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LAISVES VARPASLIETUVAI
Lietuviai susprogdins nelaisvės kapą

V
ELYKŲ RYTAS. KRISTUS kėlės iš mirties.

Į pasaulį) įžengė optimizmas ir didelis džiaugs
mas, nes Prisikėlęs iš mirties Kristus nurodė kelią į 
laisvę, pastovią taiką, ir paskelbė ramybę žmonėms. 
Bet šiandien su skaudančia širdimi turime pabrėžti, 
kad daugelis valstybių neturi nei laisvės, nei taikos, 
nei ramybės. Nors švenčiame Velykas, bet daugelis 
tautų ir valstybių šiandien kenčia Didžiojo Penkta
dienio kančias, nes neturi laisvės ir užtektinai duo
nos, o ką jau bekalbėti apie kultūrinio gyvenimo 
duoną.
PENKTOS VELYKOS D. PENKTADIENIO 
NUOTAIKOJE.

Europa jau penktas Velykas švenčia Didžiojo 
Penktadienio nuotaikoje. Mūsų tėvų ir brolių kraštas 
—Lietuva—-iper 1941 metų Velykasi buvo raudonu 
kūju daužoma' ir raudonu piautuvu draskoma. Jau 
trečios Velykos, kai nacių užlenktas kryžius (Ha- 
chenkreuz) Lietuvos žmones varo į konoentracijbs 
stovyklas, prie sunkių darbų Vokietijon, ir į kapus.

Nors raudonas plaktukas ne vienam lietuviui 
sudaužė galvą, nore raudonas piautuvas ne vienam 
lietuviui perskrodė širdį, nors naciškas užlenktas 
kryžius ne vieną lietuvį nuvarė į kapus, bet Lietu-Vos 
laisvės sąmonė tebėra gyva ir jautri, hfoi^rimdonas 
nei rudas ženklas lietuvių nesuvilioripr'nes lietuvis 
labiau brangina laisvę, negu žemišką gyvybę. Todėl 
jo neišmušė iš tikrojokelu> hei bolševikai, nei naciai. 
Lietuvis žengiajietuvišku, krikščionišku ir demokra
tišku kejUb-TCs kelias reikalauja daug aukų, bet au
ka Kibančia atneša pergalę—didelę ir šaunią pergalę.

Nore Lietuva nukryžiuota, ir padėta į nelaisvės 
karstą, bet Lietuvos žmonės su panieka ir pasibjau
rėjimu žiūri j vergiją ir nelaisvę.
IŠAUS LAISVES RYTAS.

Nors Lietuvi užrakinta nelaisvės urve, ir prie to 
urvo stovi sargybiniai, kurie nori, kad lietuviai vi
suomet pasiliktų nelaisvėje, ar net ten užtrokštų nuo 
trankaus oro, bet taip ilgai negalės tverti. Išauš Lie
tuvai skaistus Laisvės ir Nepriklausomybės rytas. 
Ir tą rytą suskambės Laisvės varpas, ir Lietuvos 
vėliava plevėsuos ne tik Kaune, Vilniuje bet ir Klai
pėdoje. Lietuvių drąsa ir energija, Laisvės varpas ir 
vėliavų šlamėjimas išvaikys visus nelaisvės sargybi
nius. Nelaisvės urvas bus susprogdin ąs lietuvių va
lios dinamitu, kančios ir pasišventimo dinamitu, 
kraujo dinamitu, o ypač darbo ir meilės dinamitu. 
Tam visam duoda pagrindą tikėti lietuvių nepalau- 
žiamumas ir kovos už laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą. Juk šiandien Lietuvoje veikia slapta lietuvių 
Taryba, kuri kovoja su pavergėjais ir nelaisvės sar
gybiniais. Ir toji Taryba kovos su visais tais, kurie 
Lietuvą norės laikyti vergijos karste, arba ją visai 
nužudyti. Lietuvis verčiau mirs, bet niekam ne ver
gaus. Gausios lietuvių^ mirtys Lietuvai atneš prisikė
limą laisvam ir nepriklausomam gyvenimui.

šių Velykų rytą prisikėlęs Kristus lietuviams
/ tars:

‘Kovokite ištvermingai—jūs laimėsite.”
MCSŲ PRIETELIAI LAISVES KOVOJE

Už Lietuvos p riai k ė'imą laisvam ir nepriklauso
mam gyvenimui dirba dabartinis popiežius Pijus XII. 
ir viri tie, kuriems laisvė brangesnė už pinigą ir eko
nominei biznį.

Ne tik už šį kraštą, bet ir už Lietuvą, ir kitus 
pavergtus kraštus kovoja jūsų sūnūs ir vyrai įvai
riuose karo frontuose. Užtau mes namų fronte dirb
kime taip, kad nelaisvė būtų pašalinta iš pasaulio, o 
triumfuotų tikrai žmoniškes gyvenimą?!, ir Kristus 
galėtų Velykų rytą pasakyti: “pergalė ir ramybė 
jums.”

Velykų rytas tepaakatina mus trigubai daugiau 
dirbti ne tik šio krašto gerovei, bet ir Li e! u vos išlais
vinimui iš nelaisvės karato. Pavergti lietuviai mal
dauja: “padėkite mums uutraukyti nelaisvės rete
žius.” Ypač šis prašymas girdisi Velykų rytą.

, ’ . K. BARAS.

ką nurodo ir tas faktas, 
kad į komitetą šiomis die
nomis priimta du komunis
tai.

Nežiūrint to, kad Ameri
kos ir Anglijos vyriausybės 
buvo pripažinusios Gen. 
Henri Giraud kaipo 
cūzijos karinių jėgų 
De Gaulle, specialiu komite
to įsakymu, pasidarė ‘‘ar
mijų viršininkas.” Užsienių 
sekretorius Hull pakartoti
nai ragino prancūzais susi
jungti po Giraud ndlitrrine 
vadovybe.

Pran-
vadą,

Nepriėmė Gen. Henri 
Giraud rezignacijos

LONDONAS, bal. 7. — 
Pranešimas, iš Alžyro sako 
Gen. Henri Honore Giraud. 
Prancūzijos ginkluotų jėgų 
viršininkas, įteikęs savo re
zignaciją. Pasak pranešimo, 
komitetas jo rezignaciją ne
priėmė.

S:

| PUOLĖ GELEŽINKELIŲ CENTRUS INDO KINIJOJE

’S.“ ~

--- ---■

Norėdami sunaikinti japonams reikalingas susisiekimo linijas, sąjungininkų didieji 
bomberiai koncentruoja savo atakas ant geležinkelių centrų. Dideli dūmai nurodo, 
kur bombos pataikė tiesiog ant Ben Thui fabrikų prie Vinh, prancūzų Indo Kinijoj, 
i-24lėktuvui skrendant atgal į savo bazę j U. S. Aviacijos nuotrauka.

(Acme-Draugas Telephoto.)

Amerika nepripažins ATAKAV
De Gaulle valdžios SĄJUNG

NACIŲ BAZE ZAGREBEZ ' , .
Ų ŠTABAS žemės tupinčių lėktuvui
-Amerikos 
iš Vidur-

WASHINGTON, bal. 7.—
Prez. Rooševeltas spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
Amerikos vyriausybė nepri
pažins prancūzų tautinio 
išsilaisvinimo komitetą kai
po laikiną Prancūzijos vy
riausybę. Prezidentas sakė 
Prancūzijos žmonės, po iš
laisvinimo, turi turėti teisę 
pareikšti savo valią dėl pa
geidaujamos vyriausybės ir 
vadų.

Prezidento pareiškimas į- 
žiūrimas kaipo aštrus atsa
kymas Gen. Charles De 
Gaulle, kuris antradieny pa
reiškė, kad komitetas at
stovauja Prancūzijos “vy
riausybę. ”

šis De Gaulle žygis lyg 
patvittina raportus, kad
prancūzų komandierius vei- mas aajęg japonai pradėjo] viešai paskelbė jo ekonomi- 
kia pagal Stalino raginimą,] «labai 8markją ataką” še- kos patarėjų raportą, kuris

Neapoly, bal. 
didieji bom 
žemio bazių atakavo tai
kinį Balkanuose, šį kartą 
vokiečių aerodromą Zagre
be, Kroatijos sostinėje. Za
grebą gynė 120 nacių lėk
tuvui, kurių 16 buvo numuš
ta. Amerikiečiai prarado 
tris bomberius.

Britų mažieji lėktuvai, 
kiti vežą bombas, tuo pat 
metu puolė nacių aerodro
mą Banja Lukoje, apie 80 
mylių nuo Sarajevo, kur su
naikino didelį skaičių ant

Anzio fronte šlipri nacių 
patrolė puolė sąjungininkų 
poziciją, pusantros mylios į 
pietus nuo Carroceto, bet 
buvo pavaryta. Penktos ar
mijos artilerija ir tankų 
naikintuvai visą dieną ap
šaudė priešo kanuolių pozi
cijas.

Pranešimas iš Anzio sa
kė vokiečiai apsupo sąjun
gininkų poziciją didelėm 
kanuolėm, kurios galės ap
šaudyti sąjungininkus nuo 
priešakinių linijų iki kran
to.

JAPONAI PASIVARĖ FDR nori palaikyti 
PIRMYN INDIJOJE algų, kainų kontrolę

LONDONAS, bal. 7. —Į WASHINGTON, bal. 7.— 
Domei agentūros praneši- Prez. Rooseveltas šiandien

turi būti ir toliau paJaiko>- 
ma.

šias mylias į rytus nuo Im-| nakė algų ir kainų kontrolė 
phal.

NEW DELHI, bal. 7.
Japonai kariai, po greito 31Į Prezidentas paleido šį ra-

portą šiuo metu, kada did
žiosios darbininkų unijos 
pradėjo kampanijas algų

mylių jpasivarymo, randasi 
tik 49 mylios nuo svarbiojo 
kelio vedančio į šiaurinę 
Burmą, ir sudarė naują pa-1 pakėlimui.
vojų, kuomet vietom pasi- -----------------------------------
varė už strateginio Imphal- PIRKITE KARO BONUS 
Kohima vieškelio.

Pietuose, netc’i paties Im 
pha’, kelios- nedidelės japo
nų atakos buvo atmuštos, o 
Burmoje sąjungininkai lai
mi muškis didžiuose fron
tuose. Asaam sektory, ali
antų patrolės atakavo prie
šo susisiekimo linijas į va
karus nųa Chindwin upės.

Mogaung klony kiniečiai 
kariai atakuoja japonus Wa 
kawng miestely.

NACIAI SIUNČIA PAGALBA Į ODESSA
MASKVA, bal. 7.—Vokie-, franto aako rusai yra tik

VVASHINGTON, bal. 7.—
Prezidentas sakėsi netu

rįs jokių konkrečių žinių 
apie raportus būk Rumunija 
ieškanti būdų susitaikyti.

čiai skubiai pasiuntė speci 
alius dalinius į, Odessą su 
įsakymu ginti Odessą nežiū 
rint kiek tai kainuotų. Na
ciai smarkiai kontratakuo
ja, o rusų lėktuvai nuolat 
atakuoja miesto tvirtoves 
ir susisiekimų linijas.

Rusų kariuomenės dali
niai visvien varosi per Odes 
sos priemiesčius ir randasi 
1314 mylių nuo miesto iš 
šiaurryčių ir 20 mylių iš 
šiaurvakarių. Raportai iš

...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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SVEIKINAM IR DĖKOJAME!
Visus skaitytojus, bendradarbius, ir biznierius 

sveikindami su Šventomis Velykomis, dėkojame už 
visokiariopą paramą suteiktą šios didelios laidos iš
leidime. Esame didžiai dėkingi biznieriams ir profe- 
sijonalams, kurie remdami mūsų dienraštį pelno mūsų 
skaitytojų ir visos lietuvių visuomenės paramą.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA 
IR REDAKCIJA.

----------  . -------------- ■ ------------------

IŠ NAUJO ATAKAVO TRUK SALAS
PEARL HARBOR, bal. 7. 

—Adm. Nimitz pranešė, kad 
Liberator bomberiai pirma
dieny ir antradieny atakavo 
Mcen ir Dublon salas, Truk 
atoly. Armijos bomberiai 
prasimušė pro šešis japonų 
lėktuvus, ir vieną jų sunai
kino, o kitą gal numušė. Du 
mūsų lėktuvai negrįžo iš 
atakos.

Bombos buvo numestos 
ant aliejaus tankų Dublon 
saloje, ir keli gaisrai kilo 
tarpe lėktuvų bazės ir Dub
lon miesto.

