P/vr.ift.Nzt-

VI.MASt 
— kuris — 

KpcHslIznojA 
Tumei

D1RBTUV&S

HUpMTI-

ĮįjiiL '.II, Ii linn-.i -itin

patrūkimo bėdos.

— S r’ E C I A f, —
Iškirpkite šj Hkelliiiiii). Ir prliino-- 

klte mums pirm 30 dienų laiko Ir 
mes sutelksime jums - 
DYKAI — EUKKTKOK VEIKIMO 

IŠMANKŠTIMMA 
Jūsų Skilvio Mimluitų iB-ati.i-nti,.

NfiitA Kt/ okUhbnio re

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

* ' LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Aavo Kostumeriams ir Draugams

VISAS DARBAS Neiimeskite savo senų iėdžvėtų rakan-
IR MATERIOLAS dU. bet paveskite mums Juos perdirb- 

miitfti d mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
f Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 

BVARANTU0JAMAS dabar ii priežasties karo mes visų sa
vo dirbtuvę pertaisdm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausios materiohis. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraakimui materlolų.

DAR TURIME DlDELj PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir Jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

MAROUETTE
PHOTO STUDIOSOUTHVVESTERN SERVICE 

STATION
7000 So. Westem Avė.

» Line Portraita — Artistic Photography
®»,

6823 So. Western Avė.
CHICAGO 

Repubftc 6636

CMSfor t>11'u.tom AifSMunFcn for 1" yr«.
30 H. KTATK, HM. ŠIO, 8TA, 41«H 
natry r. a.w. "m o; Mnn., t>i. tii ir T m 

Katiird.y 'TII 1, Sniulity 1 tn «.

Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
4140 ARCHER AVĖ, į TEL.: LAFAYETTE 3516

South West Corner • Abv'yr* kpiurdiitRiM b<Mi«tyinaM Ir
notniN kltofto tu,lkrR«k^h>oMe. Taipgi, Šld 
pautolyliras n«bu« atkartotas.Sav. JOE BAUBKUS
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Ievas sumušė savo kūdikį mirtinai 
ir nuvarė į kapus

REIKIA VAIKUS AUKLĖTI DRAUSMĖJE, BET
ŠVELNIAU.

Thomas Bartell, 26 metų 
amžiaus, bedarbis troko vai 
ruotojas, 3204 Washington 
boulevard, pereito ketvirta
dienio vakare, buvo sulaiky
tas dėl jo 20 mėnesių am- 
žiaus dukters mirties. Tė
vas prisipažino, jog jis sąvo 
dukrai suduodavo ranka, 
kad lavinti ją drauamėje. Jo 
duktė vadinos vardu Linda.

KĄ SAKO MOTINA
r.’.-, ■L - ■ \:

Mrs. Thelma Bartell, 24 
metų amžiaus, pereito ket
virtadienio rytą, 8 valandą, 
grįžo iš darbo. Ji pažadino 
savo vyrą ir kūdikį. Taip 
pat pluošė pusrytį. Laike 
pusryčių tėvas išmetinėjo 
savo kūdikiui dėl poros ko
jinių sugadinimo. Kada tė
vas sudavė kūdikiui, motina 
įsikišo ir jai buvo 
plaštakų.

Motina pašaukė inhaįator 
squad, kurs dirbo kūdikio 
atgaivinimui 35 minutes, bet 
buvo veltui.

A ""
TĖVAS RASTAS 
VIRTUVĖJE

Lieut. * Thomas Sullivan 
pareiškė, kai jis ir jo vyrai 
atvyko gęlbėti kūdikio, Bar
tell buvo rastas virtuvėje, 
laikant kūdikį rankose, bet 
jau nebuvo gyvybės ženklo.

