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"Suba+ai praėjus, Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salome nusipirko kvepalų, kad atėjusios pateptų 
Jėzų. Labai anksti pirmą savaites dieną jos atėjo pas kapą, saulei jau užtekėjus. Jos kalbėjosi tarp savęs: Kas mums 

Krikščioniškosios demokratijos reikš
mingas sąjūdis Lietuvos krašte 

MAIRONIO, JAKŠTO IR BfičIO SUKURTOJI PROGRA
MA PRISPAUSTŲJŲ TEISfcMS APGINTI. — TUMO — 
VAIŽGANTO 'REVOLIUCIJA" VADAKTUOSE. — 
PROF. MYKOLAS ROEMERIS APIE KRIKŠČIONIŠKOS 
DEMOKRATIJOS ĮTAK£ LIETUVOJE. — KUO BOLŠE
VIKAI GARSINASI TIK DABAR, LIETUVOJE BUVO 
SIEKIAMA JAU PRIEŠ KELIASDEŠIMTS METŲ. — IŠ 
VIENO KUN. KRUPAVIČIAUS LAIŠKO. 

Prieš 40 metų — a) turėti savo šalies 
šiemet pripuola svarbi BU- f * " » * ™}&J ^ l i n t i KS 

kaktis lietuviškosios krikš- rm^» s ^ 1 . t e , s e * l r s k . l r t , 

čioniškosics demokratijos " M * e 8 « u ? visa. autonomijos 
plėtotėje: 40 metų nuo jų *"*»"*"• l s r m k t ą lygiu, 
programos paskelbimo. Tas t i e s l u - s l a P t u ' P"verstinu vi-
buvo 1907 metais. Tada tik s « suaugusių gyventojų bal-
ką buvo pradėjusi eiti gar- sa.v,.m

t
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sioji, mūsų rašytojo JakHo- """Vatracija is vietinių zmo-
Dambrausko redaguojamoji! m \ c> , v , * » . n"*yW<>B su 
«IT-W • • »» T . vietine kalba ir su mokinto-
"Draugija . Jau nuo pirmo Į : : . „ . ~? . v . 

' jais iš vietinių žmonių, d) 
administracijos priegulmė 
nuo autonominio seimo ir jos 

Vaidevutis Gimnazijos kapelionas 

Pirmosios lietuvių tremtiniu 
Velykos Berlyne 

1941 m. 
(Atsinimų fragmentai) 

I Moksleivijos nuotaikos brandos atestatus ir pažy-
bolševikams pirmą kartą mėjimus, atsisveikina su mo-
okupuojant Lietuvą. kyklomis ir mokytojais, su 

II Raudonosios Armijos ! draugais — moksleiviais... 
divizijas Lietuva sut'nka šo- i 

Pradžiukite chorai dangaus giesmininkų, 
Sulaukė linksmybės šventųjų Velykų, 
Nes paslaptis Kryžiaus, kaip saulė nuimto 

Pradžiuk ir tu, žeme šviesybe nutvinus, 
Galybių Karaliaus gerumą pažinus: 
Sutriuškino Kristus šėtono vergiją, 

štai Kri tus laimėjo, o pragaras krito. Paleido iš pančių Adomo ainiją. 

§ 3 skam- reikalaudamas tikt mokesčių įtaisytas mišras komitetas Christ-Koenigs Haus'ą. 

jos numerio (1907 m. sausio 
1 d.) buvo pradėta spaus-

Jų programos 
bėjo: nuo pelno." 

- Lietuvos krašto gerovę K l a c e č t a 8 v a d u o j a l š 
remiame ant smulkaus zem-

peno Gedulinguoju Maršu. 
III Kiek tuo metu lietuviu 

apleido Tėvynę? Kur jie b^-
vo susispietę? 

IV Anglų orinio puolimo 
*ba?sioji naktis" Berlyne 

Didžiojo Trečiadienio naktj 
1941 m. 

V Gestapo agentai apsupa 

dinti K. šaulio (prof., pre- """ Z ^~x •• *i^ • ~ valdiio. Tat kovosime, kad 
lato, dabar esančio šveica-! atsakymas prieš }h e) kanuo ^ J L _ ul™im\™a 

rijoje) studija "Demokrati
ja ir Krikščionys Demokra
tai". Čia, šviesoje Leono 
XIII enciklikų (4tQuod apos-
tolici muneris", 1878 m.; 
"Rerum novarum" 1891 m. 
ir "Graves de communi", 
1901 m.), kurios padėjo pa-

menės mokslo atlikimas sa
vame krašte, f) sodžiuose ir 
miestuose vietinės savival-

kiekvienas lietuvis, kaipo 
pirmutinis to krašto savi
ninkas, būtų čia-pat aprū-

dos ištaigos skiria savo ap- fmtas t ( * l u o Z (;m § s &a b a l u ' 
skričiui policiją, jai moka *?* P l l n a i

t u z S a n § d m a i° 
algą ir jos darbus kontro- ^irnynos reikalus. Tam tiks-
liuoja. (§6) švietimo srityje: l m reikalaujame: 

— Pradinėse mokyklose a ) kad tautiškasis iždas j 
1 W i / - ' : K ™ P"UCJU T mokslas uždyka.. Visi daly- ^ v o fondą supirktų bankų 
grindus krikščioniškajai de-, E J l T J E L ^ i < ,Q\ už skola* licituoi*™,* d e 
mokratijai, buvo aiškinama 

Kalbos reikalai to sąjūdžio esmė. 
Tame pačiame-pirmame 

"Draugijos" numeryje buvo 
paskelbtas ir tų idėjų pritai
kymas Lietuvoje: "Lietuvių 
krikščionių demokratų susi
vienijimo programo projek 

kai dėstomi lietuviškai (>8). u* skolas licituojamus dva
rus; 

b) kad supirktų ir kitus 
silpnai bestovinčius dvarus, 
kurių savininkai ir šiaip jau 
turės juos iš savo rankų pa
leisti ; 

— Visi etnografiškos Lie- c) kad atsiimtų į savo fon 

— Savas mokyklas sa 
viems vaikams ir savas tau 
tiškas draugijas saviem 
šiems (§ 14). 

tas". Jį paruošė trys Petrą- :tuvos dvarų oficijantai tur <ią nuo ponų ir bažnyčių ki 
pilio dvasinės akademijos mokėti lietuviukai ir nevar- tadog paveržtas žemes; 
profesoriai: poetas Maironis toti prievartos ant savo pri-; d) kad kitados dvarų iš-
- Mačiulis, rašytojas Jakš- žiūrimųjų, kad šie išmoktų blaškyti "laisvieji" ukinin-
tas-Dambrauskas ir dabarti- j * kalbėtų lenkiškai arba kai butų sugrąžinti į senovi-

kaip kitaip. To paties reik a-; nes jų sodybas; 
e) kad dvarai neteisingai 

nuo valsčionių atimtas pie
vas, ganyklas ir miškus su
grąžintų.... 

g) žemę valdyti lietu
viams, galintiems ją savo 
spėkomis gerai išdirbti, tau
tiškasis iždas paveda dykai, 

nis vyskupas Būčys. 
Demokratai - vargo 
žmonių gynėjai 

Įdomesnės tos programos 
ištraukos: 

laujame nuo dvarponių, už
siimančių nuolatinė savo 
dvarų priežiūra ($ 19). 

Valstijai priklausančių 
žemių išdalinimas beže-

— Demokratais vadinasi l miams ūkininkams kuola-
visi tie, kurie pirmiausiai ir biausiai palengvintomis 
daugiausiai rūpinasi prastų jiems sąlygomis (§20) 
žmonių reikalais. Demokra-

priespaudos 
Toliau, sekančiame tos 

krikšč. - dem. kuopos susi
rinkime buvo išdirbti šie 
nuostatai: 

— Darbas naktimis bus 
panaikintas.! 

— Pusryčiams ir pietums 
bus duodama po dvi valandi 
per vasaros Idarbus. 

— Susirgę darbininkai per 
du mėnesiu gaus pilną al-

— Dvarai užtikrins savo 

iš dviejų dvarponių ir dvie- • VI Šįmet lietuviai tremti-
jų kumečių. Jie pasikviečia niai švenčia Septmtąsias Ve-
penktąjį — vietinių kunigą", i lykas....Tragiškas šv. Lutge-

ro bažnyčios finalas. 

Pamaldų metu kapelionas 
primena neaiškų rytojų: bai
saus karo šmėkla, prievar
tos ir grobimų srovė plinta. 
Lietuva vargiai išvengs Kry
žiaus ir Golgotos keiio... Bū
kite pasiruošę žūtbūtinei ko
vai ! 

— Nežinau, ar mes visi be
susitiksime kada nors — bet 
neužmirškite vieno dalyko: 
Golgotos kelias turi didelį 
tikslą — jis reiškia Velykų 
rytmetį, gyvenimo Pavasa
rį, atsinaujinimą Dievuje. 

— Yra du idealai, nesunai
kinami jokios galybes: tai 
Religija — jos simbolis Kry
žius; ir Tautybė, — jos sim
bolis mūsų tautos, mūsų 

Kas įdomiausia, jog kun 
Tumas paveikė net 7 apylin-l i 
kės dvarininkus atvykti į tą 
krikšč. — demokratų susi- 1 9 4 0 m e t a i - G r a ž i lotoj i 
rinkimą ir pasižadėti aukš- birželio mėnesio diena. Dan-
čiau minėtus dėsnius taikyti ^ e n e i debesėlio. Neapsa 
savo dvasuose. k o m a t v l a i r ramybe gau-
Prof Roemerio f V*u™ ??*' ^ t ? ' I valstybės Trispalvė Vėliava, 
Frof. Koemerio d u S j briliantiniuose saules š i t i e i d e a l a i y r a a m ž i n i _ 
liudijimas spinduliuose. Iš žiemos šal- i a i k y k i t e s jų, tvirtai, be svy-

Tie dalykai dėjosi Lietuvo- &ų ir pavasario atoslūgių r a v i m u įki<- absoliučios per-
je 1907 metais. Tačiau tai, prisikėlusi žemė alsavo vasa- g a l § s 
nebuvo krikščioniškosios de- j ros džiaugsmu, — žydėjo gė- _ J ū s abiturientai, esate 
mokratijos pradžia. Tuo rei-į lės, gaivinančiu aromatu š i o g ž e m ė s , mūsų mylimo, 

darbininkams ir jų šeimy-jkalu įdomių (gal tik kiek kvepėjo laukai ir pievos, ty- k r a s t 0 druska, Prisikėlimo ir 
noms gydvtojo pagalbą ir perdaug per kairiąją prizmę; kai šlamėjo, slaptingas pa- j ^ j o s Gadynės laidas! 

nušviestų žinių) psduoda i sakas pyne sodai ir girios, T a ^ d v a s i a _ i š k i l . 
Mykolas Roemeris (vėliau j o tyras, kristalinis oras vir- m i n g a i r k a r t u liūdna — ir 
buvęs Lietuvos universiteto Į pėjo paukščių muzikos ai- t o k i a p a t n u otaika — karin-
rektoriumi, neseniai miręs) duose... > g a i r k a r t u melancholiška— 
savo veikale "Litwa Study- Lietuva buvo laiminga: jai b u v o a p g a u busi visą mūsų 
um o odrodzeniu narodu | nieko netrūko, ji nieko sve- b r a n g i ą Lietuvą aną reikš-
litowskiego", išleista Lwowe,! timo nenorėjo. Ji mylėjo lais m į n g ą epochinę birželio 15 
1908 m. Jis pripažįsta žymią vę, savo puošnią gamtą ir d ! e n % 1 9 4 0 m e t a i s # 
krikščioniškosios demokrati- mokslo šviesą. 

tai nor, kad visi žmonės ne
turtėliai lygiai su piniguo
čiais galėtų rinkti savo at
stovus į seimą, kad visi tu
rėtų lygias teises. Mes, ku
rie prie šito Lietuvių krikš
čionių Demokratų susivieni
jimo prigulime, ypatingai rū
pinsimės, kad Lietuvos pras
tiems žmonėms būtų duota 
pilna liuosybė ant viso gero, 
T *\ - . . ° goti nuo samdančių neteisy-
kad jiems butų genaus gy- * f\ 25) 
venti.... Mes dirbsime, kad! "" ^ 
būtų geriaus .visiems žmo- Tai buvo graži programa, 
nėms kaimuose gyvenan-! tačiau lietuviams pagal ją 
tiems: ūkininkams turin-1 savo organizaciją kurti dar 
tiems ir neturintiems žemės, | greit nebuvo galima, nes 
samdantiems ir samdo- j Vilniaus vyskupo Roppo 
miems, dvarų kumiečiams ir I globoje buvo organizuojama 

bendras visų katalikų krik
ščioniškos demokratijos są-

— Valstijos pašalpa: a) 
bežemiams arba mažaže
miams ūkininkams, perkan
tiems žemės.... b) sodiečiams 
keliantis į viensėdės koloni
jas, c) ūkininkams, veisian-
tiems ant savo žemės giraitę 
t* 23). 