Armijas ir marinų lėktu
vai antradieny atakavo Po
nape, kur kumetė bolnbų 
ant aerodromo ir netolimų 
pastatų.

Armijos bomberiai antrą 
kartą šią savaitę atakavo 
Wake šąlą, kur numetė 44 
tonus bombų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ OHIO — Greitasis Nevv 

York Centrai traukinys nu-, 
šoko nuo bėgių netoli Lin
coln, Ohio. Vairuotojas ir 
pagribinlnkas žuvo, keli kiti 
asmenys sužeisti.

IŠ WASHINGTONO. — 
Draft boardams įsakyta ne
spausti vyrus, dirbančius 
kariniuose fabrikuose, kip- 
rie yra tarp 30 fr 30 metų 
amžiaus.

IŠ LONDONO — Britų 
Beaufighter lėktuvai suža
lojo nacių konvojų prie Nor
vegijos.

IŠ PEARL HARBOR. — 
Atakoje ant Palau, Yap ir 
Wok»i salų sunaikinta 160 
priešo lėktuvų, Ir nuskan
dinta 18 jo laivų.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, bal. 7. 
—Liberator, Mitchell ir Bos 
ton lėktuvai trečiadieny nu
metė dar 320 tonų bombų 
aut didelės japonų Hollan
dia bazės, olandų Naujoj 
Gvinėjoj.

Naujoji ataka sekė vieną 
didžiausių japonams suduo
tų smūgių—sunaikinimą 288 
jų lėktuvų trijuose rezervi
niuose aerodromuose Hol- 
landijoje. Tą smūgį sudavė 
Gen. Kenney vadovaujamas 
5-tas aviacijos dalinys, pra
eitos savaitės pabaigoje.

Anct Gen. MacArthur ko
munikato, daug pastfftų ir 
kanuolių pozicijų buvo su
naikinta, o dūmai iš išsprog 
dintų ir padegtų gazolino^ 
krovinių kilo iki 15,000 pėdų 
aukštumos.

RAF lėktuvai atakavo 
šiaurinę Vokietija

LONDONAS, bal. 7. — 
Nacių valdomas Luxembour 
go rtadio šiandien pranešė, 
kad pavieniai priešo lėktu
vai dienos metu šiandien 
skrido virš šiaurinės Vokie
tijos.

Tas pranešimas buvo pa
darytas tuoj po britų avia
cijos ministerijos praneši
mo, kad greitieji Mosųuito 
bomberiai vakar naktį puo
lė apgriautą Hamburgą, ir 
kitus taikinius Ruhro ir 
Rheinlando apylinkėse.

apie 9 mylias nuo to svar
baus uosto.

Pietvakarinėj Ukra i n o j 
kiti rusų daliniai apšaudo 
15 vokiečių divizijų liku
čius. Nacių ojpozicijos cen
tras, Skala, buvo užimtas 
vakar.

Lenkijoje rusai atmuša 
desperatiškas nacių kontra
takas, kuriomis vokiečiai 
bando pralaužti rusų apsu
pimo ratą aplink Tamopolį.

DĖMESIO
Pirmadienį, pirmą dieną 

po Velykų, nebus dienraščio 
“Draugo” laidos.

šiandien “Draugo” rašti
nė hus atdara iki 12:30 vai. 
popiet. Raštinė bus atdara 
per visą dieną pirmadienį, 
Balandžio 10 d., 1944 m.

KALENDORIUS
Balandžio 8 d.: Didysis 

šeštadienis, Šv. Dionizijus; 
senovės: Staugirdas.

Balandžio 9 d.: Šv. Vely
kos, S v. Marija Kleopą,- se
novės: Dalė ir Rasa.

Balandžio 10 d.: šv. Ma- 
karijns, ir šv. EzekieDuis; 
senovės: Mintautas ir Vil
mantė.

ORAS
Dalinai ūkanota. Nešilta.

k ' "U k



KAS GIRDĖT WAUKEGAN’E

nėj Šv. Onos draugystė Lai- prie Motor Corps grupės
Monika Žekienė be to dar 

randa laiko nueiti į ligoni
nes ir padėti slaugėms ligo
nius prižiūrėti. Linkifh jai 
geros sveikatos ir laimingai 
toliau darbuotis.

Gavo liūdną žinią. — PeV atkakęs "taip“. Vėliau iširi- hart, Texa®. Sykiu buvo pap
ras Shablis, savininkas duo- šbekėję Sūžinajo, kad abri važiavus ir }6 žmona. P.a/fto-

i nos ir pyragų kepyklos (Ba 
Iš susirinkimo. — Baladę mokinosi važmėti ambulan- . gh gth

džio 2 d., Lietuvių avėtai-1 su ir kitų dalykų. Priklausė

kė mėnesinį susirinkimą. Nu 
tarta surengti “bunco and 
card party” gegužės 28 d. 
Be to, nutarė turėti labai 
plikių dalykų išleidimui kny 
gutėmis.

Narė Ona Fetroškienė bu
vo atsiųsta iš Raudonoje 
Kryžiaus paprašyti draugi
jos aukų. Nutarta iš ižde 
paaukoti $10, o narės sudė
jo $45. Anelė Steponkienė 
dar pridėjo penkis dolerius 
kuriuos ji gavo nuo save 
sūnaus Bronislovo, tarnau
jančio Dėdei Šamui ir esan 
čio anoj pusėj jūrų. Jis tuos 
pinigus mamytės prašė ati 
cfckiti Raudon j am Kryžiui 
nes, sako, Raudonasis Kry 
žius jiems daugiausiai pa
galbos duoda.

Tokiu būdu Ona Petro-

žiftoria Rožė, febai ntttttfliuę, 
nes gavo žinią, kad jo švo- 
geris Rudol£Kas žuvo kovo 
1 dieną, I aRjoje. Gedulin
gos pamaldos buvo at1 saky
tos už velionio sie’ą balan
džio 3 d., Dievo Motinos baž
nyčioje.

Mirė. — Rožė Jakutienė, 
sulaukus 43 metų amžiaus, 
mirė Kovo 28 d. Šv. Teresės 
ligoninėj, po trumpos ligos. 
Paliko nuliūdusį vyrą Jottą 
ir dukrelę Margaritą, brblį 
ir seserį. Priklausė prie Šv. 
O:io« draugystės ir buvo la- 
b i gera darbuotoja para
pijos, draugijos ir labai my
lima visų žmonių, nesi buvo 
labai maloni su visais. Gi
nimu nebuvo lietuvė, bet

Sveiksta. —■ Mykolas Rū
ta, 579 Market St., gavo ži
nią, kad jo sūnus Staff Sgt. 
Kazimieras buvo labai sun
kiai sužeista* vasario 7 die
ną Italijoje. Ditar pats sū
nus rašo tėvalns, kad sveik
sta. Rašo ištikęs nuo mir
ties dėlto, kad sužeistas ne- 
apalpęs ir pajėgęs šauktis 

pagalbos. - Jau aštuohi mė
nesiai, kaip jis uitoj pusėj 
jūrų, ir minai, kad, gal, tte-ištekėjus už lietuvio pamik v

lietuvius ir su lietuviais dar užilgo galės sugrįžti. Jis y-
ra ap d o v a h o t a a Purplė 
Heart otdirrn.

bavosi. Jos vyras buvo pir
mininkas Lietuviškų Drau- 

šienė iper susirinkimą surin-, gysčių Sąryšio ir Lietuvių 
ko tiso $60. Labai dėkojo pa9kolos Bendrovės, dėlto
moterims už aukas.

Gavo diplomą. — Kovo 28 
d. Raudonojo Kryžiaus sve
tainėje buvo suruoštas va
karas if išdalinimas diplo
mų baigusioms kursus. Di
plomus gavo 14 motetui bei 
mergaičių, jų tarpe ir vie
na lietuvė — Monika Žekie- 
nė, žmona dr. Jono žeko. Ji

turėjo įvairių reikalų. Taip 
ir jo žmona a. a. Rožė visur 
vsikė. Ši šeima yra daug 
mielaširdingųi dalykų atli
kus.

Laidotuvės j(vyko kovo 31 
d. iš Šv. BaUramiejsus baž
nyčios, kur atlaikyta iškil
mingos Mišios, o paskui nu
lydėta į Ascention kapines. 
Į laidotuves atsilankė labai 
daug žmonių, nes visi norė
jo atiduoti velionei pasku
tinę pagarbą. Tikrai liūdi 
vaukeganiečiai netekę darbš 
čios moters. /

Dutrig matęs. — Wariant 
Oficėris Kazimieras Males- 
kis, 811 — 8th St., jau 19 
metų Dėdės Sarfto kkriuome- 
nėj maritftL išvažinėjęs po 
visą pasaulį it daugėly Vie
tų* kovojęs. Rašo, kad yra 
ištraukęs lietuvį jūrininką 
iš Caribbeab vandenų. Tas 
jūrinihki9fl yra Jobas Glo
bia, gyvenęs 1924 Dickey 
At-e. Jų laivas btuvo sumūš- 
tas. 45 jūrininkai buvo pa
vojuj. Pasitaikė, kad šie 
marinai atplaukė gelbėti. 
Kazimieras betraukdamas 
jūrininką iš vandens pa
klausęs: “gal lietuvja?’’ Šis

<.IHI 'l........ .. -I- ~ T'

atsuki? Savo radio

Specialiam Programai kas link
PRESIDENTIAL PRIMARY

' Vedamą Judge Edmund R. Jarecki ir 
of fcl<Board Jection Commissidners

Radio Stotis Šeštad., Bal. 8 d. Pirmad., Bai. 10 d.
WLS 9:45 kytfe 2:30 popiet
WIND 1:10 popiet
WBBM 1:45 popiet
WJJD 2:15 popiet
WENR • 5:45 vak.
WMAQ 10:15 vak.
WGN 9:15 vak.
WCFL 8:05 vak.——---------------- ------*

Pašalinkite Gasas
KURIE PASIDARO NUO 

VfDURIŲ

UŽKIETŠJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVI
jum* prikimba ▼eikamini, afr 

kfatfljimaa ir Ja, jaačitA nuvar
gintų nervuoti ir blogoj* nuotaikoje 
ir nuo ty reiškinių kenčiate — gal
vot akaudčjimą, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, nevirlki- 
nimų, nelhigų, neturėjimų apetito ir 
jus akilvia jaučiasi apsunkintas dėl 
garų ir Hpūtrtno — Įsigykite Dr. 
Peter1s daug metų iimėginto Gomozo. 
Daugiau negu Iiuoauotojas. jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
ii 18 pačios Gamtos gyduolių 
iaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms {velniai ir sklandžiai 
palalinti užkietėjusias iimatas; pa
gelbėti pralnlinti užkietėjimo gazua, 
ir suteikia skilviui ma
lonų iilumos jausmų.
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutės 
užraio. Jei jfls
vėl norite jaoSti 
džiaugsmų ma
lonios pagalbos 
bud užkietėji
mu varginimų 
ir Tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvi, įsigy
kite G barant 
liandien.

Jelžu Kis ėegsittl nų.lplrlrtl save apyliO- 
krj. siųskit prairms dėl mūsų "tuiipaiini. 
mar' pamatymo Gamom it gausite —

Board of Ėlection Coftiifttesiohers
Harry A. Lipsky,

Mabel G. Reinecke,
Winiam B. Daly,

Commistoners

John S. Rūsch,
Chief Clerk

Edmund K. Jarecki,
County Judge

DYKAISOcBandymui Bon kūtes 
dr. rfefcK's ot«jo LnfliMttrr —
antiseptikas — kana suteikia greit* pa leng. 
vinim* nuo sevmatiikų ir neuralgiikų 
skausmų, muskatinio nugarakausmo, austin* 
gūsių ir akaudiių muskulų, patempimų ir 
n y katelėj imu.
DM. P»TKR-< MAGO L O — atkafinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingos 
Hrilvfe eUtrikimus kaip pavytdžiui rūkitie® 
nevirikinimsfl ir rėmuo.

I Sięakit ii “Special Pasiū- 
| tymo” Kuponą — Dabar
I f? Mftnš $1 06 Attigakit man apmo

kėtą 11 uncijų Gomoso ir dykai —
[ vertėm - bandymtlf bn n katei
1 Oleįo ir llagolo.
| O G O. D. (maldo. pridėtos)

I 
I 
I
I DM. PETER FAMRNEY b SONS CO.