Bartell, silpnas vyras, su 
sužalojimais nuo infantile 
paralysis, prisipažino polici
jai, jog mergytei suduoda- 
vęs plaštakų į savaitę vieną 
kartą, lavinant ją drausmė
je. Jis taip pat prisipažino,

PREZIDENTAS ROOSEVELT IR COL. HOBBY ŽICRI VVAAC MANKŠTAS GEORGIA

"Draugas” Acme photo
Prezidentas Roosevelt, lankydamasis arm ijos stovyklose, atvyko į WAAC 'lavinimo 

centrą, Fort Ogelthorpe, Ga. Prezidentas sė di siu Col. Oveta Culp Hobby ir žiūri VVAACs 
paradą. Charles Fredericks, secret Service man, pataiso prezidento ploščių.

KŪDIKIS DREBĖJO 
IŠ BAIMES

Paskui tėvas liepė savo 
mažai dukrelei atsistoti kam 
pe. Vėliau jis ją pašaukė 
prie savęs. Kūdikis drebėjo 
iš baimės, — sako motina.

Bartell sudrožė vėl kūdi
kiui ir mergytė parkrito že
mėn — sako Mrs. Bartell.

Buvo pastebėtas bėgantis 
kraujas iš kūdikio burnos, 
Bartell pasakė policijai, ir 
jis paėmęs kūdikį ir padė
jęs į lovelę. Po kelių minu
čių vėliau tėvas pastebėjo, 
jog jo duktė pabalo ir širdis 
veikė silpnai. Paskui tėvas

'7
vėl paėmė kūdikį ir pūtė 
kvapą į kūdikio burną. Tam 
pareiškė policijai tėva3.

jog yra turėjęs 25 įvairius 
darbus nuo vedybų dienos. 
Vedybos įvykusios prieš 

suduota ketverius metus.

Bartell pastaruoju laiku 
nedirbo. Jo žmona dirbo fab 
rike, kur gaminami diržai 
dėl machine-gun.

Reikėtų švelniau draus
minti vaikai.

Sugedus lėktuvui, amerikietis 
lakūnas nusileido į džiungles

KĄ PASAKOJA BUVĘS FOOTBALL ŽVAIGŽDE 
APIE SAVO KELIONES NUOTYKIUS. JIS PER 
DŽIUNGLES SAU KELIĄ" PRASISKYNE SU PEILIU.i
Lt. Tom Harmon, buvęs Staiga Lt. Harmon čiupobuvęs

Michigan universiteto' foot- 
ball žvaigždė, iššoko iš su
gedusio lėktuvo parašiutu, 
balandžio 8 dieną. Jo lėktu
vas sudužo pietų Amerikos 
džiunglėse. Kai jis iššoko iš 
lėktuvo, po septynių dienų 
per džiungles atvyko į 
Dutch Guiana, kur yra U. S. 
oro bazė.

BUVO SMARKUS LIETUS

Jungtinių Amerikos vals-

Laivynas nuostoliu 
sąrašas

Navy, balandžio 22 d'eną, 
paskelbė 29 oficierių ir jūri
ninkų pavardes, kurie yra 
dingę kovoje, iš jų trys iš
Illinois valstybes, įskaitant tybių lakūnas Lt. Tom Har- 
du iš Chicagos. mon su savo draugais skrido

Nuo Pearl Harbor užpuo- apie dvi valandas 8,000 pe
linio Navy nuostolių sąraše dų. Buvo smarkus lietus. Lėk 
turi 24,910 jūrininkų,. įskai-’ tuvas sugedo. Tada Lt. Tom 
tant navy, marines ir coast Harmon sušuko, kad įgula
guard vyrus. Tame skaičiuje apleistų lėktuvą, šoktų su
yra užmuštų, sužeistų ir din parašiutais. Jis mano, jog 
gusiųjų karo lauke. i visi įgulos nariai iššoko.

Dar kas NAUJO buvo pridėta!

Ą Be permainos 
Skonije!

MAŽIAUSIA
NIKOTINO

Obuolių “Medus 
dabar saugoja
V • * v 1šviežumą.
OLD GOLD

Naujas drėgnumo palaikytojas — kurt meg vadi
name Obuolių “Medus” — ISvystytas U. S. De
partment of Agriculture.

