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VeJyku! 
T R U M P A I 

Rašo J. Pilipauskas 

Prieš keliolika šimtų metų! 
Aptemo dangus, sudrebėjo 

žemes viduriai ir nulinko ar 
timųjų galvos, o jų sielos na 
įsiveržė gūdus skausmas, didi 
neviltis ir nusiminimas di
džiausias. 

Mirė. 

Mirė jų Mokytojas, papras
tutis, vargingiausias, savo 
tautos didžiųjų žmonių pas
merktas nukryžiavimui. 

Tarp dviejų latrų. 
Neišlaikė ne Petro tvirtoji 

širdis ir gilus tikėjimas savo 
Mokytoju. J i s tris kartus Jo 
išsigynė. Sudrebėjo uola, ant 
kurios Kristus) žadėjo pasta
tyti bažnyčią, kurms ne pra- ' 
garo vartai nopergalės. 

< KRIKŠČIONIŲ MINIOS 
ŠVENTOJE ŽEMĖJE 

JERFZALrt , kovo 22. - -
Išganytojo Kančia čia šian
dien minėta dalyvaujant tūk
stančiams vietos ir maldinin
kų krikščionių. 

Anksti rytą įvairių tauty
bių krikščionys suplūdo į Pon 
tijaus Pilato rūmų aikštę, iš 
kur prasidėjo procesija Via 
Dolorosa gatve į Kalvarijos 
kalną. 

Procesijos dalyvių tarpe 
buvo žymus skaičius britų ir 
australų karių. 

Kančios minėjimo ir pa
maldų niekas nesudrumstė, 
kadangi tarp arabų ir žydų 
savitarpio kova kone visiškai 
išnvkusi. 

Išaušo skaistus pavasario 
rytas. Nuliūdusios moterys 
eina aplankyti Mokytojo ka
pą. 

Kapas tuščias. Jo čia nėra. 
J i s prisikėlė! 

Tr patvino džiaugsmu arti
mųjų ir mokinių širdys. 

Kristus prisikėlė, kaip buvo 
žadėjęs! 

Tas džiaugsmas, tas Dievo 
Sūnaus triumfas nežemiškas 
kas diena augo ir plėtės. Per 
Kristaus prisikėlimą išaugo 
Kristaus Bažnyčia, kuri per
ėjusį daug mėginimų, daug 
priespaudą, per šimtmečius 
augo ir tvirtėjo. 

POPIEŽIUS DALYVAVO 
PAMALDOSE 

* 

VATIKANAS, kovo 22. — 
Šiandien Didįjį Penktadienį 
Siksto koplyčioje (6v. Petro 
bazilikoje) įvyko pamaldos. 
Po Mišių šventasis Tėvas 
Pijus XII nužengė prie išsta
tyto pagarbai kryžiaus, tris 
kartus priklaupė ir pabučiavo 
krucifiksą. 

r^ 

Aleliuja! Nuoširdžiai sveikiname 
Šv. Velyky proga "Draugo" bend
radarbius, rėmėjus, prietelius, pla
tintojus ir skaitytojus. Garbingai pri
sikėlęs pasaulio Išganytojas tepripil-
do jūsy troškimus dangiškomis ir 
laikinomis gerybėmis! 

Redakcija ir Administracija. 

^ 

SUOMIŲ KOVA SU 
ŠALČIU IR VARGU 

"Subatai praėjus, Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salome nu ipirko kvepalų eiti Jė
zų patepti. Labai anksti pirmą savaitės dieną joi atėjo pas kapą, saulei jau utžekėjus. Jos kalbėjosi 
tarp savęs: Kas mums atris akmenį nuo kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė akmenį atri:tą; ô  buvo 
jis labai didelis. Įėjusios į kapą, J03 pamatė jaunikaitį, sėdintį dešinėje pusėje, apvilktą baltu drabužiu, ir 
nusigando. Jis joms tarė: Nenusigąskite; jus jieškote Jėzaus Nazarėno, kurs buvo prikaltas ant kry
žiaus; jis ateikėlė, jo nėra čia; štai vieta kur jį buvo padėję. Bet eikite, pasakykite jo mokiniams 
ir Petrui, kad jis eina pirma jūsų į Galilieją; tenai jį matysite, kaip jis yra jums sakęs". Mork. 16,1--8. 