Dept. <71-1 VA 
, IMI WoshtagM* tJėd.. Chlcoųa II, DL j

........ ........... — ~ »

Vtrdad
Adreede

Linksmų Šventų Velykų Švenčių

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

JONAS BERTULIS ir MfKAS JOVARAUftfcAS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE 

COMPANY

2310 W. Roosevelt Rd. Tek Seeley 8760
ČHICAGO, ILLINOIS

Pašto Ofisai___

Remkite it piattiiidte diearaitį

DIENRAŠ'rtS DRATTGAS. CHTCAGO. ILLINOIS 
mu iTihii ===

ru ~3
paeina iš viens miesto. Ka-1 Sėję grįžo atgal . savo stotį) 
sifaieraš, parvažiavęs pas 
savo žmoAą, MKė, jog išva
žinėjęs visur, bet niekur nė
ra taip smagu, kaip namie, 
puikiame mūs miestely.

Vaišės*. — Kovo 26 d. bu
vo daug svėčių pas Juozapą 
ir Oną Petroftfus. Kadangi 
Juozapo broliai negalėjo par 
vykti Šv. Juozapo šventei, 
tai aatiaitę vėliau visi būvaRengiasi. — šv. Varde 

draugystė rengiasi prie aa
vo “briheo and card pkriy“, 
kuri bus balandžio 16 d., 
Lietuvių svetainėj. Kbfhiši-I 
ja darbuojasi, kad vakaras
būtų Sėkmingas.*

Balandžio k d. 9 vai. ryto 
šv. Vardo draugystė eis “Ib 
corpore” prie Komunijos. Fo 
Mišių btm trumpas susirin
kimas.

I 5. t—tU.

Pdsttririė. - Lt Rayfhbhd 
Petrošius, susus Onos it Juo 
arpo Petrošių, 813 — KJth 
St., kovo K9 dieną buvo par
važiavęs atlankyti tėvus it 
brolį, kuris gulėjo Great 
Lakęs Navai ligoninėj, ir ku 
rio jau du mętai nebuvo ma
tęs.

Lt. Raymond į kariuome
nę įstojęs prieš užpuolimą 
ant PearI Harbor. Dabar y 
ra lakūnų instruktorium fe- 
17 lėktuvų ir randasi Dėl- 

, .... ....... ..... —---
±= j-," -......... ,

Įdetuvių Volžbee Butas (Lithuanian Chamber of Cottimercė of Uli-
; ; i /. ii .y: i • A ' . • » ' •

nois) minėdamas dešimt metų savo gyvavimo, sveikina visus Lietu

viui Velykų šventėmis velydamas visiems Lietuviams laimės, svei

katos if pasisekimo.
Buto valdyba, direktoriai ir noriai yra pasiryžę šiais metais. Vienyti 

visus Lietuvius, gelbėti laimėti karą; ir laimėti Lietuvai nepriklauso

mybę. Kiekviena lietuvio bižnieriaus ir profesionalo užduotis yra bū

ti Buto nariu if kartu dirbti Lietuvių visuomenės labui.

Valdyba:

JOffN T. ZUIUS, garbės pirmininkas 
DtL PfctftAS ŪAUŽVARDIS, garbės narys 
ALEKAnDER G. KUMSKI8, pirmininkas 
STANLEY BALZltfKAS, Vice-plririlftinkas 
DR. V. S. NARES, vlce-pirtninfekds 
DfL K. DRANGfcLIS, raštininkas 
J. P. VARKALA, iždininkas

JUDGE JOHN T. Z U RIS,
4456 S. Fntnciscb AVeMS, Lafayette 9477

ALKA. G. KUMSKIS,
6619 South Callfdrikfe Avė., Rep. 1691

JOSEPH P. VARKALA,
4148 Archer Avė., Virginia 2114—dūditor

Justice Electric shop, electrical 
wiring,

4164 AW*er Avė., Lafayette 8638

STANLEY BALZEKAS, RALKERaS M(EK)R 
SALES,

4086 AreKer AVėririe, Vitginia 1016

/ i

=
Šeštad’enis, Bal. 8 d., 1944

žiavo ir labai smagiai laiką Albertas su žmona iš Chi- 
praieidO. Pirmą kartą per cago ir Edvardas eu žmona 
daug metų atsitiko, kad vi- ir Juozapo tėvelis iš Ročk
as šeimyna buyo suėjus į 
krūvą, net Petrošiaus du sū
nūs, kurie yra kariuomenėj, 
tuo metu buvo namie. Vadi
mas, trivo i ikras šeimos su
ėjimas (family reunion). Bu 
vo atvykę Juozapo brolis

ford. Juozapas Petrošius su 
žmona Ona labai puikiai pri
ėmė svečius.

Paklausykim. — Klebo
nas kuh. Juozapas Cužaus-

(Nukelta į 3 pušį.)
I ■ IAU.

Sveikinu visus savo Kostumerius 
ir visus lietuvius su Velykų Šventė

mis ir ta proga AUKOJU Labdarių 

Sąjungos statomai

Lietuvių Senelių Prieglaudai $500.00

ai "Lietuviško Žyduko" margutis lietuvių vi

suomenei—
NATHAN KANT

MONARCH LIQUOR,

3529 S. Halsted St. *• Tel. Yards 6054

i.; - i »

Direktoriai:
DR. s. BIEŽIS,
A. H. KASPER 
W. KAREIVA 
J. M. MOZERIS 
J. PACHANKIS
B. R. PIETKIEWICZ 
D. PIVARŪNAS
W. SEHASTIAN 
ĖEN SURTVlLL,
A. VALONfS

B. R. PIETKIEYVICZ, REAL ESTATE AND 
INSURANCE,

2666 West 47th St. Lafayette 1083 
• K

DR. K. DRANGELIS, DENTIST,
2420 W. Marųuette Road, Rep. 2266

JOHN PAKEL, BUILDING CONTRACTOR, 
6816 S. Western Avė., Gro. 0306

DR. VICTOR S. NARES,
0859 8. Westem Avė., Hem. 8151

DR. STEPHEN BIEŽIS,
2201 W. Cermak Road, Can. 0122

ANTHONY H. KASPER,
6069 S. WeUs St., Uv. 2034, Saitas alutis.

J
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CLASSIFIED AND "HELP \VANTED" ADVERTISING KOHG. SABATH UŽSITARNAVO BOTI VĖL IŠRINKTAS

“DRAUGO** 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HEIT VPAMTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearbon Street 
Tel. RANdoloh MU-M8I

SVARBUS PRANEŠIMAS
War

<U!ymal reikalauja kad danon- 
mas darMnlnkn turi Jsljrytl Pa- 
UiuMavImo Rafitą (atatemeot of 
arallabllity) nuo dabartinės dar
bo (stalros — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pinu pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrink lt ar Jils grallt rauti 
Ir ar Jums relkallnra palluosa- 
Tlnto raštas. .lūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

H ET. P WANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELS.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.

McMaster Carr Supply Co. 
640 W. LAKE ST. HAT. 7241

Į

LANGŲ PLOVĖJŲ 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Oflsan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
R349 Stierldan Rd.

VYRŲ IR VAIKINŲ
UŽDIRBSIT $40 IKI $45 

Į SAVAITĘ
Pastovūs darbai. 52 savaitės 

j metus, užtikrinta dabar 
ir po karo.

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
Šie darbai e^rą proga iauniems 
vyrams norintiems ’Smokti amatą 

ir taipgi tinkami 

SENESNIEMS VYRAMSI
kurie nori darbą be jokių 

atleidimų.

nARRAl SVARPS IR LENGVI 
MATYKIT MR. SAM GERVASE

JOHN F. CUNEO ' 
COMPANY

465 W. Cermak Rd.
Ateikit bet kuria diena tarp 9 ryto 

ir 6 vak. Seštad. nuo 9 Iki 1.

FTNISHER — CABTNET MAKER 
prie Išdalltnlmo mediniu desku. 
M4PRK*T.T,j»CKSON -COMPANY, 
26 S. Clark St.

Vyrų
SU AR BE PATYRIMO

PRIE PORCELAIN ENAMELING 
SPRAYERS IR PAGELBINIKŲ’
48 vai. j savaitę. Gera mokestis 

ir puikios darbo sąlygos.

CHICAGO PORCELAIN » 
ENAMELING CO.

2014 N. MAJOR

RETKIA — patyrusiu Beef Boners. 
Gera mokestis. Atsišaukite: MON- 
ROE PACKTNG CO.. 1801 M°nroe 
St.. Gary, Ind.-.. » 1

VYRŲ
Prie troku Ir warehouse pagelbi- 
ninkų darbams prie miltų.

410 N. WESTERN AVĖ. 
SEELEY 2712.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Iki 80 
metų senumo. Valandos: nuo 8:80 
vakare iki 12:00 valandos nakt|. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos dnodama;

Valgis dykaL 
Amžius 20 Iki 80 metų. 

Dienos, vakarais ar nalrtlnfimh 
valandomis

AtsiSaukIt

ILLINOIS ’ 

BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

t Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO z

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:80 ryto iki 8 pp.

MOTERIS
» '• * • t
Tvarkyti mala fountaln. Amllus ne- 
aprlbota. Aukščiausia pradinė mo
kestis. Valgis Ir uniformos veltui. 
Vakarais nereikia dirbti.

NEISNER BROS.
11181 S. Michigan Avė.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
\ Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c j valandą su 6c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais. Dykai 
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OEISAN

Pirmad. perdėm Seštad.
1:10 ryto Iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Kongresmanas S a b a t h, 
dabartinis 21-mo Wardo 
Committeeman, visad yra 
buvęs nuoširdus lietuvių 
prietelis. Sabath buvo pir
mas, kuris įteikė Kongresui 
rezoliuciją, kad Lietuva bū
tų pripažinta laisvų tautų 
tarpe. Sabath nuolat laikė 
šio krašto duris atidarytas 
lietuviams ateiviams ir gel
bėjo jiems tapti piliečiais.
Nuo 1916 metų jojo ranka 
lydėjo ateivius lietuvius prie 
pilietybės.
LIETUVIŲ PRIETELIS

Sabath buvo pirmas, ku
ris davė lietuviams pirmą 
politišką (pripažinimą. Jam 
teko organizuoti pirmas 
Lietuvių Amerikiečių De- jr mergaįHų
mokratBkas organinei j a a Sam0 kariuomenėje. jis ko.

šiame Warde. Jis visad yra 
nuoširdus prietelis Chicar 
gai, pašaukdamas bilijonais 
dolerių visokių karo darbų 
į šią sritį, kad būtų visiems 
gerų ir pelningų darbų. Jojo 
dėka nevienas Federalinis 
departamentas buvo perkel
tas į Chicagą.
KAREIVIŲ PRIETELIS
»Nors ir Sabath negalėjo 

nuolat būti Chicagoje, bet 
jojo ofiso durys visad būna 
atidarytos 21-mo Wardo 
lietuviams ir jojo gabūs 
sekretoriai visad noriai pa
tarnaudavo jiems be jokio
aitlyginimo.%

Sabath nuolat buvo nuo
širdus prietelis jaunųjų vai-

.REIKIA
NAKTIMIS SARGO 

PATYRIMO NFRETKIA 
GERA MOKESTIS 

AMERICAN 
SANTTARY RAG CO. 
1010 W. WEED ST.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai i 
Gera mokestis 

Svarbi pramonS
AtsiSaukIt darbo dienomis nuo 4. ryto 
Iki 5 pp. nVHfc 8»ta<i. *4

' 2742 W. S6th PLACE
Atslnešklt gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

VAIRUOTOJU TR 
PAGET.BINTNKŲ

Prie Ash truku. Pastoviai. 
Oaradšiai randas' 3448 N. Soutb- 
oort Avė.. 1819. W. 1 3*h Sf.. nr na- 
šaukit LAKevlew 1 908 Atsišaukite 
tiktai | 3448 N. SOUTHPORT AVĖ. 

GARDEN CITY CINDER CO.

Merginų .
LAVINTIS SUPERVISORY 

DARBAMS 
DIENINIAM ŠIFTUI 

LENGVI SVARUS 
DIRBTUVES DARBAI 

PILNA MOKESTIS LAIKE 
MOKINIMO 

PASTOVUS DARBAI

Gardner & Co.
2309 Archer Avė.

(Prie Canal, 500 West)

MATNTENANCE VYRO dirbti bo- 
telyje. Gabaus su įrankiais. Kam-, 
barys veltui, gera mokestis. Po 6 
vai. vakare. 6016 STONY IST.AND 
AVĖ., BŪT. 9416.

PLATERS PAGELBINIKŲ
Prie stil! Ir barrel plating. Turi būt 

pripratę nrie plotine: pareigų.
, . Taipgi stiprių

. HANPY VYRŲ
llodmotl Ir iškrauti trokus Jr 

atlikti abelnus darbus.

THE KENNETH CO.
1223 W. LAKE ST.