— Išleidimas įstatų, ku
riuos pildant sodžių ir dva
rų darbininkai būtų apsau-

kunigą: savo arkliais vežios 
ligonį pas gydytoją arba 
gydytoją į namus, savo lė
šomis apmokėdami jį ir ap-
tieką. 

— Kumečių žmonos ne jo
kių dienų nebeis. Kviečiamos 
į kok| darbą bus apmokamos 
atskirai...." 

Toliau — buvo nustatytas 
atlyginimo minimumas, o 
taipgi ginčų sprendimo tvar
ka: 

— Kylantiems kivirčams 

jos įtaką jau prieš 1907 me
tus. Tų idėjų neįėjai dau
giausiai telkėsi apie spaudą: 
dalis pažangių kunigų talki
no "Varpe", vėliau dauguma 
grupavosi apie ' 'Apžvalgą" 
(1890 

š imtai tūkstančių jaunimo Jaučiau širdy raminantį 
šiandien baigia mokslo me- s ^ ž i n ė ^ balsą: Lietuva atlai-
tus. Birželio 15 d. prasideda k v s pragarišką spaudimą! 

t a rp darbininkų ir darbo da-
vėjų nuraminti tampa tuojau Į — g a „ Įjįįrijfa m) 

kitokiems tarnams... 
— Visos Lietuvos reikalus 

gindami rūpinsimės eiti iš
vien su kitomis lietuvių par
tijomis. 
Patys seimininkai 
savame krašte 

Toliau, siekdami laisvės 
Lietuvai, krikščionys demo. 
kratai dar tais 1907 m. (ru
sų okupacijos laikotarpyje) 
savo programon įrašė sieki
mus: 

jūdis. Lietuviai kunigai ats
kilti negalėjo, o pasauliečių 
vadų — trūko. 
Žemės reformą skelbė 
ir Vaižgantas 

Tik karštais Tumas-Vaiž
gantas Vadaktuose suorga
nizavo "pirmąją mūsų apy
linkėje politišką kuopą": 
"Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungą'*. 

Aleliuja, Aleliuja, 
Aleliuja! 

Visiems mūšy Rėmėjams ir 
Bendradarbiams Nuoširdžiai 
linkime džiaugsmingų ir ma
lonių Šventų Velykų Šven
čių, reikšdami gilų dėkingu
me už parama. Velykų ry
tą, Marijonų koplyčioje bus 
atlaikytos Jūsų intencija šv. 
Mišios. 

MARIJONŲ KONGREGACIJA 

atostogos... 
Argi reikia jaunoms šir

dims iškilmingesnes nuotai-
1896' m.), 'Tėvynės | kos ? 

Gimnazijoje, kurieje dir
bau mokytoju, didelis sub-

Vėliau tų idėjų žymiu pro-! r u z d i m a s . s a l ė išpuošta vai-
nikais, atestatai ;au paruos-

r 
pogatoriumi buvo "Šv. Kazi
miero draugija", paskleidu- t i ,T p e d a g o g l , pasirašyti, 
sis dešimtis tūkstančiu kny- T a i g m e t ų g a n a s a m k a u s 
gų po Lietuvos miestelius ir d a r D Q v a i s i u s A l l r l a m a t e r 
kaimus. 

Tai ne 1914-1918 metų mūsų 
kovos už jos laisvę. Tada mes 
buvome bejėgiai —r neturėjo
me šviesuomenės, intelek
tualiniai ištekliai silpnyčiai. 
Kuriant savo valstybini apa
ratą trūko specialistų; rim
tos, atsakingos pareigos tek
davo asmenims be patyrimo 
ir tinkamo pasiruošimo. 

I 

Birželio 15 d. 1940 m. 
ruošia abiturientams iš'leis- šiuo atžvilgiu vaizdas buvo 

Kun. Krupavičius tuves... visai kitoks: turėjome savo 
Naujųjų laikų krikščionis- Kartu su savo mokytojais profesionalų, didelį kadrą 

kosios demokratijos šulu bu- — pedagogais jie šiandien politikų ir diplomatų, moks-
vo ir tebėra kun. Krupavi- visi rikiuotėj žygiuoja j baž- lo vyrų. Uetuvos mokykla 
oius, žemės reformos pravedė nycią — priešaky plevėsuo- buvo dmamiška: ' pedagogai 
jas Lietuvoje kurs dabar va- ja Gimnazijos vėliava ir paruošti savo darbui, aukle-
dovauja Vyr.'Lietuvai Išlais- Lietuvos Trispalvė... jimas pavyzdingas. Visuome-
vinti komitetui. Varpų garsai palydi iškil- nė gavo taktišką sąmonę, — 

Šio straipsnelio autorius minarą eiseną. O žmonių, kaip tokią valstybę galima pa
yra gavęs keletą laiškų nuo per didelę šventę! vergti tik kuriam laikui, 

Ir tikrai, argi reikia lie- °et... nesunaikinti. , 
tuvių tautai ką nors didės- II 
nio ir ilkilmingesmo? At- Po iškilmingo akto Gim-

Mes esame optimistai. I gavusi savo nepriklausomy- nazijos salėj einu į savo bu-
Manome, kad Dievas mūsų! 0 ^ Lietuva veržėsi į moks- tą. Atsuku sostinės radiją, 
tėvynės neapleis ir duos ga-ĮH — trumpu laiku neliko Girdžiu: Šopeno Gedulingąjj 
limybės į ją sugrįžti. Mano i ne* vieno beraščio! 
svarbiausias troškimas — | H nežymios pradžios išau 
savo jėgų likučius jai atiduo- S° galingas platus įvairios kas?... 
ti ir savo išvargintus kaulus, rūšies mokyklų tinklas — jų ; Atsiliepia duslus, gilaus 
jos žemelėj paguldyti." buvo tūkstančiai: ir visos jsielvarto prislėgtas, prane-

| perpildytos, pradėjus elemen- sėjo balsas: 
Dr. J. Prunskis i tarinėmis ir baigiant uni- j — Uetuvos sieną keliuose 

versitetais, institutais, semi- punktuose iš rytaj puses per-
nariiomis ir akademijomis, žengė Raudonoji Armija. 

Birželio 15 d. tūkstančiai Tūkstančiai tankų rieda Kau 
Lietuvos abiturientų, gavę \ no ir Vilniaus kryptimi. O-

to garbingojo vadovo ir ko 
votojo, kurių viename jis ra 
šo: 

Maršą! 
— Kas atsitiko? Ar mirė 

Kurio liežuvis nešvarus, 
to ir sąžine negali būti gry
na. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, baland. 5, 1947 

J = —— 
: ^ kupacija vyksta ramiai ir be kojo įvykių prasmes, nore- nemažo Lietuvių pabėgėlių I DRAUGE muite visas ve 

j jokių incidentų... \ darni įspėti atsitį ir išsiaiš-j skaičiaus. Jų įrengtos pasie- L ... . 
Ir ve ! muz ika , be t t o k i a ' k in imo, ka ip t ie negirdėt i , n y j e pata lpos , t r e m t i n i a m s 

liūdna, tokia skaudi, kaip' nesuprantami ramios tautos priimti buvo apytuštės arba 

Šventų Velykų Šventėse 
sveikinu savo parapijiečius, draugus 
ir pažįstamus ir linkiu, kad kartu su 
prisikėlusiu Kristumi kiekvienas prisi-
keltumėm kilnesniam gyvenimui. 

"Draugui" ir visam įo stabui linkiu 
sėkmingai skleisti Kristaus idėjas lie
tuvių tarpe. 

Prelatas M. L Krušas 
Šv. Jurgio Parapijos 
Klebonas 

per laidotuves. 
— Keno laidotuves? Kurio 

nors didvyrio? 
Ne! Aziatų Orda iš K.v 

Ofiso tel. MONioe 0570. 
Resid. tel. CANal 7819. 

K5= 

# 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
l ink iu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

= îl 
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MATAS ZIZAS 
KONTRAKTORIUS IR NAMŲ STATYTOJAS 

Namus Pataisau ir Remontuoju 

• 
7139 S. Mozart St. Phone: HEM. 5526 

gyvenime prajovai balg i»... į ir visai tuščios. Patikrinę 
^ ; dokumentus, ištardę, vienus 

I tuoj siųsdavo prie sunkių 
Vis deltc tauta nepasida- i darbų, neatsižvelgdami į 

*V įsiveržė į Lietuvos terito- ! ve desperatiškam susmuki- j profesiją, kiUis — į tam tik-
riją, į nepriklausomą, neu- j mui. Dairydamiesi aplink,: ru s punktus, lagerius, Ryt-
tralų kraštą f* aidėti vis* j lyg kokių stebuklų laukda-j prūsiuose, kur sąlygos gy-
gyvą, sveiką, ntekam nenusi- mi, vieni kitus ramino guos- j venimui buvo nežmoniškos. 
kaltusL> T tūtą! damies, kad tokia šiurpi pa- Vieniems sekėsi lengviau, 

Ne! ir dar kartą Ne! ! ! dėtis negales ilga: tr;kfci kitiems reikėjo patirti įvai-
— Jie gali mus apžioti, į koks nors išsiglebejimas iš j rių gąsdinimus, daug skur-

bandys praryti; bet ne jiems j kur nors ateis. Kiti galvojo, j QO ir vargo, 
sudoi cti, ne j=ems suvirškinti j kad bolševizmas nebėra toks p e m g s i n ; m ų p i r t ; D O 
šitas kąsais, - ats i lepė vie- baisus, koks J į yra buvęs ^ -dezinfekcijų" buvo 
nas iš abiturientų, atvykusių , pradžioj - žymiai susvel- l e i d ž i a m a p a s i r i n k t i a p s i g y . 
pasiklausyti veiausKj žinių nejes - na, o kas l ieč ia k;-; y ^ ^ £ £ r * J \ 
ir pasitarti dėl esamos pade-, numaną , tai del jo nėra ko ^ v i s i t r e m t a i , aiš-
ties. bukstanti J e l turtus at- £ ™ fe 

* ims, suvalstybins, tai dar . v . - . . , . 
4. -A i - * ,' v - agentų priežiūroje ir kontro-Tradicinis abiturientų pa-1 neturėtų reikšti, kad žmones * * r 

silinksminimas. turėjęs įvyk pasiliks neaprūpinti darbu ** 
ti birželio 15 d., buvo nu* ir pensijomis senatvėj arba Išskyrus tik mažą dalį, vi-
trauktas ne tik mūsų gimna- ligoj. Lietuva nebuvo tur- j si kiti tremtiniai susibūrė-
zijoje, bet ir visoj Lietuvoj, t u o % kapitalistų kraštas, me Berlyne — gal apie 800, 
Jaunimas išsiskirstė tyliai, Ko čia kas gali labai daug j o visur kitur Vokietijoje dar 
labai susikaupęs ir nusimi- nustoti?! Pagaliau, tie iš galėjo būti apie 200, taigi 
nęs bet be mažiausio noro Maskvos skelbti pažadai, kad išvfco apie vienas tūkstantis. 
pasiduoti pesimizmui, Ueutvos valstybe, ją okupa- j Rankų darbo, ūkininkų pa- R ^ T^.. MlDwaj 2880 

Kol Raudonųjų kolonos, vus, pasiliks ir toliau nepri- j bėgėlių tuomet buvo mūsų OFISO VALANDOS: 
tankų gurguolės pasiekė va- klausoma, kaip buvus — gal' tarpe labai nežymus procen- N u o 1 0 ik i u T a L r y t o , nuo 2iki4 
karines Lietuvos sritis ir bus padaryta viena kita re- j tas. Daugumas tai gerai ĮyL pogtot; tmJJ^SjMjnL^ 
mūsų vietovę praėjo 4 die- forma, pašalintas fašizmas— , 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
P H Y S I C I A N A N D S U R G E O N 

X - R A Y E X A M I N A T I O N S 
2200 West Cermak Road 

VALANDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-9; Trečiad. Ir 

Šešta d. nuo 1-4; Sekmad. — 
pagal sutarti. 