Daugeliui šiandie Kristaus 
nukryžiavimas ir prisikėlimas 
vra tik istorinis faktas: kuris 
įvyko. Ne. Žmonija parduoda 
Kristų kasdieną, kaip parda
vė Judas ir kasdieną Jį pri
kalą prie kryžiaus savo ne
žmoniškumu, gobšumu, mate-
rijalizmu ir apgaule. 

AMERIKIETIS KORES
PONDENTAS NUTEISTAS 
TOKTO, kovo 22. — Inter

national News Service kores
pondentas James R. Young 
vietos teisme pripažintas kal
tu už japonų karo pajėgų Ki
nijoje įžeidimą ir purvinimą 
pramanytomis žiniomis ir nu
teistas 6 mėnesius kalėti. Ta
čiau bausmė suspenduota. 

Matyt, korespondentas bus 
deportuotas. 

SEKR. HULL ĮSPĖJO 
PASIUNTINĮ KANADAI 
WASWN(jTON, kovo 22. — 

Valstybes senatorius Gordell 
Hull nupeikė pasiuntinį Ka
nadai Jamesa H. R. 

REYNAUDO KABINETAS 
KAIP TIK LAIKOSI 

saugoti, o pralaimėti — visko 

Švenčiame Kristaus prisi-
kėlimo šventes — Velvkas. 

Džiaugsmo šventę, kai, rodos, 
visa gamta atgimsta, kai, 
tar tum, gali jaust i žemę pul
suojant gyvybe, kai kiekvie
nas gyvybes pasireiškimas 
taip ir šaukia: gyventi! 

BRITAI NUSKANDINO 
VOKIEČIŲ LAIVĄ 

LONDONAS, kovo 22. — 
Pranešta, britų povandininis 
laivas netoli Danijos pakran
čių nuskandino vokiečių pre
kybinį laivą Hedderheim, 4,-
947 tonu. 

Viešpatie, juk ir mūsų sie-
losna kartais įkrinta mažytis 
lašas tų šaltų ir kietų, kaip 
plienas, ir sunkių, kaip švi
nas, minčių, kurios palengva 
išsiplečia į jūras. Sudreba ta
da kažko nežinomo išsigaudus 
širdis ir paklystam mes nusi
minimo ir desperacijos labi
rintuos. Tos desperacijos ve
dami kartais paskęstam pašau 
lio menkystose ir pamirštame 
žmonėmis būti. 

NACIAI SKANDINA 
NEUTRALIUS LAIVUS 

LONDONAS, kovo 22. — 
Anglijos pakraščiuose vokie
čių povandeniniai laivai šian
dien nuskandino du danų pre 
kybinius laivus — Chrfetians, 
,°>,270 tonų, ir Cbarkov, 1,026 
tonu. 

mieste, Kanadoj. Sekretorius 
pažymėjo, kad ateityje kas 
panašaus neįvyktų. Amerikos 
diplomatiniai tarnautojai turi 
laikytis valstybės departamen gas. 
to taisyklių. 

Del Cromwellio kalbės kon
grese iškelti reikalavimai tą 
pasiuntinį būtinai atšaukti iš 
užimamos vietos. Sako, to
kiam diplomatui nepakanka 
papeikimo. Jis turi būt pa
leistas iš tarnybos. 

Tačiau sekretorius Hull pa
naudojo tik n upe iki mą,. 

Croimvell savo kalboje sa
kė, kad jis esąs 'santarvės 
valstybių pusėje ir nusistatęs 
prieš Vokietiją. 

Kalbama, kad pasiuntinys 
Cronnvell nusprendęs pasitrau 
kti iš užimamos vietos. 