Canal 7OKI

MERGINŲ

VYRŲ

«O METŲ AR SUVIRS 

LENGVIEM DIRBTUVES DARBAM 
PASTOVUS DARBAI

MAXWELL BROS.
22nd & Morgan St.

MAT/IAVOTOJŲ 
PAGET.BININKŲ ,

SANDER8
Patyrusių prią laivelių pageidaujami

CHRIS CR.AET BOAT SALES 
________ 21 KO S, Asliland Avė._______

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO VVAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT J

2924 W. 51st St
NUO ft RYTO IKI 5 PP.

Central 

Steel & Wire Co.

MAŠINISTO
Ali around. su pataisymų šapos 

patyrimu. Pastovūs darbai.

SIEVERT ELECTRIC CO.
t

1349 Bauwans St. 
ARMIlnge 8300

F? ■
Vakarais

Ir Naktiniam šiitam
PATYRIMO NEREIKIA 

ATSISAUKIT

ARNOLD SCHWINN & 
COMPANY

1718 N. KILDARE AVĖ. 
CAP. 3060

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale I
★ For Rent!
★ For Help! ’
★ For Service I
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian DmIy Netvspaper 
1900 — 

jągD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIIJM

*★★★★★★★★

su pagelba Adv. Kazio Ches 
nulio ir kitų žymesnių vei
kėjų. Su tų vadų pagelba 
Sabath priredė lietuviams, 
kad vien tik Demokratiška 
partiją, o ne Republikonų 
partija yra susirūpinusi jų 
likimu. Sabath iškovojo Tei
sėjui Janui Zurini nominaci
ją ir gelbėjo jam laimėti 
išrinkimą. Sabath ’o pagelba 
nevienas lietuvis buvo pas
tatytas į svarbias Federali
nės Valstybės, ir miesto de
partamentų pareigas.

Ward Committeeman Sa
bath neįsileido į 21-mą War- 
dą jokių “apgavikų” ir vi
sad yra buvęs nuoširdus 
prietelis įvairių if mažųjų

vojo, kad jų algos būtų pa
keltos. Jis ir į/teikė rezoliu
ciją kuri pakėlė atlyginimą 
kareivių žmonoms ir vai
kams. Jis dabar darbuojasi 
už kareivių “Bill of Rights” 
ir prižada, kad greitu laiku 
bus pravesta.
Darbuojasi Visų Gerovei

Sabath kovojo už ir gero
kai prisidėjo prie pravedi- 
mo socialinių tokių įstaty 
mų, kaip Sočiai Security 
Act, Old Age Pension, ir 
Unemployment Insurance 
Jojo kandidatūrai pritaria 
visos darbininkų unijos 
smulkiųjų biznių savininkai. 
Nėra kito tokio, kaip Sa-

biznierių, kurie darbuojasi bath, kuris tikrai gali di-

džiuotis tokiais nuveiktais 
darbais. Toks Jūsų priete
lis, Kongresmanas Sabath, 
prašo, kad Jūs vėl jį išrink
tumėte 21-mo Wardo Com
mitteeman.

Kong. Sabath’o konkuren
tas turi republikonų pagel- 
bą nes manoma tokiu būdu 
suskaldyti Demokratų par
tiją. Republikonai stato to
kį konkurentą prieš Sabath, 
kad tokiu būdu galėtų su
teršti 21-mo Wardo pasižy
mėjimą; trečiasis geriausia 
Demokratiškas Wardas vi
soji Chicagoje. Sabath pas
tatė 21-mą Wardą į tokią 
aukštą vietą.
Reik Tokio Committeman’o

Kiekvienas 21-mo Wardo 
tikras lietuvis turėtų bal
suoti už Kong. Sabath dėl 
Ward Committeeman, kad 
parodžius jam ir Preziden
tui Roose veltui, jog jojo 
pastangos yra gerai įverti
namos. Šis išrinkimas ypa
tingai yra svarbus šiais me
tais, kai mes artinamės prie 
svarbiausių Prezidento rin
kimų. Vėl išrinkti Kong. 
Sabath į Ward Committe- 
man pareigas su dideliu 
balsų skaičiumi.

Atlikite savo pareigą kai
po Lietuviai ir Amerikonai. 
Balsuokite už Sabath ir ra
ginkite savo prietelius, kad 
darytų panašiai.

Demokratas
(Skelb.)

HELP VVANTKD — VYRAI

■N

HF.T.P WANTFD — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių. 137.60 1 mAnea) 
Pilnam ar daliniam laikui 

Kreipkite* prie Hnueekeeper.
VDOKWATER BEACH HOTEL 

IUt4» Rberldan Rd.

MOTERŲ — MERGINŲ
Prie lengvų švarių assemblv dar

bų. 55c į vai. Atsikaukit.
SUPERIOR

HOUSEHOLD SPECIALTY CO. 
117 N. VVabash RAN. 1888

Jaunų Moterų 

Ir Merginų
RINKTI ORDERIUS

Labai lengvi darbai. Gera proga 
jsidirbti. 40 vai. į savaitę.

ADVANCE PATTERN CO. 
500 N. Dearborn St

HELP WANTED — VYRAI

ILG ELECTRIC VENtltATING 
COMPANY

REIKALAUJA

★ ★
SHIPPING IR STOCKROOM DARBININKŲ

★
DTF.MĄ IR NAKTĮ KTFTAI 
100% KARO DARBAI

KOMPANIJOS CAFETERIJA PATYRIMO NEREIKIA
PASTOVUS DARBAI GEROS DARBO SĄLYGOS

PO KARO ATEITIS

2850 N. Puloaki Rd.

VYRAI IR MOTERYS

Svarbi Pramonė
Siūlo Darbas

Patyrusiems ir 

Nepatyrusiems 

DarbininkamsI
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

AUKŠČIAUSIA RATA MOKA
Gero* Darbo Sąlygos. 

CAFETERIJA ATDARA 24 VAL.
J DIENĄ. CHICAGOS GATVfi-

KARIAI IKI NAMO.'

INGERSOLL
STEEL A mSC DIV. 
BORO WARNER CORP. -

119th & Morgan

MELSKITĖS Už TAIKĄ

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok, darbą kur, 
norite Ir pajėgsite dirbti.

VYRAI m MOTERYS

190% KARO DIRBTUVE
Reikalauja Vyrų Ir Moterų su klek 
nors dirbtuvės patvrimu. Dieną Ir 
naktimis darbai. Artimoje pletvaka* 
rlnAJe dalyje miesto. Gera transpor- 
taclja. Malonios darbo sąlygos. Gera 
mokestis. ,

PROTECTO8EAL UO.
1920 S. Weatern Avė. .

VYRŲ - MOTERŲ 
VAIKINŲ - MERGINU

100% KARO DARBAI 
STEEL BLASTERS ASSEMBLERS 

DRILL PRESS OPERATORIŲ INSPEKTORIŲ 
MILLING MACHINE IR TURRET LATHE OPER. 

GEROS PRADINĖS ALGOS 
GERA TRANSPORTACIJA 

ATSIŠAUKITE
2437 W»sl Fulton Street

MATYKIT MISS DOEY AR MR. SCHULTZ 
AR P A A AIKIT SEELEY :«(MI

DELTA STAR ELECTRIC CO.

Waukegano žinios '
(Atkelta iš 2 pusi.)

kas pranešė Velykų dieno® 
tvarką ir ragino žmones 
skaitlingai lankytis į baž
nyčią. Kaip kitais metais, 
taip ir šįmet bažnyčia Ve<- 
lykų naktį bus atdara. Šis 
paprotys, sakė, primena se
novės laikus. Taipogi ragino 
parapijonus eiti prie Šv. Sa
kramentų, kad šios Velykos 
būtų ne tik linksmos, bet ir 
šventos.

Velykoms pyragų. — Pet- 
raa, Shaulis, sav. duonkepyk 
los (Bakery shop) 925 — 
8th St, su žmona, šiomis 
dienomis labai “busy”, kad 
prikepus Velykoms skaniau
sių pyragų. Sako, bus labai 
daug įvairių pyragų ir kas 
tik ateis, galės išsirinkti ko
kį tik norės. Bus mažų ir 
didelių. Neužmirškit nueiti 
pas Veroniką Shaulis ir pa
klausti, kuris yra skaniau
sias pyragas.

Išleido. — Stanislovas ir 
Ona žyliai, 736 So. Jackson 
St., balandžio 3 d. išleido 
savo sūnų Richard į kariuo
menę. Richardas liuosnoriai 
įsirašė į| Merchant Marines.

Labai dėlto nuliūdę ma
mytė, tėvelis, broliukas ir 
sesutės.

St. žylius eina vargoni
ninko pareigas mūs parapi
joj. M. Z.

PIRKITE KARO BONUS! 
TAUPYKITE POPIERĄ

—

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos Kronika

Velykų ryte prisikėlimas 
ir šv. Mišios bus 6:30 vai.

Kovo 19 d. įvyko Kazi
mierų ir Juozapų pietūs.

Šeimininkės, kurios dar
bavosi šiam parengimui, bu
vo narės Gyvojo Rožančiaus 
dr-jos, vadovystėj Elz. Va- 
dapolienės. Prie stalų patar
navo sodalietės, vadovystėj 
Onos Mockaitės. Viso pelno 
parapijai liko $206.00. Kle
bonas kun. Pr. Skrodenis, 
MIC., ir rengėjai taria vi
siems nuoširdų ačiū.

Iš New Guinea yra par
vykęs pas savo tėvelius mū
sų raštininko Jono Drukte- 
nio sūnus Antanas.

Pas mūsų kleboną lankė
si naujas provincijolas kun. 
Jonas Jančius, MIC., ir ge- 
neralis vizitatorius kun. dr. 
K. Rėklaitis, MIC. Garbin
gi svečiai, lydimi mūsų kle
bono, atsilankė pas Milwau- 
kee arkivyskupą su vizitą.

Sheboygan
Velykų sekmadienį mūs 

bažnyčioje bus sekančioji 
tvarka: pirmos, arba Prisi
kėlimo, Mišios 6 vai ryto. 
Antros, taipgi giedotos, 10: 
30 valandą Pirmose bus pa
sakyti du pamokslai — lie
tuvių ir anglų kalbose. Ant
rose vien angliškas pamoks-

las. Prisikėlimo Mišiose gie
dos suaugusiųjų choras. Gie 
doe St. Rose of Lima mi
šias (M. L. Nemmerso). Per 
vėlybas Mišias giedos jau
nųjų — high school jauni
mo choras “Mass in honor 
of the Blessed Sacrament” 
Kormano. Popiet palmaldų 
nebus. Klebonui į pagalbą 
atvyks kun. Bernard iš Sal- 
vatorian Fathers vienuoly 
no.

Pirmaais parengimas po 
Velykų bus Šv. Onos drau
gystės “Margučių Boosters 
Party”, sekmadienį, balan
džio 16 d. popiet ir vakare

Gavęs furlough parvyko 
Juknialis. Ilsis pas savuo
sius, žmoną Anelę ir tėve
lius. Taipgi lankosi iš ka- 
riuomenėB Klemensas Abra- 
šinskas.

Žudymai ir kalėjimas 
už pasipriešinimą

(LKFSB) švedų laikraš
tis ‘ ‘S venska Dagbl adet ’ ’ 
praneša, kad Lietuvoje bu
vo pasmerkti mirti ir spren
dimas įvykdytas penkielms 
žmonėms už nelegalų gin
klų laikymą; 15 žmonių pe»- 
smerkta mirti už sabotažą, 
o septyni kiti už kitokius 
“karo nusikaltimus.’

PERSKAITĘ “DRAUGĄ**,
DUOKITE JĮ KITIEMS

i
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Kovoja, kad negrąžintų "rojau"
Mrs. Raiza Browder, Amerikos komunistų lyderio 

žmona, “...per keturis metus vedė legalę kovą už teisę 
gyventi Amerikoje” — ('“Vilnis” No. 83).

Ar ne keista!
Raiza Browder yra išaugusi Sovietų Rusijoj, kurios 

‘‘rojų” ji turėjo progos gerai pažinti. Besilankydamas 
Maskvoje (su suklastuotu pasu) Earl Browderis, Ame
rikos komunistų vyriausia® vadas, ją vedė ir iš “komu
nistų rojaus” išvadavo. Jis ją nelegaliais keliais (šmu
geliu) atsigabeno į Ameriką.

Kai šio krašto tam tikros įstaigos tai suseka, norėjo 
Raižą išvežti atgal į “komunistų rojų.” Bet Raiza pa
sirinko geriau pasilikti “kapitalistiškoj” Amerikoj. Ji 
ramdė geriausius advokatus, kad išsikovoti teisę gy
venti Amerikoj. Pagaliau, laimėjo. Džiaugiasi ji, džiau
giasi jos vyras Browder, džiaugiasi visi komunistai.