Yra nesenai išvystytas obuolių konsentratas ii 
Šviežių obuolių skystimo, kuris yra "natūralūs” 
apsaugojime puikių tobakų.

šiandien, puikus Old Gold mišinys yra įmer
kiamas j šį Švelnų auksinį nektarą—kurį mes 
vadiname obuolių “medus”, šviežumas ir skonis 
užklijuotas vidun, milijonams gėrėtis. Prašyki
te pakučio Old Gold šiandien.

F. Lorillard Company—Batabllahed 17«0

Old GoKi
C I G A R E T A I 

MAŽIAUSIA
GERKLĘ ERZINANČIŲ 
TARS IR REMNS

Kaip yra parodomi). bešališkų, bepartyvų. ne
prašytų bandymų 7 vadovaulančlu rflSIų — 

padaryto* <181 Readera Dlrest.

TIE PATYS TOBAKAI — PRISKAITANT LATAKIA

nas pamatė dūmus ir sura
do dų vietos gyventojus. Bet 
jie nemokėjo angliškai, tik 
suprato,(kad šis vyras yra 
lakūnas.

Paskui vietos gyventojai 
paskolino laivelį ir nuvežė į 
kaimą, kuriame pareigūnas 
šiek tiek mokėjo angliškai.

Lakūnas atvyko dėl sto
kos maisto, išvargęs į oro 
bazę, turėjo savaitės laiko 
barzdą ir jis pasakojo apie 
savo pergyvenimus džiung
lėse.

už parašiuto dirželio, bet ne 
pataikė, tada vėl patraukė.
Lakūnas paskui pamatė, jog 
jis yra ant medžio, buvo nuo 
lėk’tuvo už 20 jardų, kuris 
sudužo ir degė. Lakūnas nu
lipo nuo medžio, bet jis ne
galėjo prieiti prie lėktuvo, 
kol jis neatšalo.

KAI KAS PASISEKĖ
IŠGELBETI f \/

?, ' - J''’ ' ’ .
Beveik viskas buvo sunai

kintą, bet lakūnu Haromn’ui ninkas> pereitą trečiadienį 
pasisekė išgelbėti porą ba- Gįbson E. Gorman, traffic

Brangiai kaštavo 
greitas važiavimas

Eldonį Painter, 31 metų 
amžiaus, 14720 Page avė., 
Harvey, karo fabriko darbi-

tų, kelnes, parašiutą, džiun
glių įrankius, nors jie ir važiavimą 62 mailes į va 
buvo sudaužyti, bet buvo

teisme, buvo nubaustas $25

dar geri, ir keletą sųlanksty 
tų kenų vandens. Jis turėjo 
peilį ir rado pistoletą. Taip 

!pat surado savo cigaretėms 
ugnį ir dar ji veikė.

Harmon savo kelnės užsi
movė ant lakūno apsirengi
mo, o kitus daiktus surišo į 
pakelį į rytų pakrantę.

Džiunglės buvo baisios. 
Tankios ir jokio kelio nema
tyti. Kiekvienas slėnis buvo 
pelkė. Per džiungles sau ke-, 
lią prasiskynė su’peiliu. Ir 
vis lijo ir lijo.

Užėjo tamsa. Negalėjo to 
liau keliauti. Degtukai su
šlapo, negalėjo pas'šviesti 
kelio. Naktį praleido aukš
tesnėje vietoje.

Kitą dieną suvalgė porą 
plytelių čekolado.
išsibaigė. Tada teko

landą.
Teisėjas Gorman taip pat 

nubaudė dar 43 asmenis už 
greitą važiavimą ir įsakė jų 
pavardes pranešti kainų ad
ministracijai. Galimas daly
kas, jog jiems bus atimtos 
gazolino privilegijos. Dau
giausia iš jų greitą 
vimą buvo nubausta 
mum $6. i

važia-
mini-

Pabrango vaiky 
plaukų kirpymas

Chfca'gos kirpyklose, nuo 
gegužės 3 dienos, už vaikų 
plaukų nukirpimą teks mo
kėti savaitės dienomis iki 5 
vai. po pietų po 50 centų, o

Vanduo7 po 5 vai. po pietų ir šešta- 
gerti dieniais reikės mokėti 60

vandenį iš pelkės. Džiunglė
se buvo pilna paukščių. Te
ko lakūnai matyti ir kroko
dilų.