Dr. F. C Winskunas 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

VALANDOS: 
Nuo ? iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. Waiter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. C E R M A K R O A D 
(Virš Metropolitan State Bank) 

Tel. CANal 7328 
Tai.: — Kasdien l t iki 12; 1 Iki B; 7 
iki 9. Seš tad . 10 ry to l k l t vak . Sek
m a d i e n i l t lk l 1 1 . T r e č i a d . u ž d a r y t a . 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4729 So. Ashland A ve. 
(2-troa lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI 

Tik vieną pora aki y gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

87 METAI PATYRIMO 
prisiūkime akinių, kurk* prašalina 

Tisą akiu Jumpūmj. 

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

OPTOMETR1STAI 
1801 So. Ashland Aveuue 

Kampas lh-tos gat. 
Telefonas CANAlr 0523, Cfaicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8;30 p. m 

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 9: l t a. m, lkl 6:0« p. m 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

^ : 

<? 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

i 

JULIUS J. STORGUL 
PLUMBING — HEATEHG — SEWERAO£ 

GONTRACTOR 
Estimates Furnished on Reąuest 

2218 W. Cermak Rd. Chicago, 111. 
Phone Canal 4124 

DR. VATTUSH, OPT. 
LIETUVIS 

^ 

tai viskas. 

Žmonės, tiesa, labai neri-; Tokiomis ir panašiomis 
mavo, ir retas kiiris nakti- iliuzijomis save euode mūsų 
n?u miegojo. Sklido įvairūs tautiečiai pirmą kartą gin-
gandai: kad vokiečiai j Lie- kluotoms bolševkių pajė-
tuvą irgi turi groboniškų, goms įžygiavus į jų kraštą 
pretensijų; kad greit bus jų- T o d f e l nedavę kas bėgo is jo. 
karas su Sovietais; kad ka- Tačiau vokiečiai rike josi 
ro metu teigiamai išsispręs 
ir mūsų Tėvynės likimas. 
Niekas nežinojome Vakarų 
Demokratijų planų (jeigu jos 
jų turi, tai ir šiandien tebėra 
paslapty). Keistai mūsų 
žmonėms atrodė jų sudary
toji Sąjunga su Rytų Tira-
nija, kuri jiems atrodė esan
ti žymiai žiauresnė už Vo
kietijos nacistinį režimą. 
Kai kas manė, kad nacio-
nal-socialižmo vadui Hitle
riui buvo leista tyčiomis iš
kilti į milžinišką pajėgą ne 
be tikslo: pradėjus germa
nams veržtis į Rytus — 
Drang naeh Osten,—subyrės 
bolševikine imperija; šiose 
imtynėse abudu diktatorių 

Mano Vt meto praktikavimą* 
jlkan garantavimai* 

Palengvina akių {tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akiu karštį, ati 
taiso trumparegyste ir toliregys-
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
duose atsitikimuose egzaminavimas 
'aromaa su elektra parodančia ma-
'ausiaa klaidas. SpecialS atyda 

atkreipiama i mokyklos vaikus. 
KREIVOS A K Y S ATITAISOMOS 

V>oov£. 

STASYS LITWINAS SAKO: 

• n A p A Q Tai Geriausias Laikas Pirkti 
U A \ D r \ l \ — VISOKIOS KCSJLES NAMAMS 

urIKMICMS'. Ir E KAS PASIRINKIMAS: 
Stogams Reikmenys — Insuluoty Plyta išvaizdos Sidings 
— Lanųų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
VarniSio — Enamelio — Geležinio Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rušiee Insuliacljot* Bf&teriolo — Šturmo Langu — Kom
binacijom Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz-
džln tr Daug Kito Dalyku. 

\PROKAVTMAS JR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS UTWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO, 
*039 S. H A L S T E D S T . T E L . V I C T O B Y 1272 

VALANDOS: Nuo 8-toa vaL ryto iki 6>tos vai vak. 

^5: 
kieji režimai taip susilpnes, ' Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
i Ji ir„ i ,„«„ r ^ m ^ ^ + i n A ^ o ^ " 0 aviacijos skyrius iš priežas-kad Vakani Demokratijoms , ̂  8 p a l v ų n e r ege j i l n o _J ( c o l o r 
daug nereikės pribaigti vie- hlindness), kreipkitės prie mane* 
na ir kitą (prisilaikant dės- P̂*1**™ išgydyti. 
nia- kur du nešasi trečias ^"S*1* atsitikimų akys atitaiso nio. kur cm pešasi, trečias B M ^ ^ ^ KBilloa ^ ^ ^ 
pasinaudoja), o po to pašau-1 kaip pirma. 
lis galės grįžti j normali? 4 n 2 8 m ū t A - M M d A v e . 
g y v e n i m ą . . . ( Telefonas Y A R D S 1S7S 

w . i - i„ «-.iACTi.«1: l f iA„A I TALANDOS: nuo l t ryto Iki 8 T. 
Kaimuose ir miesteliuose | ^ t 8ekmad. pasai šutam, 

žmonės buvo įspūdžių pri
trenkti: vieni meldėsi ir dū
savo, kad jau, tur būt, ar
tinasi pasaulio pabaiga; kiti 
su dėmesiu skaitė, " studija
vo" "MikaMos karaJSeneV' 
pranašystes, laukė kaž ko
kių stebuklų ir ženklų, ieš-

Dr. Vincent E. Zope! 
DENTIST 

2421 West 63rd Street 
Valandos — Telephone — 
Pagal 'sutarti. GROvehill 7313 

DR. A. JENKINS 
PHTKICIAN 9t. SURGKON 
(LIETUVIS GTDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kaadlen nuo S-4 p.p. Ir 7:I» 9 rak 

Šeštadieniais nuo 1-4 popiet 
Trečlad. Ir 8eknr.ad ušdaryta 

Ofiso Tel. — PRO^poct SSSS 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prte 

RADIO SERVICE CO. 
6244 W. 25t h S t 

Olaars, m 
VISAS DARBAS OARAJrTUOTAS 

T»l#om Vlmj Iialrbr>aq 
vuoklua Modeliu* 

DYKAJ APKATNAVBIAS 
Paimam i i namų Ir prlstatom 

PARDUODAME: NAUJUS 
RADIOS 

Mes turlroe Radiju I ataka Ir 
lama nereikea laukti <UI Jflsu. 

Taipgi Paatrlnklmaa TSllanalų 
Mualko* Rekordų. 

Nualplrklte Ir Pasiuaklte su Sartm 

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118 

Atdara Vakarai* lkl • : • • vai. 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd Street 
HOURS: DaUy 6 to 8 P. M. 

Saturdaya 10 A. M. to 8 P. M. 

Tel. ORO. 1800 (Ofiso Ir namo,) 

Dr. VYalter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBOM 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 West 59th Street 

VALANDOS: 1 — 4 popiet, (:IS — 
• : • • vakarala. Trečiad. pacal sutarti. 

Ofis. TeL . . . . : VIB. 1886 

DR. AL RACKUS 
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 

4204 A r c h e r A v e n o e 
UGONIUS PRIIMA: 

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Bez. TeL REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—'6 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai vakare. TVeciadianio vakarais Ir taipr 
HakmadlimlaJs nagsJ sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso Tel.: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HK.Mlock 2324 

VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P.M. 
3147 S. Hateted St^ Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 

ret: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistines Name) 
o m o VAJLAHDOS 

Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. ir 
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutarti. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

sf 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
< i DEGTINES 

BRANDAS 
R I M O 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L I C U O R 
STORE 

3529 So, Holsted St 
Phone: YARDS 6054 

%AAttA> 
KAKTAI 

-iiietuvIškaM 
i k a « " 

Kodėl Pasilikti 
[SOYDTMOSL SU PEN1CILLIN 

Sergančiu? 
0NKSTŲ, PŪSLĖS, SOCIALES 

UGOS PASEKMINGAI 
Me* Jau p*ffelb«Jom« tOtutanfilanta 
kurte keotdjo dAl NBHVISKCTHO. OD
OS, KRAUJO. LIAUKŲ. IR paiVATI-
NTŲ LIOŲ Oydorae llaplntmo kanale 
•unesalavimua. nutekėjimus, pertankų 
vertima tuštinti pūsle, nuolatini kellma-
at nakčia U lovoa. 
FIZIN fi IR FLUOROSKOPISKA 
X - R A Y EGZAMLN A C I J A 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IB 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroulai) 

B « BKALMMu 
B S PIOVIMO. BB DBOINIMO. 

Didžiumoje atveji) palengvina nao t 
lkl • d ten y lalkotarpjja 

U/dymo kaitai prieinami klek T lenam 
i iai om.nkul. 

fATMXNKlNIIiA8 GAJRANTUOJAMA8 
KIBKVLK^AM KUR4 PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARĄ IB 

DR E. E. Culp 
DR. A. E. 
202 SOUTH STATEI STREET 

Kampas Adams—Sėstame Aukite 
VAJU: Kasdien nuo » ryto lkl S vakare 

8ektnadtf»nfalw uždaryta. 

"t 

• JEIGU NORITE PASKOLOS AMT NAMO 
» JEIGU NORITK PASIDfiTI TACPLNIMU1 
• JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKITĖS f 

y^BVIEIRSAIL 
Saviogs and LoąjLAssociation 

TeL CANal 8500 

11 

1739 So. Halsted St 
Mm indėlių ąnf""*"1 apdranstl per Fcderal Savlngi and Loaa 

l imiraiy CarporaUon. 
« 

Atdara V««««*»T nuo • ryto Iki • vakaro. Ketvirtadieniai* ana I 
i Idttad 

r/to iki S vakaro. Mtadianiaia nuo i ryto iki 1 po ptotv^ 

TeL CANal 6122 

DR. B1E2IS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

8211 W e s t 66th P lace 
Tel. REPubUc 7868 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

TeL YARds 3146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest 35th Street 
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2— i is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 

•*? 

VALAM DOS: 
Ofiso TeL: 

nuo 2— i ir 6—8 
PULLMAN 1193 

Res. 6958 So. Taiman Ave. 
Bes. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Roa4 

OFISO VALANDOS: 
Nao 2 iki i ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus. 

DR. 5TRIK0LLS 
PHYSICIAN A N D S U R G E O N 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. ir Seštad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office TeL YARds 4787 
Samų TeL PROspect 1930 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Bezidencijofl TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartj. 

Dr. A. Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VVest Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7390 
Resis. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
Nam« TeL; PLLLMAN 8277 Nuo 1 Iki 3 popiet; 6 iki 8 vakarą 

" ^ 
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šeštadienis bakrnd. 5, 19-17 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CrUCAGO, ILLINOIS 

žinomi vieni kitiems iš turė
tų pareigų Nepriklausomoj 
Lietuvoj asmenys: aukšto 
rango kariškiai, buvę minis-
teriai, bankininkai, pramo
ninkai, profesoriai, direkto
riai, visuomenes veikėjai, 
keletas desetkų kunigų -,.• 
žodžiu, inteligentai, profe
sionalai. Dar nėra atėjęs lai
kas minėti jų pavardžių. 

• 
Sunkus tremtinio gyveni

mas visur, bet čia jį lengvi
no ta aplinkybe, kad visi bu
vome vienos minties — sva
jojome greitai sulaukti ko 
nors naujo, karo ar ko nors 
kito, kas grąžintų Tėvynei 
laisvę, o mums patiems gali
mybę grįžti į savo numylė
tąjį brangųjį kraštą prie į-
prastojo darbo savųjų tarpe. 
Vieni su kitais dažnai susi

tikdavome, vieni kitų teirau-
davomes žinių ' i š anos pu
ses '', t. y. iš Lietuvos. Ir jų 
turėdavome apsčiai, nes at
vykdavo naujų tremtinių), 
kuriems laimingai pasisek
davo perbėgti mirties sieną, 
labai stipriai raudonųjų sau
gojamą. 