Tikrai keista. .

Rainai, Browderis ir visi komunistai visas savo jėgas 
deda, kad palaikyti komunistiškąją santvarką Rusijoj. 
iZomunistai iš kailio neriasi besidarbuodami, kad ir A- 
nerikoj įvesti tokią santvarką, kokia yra Rusijoj. Ta
čiau nė vienas iš Amerikos komunistų nenori vykti į 
Rusiją ir tame “komunistų rojuje” gyventi. Nenori ten 
vykti nė pats vyriausias jų vadas Earl Browder, kuris 
t irėtą kitiems rodyti pavyzdį. Per keturis metus ko
vojo jo žmona Raiga, kad tik nedeportuotų ją atgal ji 
Sovietų Rusiją.

Tą visą turint galvoj, prašyte prašosi išvada, kad 
patys komunistai netiki tam, ką jie skelbia. Rusijoj ne
ri laisvės, nėra gerovės, todėl nei Raiza nei kiti komu
nistai ten nenori gyventi. Jų propaganda, kaip Ubui 
aiškiai pabrėžė per 22 metu Sovietų valdžioj dirbęs ka
pitonas Viktoras Kravčenko, yra didžiausia apgavystė.

★
linijos vyriausybės Italijoj belaukiant

Įvairios Italijos politinės grupės planuoja sudaryti 
naują vyriausybę. Naujoji vyriausybė būsianti koali
cinė. Kad netrdkdyti jos sudarymui, karalius Viktoras 
Emanuelis pasitrauksiąs ir sūnų kunigaikštį Humbertą 
paškireiąs aavo leitenantu. Jis tose pareigose pasilik- 
siąs tik iki tol, kol Italijos žmonės pareikš savo valią 
it nusitars, kokią santvarką krašte įvesti.

Italijos karaliaus nusistatymas, be abejonės, sutinka 
su jungtinių tautų planais. Jungtinės tautos, kariauda
mos prieš diktatūras, turi tikslą išlaisvintoms tautoms 
{atdaryti tokias sąlygas, kad jos galėtų laisvai, niekam 
r: trukdant, apsispręsti ir išsirinkti sau tekią valdžią, 
kokios norės žmonių daugumai fiį karaliaus gestą italų 
tauta, aišku, tinkamai įvertins. Tačiau visai netenka 
abejoti dėl to, kokią vidaus santvarką Italijos gyven
tojai pasirinks. Jų dauguma stovės už demokratiją. Ar 
toje demokratinėje santvarkoje karališkoji giminė tu
rės atitinkamą vietą, šiuo tarpu sunku būtų pasakyti.

★
“Komintemas ir toliau veikia, tik kitokiu metodu 

ir kitokioj formoj. Ar jūs nepastebėjote, kad nauji 
Brawderio politiniai rūbai stebėtinai panašūs į Stalino? 
Ir ar jūs nepastebėjote, kad nors “Kosalnteruas”, ofi
cialus Komunistų Internacionalo organas, Ir * sustojo 
ėjęs, jo vietą užėmė “Karas ir Darbininkų Klasė”, ku
ris nustato toną ir politinę Komunistų partijų liniją 
užsienyje? Šioj šalyj leidžiama Daily Worker yj pilnai 
atsispindi pareiškimai pasirodą “War and Working 
ęiaaa’’,..” Taig sako buvjs Sovietu komis. Kravčenko.

KRISTUS RELES!
“Kristus kėlės” — tie žodžiai pirmą kartą džiaugs

mingai suskambėjo apaštalų lūpose aną Velykų rytą, 
trečią dieną po kruvinos dramos ant Kalvarijos kalno. 
Ir nuo to laiko jie skambėjo apaštalams per visą jų gy
venimą, teikdami jiems nenugalimos drąsos skelbti Die
vo tiesą, kentėti ir mirti už Kristų.

“Kristus kėlės” — tie žodžiai per amžius teikė ir 
teikia krikščionims nepajudinamos vilties amžinojo Ve
lykų džiaugsmo danguje. “Numirusiųjų atsikėlimas — 
krikščionių viltis” — Štai pirmųjų amžių tikinčiųjų 
obaisis.

Jei Kristus būtų nepriaikgdęs, linksmo Jo skelbtoji 
naujiena — evangelija būtų užsibaigusi laidotuvių liūd
na giesme, ji būtų nutrūkusi ten, kur ji turėtų suskam
bėti aukščiausiu akordu — mirties nugalėjimu.

Teisingai tad šv. Povilas apaštale® vadina. Kristaus 
prisikėlimą tikėjimo pagrindu. “0 jei Kristus neatsi
kėlė, tai mūsų skelbimas yra tuščias, tuščias ir jūsų 
tikėjimas. Tuomet būtų rasta, kad me® esame ir netikri 
Dievo Ifūdytojąi, nes Rūdijome prieš Dievą kad jis pri
kėlęs Kristų” (1 Kor. 15, 14-15).

šitais žodžiais Apaštalas užbrėžė liniją, aplink kurią 
sukasi ir koncentruojasi kova tarp tikėjimo ir netikė
jimo. Čia yra Apaštalo pastatyta dilema, kurios nu
vergti nebepajėgia jokios netikėlių pastangos.

Arba Kristus tikrai yra prisikėlęs iš numirusiųjų, 
arba apaštalai ir visa pirmųjų amžių krikščionių liūdy- 
tojų eiiė yra melagiai. Kitokios išeities nėra.

Kad ir netikintieji kritikai nedrįsta stačiai pavadinti 
apaštalus melagiais ir bando prisidengti įvairiomis iš
svajotomis teorijomis, vis vien tai nieko jiems nepa
deda. Jie lyg rita akmenį nuo Kristaus kapo angos, no
rėdami pamatyti ten pūvantį lavoną. Veltui. Ten jo nė
ra. Ir tuč tuojaus prislegia juos kitas akmuo, kurio nė 
angelo galybė negali atrišti — tai apaštalų liūdymas: 
“Kristus kėlės”. Kad šitą akmenį nuristų, netikintieji 
kritikai vėl iš nauja pradeda bergždžią Sizifo darbą*) 
Tačiau jie atsiduria vėl kaip pradžioje priešais baisiai 
jiems nemalonų šv. Povilo apaštalo pastatytą dilemą: 
“arba Kristus tikrai yra prisikėlęs, arba mes esame me
lagiai.”

Bet prieš antrąją “arba” (tai yra: “arba mes esame 
melagiai”) atsietąja nesugriaunamas istorijas faktas: 
aiškus ir gilus apaštalų ir senovės krikščioniui Kris
ta®* prisikėlimo įsitikinimas įr sąmonė, ko psicholo
gijos atžvilgiu nagai ima rimtai išaiškinti be tikro Kris
taus pnsikelięno.

Ištikrųjų! Kaip išaiškinti staigią .atmainą apaštaluo
se po kruvinos Kristaus mirties ant kryžiaus? Kaip iš
aiškinti apaštalų ir pirmųjų krikščionių džiaugsmo pil
ną/mirties nepaisantį, gilų ir tvirtą tikėjimą? Kaip iš
aiškinti jų drąsą, jų narsumą, kad jie, bailūs pirmiau, 
vėliau , eina džiaugdamiesi kentėti ir mirti, kad jie ne
paisydami kliūčių ir sunkenybių, nė ginklais ir nė tur
tais, bet tik savo tuo giliu įsitikfhimu pergali atabmd- 
diją ir įkurdo .krikščioniją? Juk Kristaus prisikėlimo 
tikėjimu ir įsikūrė pasaulyje krikščionybės religija, ku
ri savo skaistumu ir jėga aukštai iškilus šviečia visai 
žmonijai.

Tik faktas lygios reikšmės, smarkiai paveikęs apaš
talų sielas, — gali tinkamai psichologiniai ir istoriniai 
išaiškinti jų gilų ir nepajudinamą tikėjimą, jų drąsą 
ir pasišventimą. _ .

Kristaus, tad, prisikėlimas stovi aiškioje istorijos 
šviesoje lyg toji uola, į kurią netikėsimo bangos veltai 
muša.

Dėl to Bažnyčia šiandien džiaugsmo kupina linksmai 
gieda: “Viešpats tikrai kėlės!” Ir teisės prie to džiaugs- 
mo teikia jai ne tik jos gilus tikėjimas, bet ir rimtas, 
bešališkas istorijos sprendimas.

Netikintiems kritikams tenka angelo Žodžiai: “Kam 
ieškote gyvojo tarp mirusiųjų” (Imk. 24. 5. Mes gi ti
kime šv. Jono apaštalo liūdajimui* “Ką girdėjome, ką 
savo akimis matėme, į ką įsižiūrėjome ir ką mūsų ran
kos čiupinėjo, apie gyvybės Žodį, ką regėjome ir girdė
jome, •— tai skelbiame jums, kad ir jūs turėtumėte su 
mumis draugystę, ir kad mūsų bendravimas būtų su 
Tėvu ir su jo Sūnumi, Jėzumi Kristumi. Ir tai jums 
rašome, kad džiaugtumėtės, ir kad jūsų džiaugsmas bū
tų tobulas” (1 Jon. 1,1-4). Kum K. Rėšrisdtis, MAC.

(*Sizifaa — vadinasi graikų Korinto valdovas, koris už 
dievaičių paslapčių žmonėms atskleidimą, buvęs nubaus
tas bausme: užristi ant stataus kalno milžinišką akme
nį, kuris vos pasiekęs kalno viršūnę, vėl nukrinta že
myn; ir vėl nepabaigiamai Sizifas turi tą patį, darbą 
dirbti. Iš čia Sizifo darbas reiškia sunkų, vargingą, bet 
beprasmišką, bergždžią darbą.

Nors Amerikos Raudonojo Kryžiaus vajaus laikas 
jau pasibaigė, tačiau rinkliava tebeina, ne® paskirta 
kvota dar nepripildyta ir daug kas savo aukos nėra 
įteikę*. Pasiskubinkime.

★
Politinėse partijose jau pasireiškia nervingumo. Taip 

esti prieš kiekvieną nacionalinę partijų konvenciją, ku
riose nominuojami kandidatai į prezidentus.

GAVĖNIOS
MINTYS

Raio Vyak. P. MIC.

Didysis Šeštadienis, 
balandžio 8 diena

Žemės drebėjimui pasilio
vus, saulei vM nušvitus, no
rėjo žmonių išgąstis. Tik 
V. Jėzaus Kūnas, jau negy
vas tebekybo j o ant kryžiaus. 
Du liaudies kunigaikščiai, 
Sinedrijo® nariai, nedalyva
vę paskutiniame jos posė
dyje, užsirūstinę .ant sėbrų 
ir ant galvažudiško® jų iš
tarmės, nuėjo pas Pilotą bei 
gavo leidimą pasiimti ir pa
laidoti nužudytojo V. Jėzaus 
Kūną. Sulig įstatymu, prieš 
atiduodamas V. Jėzaus Kū
ną Arimatšejoe Juozapui ir 
Nikodemui, sargybos vkdas 
karininkas, sakoma vardu 
Longinas, perdūrė Lavoną 
jietirai per krūtinę ir per 
širdį, kad atgaivinimo pas
tangos nebūtų galima nė ban 
dyti. Du minėtieji vyrai ir 
šv. Jonas apaštalai, bei ke
lios moters nuimtą nuo kry
žiaus V. Jėzaus Kūną nune
šė į Juozapo sodą, kur bu
vo uoloje iškaltas kapas. Ja
me y. Jėzų palaidojo.

Jo Siela buvo atsiskyrusi 
nuo Kūno, bet Jo Dievybė 
neatsiskyrė nė nuo Kūno nė 
nuo Sielos. Vi&uresantis Die
vas išbuvo sutapęs su abiezn. 
Kūnui gulint kape, Siela nu
ėjo ten, kur eidavo visos 
Senojo Įstatymo padoriųjų 
žmonių sielos. Tą vietą šv. 
Raštas vadina Scol, lietu
viškai gi verčiama, praga
rais.” Senojo Įstatymo žmo
nių sielos nebūdavo dangu
je ir V. Dievo veido neregė
davo, nes atpirkimas dar ne
buvo įvykęs. Dabar V. Jė
zui mirus, kiekvienas, kas 
tik panorėjo susivienyti su 
Juomi, galėjo patekti į dan-

V. Jėzaus Siela į pragarus 
atvyko su Savo Dievybe. Vi
sos ten buvusios padoriųjų 
žmonių sielos nudžiugo iš- 
vydusios V. Jėzaus sielą ir 
kuo stipriausiai pareiškė no
rą būti su Juomi. To pa
reiškimo stiprybė joms at
skleidė V. Jėzaus Dievybę, 
esančią su Jo Siela. Išvy
dusius Dievą patri j arkų. pra 
našų ir kitų sielos tuomi pa
čiu įgijo dangaus linksmy
bę. Pragarai joms virto dan
gum. Tamsybė išnyko, švie
sa ir laimė beribė pasklido. 
Pragarai pasidarė tušti.