PARYŽTITS, kovo 22 
Premjero Reynatido ministrų netekti 

Crom-j kabinetas šiandien vakarą nu- Parlamentas trumpai svars 
te jo pareiškimą. Balsuojant 
pasitikėjimo klausimu premje-

mo tik vieną daugumos balsą. 
Ministrai pripažino, kad karo 

\vell dėl jo antivokiškos kai- sprendė pasilikti savo vieloje, 
bos anądien sakytos Toronto nepaisant, parlamente laimėji-

ras laimėjo tik vieną daugu
mos baisa. Tas reiškė nepasi 

laiku ir vienas daugumos bal-i tikėjimą. 
sas pasitikėjimui yra reikšmin Po šio įvykio premjeras su-

PARYŽIUS, kovo 22. — Tš 
pat pradžios naujam ministrų 
kabinetui ėmė nesisekti. 

HELSTNKTS, kovo 22. — 
Tūkstančiai suomių sodiečių 
ir miestelėnų dar ir šiandien 
apleidžia savo tėviškes iš pri
pažintų sov. Rusijai sričių. 
Miesteliai, kaimai ir sodybos 
apleidžiamos suomių kariuo
menės priežiūroje. 

Daugumas nelaimingųjų ne 
gavo progos reikalingiausių 
gyvenimui daiktų pasiimti. 
Pasiėmė tik tai, ką galėjo pa

kelti neštis. Didžiausias var
gas pasirodė su galvijų nukė
limu. Per šalčius ir sniegus 
daug varomų galvijų nusi\a-
muoja ir turi būt nu*-.ujami, 
kad užbaigti jiems ^entėjimus. 

Žmonės dėl šalčio gyvena 
neapsakomus kentėjimus. Na
kvynėms jie sugrūdžiami į 
įvairius viešuosius pastatus ir 
į daržines. Jų maitinimui vei
kia karinės lauko virtuvės. 

BUVĘS KARO MINISTRAS 
NUSIMETA VARŽYMUS 

LONDONAS, kovo 21. — 
Buvęs Anglijos karo minis
tras Hore-Belisha išėjo iš va
dovavimo nacionalistų libera
lų partijai, kad turėti laisvę 
kritikuoti dabartine ministro 

Naujas premjeras Reynaud 
parlamente pranešė, kad jo 
vyriausybe vykdvs karą iki 
pat paskutinųjų. 

Jis sakė, kad galingas prie
šas su visu savo genijalumu 
susimetė prieš santarvę. Jam 
pagalbon pakilo viliugingieji 
bolševikai. 

Prancūzija visa energija tu 
ri kariauti, sakė premjeras. 
Karą laimėti, reiškia viską ap 

kvietė ministrus į specialų po pirmininko Chamberlaino vy-
sėdj svarstyti: ar pasilikti, riausybę dėl jos neapdairumo 
ar atsistatydinti. |i.r neveiklumo šiame kare. Bū 

damas partijos pirmininku jis 
DIDELIS LAIVAS 
ĮSKENDO KRANTINĖJE 

Tačiau, šiandien Prisikėli
mo švente. Turim ir mes pri
sikelti. Apvalykim savo sie-

ŽUVO MOTINA 
SU VAIKAIS 

PRYOR, Okla., kovo 22. - -
Sudegė dviejų kambarių me
dinis anmelis. Žuvo motina su 
3 vaikais. 

las: visa kas negera ir netei
singa sukraukim į didį laužą 
ir padėkim. 

Teatgimsta mumyse tikra
sis žmogus. Teužviešpatauja 
pasaulyj Kristus, o ne Bara-
bas. 

BRITAI NEPATENKINTI 
SOVIETŲ IMPORTU 

LONDONAS, kovo 22. — tos karo medžiagos pirkimus 
Britų vyriausybė blokuoja
mos Vokietijos savo blokado
je randa spragą, kurios kol 
kas neįstengia uždaryti. b?t 
•bus pasirūpinta tai atlikti. 
Nes pro tą spragą plaukia vi 
šokia karo medžiaga Vokieti
jai, kas neturėtų būti. 