žymiausieji mūsų pasima
tymų, susitikimų ir pasita
rimų centrai Berlyne buvo 
šv. Lutgero bažnyčia bei 
Imperial Caffe prie Potsda-
merstrasse, miesto vidury; 
ir Chr!st-Koenigs Haus, Pe-
tersburger strasse 77. 

Religinio, tautinio, socia
linio gyvenimo pulsu ir aši
mi buvo tuomet kun. prof. 
S. Yla ir pulk. Šk'rpa. Jų 
darbuote buvo labai rizikin
ga ir vėliau nuo Gestapo a-
gentų labai skaudžiai už tai 

nukentėjo. Kun. Yla buvo! gregacijos seselių. Bet vė
musi klebonu; iš Kulto Mi- liau pastebėjome, kad į šią 
nisterijos turėjo leidimą ne kilnią ir mums brangią ins 

i 

Šv. Velykų Proga Nuoširdžiai 
Sveikinu Šv. Mykolo parapijiečius* 
visuomenės veikėjus, draugus ir pa 
žįstamus. Linkiu visiems sutartinai 
darbuotis, kaip parapijos darbuose, 
taip ir visuomeniniam veikime. 

Kun. P. A. Gasiūnas 
Sv. Mykolo Parapijos 
Klebonas 

tik vadovauti lietuviškom? 
pamaldoms, bet ir pamoks
lus lietuviškai sakyti. 

Nevisi Berlyno kunigai vo
kiečiai palankiai žiūrėdavo 
į lietuvius — nelengva buvo 
susirasti tinkamą bažnyčią, 
bet šv. Lutgero klebonas 
Rhode ir Berlyno vyskupas1 

(dabar kardinolas) gr. von 
Preysing parode lietuviams 
tremtiniams gerą širdį, — 
jie nepaisė, ką pasakys Ges
tapas, ar kokių nemalonumų 
gali iš jo patirti. 

Į šv. Lutgero bažnyčią 
rinkdavosi net indiferentai— 
čia, kaip Lietuvoj, skambė
jo "P-lkim ant keliu", 'Ma
rija, Marija" ir kitos gies
mės. Po pamaldų lietuvių mi
nia užtvindydavo gatvę, kad 
praeiviams net sunku bū
davo pro ja prasiveržti, — 
ilgokai stovinėdavo, pypkuo-

tituciją, kuri daugelį mū
siškių globojo veltui, ėmė 
lankytis įtartino tipo asme
nys: jų tikslas šnipinėti mū
sų pašnekesius, susirinki
mus, kurie vykdavo regulia
riai kiekvieną sekmadienį 
skaitykloj. Pensionato vado
vybė mus gerbė ir mylėjo: 
įvairiems Berlyno lietuvių 
susibūrimams ir paskaitoms 
duodavo patalpas be jokio 
atlyginimo; bet juto, kad 
tiek pati Kongregacija, tiek 

-vargšai pabėgėliai kurią 
nors dieną gali labai sun
kiai nukentėti... 

Jau ruošėmės švęsti pirmą
sias Velykas prie bendro sta
lo, prisilaikydami savo kraš
to papročių! ir tradicijų. Mo
terys ir mergaitės "žvejo
jo" kiaušinius (kurių sunku 
buvo gauti); tautiškomis 
spalvomis puošėme didžiąją 

davo, džiaugdamiesi vieni su pensionato salę, vyko repe-

• 

kitais susitikę, ištroškę pa
sidalinti mintinių, nuomonė
mis, žiniomis ir... gandais. 
Iš čia vieni traukdavo į "Im-
perialį", kiti kur nors priva
čiai susimesdavo. 

Taip slinko mėnesiai ir 
dienos. Jos buvo pilkos, me
lancholiškos, bet pilnos ir 
gyvcs svajonių, lūkesčių ne
išdildomos romantikos... 

Visi laukėme šv. Velykų, 
Golgotos kelio pabaigos, Pri
sikėlimo, naujo gyvenimo. 
Susirašinėdami vengėme at-

ticijos muzikos programai... 
IV 

Didžiosios savaitės trečia
dienį, bal. 9 d. 1941 m., daug 
kas ėjo išpažinties, kad Didį
j į Ketvirtadieni skaitlingai 
dalyvavus pamaldose. 

Vienuoliktą va landą — aš 
jau buvau atsigulęs — visoj 
sostinėj ėmė pragariškai 
kai:kti pavojaus sienos. 

— Menkas malonumas, — 
tariau sau. Prieš porą dienų 
vokiečiai smarkiai bombar-

ss 
t? '••** 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

STANLEY CLEANERS 
S. ŠIMULIS, sav. — CLEANING & DYETNG • 

2150 S. Hoyne Ave. Tel. CANal 5474 

viro žodžio, nes laiškai ga- j davo Londoną, tai Berlynas 
fejo visada būti cenzūruoja- j lauke revanšo, o anglai per 
mi, todėl mokėdavome taip radiją skelbė, kad netrukite 
išsireikšti, kad Gestapas ne- bus atsiteista tokiu smūgiu, 
galėtų mus įtarti neištiki
mybe jų "Didžiajam Rei
chui". Savo širdy buvome į-
sitikinę, kad jis subirę*, o 
nacionalsocializmas susi
lauks labai liūdno galo... 

• 
Christ - Koemgs Haus, 

kurio vokiečiai niekad neuž
mirš. 

Kilo didelis subruzdimas. 
Galvotrūkčiais visi bėgo į 
slėptuves. Skubiai apsiren
gęs ir aš nudūmiau! 

Bet oras slėptuvėj labai 
tvankus, draudžiama rūkyti, 

r? 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Visiems Draugams Amerikos Legijonieriams, 

Pažįstamiems Lietuviams ir Kostumeriams Linki 

4* 

77 Petersburgerstrasse, buvo ~ žodžiu, nėra ko veikti, 
vokiečių šv. Jono Kongrega- nusprendžiau grįžti į savo 
cijos išlaikomas pensionatas kambarį. 
— didelė 5 aukštų, kvadrato P r o l a n ^ i š trečiojo auk-
pavydale įstaiga, su kiemu š t o žvilgterėjau į miestą, 
vidury. Turėjo apačioj gra- B u v o matytis, kaap ant del-
žią koplyčią, prieglaudą be- no- šiurpulingas, bet kartu 
turčiams globoti, keletą di- I a b a i įdomus grandiozinis 
dėsnių mažesnių salių. Čia I vaizdas — didysis Vokieti-
gyvenome būrys tremtinių, I Jos metropolis buvo pasken-
kiek atrodė, gana saugiai irides šviesų jūroje; gakngo-
patogiai, aptarnaujami gai- j m i s spindulių srovėmis zai-
lestingųįų tos pačios Kon- de ir visą erdvę raiže tuks-

Į tančia! prožektorių; mačiau, 
kaip virš mano galvos grū-

ANTHONY KASPER TAVERN 

DIDELIS PASIRINKIMAS DEGTINES, 

VYNO IR ALAUS 

5059 S. Wells St. Tel. Livingston 9431 

J? 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEVVELRY 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

TELEVISION setai, po $275. 
ir aukščiau. 
Elektrikiniai dulkių valytuvai, 

elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai 
pečiai, rašomos mašinėles. 

Krautuve atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadieni, 
ketvirtadienį ir šeštadienį iki 
9 vai. vak. 

Budriko leidžiamos Radio valan-
landos kas sekmadienį, iš WCFL 
(1000 kil.) radio stoties, 9:30 va
landą vak., o ketvirtad. vak. iš 
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro. 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
3241 S. Halsted St. 

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237 

mesi šimtai naikintuvų. An

glų bombonešia iskverbesi 
sostines centro kryptimi. Iš 
gatvių kerčių, nuo namui sto
gų perkūnišku trenksmu be 
paliovęs dundėjo zenitines 
patrankos, sąaidydamos šo
vinių ir ugnies kamuolių lie
tų į priešo besinardančias 
ore eskadras, štai matau 
aiškiai., kaip po mano kojo
mis, snrogstant bomboms, 
dreba ir siūbuoja visa 4 mi
lijonų gyventoji! sostine. 
trata kambario langai, vir-
ni mūro opstatpi. lieosnoia 
ištisi kvartalai, dega Fridri
ko Didžiojo opera... 

Prisitraukiu spintą prie 
lango, kad apsisaugojus 
nuo krintančiųjų iš viršaus 
šovinių skeveldrų, — ir einu 
gulti! Jeigu Apveizdos bus 
lemta žūti, tai jokioj slėptu
vėj neišsigelbėsi — pagal
vojau. 
Galvą apsiklojau antklode, 

kad negirdėčiau šito apoka
lipsinio siaubo dundėjimų ir 
tratėjimų. 

Bandau užmigti. Praeina 
keletas ar keliolika minu
čių. Girdžiu aštrų, ploną, 
keistą zirzimą, išsiskiriantį 
iš chaotiškų garsų ir siūba
vimo vibracijų, tarytum, 
lyg kad uodas skrįstų, ir 
štai nori jis tau nutūpti 
ant nosies! 

__ Brrr—bum!! Dzinkt!!! 
— Kas gi čia dabar? — 

Žiūriu, su visa pataline gu
liu ant grindų! Norių atsi
kelti — nesiseka, esu tinko 
ir visokių skeveldrų prislėg-
xas... 

Išsikapstęs, kaip perekšlė 
višta, iš griuvėsių, bandau 
uždegti elektros lemputę. 
Nėra srovės. Atstumiu nuo 
lango spintą — ore šviesu 
kaip diena; tas pats vaizdas, 
tie patys liepsnų liežuviai; 
lange nei vieno stiklo! 

Bomba krito už keliolikos 
jardų nuo mūsų namo. šim
tai namų virto plytgalių ir 
dulkių krūva. Dviejų mylių) 
radiuse langai liko be stiklų, 
stogai nunešti, durys su
draskyt CF. 

Mūsų pensiono kapitalinės 
sienos, tiesa, kaž kaip ste
buklingai oro spaudimą at
laikė, bet viduje — išvirto, 
palikome be langų, be durų, 
be šilumos. 

Tačiau labai džiaugėmės, 
kad šios baisios dramos sū
kury nei vienas iš lietuvių 
nenukentėjo; išėjome dš jos 
gyvi ir sveiki; gretimoj kai-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

A. PETKUS. ^ 
JEWELER 

Užlaikau deimantų, laikrodžių ir 
kitokių brangmenų. 
Laikrodžių taisymas, tai mano 
specialybė. 

2502 W. 69th St. Chicago, Illinois 
^ ^ 

Jr 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams 

Kuriems Per 30 Metų Mes Bandėm Mandagiai 
Patarnauti 

i 

PATEHTS 
bv 

//tr/czytep 

UNIVERSAL SHOE STORE 
3335 So. Halsted St. Chicago, 111. 

A. ZALECKIS ir J. MARTINAUSKAS 
S a v i n i n k a i 

Telefonas - Yards 0525 
4* 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

V 

A. BUDRIS 
VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTŪVŽ 

939 West 33rd Street 
Phone YARds 6934 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

Y o o ' U N e e d M o n e y torth»Dow« 

Many tmbitiouj couplef are faving hcre to becomt 
fu ture home-owners, soon u theyVe accumulated the 
dowo payment needed. . Any convenient amoum opeos 
your insured savings accounr at this Associatioa. Th« 
d u r t wi l l sbow you how mncb yoo need m ' 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

4 - = 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

. YOUR NEAREST UNIVERSAL 
FOOD STORE 

JOS. IR MIKALINA JANUŠAUSKAI, Savininkai 
4601 So. Washtenaw Ave. Tel. LAFayette 6095 

m 

SAVE VVITH A P U R £ , OSE - SAVE ON A PLAN 

mARGUTU 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11(L, 1933. 

WHFC - M50 kilocycles ~~ 
SEKMADIENIAIS: n o o 1-mos 

Iki 2-ros valandos popiet — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80 

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

B f a B B ū 

B 

!39 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 
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Šv. Velykų Švenčių proga, 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU 

savo parapijiečius, draugus ir pažįs
tamus. Linkiu, kad švęsdami šias 
šventes ramioje nuotaikoje, prisimin
tume tuos brolius lietuvius, kurie ken
čia pavergtoje Lietuvoje. 