Velnias, kurs džiaugėsi 
Jėzų prikaldinęs prie kry
žiaus, dabar suprato turįs 
nuostolio begalo daug. Jis 
mintijo, o jo planų ekli vy
kintojai žmonės kalbėjo, jog 
reikia paugoti kapą, kad ki
ta da didesnė klaida nepa
sidarytų. Didieji šabo ger
bėjai vyriausieji kunigai, 
nepaisydami nė šeštadienio 
nė Velykų šventės nuėjo 
antspaudus dėti ant kapo 
bei ant Kūno ir sargybą pa
statė prie angos. Pasirodė, 
kad ir ta buvo klaida, nes 
Kristus kėlėsi, o antspaudai 
liko ueUerti. Taip nedorybė 
pamelavo pati sau (Ps. 26, 
12) anot 6v. Rašto.

PERSKAITĘ “DRAUGI”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

LIEUT. CHARITES W. 
POPELL,

U. S. Navy Chaplain, San 
Francisco, Cal.,

Sveikina Visus 

Savo Prietelius
Šv. Velykų proga
linki savo motinėlei, bro
liui, sesutei, švogeriui, vi
soms giminėms ir pažįsta
miems daug džiaugsmo ir 
Velykinės ramybės.

I

t? Linksmų Šv. Velykų Švenčių Linkiu "j

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Užlaikau geriausios rūšies laikrodžius, 
žiedus, muzikalius instrumentus ir visokių brangmenų.

JOHN A. KASS
4216 Archer Avė. • Chicago, III.

Tel. LAFayette 8617

LINKSMŲ SV. VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Save 
Kostumeriams 

ir
Draugams!

ADOMAS

DULSKIS
SPORTIŠKA,

INTELIGENTIŠKA
UŽEIGA

1859 West Hastmgs St. 
Tel. SEEley 9119

%

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ANTANAS RAJAUSKAS
GROSERNE IR SALDAINES 

2655 W. 69th St. Chicago, Illinois
Td. Rep. 8894

% . -------- -r------„,.„qžgag,Mai.a.
.. L.fi.I liuiil iu. ...X i JI .

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams tr Draugams

STANISLOVAS IR PRANCIŠKA 

UNAUSKAI
TAVERN

2335 So. Leavitt St. Chicago, DHnois
Tel. Canal 7086.

J
r^=

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Save Kostumeriams ir Draugams

ONA BER2ANSKIENĖ
TAVERNAS 

Užlaikomo Gero Alaus
2384 Se. iteync Avė. Chicago, Iflineis

Tel. MONroe 3671

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Save Kestmneriaas ir Draugams

JUOZAS YODIKIS
KRIAUOIUS ' •

Darome Naujus Siūtus — Valome
Ir Prašiname Senus

2214 W. 23rd Place Chicago, DHnois
Tel. Canal 5698

Viemngei dnUdme u Lietuvos RepriklatKomjbę

Remkite katotikiškię spaudą. nes ji kaip 

blizgantis kardas kovoja už tiesę.. . _ • • 'u .1 ’ ’J* »• • *
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Misijos pavyko. — Šven
to Juozapo bažnyčioje misi- 
joe puikiai pavyko. Tikin
tieji skaitlingai lankėsi į 
bažnyčią ir klausėsi įdomių 
pamokinančių pamokslų, ku
riuos sakė mieijonieriius kun. 
A. Sandys, MIC.

šios bus 6 vai. ryto. Kitos 
Mišios šv. 6, 10, 11:15, 11:45 
ir 12:15.

Tebeserga. — M. Ciekevi- 
čiereė, 8757 Marąuette Avė., 
dar tebeserga. Pastaruoju 
laiku taipgi sunkiai susirgo 
ir vyras, Bernardas Cicke- 
vičfcis. Ligoniai randasi na
muose. Pažįstamieji prašo
mi. aplankyti.

Garnio dovana. — S. K.
Antanaičiai, 545 E. 88 St., 
begalo džiaugiasi garnio do
vana: — sveika dukrele. An
tanaičiai išauklėjo dvi duk
terie ir sūnų, kurių du tar
nauja Dėdės Šamo laivyne. 
Jaunesnioji dukrelė Dolores 
šįmet baigs Mercy aukš es- 
nę mokyklą. Sveikiname tė
velius ir naują pilietę.

Sutartinai veikia. — Be
galo džiaugiamės mūsų var
gonininkės muz. L. Sabonie- 
nės pastangomis sumaniai 
Vadovauti chorui. Be to, 
dain. K. Sabonis, Visų šven
tųjų parap. varg., nekartą 
atvykęs į mūsų' bažnyčią 
papuošė bažnytines apėigiS 
aavo giedojimu. Dėkojame ir 
norime daugiau išgirsti pli
kų balsą.

Sveikinu. — Šv. Velykų 
proga, nuoširdžiai sveikinu 
kleb. kun. V. černauską, Tė
vus Marijonus, kurie atvyk
sta kas sekmadieniš su dva
sine pagalba, sesutes moky
tojas, varg. L. Sabonienę ir 
ehorą, draugijas, parapijo 
nūs, dienr. “Draugą’’ ir vi
są štabą; žodžiu, visus pa
žįstamus ir drauges. Vi- 
siems-ams linkiu linksmaus 
Alleliuja.

Rengia pramogą. — šv. 
Teresės Sodalicija rengia 
“bingo” lošimą balandžio 
16 d., 5 vai. vak., parapijos 
salėj. Dovanos bus pinigais. 
Be to, dar komisija turi 
daug laimėj imtu. puikių do
vanų. Visi kviečiami atsi
lankyti. Įžanga 50c.

Ir bažnyčioje vagys 
neduoda ramumo

Mrs. Grover B. Sprafka, 
523 S. O*k Pirk avė., Oak 
Park, pranešė policijai, kad 
jos devynios raconavimo 
knygelės dingd iš jtn ranki
nuko praeitą ketvirtad e lį, 
kai ji meldės. Mrs. Sprafka 
dalyvavo Didžiojo Ketvirta
dienio šv. mišiose 8 valandą 
St. Edmundą bažnyčioje, 
Oak Park ir padėjo savo 
rankinuką suole, kai atsi
klaupė melstis. Keturi dole
riai. kurie buvo jos rankinu
ke, buvo palikti.

Matyti kas nors panoro 
racionavimo knygelėmis pa
sirūpinti kumpio ir kitų val
gių Velykų baliui. Bet ar jo 
sąžinė bus rami, kai j's sė
dės prie Velykų stalo? Ma
nau, kad he!

Budriko velykinė

progMM
Velykų vakarą, nuo 9:30 

valašdoa išgirsime gražią 
radio programą iš s oties 
WCFL, 1000 kyl. Harttfoftift 
gas duetas iš Onos Jaošei- 
tienėS ir Vinco Aseiios gie
dos eilę velykinių giesmių 
ir padainuos liaudies dainų. 
Orkestras taipgi išpildys 
gražių Velykoms pritaikin
tų kūrinių.

Šią programą leidžia J-io- 
zo Budriko fiardio, rakandų 
ir auksinių daiktų krautuvė 
adresu 3241 S. Halsted St.

Pranešėjas

Tariu Ačių Visiems 
Cicaio Lietuviams! t A. t

Minėjo gimtadienį. Klebo
no brolis Petras Ceruauskas, 
kuris gyvena su savo ma
mytė, prieitą savaitę minė
jo gimtadienį ir ta proga 
susilaukė svečių if dovanų. 
Pavyzdingas jaunuolis, ga
bus biznierius. Turi įsteigęs 
savo dirbtuvę, kurioj išdir
bami įvairūs karo reikme
nys. Sveikinam Petrą ir lin
kime sulaukti daug linksmų 
gimtadienių. Rap.

Atidarė duris
Vagys atidarė rūbų krau

tuvės Užpakalines , duris, 
2441 Madison st., ir pavogė 
už $43 vertės prekių. Apie 
tai pranešta policijai praeitą 
ketvirtadienį.

Mėgsta dūmus
Vagys praeitą ketvirtadie

nį “nukniaukė” (pavogei fa- 
tionavimo knygeles, cigarų 
ir cigariečių už $75 vertei, 
iš 220 E. Erie st:

Illll 41, a

Širdies ataka&
Jere Cfotty, 58 metų, elee- 

trician, buvo rastis mirę? 
praeitą ketvirtadienį, grei
čiausia nuo širdies atakoj, 
jo laivelio namuke (house- 
boatl, La Varenne. Namte 
kas buvo ant laivelio pririš
tas šiaurės Chicagos ttpės 
šakoje, netoli Barry avė.

Įsilaužė
August C a parnaso parefš- 

kė policijai praeitą ketvirta
dienį, kad vagys įsilaužė į jc 
taverną, 1002 N. Cal fornia 
avė., ir pavogė $108 ir dvi 
dėžes degtinės.

Sakau ačiū Visiems Cice
ro Lietuviams už parodytą 
pasitikėjimą praeitą antra
dienį. Prižadu nuoširdžiai ir 
toliau atlikti savo pareigas 
kaipo Jūsų mesto Aseso- 
rauS.

Krank j. ChristePson 
T0Wn Assessor

Draugo' Piknikai
1944 meteis

1. Liepos (July) 9 d.

, 1944 M. ,
Bergman's Grove, 

RlVEkSlBE, ILL. 

Rugsėjo (šept.) 4 d.,
2, LABOR DAY, 

VYTAUTO DAItŽE

Vaikai yra gyvenimo žie
dai. jais rtaftriflfli gyvybė,

PIRKITE KARO BONUS!
i r,ii8.

Moteris yra deganti žva
kė, kurią kiekvienas vyras 
nešiojasi savo sieloje.
ji.

ONA BURENĄS 

(po tėvais SaiHbškaltč)

Gyveno; 4 m S. Hermiu^: 
Avė. Mirė Bal. 6 <t 1944 m., 
10:S5 vai. ryte, sulaukus pu
sės amžiaus.

Glmč Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskričio.

Paliko- dideliame nuliūdime: 
vyrą Kazimierą: sūnų Ed-
ward; dukterj Irene Kwinn lr 
žentą Charles tr daug kitų 
giminių, draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudtelkis koplyčioje, 4605 SO. 
Hęrmltage Avė. Laidotuvės 
įvykę pirmad. Bal. 10 dieną, 
1944 m. Iš Koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta Į Šv. Kry- 
žlaua parapijos bažnyčią, ku
rtėje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j Sv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sii mis,
Duktė, Žentas ir Giminės.
Iaidot. direktorius John K. 

EldėlRlS. TeTėč Yards 1741.

ROZALIJA 
LAZAtSKIENE 

(po pirmu v/ru Mockienė, 
po tėvais šiiekytė) 

Gyveno 2126 W. 22nd Piaee. 
Mirė Bal. 6 d. 1944 m.. 1:45 
vai. pp. sulaukus pusės amž.

Gtmė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apsk., PągramančLų 
parap., Karapoilų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
5 sūnus Kazimierą, Povilą, 
^lrrtoną, Joną Ir Juozapą Moc
kus; S dukteris Oną Bakles, 
Jennle Dolong lr Rozaliją Su- 
rech; 4 marčias; 3 žentus; 8 
anukus; sesers dukterj Mary 
Gestaut; 2 pusbrolius Julius 
lr Joną Sllcklus ir daug kitų 
giminių, draugų lr pažįstamų.

Rūbas pašarvotas l>achawicz 
koplyčioje, 2314 W. 2 Srd PI. 
Laidotuvės Įvyks antrad. Bal. 
11 d. 1944 m. Iš koplyčibs 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionės stelą. PO 
pamaldų bus nulydėta j Sv. 
Kazimiėro kapines.

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

Nuliūdę:— Sūnai, Dukterys, 
Marčios, Žentai, Anūkai, Sesers 
DiiRft, Pėrsbrollal fr Giminūs.

Laid. direktorius Lachawicz 
if Sūnal. TeTėl. Canal 2515.