SUTIKO VIETOS ,
GYVENTOJUS

Naktį lakūnas girdėjo tar 
si šunies balsą, bet vėliau 
nutilo. Dar keturias dienas 
teko keliauti kol išėjo iš 
džiunglių. Kada išėjo iš 
džiunglių, prieš save pamatė
dideles pelkes. Rado mažą I Trijų metų mergaitė, per- 
tuščią grytelę ir ten pralei- I eito ketvirtadienio vakare,

centų, šis nuostatas liečia 
vaikus, kurie turi mažiau 
kaip 12 metų amžiaus. Taip 
pat nustatyta, jog šeštadie
niais kirpyklos turi būti už
darytos 8 vai. vakare.

Apie tai pranešė Master 
Barbers Association of Chi- 
cago sekretorius Frank Ali- 
otta. w'

Nelaimė

do naktį. Kitą dieną brido ir 
plaukė per pelkes į išdžiu-

pavojingai apdegė, kai ji 
įkrito į vonią karšto van-

vusią vietą. Pagaliau lakū- i dens. Tai įvyko Chicagoje.

Svarbu žinoti
Šiandien (balandžio 24 die 

ną) įsigaliojo G, H ir J seri
jos mėlynos stampos.

Sekmadienį, Balandžio 25 
dieną paskutinė diena dėl 
stamp No. 26, gera dėl vieno 
svaro kavos; E serijos rau
donos stampos įsigalioja.

Balandžio 30 dieną pasi
baigia data dėl A,B,C Ir D 
serijos raudonųjų stampių 
ir D, E ir F mėlynųjų štam
pų.

Trys jaunuoliai 
pasmerkti kalėjiman

Chicagoje, kriminaliniame 
teisme, vadovaujant teisėjui 
John A. Sbarbaro, pereitą 
ketvirtadienį, buvo nuteisti 
trys jaunuoliai, 17,18, 20 mea
tų amžiaus, kalėjiman nuo 
vienų metų iki gyvos gal
vos už plėšikavimą.

Per 15 dienų buvo papil
dyta 50 plėšimų. Du kiti jų 
kampanijonas teisme rasti 
mažiau kalti. Jiems uždėtas 
5 metų bandymas, šešius pir 
muosius mėnesius turės pra
leisti kauntės kalėjime. Jie 
turi po 20 metų.

Paaiškėjo, jog vyrukai pa 
eina iš gerų namų. Kada jų 
buvo paklausta:

“Kodėl jūs taip pasielgė
te?” Jų atsakymai trumpai 
galima sutraukti:

“Atrodė, jog lengvai gali
ma uždirbti pinigų”.

Galvos plaukai privedė 
prie divorso •

Chicagoje viena moteris, 
28 metų amžiaus, pereitą ket 
virtadienį, atvyko į teismą 
ir prašė divorso.

Moteris atvykusi į teismą, 
išėmė iš rankinuko (purse) 
gniauštą plaukų ir tarė: 
“Mano vyras šiuos plaukus 
nurovė nuo mano galvos va
sario 20 dieną”. Moteriškė 
taip pat pastebėjo, jog jos 
vyras anksčiau ją buvo nu
traukęs už plaukų žemyn 
laiptais. •—

Teisėjas konstatavo Žiau
rumą ir moteriškei suteikė 
divorsą. Teisėjas taip pat 
paskyrė moteriškei- $200 per 
mėnesį aiimony ir trims jos 
vaikams išlaikymą.