Kun. A . Linkus, 
Šv. Kryžiaus Parapijos Kleb. 

mynystej gi žuvo tūkstan-. Antrosios okupacijos pa- į prislėgta: Jie nebetiki kon-
čiai vokiečiu. ; vojui artėjant, bėgo jau ne- ferencijomis, gražiais, bet i v . \<? ^ 

Tai nuostoliai tik vienos be tūkstantis, bet šimtai 
vieninteles bombas sprogi 
mo-

tuščiais žodžiais; labai nu
sivylę Demokratijų vadų šū-tūkstančių, nes iš patyrimo 

buvo įsitikinę, kad verčiau I kiais, kurie yra tapę "balsu, 
angfa7atakavo S^valandas svetimame krašte žūti, negu šaukiančiu tyruose", be rea-

H03 atramos šviesesniam ry
tojui. 

Bet lietuvis — rašo man 
viena mano buvusi mokine 
iš stovyklos Vokietijoje — 
vis dėlto nėra linkęs pasi-

ir numetė šimtus sprogsta- j patekti į bolševikinio ko 
mu ju ir tukstanoiuts padega- munizmo baisią tiraniją. 
m uju bombų. * 

9 vai. ryte beldžiuos į sa- Septintosios Velykos.. 
vo kaimyno, generolo R., j Kiekvienais metais trem 
kambarį. Maniau, kad jo gy- tiniai j ų l a i a k d a v a V i s dar 
vo nebėra 

atsiliepė 

i? 

4> 

r? : ^ i 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linki Savo Kostumeriams ir Draugams 

ŽILINSKAS DRUG STORE 
Receptų išpildytojas 

SAL. RATKEVIČIŪTĖ, R. Ph. 

2325 So. Leavitt St. Chicago, 111 
Telefonai CANal 9350-9351 

r ^ 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams! 
KRIAUČIŲ ŠAPĄ 

PRANAS IR IEVA NAVAKAUSKAI, Sav., 
Cleaning, Pressing and Repairing 

Suits Made To Order 

2653 W. 43rd St. Tel. Lafayette 4116 

^ 

Linksmų Šv, Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

3S£ 
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JOS ESATE KVIEČIAMI ATSILANKYTI 1 

Chiletti's 
RESTAURANT 
& COCKTAIL LOUNGE 

2435 So. Western A ve. Chicago, 111. 
Teleubone H A Ymarket 9732 

COCKTAILS NUO 4:00 PP. IKI 
SPAGHETTI — RAVIOLI — STEAKS — CHOPS 
NAMINIS VALGIS TAIP KAIP JUMS PATINKA 

— Prašom! 
balsas. 

Įeinu į vidų; žiūrai, gene
rolas skutasi barzdą... 

— Reikia skuoeti — šian
dien Didysis Ketvirtadie
nis; einu į katedrą šv. Mi
šioms.... 

— Na, ir naktį turėjome, 
generole, — sakau jam. 

— Kas čia tokio? — juk 
karas. Šiaip jau labai gerai \ 
miegojau!... | 

Aš pagalvojau: laimingas 
žmogus, kuris turi tokius 
stiprius nervus. Aplinkui 
griūna namai, o jis sau ra
miai miega. 

Lietuviai ryžtingi ir iš
tvermingi. Kaip buvo nutar
ta, bai. 13 d. 1941 m. šv. Ve
lykas šventėme pagal snda-
rytąjf planą, t. y. visi Ber
lyno tremtiniai kartu, susi-Į 
rinkę į didžiąją pensiono sa- į 
lę, kurioj nebuvo nei" vieno. 
sveiko lango, nei sveikų du-; 
rų> pirmiau šiek tiek ją ap-| 
valę nuo krūvos skeveldrų | 
ir kitokio balasto... 

V. 
( hrist - Koenigs Haus'o 

remontas vyko skubiai ir 
greitai, su vokišku entu
ziazmu ir preciziškumu. 

Mieste gauti kambarį ne
buvo lengva — visi kentėjo
me šaltį ir kitus nepatogu
mus kol vyko remonto dar
bai, apsirėdę paltais, o kas 
turėjo, ir šiltesniais rūbais. 

Po keliiį savaičių, kai lan
gai buvo sudėti ir padaryti 

u\ nauji pertvarkymai, vieną 
r-p gražų rytmetį žiūrime — į 

\ kiemą įvažiavo daugybe au
tomobilių! Tai buvo vokiečių 

| slaptosios policijos — Gesta
po — agentai, civiliai apsirė
dę. Jie apsupo mus, padare 
griežtą kratą ir tardymą. 
Kai kuriuos areštavo, ki
tiems tremtiniams įsake iš
sikraustyti iš Christ-Koe-
nigs Haus'o į 24 valandas 
laiko. Pensiono savininkams, 
šv. Jono kongregacijos vie
nuoliams, liepta tuoj ištuš- j ^ 
tinti patalpas ir išsikelti kur 
tinkami, — tokiu būdu buvo 
likviduota dar viena katali
kiškoji institucija Reiche... 

VI 
šįmet, 1947 m., lietuviai 

tremtiniai švenčia septintą
sias Velykas svetimuose 
kraštuose, išsiblaškę, toli j 

!nuo savo brangios. Tėvynes., i 
! Skirtumas nuo pirmųjų,, 
Berlyne 1941 m. švęstųjų 

i Velykų yra tas, kad dabar 
j tokio likimo brolių ir sesių 
yra ne vienas tūkstantis j 
bet 1% ar 80 tūkstančiu. Ki- j [L 
ta tiek Raudonieji apsupo j ~ 
Rytprūsiuose, Pomeranijoj, i ^ 

\ Silezijoj, Tiuringijoje. Jie 
j nuo pasaulio izoliuoti arba 

ĵų daugumas visai sunai
kinti. Šitie faktai įsakmiai 
likusią j ai žmonijos daliai 
primena, kas yra bolševiz
mas. 

Pirmosios okupacijos me- H 
tu apleido Tėvynę tik koks 
vienas tūkstantis. Taigi, mi
kroskopiškas skaičius. Nes 
lietuviai dar vis tkiejosi, 
kad kaip nors gal pavyks 
prisiderinti prie naujų, gal 
ir laibai skurdžių, aplinky-

/JJjbiiį. ^ 
• / - -mm'' — —• - *&Ę0tĘ$ **-*^SB 

tikėdavosi sulaukti kokio 
nors pragiedrėjimo širdžiai, 
džiaugsmo išvargintam, nu
kamuotam, pailsusiam kū
nui, norinčiam grįžti į savo 
Žemę, iš kurios jis yra ki
lęs. 

duoti absoliučiai nevilčiai; 
nustojęs pasitikėti šio pa
saulio galiūnais, jis tiki 
tvirtai j aukštesnę galybę 
— Dievą. 

Todėl jis nebijo, kad ir 
žeme drebėtų ir kalnai virs-

Šįmet jų nuotaika labai tų į jūrų gilumas. 

~*h Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams! 

FLO'S MIDWESI STORE 
GROSERNE IR BUČERNE 

FLORIAN — THADEUS, EDWARD JAGIELO, Sav. 

IŠVEŽIOJIMAI DYKAI 

5022 West 16th St. Cicero, Illinois 
Telefonas OLYMPIC 6176 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu savo parapijonams, draugams 
ir pažįstamiems. Tegu Prisikelusis 
Kristus suteikia ištvermės, kaip gyve
nantiems Amerikoje taip ir kenčian
tiems pavergtoje Lietuvoje. 

Kun. P. Katauskas 
Šv. Kazimiero Parapijos 
Klebonas 

Chicago Heights, UI. 

ffi 

J 

j> 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Mūsų 

Kostumeriams 
Ir Draugams 

W. J. 
Stankūnas 

PHOTOGRAPHER 
IR SŪNUS KSAVERAS 

3315 So. Halsted S t 
Chicago, 111. 

Tel. YARDS 1546 

Residence Phone 

CEDarcrest 6404 

SVEIKINAME VISUS KOSTUMERIUS, DRAUGUS 
IR PAŽĮSTAMUS SU 

ŠVENTOMIS VELYKOMIS 
NUO VALDYBOS IR DIREKTORIŲ 

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSN. 

TURTAS VIRŠINA $1,500,000.00 

1500 S. 49th Court Cicero, Illinois 

Phone OLYMPIC 412 

Josfeph F. Gribauskas, Raštininkas 

PASKOLAS ANT NAMŲ DUODAME ANT ŽEMŲ 
NUOŠIMČIŲ, ILGŲ įMETŲ IR BE KOMISINO 

# 

^ 

Su Financiniais Reikalais Kviečiame Kreiptis į 

ST. ANTHONY SAVINGS 

=J 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

SEREIKŲ ŠEIMA 
BUČERNK IR GROSERNE 

4549 So. Paulina St. Tel. Yards 6497 

Res.: 1601 S. 49th Court Res. Phone Olympic 311 
Office Phone Olympic 311 

Grant Works Coal & Oil Co. 
ADAM BERNADIŠIUS, Prop. 

WE SELL FUEL OIL 

16th St. and 49th Court, Cicero, 111. 
^ # 

4> 
^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

MR. ir MRS. PAUL PUTRIM 
BUČERNĖ IR GROSERNE 

1436 South-49th Court 
Phones OLYMPIC 5429—752 

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street 

• * 

0IDELI8 PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome i namus: 

Geriausiu rūšių alu 

buteliais, dėžėmis Ir 

statinėmis. 

• • * 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

V 
Telefonas PROspect 5951 

J 

J j Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 
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<? '===^ Gali sau ūžti ir kilti ju 
vandenys ir kalnai drebėti 

i n uo jų galybes. 
Kyla tautos ir svyra ka

ralystes ; Dievas leidžia 
balsą, ir dreba žeme. 

Galybių Dievas su mumis. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu visiems savo parapijiečiams, 
draugams ir pažįstmiems. Per šias 
šventes prisiminkime savo maldose, 
kad Dievo Apvaizda saugotų mūsų 
brolius, draugus, ir pažįstamus pa
vergtoje Lietuvoje. 

Kun. A. Martinkus 
Dievo Apvaizdos 
Parapijos Klebonas 

Jau minėjau, kad pirmą 
kartą bolševikams okupavus 
Lietuvą, mūsiškių tremtiniu 
centru buvo Berlynas. Rei-

Pr. Bagdanav?ehis Į pagalvojo, ar gerai padare, žygio, nuo tuščios garbes... 
A <į A D f*\ f C pabėgdamas iš universiteto I Dabar jam rodos, kad senu-

* * ^ ** "^ ^^ ^ ir įstodamas j dramos stu- j te motina, sulinkusi prie 
Visame mieste atgimim-, šluoja purvą į krūvas ir d i J * - T a iP* J i s tikėjosi gar-i švenčiausios Motinos statu-

as, šviesesni paltai, pilkos1 kraują į vežimus. b e s* I r J l s atsiminė, kai bro-llos ten miestely tyliai nuo-
skrybėlės ir pavasarinė nuo-1 Jaunuolis susimąsto. Ko- U s atsiskirdamas prašė mo- į lankiai kalba poterius, o jo-
taika veiduose. Spinduliai dėl nedžiugina šiandien jo t i r K 3 s a š a n * v a r d u &rJžti ir į šios akyse žiba karčios nu
krinta pro pajuodusias me- skaistus pavasaris? Dėl ko .atsisakyti nuo neapgalvoto jautimo ašaros, 
džių šakas, o nuo nutirpu-1 tokį pasibiaurėjimą jaučia 
sio sniego sausutėliai suo-1 jis šiandien ana naktines ry 
lėliai viliote vilioja atsisės- klykiančia fokstrotų muzi-
U. * Į^Į ka, ir tomis moterimis, ku-

^ 

T. T . , . . . rios alpo iš meilės ant jo 
kia pažymėti, kad jis kuriam, Jis jaunas. Jo skrybėle _^ f i l į 
laikui pasiliko centru taip' pilka, jo kelnės naujai su- r u i n e s — l'f W 
pat ir antrą kartą mūsų prosuotos. Jo nuilsęs žvilg- Ir jį kcks nors darbinin-
Tevynę Raudoniesiems užė- j snis nukrinta pro tvorą į kas užkraus į sąšlavų veži
mus tik dabar jame buvo j kiemą, kuriame darbininkas mą ir išveš iš šio gyvenimo, 
ne keli šimtai ar tūkstantis iš tuščio miesto. Staiga jam 
tik keletas o net gal ir k*- niams, atsidūrusiems Vaka- švystelia mintis, ir jis nusi-
lioHka tūkstančiu. j r u o s e ' š t a i k a : ' ^ ž t a n u o darbininko. 