Mokyklos vaikučių vaišės. 
— lOefe* CenMM
kas praeitą ėteviiltę visus 
mokyklos vaikučius ir sese
les mokytojas pavaišino. Be 
tn. visi buvo nuvežti pama
tyti veikalą “Bernadetos 
giesmė”. Vaikučiai džiaugė
si veikalu, o ypač kaip grį
žo į mokyklą, visu tuoi, kas 
jų ten laukė. Be to, visiems 
baro įteiktos dovanos. Prie 
virio to džiaugsmo prisidėjo 
atsilankymas į vaišes knn. 
A. Sandžio, MIC., ir muz. 
K. L. Sabonių. Mat, mūs mo
kykla laimėjo pirmą dova
ną seno popieriaus rinkimo 
konteste. Vaikučiai dėkoja 
klebonui už vaišes.

North Side. — šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
Draugijos 3 skyriaus svar
bus susirinkimas įvyks ba
landžio 10 d., 8 vai. vakare, 
parapijos svetainėje. Visos 
narės prašomos atsilankyti, 
tai hus paskutinis susirin
kimas prieš vakarą, kurį 
rengiam gegužės 7 dieną. 
Bus svarstomi vakaro ren
gimo reikalai. V. TfibeHenė

Pirkite Kare Bortus

leonas walontInovicz:r
GyVėno adresu 4735 South Wells Street, Chicago, Illinois.
Mirė Balandžio 5d., 1944tn., 9:30 vai. ryte, sulaukęs senatvės.
Gimęs LJėtuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, V duklės pa

rapijos. Puišų kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metua
Paliko dideliame nuliūdime: lnoterį Karoliną (po tėvais 

pDežulakaitė); augintinį sūnų Lėoną Taniul ir jo moterj Pran
cišką ir jų šeimą; brolienę Antaniną Walontinavičienę ir jos šei
mą; 2 pursbrottuB Kazimierą Walbntinovtcze ir Kazimierą Tamu- 
levlcae- ir jų šeimas: pusseserę .Eleną Petrošienę ir jos šeimą: se
sers sūnus Karolį ir Mykolą Petrošius ir jų Sermas; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas John F. Eudefkfo koplyčioje, 4605 South 
Henri itage Avenue. Laidotu vos (įvyks pirmadienį, Balandžio 10 
d, 1944m. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, kulkoje įvyks gedulingos pamaldos 
•už velionio aielą. Po pamaldų bus nulydėtas į švento Kazi
miero kapines.

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

Nuliūrlę lieka: Moteris, Augintinis Sūnus, Marti, ftruHbnS, 
Pusbroliai, Pusseserė, Sesers Sūnai ir visos kilos Giminės.

laidotuvių direktorius — Jbhn P. Eudelkis, Tel. YAR. 1741.

i e iii .

LT. CHESTER WIRTEL

Velykų šventės. — Prisi
kėlimo procesija ir šv. Mi-

Vargdienių Seserų Gildės 
svarbus priešseiminis susi
rinkimas įvyks antradienį, 
balandžio ii d., AuSros Var
tų parapijos mokyklos kam
bary 7:Š0 vai, vakare. Ma
lonėkite kuo afcaiilihgiarasrii 
suvažiuoti ii visų Chicagos 
Koiohijų ir gahitinai fiusta- 
tyti įvairius planus seimo 
reikalu. Valdyba

Gyveno; 3323 VVest 65th Street. Žuvo aeroplano katastrofoje

Balandžio 2 d. 1944 m., sulaukęs 21 metų amžiaus. 
x Gimė Chicago, lUift'btt.

Paliko dideliame nuliūdime: motiną Jozefiilą (pė tėvais 
Stulgaitė) ir tėvą Andriejų; brolius Sgt. Edward (ILS. Army Air 
Corp) ir Rtchard; sėaerį Frances; tėtę Sister DūTCIda (Rė. Felf- 
ctjos vlenuolljojė): tetą Frances VVJrtel; tetą Rose if Jos vyrą 
Stanley; tetą Thefesa if jos Vyrų Bėrrhy; tetą Ongt Rffnkiėnę if 
jos vyrą Antaną: dėdę Joną Ir jo £moną Adelę; dėdę Antaną if 
jo žmoną Marijoną; dėdę Joną Staigų; pusbroli St. Sgt. Bėrnarfl 
Wįrtel (U.S. Army Signal Corp Anglijoje); pusbrolį Ėugėnd (U.8. 
Army); pusseseres Sister Ceretina (Šv. Felicijos vtefruolyne) lr 
Sister Louise (Nazareto Seserų vienuolyne): krikšto tėvus. Joną 
Atkočaltį ir Agnės Shidlewskl ir daug kitų gimtnfų. draugų ir pa
žįstamą

Kūnas pašarvotas namuose, 3323 West «5tfi Street. Laidotu
ves įvyks pirmad., Balandžio 10 d. 1944 m. Iš namų 9:30 vai. ryto 
bud atlydėtas į Gimimo Šv. Pan. Marijos {terapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaidod už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į 3v. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— MotirtMė Ir Tėvelis. Broliai, Sesuo, Tetos, Didės, 
Pusbroliai. PusneseZK Krikšto Tėvai lr oMrtufe.

Dėl tolimesnių informacijų šaukite REPnblic 75Vl.

Liėtūvių draugas
LIETUVIŲ DRAUGAS

Brne8t Geisler, gerai žino
mas lietuviams ir jų uolus 
draugas, kandidatuoja už 
Republican Ward Comfnit- 
teeman 15-to vvardo. Per il
gus metus jis vadovavo sėk
mingą Real Estate biznį, per 
kurį jam teko susipažinti su 
dauguma lietuvių kuriems 
jig visokiuose re Haluose pk- 
tamavo. Visados parėdė sa
vo teisingumą ir malonų ap
siėjimą tarpe mūsų.

Dėl to būtų neptošalį pa
gelbėti jam Balandžio 11 d. 
1944 m., išrenkant jį Repub- 
licrifi Ward Cdfnfnittceman 
15-to vvardo.

Kiek man teko su Mr. 
Geissler dalyvauti biznio sri
tyje. visados pasirodė pir
mos rūėiės bižhierius. Taigi, 
gerbiami lietuviai, i5-tam 
Warde, prašau nepamiršti pa 
remti mūsų DRAUGĄ.
putniu ura r vii \ uovr o. /

Pirkite Karo Bonus
ff - N ..G ■

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
—“ -f- T

A A
4GNAS BYLA

GyvenO: l488 So. 48th Ct., 
Cicero, Įtilnols. .

Mirė bal. W., 194<m., 11:30 
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvėje. KUO Iš 
Jurbarko parap., Butrimų kai
mo. Amerikoje išgyveno 40m.

Paliko dideliame nuliūdime; 
moterį Magdkfjną (po tėvais 
Barčiauskaitc); sūnų Kazimie
rą lr marčią Josepfnne; 2 duk
teris Bernice ir Jos Vyrą Ralph 
Comer, Ir Dolores; if daug ki
tų: giminių, draugų lr pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioj, 1410 8. SOth 
Avė., Cicero, Illinois.
’ Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
bal. 19d., 1944m. Iš koplyčios 
3:30 vai. rytė bus atlydėta* J 
Šv. Antano parap. Bažnyčią, 
kurtoje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero . kapines.

Nuoširdžiai kvlcčistme visus 
gimines, dc&ugus ir pažįstamus 
dalyvauti šlosė laidotdvėse.

NiMSt: MEtcAs, SOMu tr 
Marti, Dukterys, žentas ir vi
st* kitos Giminės.

l*id.. dfnėktoTfus: Antanaš 
B. Petkus, tel. Cicero 2109.

JONAS MARTIN KUS
Mirė Baland. 5 d., 1944 m., 7:15 ryte, sulaukęs pusės amž.
Gyveno 2546 West 69th St. /
Gįmęs Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskr., Seredžiaus parap, 

Gučkampų, kaimo.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Antaniną (po tėvais 

Šaulratė), sūfių Aleksandrą (U. S. Navy) ir marčią Jžirtie- 
tte, brolį Kazimierą ir jo šeimą, seserį Agotą ir švogerį Ta
rną Kuzmicz ir jų šėlftią, uošvius Antaną ir Suzaną šaulius ir 
daug kotų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
bdiolj, seserį ir jų šeimas.

Velionis priklausė prie Lietuvos Ūkininko dr-jos.
Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 S. 

Westem Avė.
Laidotuvės įvyks antrad., baland. 11 d. iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas j Gimimo Švč. Panelės Marijos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris^ Sūnus, Marti, Brolis, Sesuo, Uošviai ii 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

ANTANO B. PETKAUS PA DĖKA LIETUVIAMS

BRANGUS CICERO LIETUVIAI MMfcUfAl:
Priimkite nuo manęs nuoširdžiu fMkd&k* M jAM aktyvią ir 

M* U* i

duMGis Miazauskas

moralinę partuną maan k&nkfMatūrrtft laikė fjfaftjnafų Ul&tt milž
to ribhnb Bstlftrtdžh) 4 4. ftof* ir prafatfti«ja« fMkMMa, ^MLjgid^ 
M žinodarfntt kad sk»RB«v<a didžiuma Liefrtri* talsaft*
nž niafie if pritart mūsų obafeiui, ‘'Lirttrti# VtMIyfcį LttMfes Lte- 
ttitfcrfn* AtrtovyMS Ci6ėrt> Valdžioj? ^MkMMem Mbg Lie
tuviai parodėm sdVo vienybes stiprttttr*. kdd fMMF* If $ tartą ne
laimė jom. ateityje mes tikrai pravMMl Ltettrtty dfetovybę
Cicero miesto valdžioje.

Taipgi noriu išreikšti gilią padėką tIMMin LMtrttą organiza
cijoms už jų grąžą pritarimą ir. pdrtftvMMB * ftfeMM talMMatūroM 
Visoms tariu širdingai dėkų, nes vidOB M ftaf kf šklrttfftlo garemė 
mūsų obalsį. Laikas nėra nusiminiiMl tai faftaft dMeatfhmi pasi- 
darbavifirtrt dėl ateities. Laikykimės vTėffyftfe If ateitis btfš mūsų. 

™ kartą dėkodamas tįstam itndodiai prffmft dkį Idarięą nuoa«žiad.«tls nkkėjhriuft,
lud įveiki h linksmi mladktoMftn UNKSMĘ SVENtt? VELVRę SVENClę!

k. PETKUS.

CKveno 61155 So. Rockttell St.
. 5 d., 1944, 1:30 vai. 
rvoie. Kilo iš Taurai

bMland
Gimęs Uetuvoje
- — * RCujTiv.

išgyveno 45 metus.
Pakito dideliame nuliūdime moterį Barborą

ryte, sulaukęs pusės amž. 
auragės apskr., Stlalėe parap.,

(po tėvais
), 4 dukteris Ėlefią ir jos vyrą Wm. J. Kareivą, 

KM ir J°s vyra Antaną Tebelskį ir jų šeimas, Florence 
4 sūrios Kazimierą, jo žmoną Kllen fr jų šeimą, 
Viktorą ir LŠeot. Fdvardą (U. S. Marine Air 

oM Simoną lr jo Šeimą, 2 seseris Marcelę Poke- 
Oiffją Petkus ir jų šeimas, 2 brolienes Onas Bra- 
it jų tritonas ir daug kitų giminių, draugų ir pa-

-Tr*gŠarvotas Wm. Rateivų namuose, 4644 So. 
f m(fonas Yards 5350.

Pau-

ifks

įvyks pirmad., baland. 10 d. iš namų 9:30 
atlydėtas i Sv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku- 

„edufiftgos pamaldos ui velionio sielą. Po pa- 
nnlydėtas į av. Kazimiero kapines.

ai kviečiame Visus gimines, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti šiose laidotu vū

NVAA-f. . ~ -nUYKię . MUM I IM, I/unici 
Ir VMa Kitos OhfrinėH.

Laidotuvių Btorektrirtus Leonardas Bšerskis, Tel. Virginia 
1231.

uvėse
Sūnai, Žentai, Marti, Anūkai
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dtonrastts draugas, chtcago. Illinois

Žuvo lietuviška žvaigždė

Lietuvis chicagietis leitenantas žuvo 
lėktuvo katastrofoje

JIS BUVO LINDBLOM MOKYKLOS GOLFO ŽVAIGŽDE. 
KATASTROFA ĮVYKO, KAI LAVINO ORO KADETĄ

Leitenantas Chester J. 
Wirtel, 21 metų amžiaus, sū
nus Mr. ir Mrs. Andrew Wir- 
tel, 3323 W. 65th st., buvęs 
Lindblom high school golfo 
ir basketball žvaigždė, žuvo 
Verbų sekmadienį, kai armi
jos kovos lėktuvas, kuriame 
jis lavino oro kadetą, sudu
žo keturios mailės vakaruo
se nuo Malden Field, Mo. 
ĮŽYMUS SPORTININKAS

Lt. Chester J. Wirtel 
yra baigęs Šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos pradžios mo
kyklą ir Lindblom aukštesnę 
mokyklą. Jis yra buvęs 
Lindblom aukštesnėje mo
kykloje golf tymo kapitonas, 
ir yra laimėjęs medalius ir 
taures mokyklos žaidimų 
pasirodymuose.