Pagerbtas herojus 
kunigas

Kunigas John P. Washing 
ton, herojus karo kapelio
nas, atidavė savo life-belt ka 
reiviui, kai laivas buvo su- 
torpeduotas šiaurės Atlanti- 
ke. Kareivis buvo išgelbė
tas, o kunigas nuskendo su 
laivu į jūros dugną. Heroiš- 
kai žuvęs kunigas buvo 76- 
tos divizijos karo kapelio
nas.

Fort George G. Meade, 
Md. už herojaus kunigo vėlę 
buvo atlaikytos iškilmingos 
šv. mišios.

Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse 1942 metais žuvo dau 
giau žmonių nuo tornado 
(viesulų, audrų) negu bet 
kuriais praėju^ais penkiais 
metais.

X Ark. Samuel Stritch, 
D.D., yra parašęs velykinį 
žodį Chicago visuomenei, ku
ris tilps velykinėje Chicago 
Herald-American laidoje, ša
lę rašto, bus įdėtas ir dai
lus mūs ganytojo atvaizdas. 
Didelė garbė Chicago kata
likams.

X Angelė Simutienė, iš
girdus apie amerikiečių la
kūnų nužudymą Japonijoj ir 
turėdama galvoj, kad ir jos 
du sūnūs tarnauja U. S. ar
mijos aviacijoj, tuoj nusi
skubino į Amerikos Raudo
nąjį Kryžių duoti savo krau
jo sužeistųjų Amerikos ka
rių gyvybei gelbėti.

X Agnietė Gustaitienė, 
motina žinomos Chicago vei 
kėjis D. Kaminskienės, po 
operacijos kerokai sustiprė
jus, grįžo namo — į Detroit, 
Mich. '

X Ed. Ribikauskas, 2649 
West 69 St., rašo, kad šiuo 
metu jis randasi su Ameri-

I
kos daliniu Pearl Harbor. 
Namie likusi žmona rami
nasi jo dažnais laiškais.

X Justas Kudirka, Nekal
to Prasidėjimo Panelės šv. 
parap. vargonininkas, nese
niai choro buvo pagerbtas 
ir apdovanotas portfeliu gai
doms nešioti. Sekančią cho
ro praktiką už tai jis cho
ristams atsidėkodamas iškė
lė vaišes.

X Joana Gribauskienė, se
kretore St. Anthony Savings 
and Loan Assn., išvyko į 
Bostoną aplankyti savo vy
rą, tarnaujantį U. S. Coast 
Guard. Jis šiomis dienomis 
pakeltas į “Petty Officer” 
ir neseniai yra grįžęs iš Š. 
Afrikos karo fronto.

X Kinčinas, sūnus žino
mų Town of Lake biznierių 
ir veikėjų, tarnaująs kariuo
menėj, šiomis dienomis par
vyko namo atostogų ir at
švęsti savo gimtadienį, ku
ris pripuola balandžio 27 d. 
Jo stovykla yra Rainsville, 
New Mexico. Tame mieste 
yra centras misijos Šv. Ka
zimiero seserų, su kuriomis 
J. Kinčinas buvo suėjęs ir 
^pasidalinę žinios iš Chicago.

X Barbora Vilimienė, sa
vininkė užeigos 4014 S. West 
ern Avė., neseniai paaukojo 

Į kariuomenei ‘police shepard’ 
šunį, už kurį iš Karo De
partamento gavo padėką di
plomo formoje. Prie progos 
reikia pažymėti, kad B. Vi
limienė yra nuoširdi rėmėja 
mūs kultūrinių ir švietimo 
įstaigų.

X Bruno Lenks (Lenkaus 
kas), savininkas mėsos ir 
groserio krautuvės, 5354 S. 
Ashland Ave.f su savo žmo
na , Stefainja daro gražų 
biznį įvairiomis tautomis ap
gyvento] apylinkėj. Nežiū
rint to, nepamiršta ir lietu
vių ir kiekviena proga pa
remia kilnius tautos reika
lus. Velykų švenčių proga, 
sveikina savo skaitlingus 
draugus.
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