Sv. Lutgero bažnyčia | — "Kai kas klausia, ar Jis bijo tos minties. Jis 
ir šiuo, t.y., antruoju lai-1 yra dar lietuviškų pamaldų jaučia kaip kažkas verčia jj 
kotarpiu ištikimai tarnavo'toje bažnyčioje (šv. Ltttįge- mąstyti apie tai, kaip jį nu-
lietuviams. Tik vietoj kun. iro), kur ankščiau kas sek-' štooe nuo žemės, ir vis dėlto 
S Ylos, kuris kalėjo kon-'madienį susirinkdavo t ūks- i*s turės pasakyti, ką gera 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu ' 

savo parapijiečiams, prieteliams ir vi
siems "Draugo" skaitytojams. Ken
čiantiems lietuviams pavergtoje Lie
tuvoje, linkiu ištvermės sulaukti ge
resnių laikų. 

4r\centracijos stovykloj Stut 
^ hofe, dabar -klebono parei-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Visiems Pacijcntams, Draugams ir Pažįstamiems 

DR. AL. M. RAČKUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4204 Archer Ave. Virginia 1886 
CHICAGO, ILLINOIS 

^ : 

tauriai lietuvių. Atsakau: nuveikęs... 
Nebėra lietuviu, nebėra lie- Gen- S e r a - J u k n i e k u į = 

Kun. M. Švarlis 
Šv. Petro ir Povilo 
Parapijos Klebonas 

šio kun. Dr. Puišys, to- ! tovišku pamaldų, nebėra | £ e r a J i s n i e k a m ne™ padą- J gas ej 
kių pat nuopelnu ir dorybių 
asmenybe, kaip ir jo pirma-
takas. 

kun. Dr. Puišio — jis p a s - j r ę s " '* 
kutinis apleido degantį mie-1 T i e s a ' vieną vakarą jis 
stą ir bėgdama* iš jo, žuvo «i6elpe vargftę purviną mer-
, . j ". . . . .. gaitę. Bet buvo tada gir-

„ . *.- •„ „ 0 i s 0 didvyrio mirtim; pagaliau f & 

Kuris iš tremtinių galės / ' f » tas... 
_ , v v., v. u _ j i nebėra nei tos bažnyčios... T . , „ 
kada nors užmiršti sią, kad / i r J1S dažnai girtas, įs-

, . , . , . , „„„• nei lietuviško paminklinio v. , .- .,.. , . 
ir nedidelę, bet brangią | r čiulpęs visą tėvų viltj, o ki-
šventovę? arba jos kleboną, Kryžiaus... liko tik... griii- t i u ž ^ k e nčia. . . 
mūsų gerą bičiulį vokietį l vesiu ir... dulkiu krūva. šiandien jis pirmą kartą 
Rhodę? Čia, 1941 m. vasarą, \j . - - . . . — = 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

H. KANTĄ 
PRESCRIPTION DRUGGIST 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Peoples Hardware and Pain! Co. 
GREGORAVICIAI, Savininkai 

1901 West 47th Street Chicago 
Lafayette 4139 

4* 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

'V 

Wr 
t 

J O N A S I N N 
JONAS ANDKlšlUNAS. Sav 

Užlaikom Aukštos Rūšies 

ALŲ - VYNO — GĖRIMŲ 

700 W. 31st St. Tel.: VICtory 6152 
L ^ 

# 

Linksmų Šventų Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

MOZART TAVERN 
U. S. A. PILSEN BEER ON TAP 

IMPORTED AND DOMESTIC LIQUOR 
4356 S- Mozart St. Tel. Laf. 7555 
ALBEKT YAKIMALSKAS PETER RYMKIEWICZ 

^ : 

r ^ 

buvo jtaisytas didelis lietu
viškas, Ka?!ne iš lietuviško 
ąžuolo mūsų menininkų pa
dirbdintas, Kryžius, meti
nėms lietuvių tremtinių gy
venimo Berlyne sukaktu-

{į* vems paminėti — su lietu-
^ višku jrašu. Argi galėsime 

kada nors užmiršti apašta
liškos dvasios Berlyno vys-j \ 
kapą gr. von Preysingą # 
(kardinolą šiomis dienomis 
lankantį Ameriką), kuris 
sunkiose mūsų gyvenimo va

landose buvo mums parodęs 
tėviško meilumo ir ypatingo 
palankumo? Argi ne jis mu
ms tą Kryžių pašventino? 

,Argi mes užmiršime jo ra 
| minančius, paguodžiančius 
žodžius, pasakytus per pa-

! šventinimo iškilmes? Jis 
mūsų mažyčiam vaikelių 

[būreliui teikė Pirmąją Ko
muniją ir Sutvirtinimo Sa-

^ kramentą, sake pamokslus 
ir kalbas, dalyvavo mūsų 
kukliose vaišėse... 

Tai buvo, rodos, visai ne
seniai . Bet kas paskui [vy
ko? 

Viktoras Girlanda, "Mūsų 
Kelio" korespondentas, 1946 
V. 9. praneša iš Berlyno be-

/v ; siinteresuojantiems tremti
es 

^ 

S? 

88 
2258 VV. 24th St. Chicago, Illinois 

T£l. Canal 9777 
^ 

4> 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams 

: ^ 

^ 

Ir Pažįstamiems 

J Linksr 
Linkiu \ 

mų Šv. V e l y k ų Švenč ių 
isiems Lietuviams, Kostumicriams ir Draugams 

GEORGE BORCHERTAS 
Savininkas 

T BORCHERT and COMPANY \ 
BUILDING CONTRACTORS 

ATSAKOMINGAS STATYBOS IK REMONTĄVIMO DARBAS 

10546 South Artesian Avenue 
CHICAGO 43, ILL. 

Telefonas—CEDERCREST 1739 

JONAS MASILIŪNAS 
SAVININKAS 

JOHNNY'S FOOD MARKET 
1543 So. 50th Ave. Cicero, 111. 

Telefonas OLYMPIC 7906 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Paulina Russian — Turkish Baths 
ELEKTROS TRITMENTAI 

Ultra Violet Sunshine and Infra Red Light Radiations 
Swedish Massage 

CH. LAURINAVIČIUS ir SŪNUS sav. 
1657 West 45th St. Tel. Virginia 9493 

^ 'l 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Mūsij kostuniieriams ir Draugams 

Mr. ir Mrs. Wm. J. Kareiviai 
Savininkai 

BILL K'S LIQUORS 

% : 

4644 S. Paulina St. Tel. Yards 5350 
CHICAGO 9, ILL. 

y> 

Jr : ^ 

Linksmu Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Telser Jewelry Company 
JEWELERS & OPTICIANS 

Casb arba Lengvais Išmokėjimais 

2205 W. Cermak Rd. Tel. Canal 5496 
arti Leavitt St. 

^ 

j? # 

=0>\ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

VVALTER'S TAVERN 
GEEAS ALUS — VYNAS — DEGTINĖ 
4535 SOUTH ROCKWELL STREET 

» 
Telefonas VIRginia 0903 

\ — P 

VLADAS IR MARGELĖ KOWALAUSKAI, 
SAVININKAI 

Salė Renduojasi Visokiems Parengimams 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

m 
MIKŠIS HARDV/ARE 

PAINTS, GLASS — PLUMBING 

AND HOUSEHOLD GOODS 

GRINDIMS TRINĖJUS RENDUOJAME 

3990 Archer Ave. Tel. Lafavette 4756 

^ i 

— •M* 
^ 

^ j? 

^ 
dttl 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
—Linkiu— 

visiems savo parapijiečiams, veikė
jams, draugijoms ir pažįstamiems. 
Sveikinu taip pat "Draugo" štabą ir 
visus katalikiškos spaudos platintojus 
linkėdamas jiems kogeriausio pasi
sekimo. 

Kun. J. Šaulinskas 

k 
Visų Šventų Parapijos 
Klebonas 

Ss 
JS 

Jonasl 
Bagdžiunas 

Borden 
ADVOKATAS 

ir jo žmona 

Elena 
2201 W. CERMAK RD. 

Sveikina Savo Gimines, 
Draugus ir Pažįstamus 

Linksmų Šv. Velykų 

Linkėdami Visiems 
Kupinai Laimių ir 

Pasisekimų— 
^ : 

& 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS 

K. BEINARAUSKAS 
^ : 

JŠ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

ALFRED J. FANTOZZI 
REAL ESTATE 

AUTO LOANS and INSURANCE 
2414 So Oakley Ave. 

NOTARY PUBLIC Phones CANal 5084 
5085 

^,j — Pranai, tur būt šiąnakt 
mažai miegojai, kad tavo a-
kyse tiek daug pilkumo? — 
Pabudino jį iš sunkaus at
siminimo jaunute operos so
liste. 

— A, dovanok. Del miego, 
tai niekis, bet man truputį 
akis skauda, — pamelavo jis 
ir jaute, kad ji juo netiki. 

— Na, palydėk mane. Juk 
dabar darbo neturi. Vaidi
nimas bus tik po Velykų — 
gali dykinėti. 

— Su didžiausiu malonu
mu, — nudžiugo jis, ir ma
nydamas, kad tuo būdu grei
čiau galės nusikratyti įky
riomis mintimis, paklausė: 

— Kur mes trauksime? 
— Ai§ turiu šiandien gie

doti katedroj. Tai tu paly
dėsi, gerai? 

Jis jaute, kad jokiu būdu 
negalėtų jai atsisakyti. Ši 
jaunute žvaigždė jį elektri
zavo. Ir juodu netrukus at
sidūrė ties katedra. 

Velykų did. penktadienį 
pamaldos. Baigiasi "lamen
tacijos". Taip tylu. Ir kiek 

I metų, kaip jis nebuvo bažy-
čioje! Jis pajuto tą šventą 
bažnytinį švelnumą ir su
drebėjo. 

. — Aš lipsiu giedoti, o tu, 
manau, galėsi palaukti čia 
katedroje, — sušnibždėjo ji 
ir nuėjo prie laiptų. 

Jis susimąstė. Kodėl jis 
šiandien čia bažnyčioj? Juk 
jis tikrai niekšas, o Dievas 
tokiu žmonių nesigaili... Jis 
suardė savo šeimos ramybę, 
brido per didelį purviną ais
trų liūną, ir dabar toks 
šlyštus atėio teršti bažny
čios grindų!... 

Jam rodėsi, kad viena, 
kas jam liko, tai bėgti i* 
būti iššluotam iš šio pasau-
lio... ' * T ( 

Bet... ji8 nedrįso. Jis pasi
rėmė į šaltą sieną, ir jo nu
vargęs žvilgsnis pasiekė al
torių. Pamaldos tęsėsi.' Iš 
pradžios tyliai, tyliai... kaip 
tolimas rudenio vėjo ošim
as, kaip pavasario gamtos 
pabudinimo garsas, prasidė
jo prie vargonų galingasis 
Palestrinio "Miserere". 

Jo nugara nubėgo kelios 
srovės, plaukuose pradėjo 
rastis elektros, jis susijau
dino. 

Jis atsiminė savo mieste
lio bažnyčią ir anas Vely
kas, kai jis buvo dar vaikas. 

Jo tėvas giedojo "Misere
re". Jis, prįe vargonų atsi
stojęs, negalėjo akių atd-
traukt nu okažin kokia švie
sa spindinčiu tėvų virpančių 
lūpų. 

žino jo nuodėmes, ir visi 
juo biaurisi, nors seniai 

juo džiaugiasi ir jam tiek 
daug ploja... 

Jis nė nepasijuto, kai at
sidūrė gatvėje... 

Ir visą vakarą klajojo 
mieste... 