J13 dirbo Fuller Construc- 
tion kompanijoje. Į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko 
1942 metais, sausio 20 d. Jis 
buvo kaipo instruktorius. 
Oro kadetas, kuris kartu bu
vo su lt. Wirtel lėktuve, nu
sileido saugiai parašiutu,* o 
oro kadeto mokytojas žuvo 
lėtuvo katastrofoje.

Lt. Wirtel paliko tėvus, du 
brolius, vienas iš jų Sgt. Ed- 
ward Wirtel, 24 metų, oro

inžinierius, randasi kariuo
menėje Plant Park, Tampa, 
Fla., ir seserį.
PAMALDOS

A. A. Lt. Chester J. Wirtel 
kariškos laidotuvės įvyks 
pirmadienį (balandžio 10 
dieną), Šv. Kazimiero kapi
nėse. Jo palaikai bus nuly
dėti iš Wirtel namų į šv. Pa
nelės Gimimo bažnyčią, kur 
10 valandą įvyks iškilmin
gos gedulo šv. mišios, po to 
jo palaikai bus nulydėti į ka
pus.

Davė .
Iš viso $219 paaukojo 

Raudonojo Kryžiaus karo 
fondui praeitą trečiadienį 35 
trafiko sulaužytojai, kurių 
amžius yra tarp 15 ir 20 me
tų. Teisėjas tokią mintį pa
davė.

' Keista
Constantine Theodore, 27 

metų, kuris buvo sužeistas 
prieš du mėnesius karo fab
rike, buvp rastas praeitą 
ketvirtadienį negyvas keis
tose aplinkybėse savo name, 
5316 Cornell avė.

Jr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams, Draugams 

Ir Visiems Lietuviams

VALDYBA IR DIREKTORIAI

KEISTUTO SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATION
3236 South Halsted Street

Indėliai kiekvieno. taupytojo apdrausti iki 
$5,000 Federalinėj Įstaigoj.

TARIASI APIE SULAIKYMĄ JAPONŲ INDIJOJ

Kur nors Burriia fronte, Amerikos Lt. Gen. Joseph Still- 
well (kairėje) ir vyriausias aliantų tam fronte komen
dantas britų lordas Lotuis Mountbatten konferuoja apie 
sulaikymą japonų, kurie pietrytinėj Azijoj veržiasi gilyn 
į Indiją. (Acme-Draugas telephoto)

Velykos Vatikane

Popiežiaus šv. mišiose dalyvaus 
diplomatai ir profesoriai

Iš Vatikano miesto gauta i 
žinia, kad jo šventenybė Po
piežius Pijus XII praleis, 
kaip yra paprotis, Velykų 
savaitę ir Velykų sekmadie- 
nę visai ramiai. Vatikano 
pareigūnai paneigė gandus, 
kad popiežius padarys platų 
pranešimą pasauliui. '

Velykų rytą Jo Šventeny
bė popiežius Pijus XII priva
čiai atlaikys šv. mišias ir 
išdalins šv. komuniją. Pa
maldose dalyvaus Vatikano 
diplomatinio korpusų kariai 
(įvairių valstybių atstovai) 
ir grupė katalikų universite
to profesorių.

Dalyvavimas profesorių 
popiežiaus Velykų šv. mišio
se yra aiškus įrodymas ir 
tiesa, kad kultūra yra su
jungta su neklaidingais 
krikščioniškos tiesos šalti
niais, ypač tuo laiku, kai vi
sur siaučia neramumai, ne
pasitenkinimas ir abejonė.

Popiežius asmeniškai iš
dalins šv. komuniją visiems, 
kurie dalyvaus šv. mišiose. 
Apeigos sujungtos su muzi

ka bus 
radio.

transliuojama per

Pranešimai, kurie skelbia, 
kad popiežiuj! iškilmingai 
atlaikys šv. mišias ^Velykų 
rytą šv. Petro bazilikoje, ir 
vėliau duos > palaiminimą iš 
balkono (loggia), yra taip 
pat be pagrindo.

Ištraukė kūdikį iš 
mirties nagu

Roseville, Cal. — Geležin- 
kelio bėgių įjungėjas ir iš
jungėjas “Tug”- McDaniel 
iššoko iš prekinio traukinio 
lokomotyvo balandžio 6 die
ną, ir pačiupęs kūdikį nune
šė jį į saugią vietą. Kūdikis 
būtų žuvęs nuo traukinio, 
jei nebūtų buvęs nuneštas 
saugion vieton. Prekinis 
traukinys ėjo žemyn Sierra 
Nevada slėniu, ir traukinys 
ėjo taip greitai, kad jo lai
ku nebūtų buvę galima su
laikyti. McDaniel aplenkė 
traukinį ir išgelbėjo kūdikį 
nuo mirties.

BALSUOKIT U2

0 STANLEY T. GROSS
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkiu Visiems Lietuviams

Auksas vilioja

Apie ką Chicagoje daugiausia buvo 
kalbama 1849 metais

Prieš devyniasdešimt pen
kerius metus, kovo 29 die 
ną, 1849 metais, Chicagoje 
daugiausia buvo kalbama 
apie auksą. Tais metais 
Lake gatve tratėjo vežimai. 
Jaučiai traukė vežimus — 
karavanus, žmonės tais ve
žimais vyko į Californijos 
aukso lą^ikus. šimtai žmo
nių susirinko Lake ir State 
gatvėse palydėti pirmųjų 
dviejų būrių keliauninkų į 
Californiją, kur jie -vyko 
aukso ieškoti. Pirmąjį ke
liauninkų būrį sudarė vokie
čiai, o antrąjį amerikiečiai. 
Jie vyko į vąkarus.

Californijos aukso karštis 
palietė Chicagą tais metais. 
Laike vėlybos žiemos ir ank
styvo pavasario buvo kalba- 
ba beveik tik apie naują 
Eldorado ir drąsuolių tur
tus. Y

♦ ♦ ♦

Knygų krautuvės skelbė 
vadovų knygas. Vež’mų ga
mintojai padidino savo jėgas 
ir beveik tik vežimus gami- 
no.

Revolverių kainos pakilo 
net penkiasdešimt procentų. 
Visokios rūšies daiktai, 
druska užtrinti, buvo rete
nybė; ir nebuvo naujų Ma- 
ckinaw blanketų, kad galima 
būtų gauti jų bet kokia kai
na.

1849 metais buvo palydėti 
du karavanai, aprūpinti rei
kalingais daiktais, ilgai ir 
nuobodžiai kelionei skersait
lygumas.

Apsukri ir drįsi 
mergaitė

Miss Adeline Stone, 19 me
tų amžiaus, keitimo pinigų 
įstaigos kasininkė, 443 So. 
Paulina str., susijaudinusi 
pasuko telefono ratelį savo 
budelėje praeitą ketvirtadie
nį, kai du plėšikai bandė iš
laužti plieno duris. Jauna 
mergaitė sujungi telefoną su 
policijos štabu pirm negu 
plėšikai įsibriovė. Plėšikai 
nusigandę pabėgo be pinigų. 
Tik ką ginkluotas trokas bu
vo atvežęs ir palikęs $7,500 
įstaigoje. Miss Stone pareiš
kė policijai. Ji gyvena 2325 
N. Kedzie avė.V

Mergaitės drąsa ir apsu
krumas išgelbėjo $7,500.

Gal sužieduotinei?
Du žiedai už $160 ir $20 

buvo pavogta iš Mrs. Bertha 
Svvanson namo, 718 S. La 
Verne avė. Nukentėjusi mo
teriškė pranešė policijai pra
eitą ketvirtadienį. Gal vagis 
ketina vogtus žiedus pado
vanoti savo sužieduotinei?

Nusiskundė
Miss Sophia Poch, 4423 N. 

Hamilton avė., pranešė poli
cijai praeitą ketvirtadienį, 
kad vagys įėjo į jo3 aparta
mentą ir pavogė laikrodį už 
$30 vertės.

Nuostoliai karo frontuose

Sužeisti ir žuvę amerikiečiai kariai 
kovos laukuose

Karto departamentas pra
eitą ketvirtadienį paskelbė 
312 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardžių, 
kurie buvo sužeisti Azijos, 
Centro Pacifiko, Europos ir 
Viduržemio apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 15 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, šeši iš jų 
iš Chicagos, 6 iš Indiana, 2

Šeštadienis, Bal. 8 d., 1944

mus
X Brolių Vešoty premje

ra i “Lietuvą-Tėvynė” buo 
atvaidinta Velykose, Sokol 
Hali; ten pat, kur esti dnr. 
“Draugo” koncertai. Ragi
name visus pamatyti gražų 
veikalą iš dabartinio Lietu- 
vos gyvenimo, k.aijp mūs bro
liai, seserys kenčia nacių 
verguvėje. Broliai Vešotai 
yra žymūs artistai ir vei
kalui vaidinti surinko žy
miausias s Chicago lietuvių
scenos meno jėgas.*

X Jonas Mikohinis, Jonas 
Smulskis ir Juozas Jocius, 
ciceriečiai, pradėjo tarnauti 
vietos •*Draugo” skaityto
jams, tai yra išnešioti į na
mus dienraštį. Cicero “Drau 
go” skaitytojų yra didelė 
armija ir dėlto reikalingu 
net keli išnešiotojai. Po Ve
lykų apie šiuos veikėj.ua pa
rašysime plačiau ir paduo
sime adresus, kuriais gali- J 
ma bus kreiptis visais dien
raščio reikalais.

X Vincas Duoba, senas 
West Side veikėjas, taip pat 
žinomas politikos darbuoto
jus, Velykų proga padidino 
West Sidė "Draugo” skai
tytojų skaičių. Tą patį pa
darė ir buvęs biznierius P. 
Masiokas.

X Ona Popeli, biznierka 
iš Brighton Park, smagiai 
atostogauja Hot Springs. 
Ark. Rašo, kad ten jau pra
dėjo žydėti gėlės. Sveikino 
visus pažįstamus Sv. Vely
kų proga. Ą

Demokratų Kandidatas į

Congressman
7-to Distrikto

Užtikrina visiem piliečiam 
to distrikto atsakomingos 
atstovybės Kongrese.

Veiks dėl atstatymo Lie
tuvos atstovybės if kitų 
užgrobtų šalių.

Degtinė kūdikį 
nuvarė graban

iš Iowa, 6 iš Michigan, ir 4 
iš Wi8consin.

Karo departamentas pra
eitą ketvirtadienį pranešė 
229 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardes, 
kurie žuvo Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio, ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 12 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, šeši iš jų 
iš Chicagos, 2 iš Indiana, 3 
iš Iowa, 4 iš Michigan ir 6 
iš Wisconsin.

Stasys Pieža, Chicago He- 
rald-American koresponden
tas ir religinio skyriaus re
daktorius, Velykų rytą. kal- 
bSs iš WMAQ radio stoties, 
9:30 vai. ryto, vadinamoj 
Radio Peach Edition Prog- 
ram.

Primary Rinkimai Antrad. Bal. 11,1944

ALEXANDER G. KUMSKIS
PIRMININKAS

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGOS COOK COUNTY

Pittsburgh. Pa. — Dviejų 
metų amžiaus James White 
mirė praeito trečiadienio 
vakare. Coroner’io ofisas 
pranešė, kad mažas vaikas 
mirė nuo degtinės apsinuo
dijimo po to, kai jis bonką 
degtinės (vvhisky) paėmė iš 
refrigeratoriaus ir dalį išgė
rė. Kūdikio tetulė Mrs. Mary 
Inserra pasakė, kad jis pa
ėmė bonką, kai ji švarino 
miegamąjį kambarį. Tetulė 
pastebėjo kūdikį sėdintį ant 
grindų, ir iš butelio dalis 
degtinės buvo išgerta.

Apie tai teko sužinoti pra- 
Į eitą penktadienį.

BALSUOKIT UŽ

s Frank J. Kouba
Regularis Demokratų 

Kandidatas už 
STATE

REPRESENTATIVE 
15-to Senatoriai Distrikto

Ilgus metus gyvena Lietuvių tar
pe, kuris gerai apsipažinęs su jų 
reikalais, ir yra vienas ii geriau
sių Lietuvių Rėmėjų.

Primary Rinkimai Antrad. Bal. lt 1944
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