Jam rodėsi, kad jis turi 
grįžtp. pas tėvą, motjinjĉ  
brolius ir jų prašyti jam 
atleisti... 

Bet ne... Jis niekada te 
nepadarys... Jis jauėt, kad 
tai padarė ta muzika, irjk 
keikė tą seną katedrą ii 
tos Didžiosios Savaitės pa 
maldas. 

— Kaip nemandagu iš ta- ^ 
vo pusės nepalaukti manęs 
vakar katedroje, — kitą die
ną vėl pabudino jį iš išsi
blaškymo ta pati solistė. 

— Dovanok, aš negalėjau 
pakęsti tos muzikos, to baž
nyčios šventumo... Aš išsi
gandau tos senos katedros, 
— pasakė jis, ir greit su
sigriebė perdaug pasakęs... 
Susigėdo... 

Ji žiūrėjo į j$ išsidraiku-
sius plaukus, į žibančias 
mėlynas akis, į veido lini
jas ir negalėjo suprasti, 
kaip galima bijoti bažnyčios. 

— Tai ko bijai ten kate
droje? — naiviai paklausė ji 

# 

• % > 

4> 

^J/Š*J7 ^7 ^// ^/? 
STANDARD FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
VALDYBA IR DIREKTORIAI 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS SAVO 
KOSTUMERIUS IR DRAUGUS IR LINKI 

VISIEMS SULAUKTI 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
DIREKTORIAI: 

JUSTIN MACKIEVVICH 
MICHAEL JASNAUSKAS 

ADAM BARTUS 
JUSTIN MACKIEVVICH, Jr. 

HELEN KUCHINSKAS 

LEON GINIOTIS 
DIONIZAS JANKEVVICZ 

ZENON POCIUS 
BRUNO SHUKIS 

JUSTIN MACKI^WICH Direktorių Pirmininkas 

Telefonas: VIRGINIA 1141 
4192 Archer Ave. Chicago 32, 111. 

tf 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu 

DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS 

^ i 

l 

DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

MILDA BUICK SALES 
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK'O AGENTŪRA 

907 W. 35th St. Chicago, Illinois 
Telefonas LAFayette 2022 

Rezidencijos Tel. CEDarcrest 6161 J 
# 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Barbora Pankauskas, sav. 
Ir Antanas ir Sofija Lorancai 

; ^ 

^ 

GR t t. v 
2021 Canalport Ave. TeK Canal 6574 

4* 

t? 
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Jam rodės ,kad šita di-
džiuUe katedra UŽĮ^HIS1 { 

/^'ant jo... ir visi žmones jau 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams ir Draugams 

PETER P. MANKUS 
PUIKUS DRABUŽIŲ 

SIUVIMAS 

Taipgi 
VALIMAS IR PROSIJIMAS 

^ 

2230 W. 22nd St., Chicago, 111. 
Telephone Canal 3144 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 

N E L A U K I T E 
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu! 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namas, baldas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsn kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jonu nemalonumu. 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters" 

O'MALLEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adams St. Room 1043 

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI din Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PHOENK INDEMNITY COMPANY 

^ 

= ^ 

^ 

Jbv. Q;zlulzų, U\iiitau± ^Priukiumo <£venti± jizoga 

M Linki ivsLkinamz VL±U± dtaugui Lx hazįitamui ix Unliimz 

viiiemi, kad aalitumim dziaugtU ii J-iztuvoi 

ttiiiiklLimu Laiįvam i% nzbrikLauiomam gųvznimui. 

^l/i±am J^taugo" Itabui Linkims dxą±iai ±touiti 

crf-fns.iiko^, J-i£,tuvo± ix Saznųcioi ±axgųLroJ£,, 

ginant dxą±Lai, kaiti ix ilgi lioL, viįu± 

obtuo±iu± vliuom£,n2± xsikaLu±. >tlll 

J\\x. & J\įx±. dįntfiony Q. J?udi± 
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Linksnių Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems 

JAN A. STANEK 
• • 

21 WARD#0 COMITTEEMAN'AS 
Regular Republican Party 

Organization 

•• 

SPAUDOS VAJUS 
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite 

Amerikos Lietuviu labiausiai skaitomą menesinj. religini, pat
riotini >r gausiai paveiksluotą laikrašti 

"ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ" 
LEIDŽIA 

Lietuvos Pranciškonai 
MOUNT ST. FRANCIS GREENE, M A I N E 

"Varpelyje" 
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime. 

"Varpelio" 
Kaina metams — $2.00. 

Visi "Varpelio" Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą, 
Sieninį Kalendorių. 

P L A T I N T O J A I , Surinkę tris naujas "Varpelio" prenumeratas, 
ketvirtą prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardės bus 
skelbiamos "Varpelyje." 

K I E K V I E N O J E A M E R I K O S L I E T U V I O ŠEIMOJE 
T E S K A M B A L I E T U V I Š K A S 

"VARPELIS" 
Kreipkitės adresu: 

FRANCISCAN F A T H E R S 
Mount St. Francis Greene, Maine I -JĮ **m 

Skaitykite ir Platinkite Dienr. "Draugą"! 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu visiems Nekalto Prasidėjimo 
parapijos nariams, draugijų vadams 
ir uoliems rėmėjams. "Draugui" ir vi-
sam jo štabui linkiu pasisekimo jųjų 
darbuotėje, kad "Draugas" būtų nuo
latinis lankytojas kiekvienoje seimo-
• 

je . 
Kun. A. Briska 

Nekalto Prasidėjimo 
Parapijos Klebonas 

ir laukė išplėtusi akutes j Ji džiaugėsi jo važiavimu i dinęa įlipo į jo autobusą, 
jo atsakymo. | ir visą laiką buvo linksma, Į manydamas tik aplankyti 

— Geriau mes nekalbė- i o jis ir čia vagone neatrado gimtinį seną miestelį. Visą 
kime apie tai, manęs vis-) geros nuotaikos. Kaip tam-
tiek nesuprasi... — ir jis j šios audros debesys, slėgė jį 
nutilo... Jis pavydėjo šitai j sunkios mintys. 
jaunutei solistei... Juk ji Kaip viskas pasikeitė! 
dar nematė viso gyvenimo 
purvo. Ji pamilusi meną, 
garsų dievingumą. nepra-

Kai jis, dar būdamas moki
niu, važiuodavo šituo pačiu 
keliu, išsiilgęs tėvų skaity-

rado sielos harmonijos, sie- J davo minutes, kada sustos 
| kė Aukščiausiojo grožio. Ii I traukinys jo stoty ir teks 
jam pasidarė gaila savęs... 

# 

<F 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kosiameriams ir Draugams 

ILLINGTON PHOTO ART STUDIO 
ADOMAS ZALATORIS IR SUNŪS ROMANAS, Sav. 

2006 W. Cermak Rd. Chicago, 111. 

TEL. CHESAPEAK 2232 

— Klausyk, paklausyk 
vieno mano patarimo. Bėk 
greičiau iš operos, kad ne-
keiktumei savo likimo... 

Ji nustebo. Argi šis žmo
gus ėmė keistis?... Juk jis 
taip džiaugėsi, kai ji buvo 
priimta iš konservatorijos į 
operą, o šiandien — jis linki 
jai laimingo bėgimo. Ne, čia 
tur būt ne menas kaltas, bet 
kokia suirutė menininko sie
loje. 

jam sėsti į autobusą ir va
žiuoti j gimtinį miesčiuką. 
Dabar jį baugina, šitie stul
pai, slenka vis arčiau ir ar
čiau namų, ir tie stoties ži-
burai, kurie vis artėjo ir ar
tėjo ir artėjo... 

Čia jis pajuto, padaręs 
klaidą, lydėdamas solistę. 
Ta mintis grįžti namo jį 
taip sunkiai slėgė, ir jo sie
loje visa maišėsi. 

Stotyje žmonių daug. 
— Linksmų švenčių, aš 

Ji labai atidžiai peržvelgei važiuoju pas mamą, o, tam-
jį. Jo veide žibėjo keista ug- i sta?-^ir greit nutilo artis-
nis, o akyse buvo pilka ir i te... Suprato negerai paklau-
tuscia. 

— Geriau pavalgyk ime 
pietų. Manau nesipriešinsi su 
manim praleisti kokią valan
dėlę, — kalbėjo ji, vesdama 
jį į restoraną. 

Valgant ji kalbėjo, o jis 
maža jos žodžių tegirdėjo. 
Jo mintys nuolat skrajojo y— klausė vienas paskui ki-

# 

f : ^ , 

kitur, o kartais jį nukrėsda
vo šiurpas, ir jo veido rau
menys imdavo nerviškai vir
pėti. 

— Po pusės valandos iš
eina mano tėviškės linkui 
traukinys. Man laikas į sto
tį, ir man būtų labai malo
nu, jei mane palydėtum, — 
kalbėjo ji, paduodama jam 

susi... 
Jis virpėjo. Jo veidu nu

slinko tamsus šešėlis. Jis 
pavydėjo tiems žmonėms 
namų ir motinų, o pats tuš
čiomis akimis ieškojo, bet 
ko—pats nežinoj o. 

— Kur, ponai, važiuojat? 

kelią jį krėtė dirugys. Kar
tais jo lūpos ištardavo be
prasmiškus žodžius, ir jis nė 
nepajuto, kai pro langus 
švystelėjo pirmieji miestelio 
žiburiai. Paėmė viešbuty 
kambarį ir užsakė vakarie
nę. 

Po vakarienės jis matė bū
rius žmonių, kurie traukė į 
bažnyčią. 

Čia jis atsiminė, kaip ir 
jis Didįjį Šeštadienį senu 

giminės papratimu eidavo su 
vyresniaisiais į bažnyčią, ir 
sykiu su kaimiečiais spraus
davosi prie klausyklos. 

Vėliau, vakare, jis su tė
vu giedodavo Velykų kom-
pletorijų bažnyčioje... 

O dabar... Jis vienas blaš
komas gyvenimo... Jis pabė
go nuo tėvų, trokšdamas 
garbės, ir jd atėjo, bet ne ta, 
kuri patenkina žmogų... Be 
tQ, jo gyvenimo draugiai to 
ki supuvę... 

Kaip teisingai jam sake 
tėvas: elkis teisingai, ir gar
bė pati ateis.v. . 

Jis susijaudinęs žiūrėjo į 
blankstančius bažnyčios boK 
štus, ir visa aplinka buvo 
jam sunki. Jis suprato, ne-
gerai padarė, bet apie grįži
mą ir galvoti bijojo... ±ėjo į 
bažnyčią. • 

Prie Kristaus karsto daug 
šviesos. Ir žmonių pulkai vis 
maišėsi ir grūdosi į priekį, 
ten prie to kryžiaus, pagul 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Antanas ir Uršule Grisiai 
BUČERNE IR GROSERNS 

1827 S. Union Ave. Cbicago, Illinois 
Tel. Can. 5213 

ta įkyrūs vežėjai ir autobu
sų konduktoriai. 

— Aš į... V., o ponas į 
N... 

Jis sudrebėjo, — ji žino 
jo gimtinį miestą. 

— Na, sudiev, laimingai, į dyto žemėje. Jie visi su-
pasakė ji lipdama į auto. i klaupę ant kelių pamažu 

Jis laukė I slinko į priekį, ir jų lūpos 
Jam iškilo daug minčių, tyliai kalbėjo poterius, 

mažutį čemodaną. Jis nesi- daug sumanymų... Pulti po j į s atsistojo prie mūrinio 
priešino. Po pietų jis trupu- traukiniu, nusišauti, grįžti ir pilioriaus ir nežinojo, kas 
tį nusiramino. Prieš pirkda- daug kitų. Jam. reįkia. pradėti, 
mas bilietą, jis sugalvojo jai — Na, pbnad, jau važiuo- f* J>fie *J& pamažu prislinko 
siurpryzą: nupirko du b i l i e - jam! 
tu į tą pačią stotį. Visai suvargęs ir susijau- Tai 

J? 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

JAMES TAVERN 
IG. IR ONA PAURAZAI, Sav. 

2942 W. Pershing Rd. Chicago, 111. 
Tek Lafayette 4888 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

M e s t Jemelry and Music 
Antanas P. ir Bronislova 

Liakai ir Šeima Sav. 
2049 W. 35th St. Tel. Lafayette 0332 

CHICAGO, ILLINOIS 
^ 

senele. 
Jį nukrėtė šiurpas, 

buvo'jo motina. 
Jos plaukose žibėjo daug 

sidabrinių siūlelių, bet vei
das buvo pasilikęs v i s toks 
pat malonus ir besišypsąs. 

Ji atsiklaupė prieš Šven
čiausios Motinos altorių ir 
išsiėmusi rąžančių tyliai 
nuolankiai ėme melstis. 

Po valandėles jos pečiai 

# 

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą 
I Š D I R B Ė J A I 

Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime 
į g y j o n «*° p i r k e j ę p i l n ą 
patenkinimą* 

II Mflsą Mrbtovfe ~~ 
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 

vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ. 
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 

Pas Mus Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
12 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėju Išgarsina Mus. -— 
Prie Progos Paklauskite Jų. 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PABLOB SCITE IftOHiMUAl — 

4140 Archer Ave. Chicago 32, I1L 

^ 

Telefonas — EAFayette 3516 % 
Savininką* — JOB KAZTJS—KA23EAITIS 

! SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

KenčianUeJi nuo senų, atdaru 
ir skaudžių iatadų, ttno kaip juo
ku yra ramiai pasidėti. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
sen'4. atdarų ir 
skaudžių žaisdų. 

Pavyzdingas lietuvis kata
likas "Draugą" ne tik skai
to, bet ir platina. 

B. A. L A C H A W I C Z 
Laidotuvių Direktorius 

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
TeL PUL. 1270 arba GAN. 2515 
Re*. teL — COMmodore 5765 

!JDJJ 
^ \ > V į ' \ N -

Ų .. U 0 D Ė S 1 O VALANDOJ 
šaukite 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

& 

Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prafeJinsgacios y-
patybfis suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbSs išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žan
dą*. Vartokite JĮ irsi skaudlems 
nudegimams, šąsu Ir sutrūkimų 
prašalinimui, Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. AtvSdina va
dinamą Atnlete's Foot degimą ir 
niežijlmą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
futrūklmo tarp pirštų.; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalima la lauko pu-

Î ĘOTJLO OINTMENT parslduo-
ia po $1.25 ir po $3.5t. 

Siuskite jūsų lioney Orderi tier 
sto« J — 

LEGULO, DEPT.—D. 
4847 \V. 14th Street 

CICERO 50, ILLINOIS 

4845 So. vVesteru A*e» ^ ^ 
PROspect 0 0 9 9 ^ P ^ 
TKBM kum gyvens fcitote 

3319 lituonico Ar%. 
YARds 1138-1139 

konlyfia arČUu ftsa asmo 

• ^ . 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininke — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokai nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, ROT Bosai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 633 5 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
i jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna-Mfj 
vimas yra teikiamas | 
dieną ir naktį. Rei
kale, saukite mus. 

m\ Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
KUM lando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 WEST 46th ST. Phone: YARds 0781 

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2014 W. 23id PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANai 251$ 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 LITUANICA AVE. 
6845 S. WESTEBN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN A V E . P h o n e : PULlman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Phone: YARds 4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 357t 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 

* 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu visiems savo Parapijonams, 
Draugams, Prieteliams, dienraščiui 
Draugui/' jo visam štabui ir visiems 
Draugo" skaitytojams. "Draugas" ke

liauja iš namo į narna platindamas 
Dievo karalystę. Todėl tesiranda 
"Draugas" kiekvienoje šeimoje. 

Kun. Ign. Albavičius 
Šv. Antano Parapijos 
Klebonas, Cicero, 111. 

^s, ėmė judėti, ir jis pamatė, I Argi jis nepajėgs nuga-
kaip iš jas akių pabiro, kaip lėti baimės ir sugrįžti namo 
tie brangiausi perlai, moti- Įprašyti savo tėvų atleidimo. 

Jis vėl prisiartino prie 
namų ir girdėjo, kaip ten vi
duj buvo garsiai kalbama ir 
vėliau visa nutilo. 

Įėjo į prieškambarį. 
Pro atdaras duris jis ma

tė galione palaidūno, vėja
vaikio sūnaus paveikslą, ku
riame Kristus glaudžia su-
olyšusį valkatą, Jis tyliai 
kaip vagis įslinko į namus. 

— Onute, nueik pažiūrėti, 
man rodosi, kad kažkas at
ėjo, — jis išgirdo motinos 
balsą. 

— Ko, tamsta? «— pa
klausė jį jo sesuo, žiūrėda
ma tiesiai jam į akis. 

w 

<r 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

SILVESTRAS IR STANISLOVA 
MIELINIAI 

GROSERNfc IR BUCERNB 

k 3404 So. Union Ave. Yards 6507 

r^ 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Jonas ir Frances Afraškevičiai 
GROSERNE IR BUČERNE 

3302 So. Union Ave. Yards 6510 

nos ašaros. 
Jis jautė, ko ji verkia... 

Jis paėjo kelis žingsnius 
prie jos ir norėjo jai visa 
pasakyti... 

Bet, ar bus jai* lengviau? 
— staiga jam kilo mintis. 
Juk jis visvien nevažiuos na
mo, o motinai bus dar dau
g ia i skausmo. Susilaikė. 

Ji klūpojo visai prieš jį, 
ir jis jau buvo iš' tieses ran
ką padėti jai ant peties. 

Jis sudrebėjo, nedrįso. Jis 
turės nusilenkti jiems, pra
šyti atleidimo, atšaukti se
nas savo mintis... Ir jis pa
mažu, lyg didelių kalčių sle
giamas nusidėjėlis negavęs 
išrišimo, išėjo iš bažnyčios. 

Visą naktį jis drebėjo. Vi
durnaktį pabudo. Pro langą 
ant purvinų viešbučio kam
barėlio grindų krito mėnesio 

-. ! šviesa, o už lango tyliai ty
liai judėjo senas beržas. 

Jis atsikėlė. Tolumoj stūk
sojo miestelio bažnyčid, o 
šalia jos juodavo jo tėvo na
mų kaminas. 

Toliau į darželį iš jo pro 
langą krito šviesa į mažutį 
sodelį. Jis matė, kaip susi
rinkę namo jo broliai ir se
sutės laimingai džiaugėsi, ir 
negali greit nurimti ir eiti 
^ulti. 

Jis pradėjo vėl galvoti a-
pie motiną. Vėl atsiminė a-
pie jos veide seniai nusišyp- i 
sojusios gilios rudeninės uo- , 
gos, o plaukuose daug sida
bro susirinko nuo nemiego
tų mėnesienų dėl jo... Jam 
atėjo į galvą mintis, kad 
motina vis dėlto jam dova-

— Aš norėčiau... ir sudre-1 fi 
bėjo jo balsas. 0 sesuo iš-1 
girdusi jo balso garsą ir ati-1 
džiau pažvelgusi į netikėto \ 
svečio veidą staigiai susu- j 
ko: if'Jggl 

— Pranas!... 
Vos tik įėjo tėvas su ki

tais šeimos nariais, jis puo
lėsi prie jo ir tyliai pasakė: 

— Tėve, atleisk... 
— Sūnau... — pratarė pra-

virkdamas tėvas. 

' ^ 

Tėvas nusivedė jj j vidų... 
Čia Pranas priglaudė galvą 
prie sunkiai dūsuojančios 
motinos krūtinės. Ir iš jos 
gilių akių biro džiaugsmo 
ašaros. 

O už lango buvo tikras 
Velykų rytas. 

h 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
PACIJENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

SVEIKINAM IR LINKIM -

DR. and MRS. P. 
ATKOČIŪNAS 
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LINKSMŲ SV. VELYKŲ 
ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams Ir Draugams 

JOE VILIMAS 
C0NTRACT0R & BUILDER 

Home Repairs — Real Estate 

m 
6753 So. Rockwell St. Chicago, 111. 

Tel. HEMlock 2323 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams! 

JOHN VILKAS ir VISA ŠEIMA 
GROSERNE IR BUČERNĖ 

3248 So. Green St. Tel. Yards 7484 

CHICAGO, ILL. 

^ : 

PLANINGAS TAUF 
MOKA GERUS DIVIDENDUSI 
Masu Bendrov* gelbsti tūkstančiams taupytoj 
iudaryti atsargas—įsigyti nuosavos namt 
naują automobUl—dėl apsaugos nuo n«_ 
tomų nelaimių. Kiekvieno taupinlai apdrav 
Iki 13,000 per Federai Savingi and Loan 
raace Corp* PRABĖK TAUPYTI DABAR.„. 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND 

fcOAN ASSOCIATION 0F CHICAGO. 
IMI WI8T CERMAK RD. CHICAGO S, OJL 

JOHN J. S U I A N A U S K A * Pr u. and U** 

^s,i notų, jis jaute, kad tėvas ir
gi atleistų jam jo nuodėmes, 
ir dabar ši mintis rodėsi jam 
esanti vienintelis išėjimas. 
Bet ką pasakys jo draugai? 
Juk jie visi sveikina jo ga
bumus, jo artisto talentą. 
O gal juoksis visi jo broliai, 
sesers, kai jis turės pulti tė
vams i kojas... ne—jis ne
drįs... 

Jis užmigo... 
Ir mėnuo vis žiūrėjo pro 

jo langą, ir senas beržas vis 
svyravo. 

Jj pabudino Velykų var
pai, šaukią maldininkus į 
pamaldas. Ir jis apsitaisė 
Kai jis atsidūrė pas bažny
čią, pro didžiąsias bažnyčios 
duris išsigrūdo procesija. 
Būrių būriai visokių žmonių 
linksmai giedojo apie sielos 
nubudimą, o jis drebėdamas 
iš susijaudinimo isprūdo į 

<4r ištuštėjusią bažnyčią. 
Taip tylu. Prie Kristaus 

karsto gęsta žvakės, o už 
mūrinių sienų' girdėti links
mas Aleliuja. * 

Jo sieloje prasidėjo atgi
mimas. 

Jis parpuolė ant kelių ir 
pirmą kartą, po daugelio me
tų pertraukos, pradėjo karš
tai melstis. Jis negirdėjo, 
kai susirinko žmonės ir kai 
prasidėjo matutinum. 

Kai jis išgirdo pirmus 
psalmės žodžius, giedamus 
savo tėvo, negalėjo išsilai
kyti neverkęs... 

Žmonės į j] sužiuro, ir jis 
jautėsi priverstas iš bažny-
eios išeiti. 

Kai visi žmonės išėjo iš 
bažnyčios, jis matė, kaip na
mo ėjo su broliu senas jo 
tėvas, pro kleboniją sugrį
žo kitas brolis—kunigas, o 
iš šventoriaus pasirodė mo
tina, lydima chikferjį 'JKJjg 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

JUOZAS Sr. ir JONAS Jr. 
ŽURKAUSKAI 

AUKŠTOS RŪŠIES BUČERNfi IR GROSERNfi 
1957 W. 23rd S t Tel. CAN. 4476 Chicago, Illinois 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

JOKANTŲ ŠEIMA 
KONTRAKTORIAI 

4138 Archer Ave. Biz. Tel. Lai. 3052 
Res. Tel. Lafayette 4589 

CHICAGO, ILLINOIS 

f 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

%, 

FRANK MICKAS 
FINE CUSTOM TAILORING 
SUITS MADE TO ORDER 

Ir "Draugo" Stotis 

4146 Archer Ave. Chicago, 111. 
Phone Lafayette 9066 

s? 

J? 
Skaitykite ir Platinkite Dienr. "Draugą"! 

Jr : ^ 

LINKIME LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
VISIEMS L IETUVIAMS! 

ELAUKITE!-
Rytoj gali but pervelu! 

Jei norite užtikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobHhis, a r šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, 
arba brokerio, kad jis parūpintu jums polisą, per MŪSŲ kompaniją. Nelaimei ištikus, neturėsite jokių 

nemalonumų. 

«• MES ESAME PIRMAKLASIU NARIAI CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS" 

O'MALLEY&McKAY.Inc 
222 West Adams Street Kambarys 1043 

Telefonas CENTRAL 5208 

GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ KOMPANIJŲ: 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY 

PIRKIT U. S. KARO BONUS IR ŠTAMPAS 
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