Karo laiko ekonomikos mi
nistras Ronald Cross parla
mente aiškino, kad britu vy-
riausybė jau seniai nepapras
tai domisi ir stebi sov. Rusi
jos stambiuosius vario ir ki-

J. A. Valstybėse. Tai visa Ru 
sijon siunčiama per Vladivos 
toką — Tykiuoju vandenynu. 
Yra žinoma, kad sovietams 
toks stambus karo medžiagos 
importas vargiai reikalingas. 
Tad daugumas to importo 
per Rusiją tenka Vokietijai 
Vadinasi, bolševikai patar
nauja naciams. 

Anot Cros?s, britų vyriausy 
be planuoja uždaryti tą spra-
ern 

BALTIMORE, Md., kovo 
22. — Oarlaivis Panamanian 
(pasaulinio karo laiku buvęs 
Mongolia ir vartotas Ameri
kos kariuomenės transportui), 
27,000 tonų, įtalpos, vietos 
uosto krantinėje pašlijo į šo
ną ir įskendo atsiremdamas į 
krantinės dugną. Užlietos vi-
so's mašinos ir visa apačia. 
Žymi laivo dalis yra paviršu-
je. 

Nelaimė aiškinama. Tas į-
vyko baigiant jin krauti pre
kes, skirtas Anglijai. 

Laivas priklauso Vokietijos 
tremtiniui žydui Arnoldui 
Bernsteinui. 

turėjo varžyti savo mintis, ne 
galėjo visko viešai pareikšti. 

Tomis dienomis Hore-Beli
sha parlamente puolė Cham-
berlainos vyriausybę dėl jos 
neapdairaus nusistatymo Suo
mijos klausimu. 

Nacionalistų liberalų parti-
i i . • oo „Į ,*, , les kitu tarnautojų, 

ja parlamente turi 33 atsto- ' ,J * 

IŠVARDINTI "PURVO 
FONDO" RINKĖJAI 
SPRTNGFIELD, 111., kovo 

22. — Sangamon apskrities 
apygardos teisme prasidėjo 
išklausinėjimai tikslu patirti, 
kaip stambūs "purvo fondai" 
demokratų partijos kampani
jai buvo surenkami iš valsty
bės tarnautojų ir darbininkų 
ir kaip tie fondai išleisti. 

Nustatytas faktas, kad 
"purvo fondas" buvo sudaro 
mas iš 2 nuošimčiu tarnauto-
jų ir darbininkų algų. Šiam 
tikslui suorganizuotas vadina 
mas "Horneris 2 nuoš. klu
bas" ir paskirti rinkėjai (ko
lektoriai). Tarp šių rinkėjų 
yra valstybės valdininkų ir ei 

vus. Dabar jai vadovaus iždo 
ministras Sir John Simon. 

MASKVA, kovo 22. 
Vyriausias sovietų unijos so
vietas pripažino 9,329 meda
lius raudonosios armijos ka.-
riams, kovojusiems su suo
miai'.- ir pasižymėjusiais drąsa 
ir narsa. 

DOVER, N. J., kovo 22. -
Netoli čia vvriausybės arsena
le, Picatinny, šiandien 
sprogimas 
ta. 

ištiko 

SPAUDA TURI TEISĘ 
PEIKTI TEISMO 
NUOMONĘ 

ST. LOUIS, Mo., kovo 22. — 
Laikraštis Post-Dispatch kri
tikavo apygardos teisėją T. J. 
Rowe dėl jo sprendimo, kurs 
laikraščiui pasirodė netaktin
gas ir neteisingas. 

Teisėjas Rowe laikraščio 
vedėjus pašaukė tieson už tei
smo niekinimą. Vakar teisėjas 
pradėjo išklausinėjimus. 

Kaltinamųjų advokatas, iš 
klausęs ilgos valstybinio kal
tintojo kalbos, pareiškė, kad 
ne tik spauda, bet ir pavienis 
asmuo, turi teisę kritikuoti ir 
smerkti teismo nuomone, jei 

Apie vieną šimtą fondo rin
kėjų teisme išvardino laidų 
užstatymo kompanijos agen
tas. Laidai užstatyti surenka
mų fondų saugumui. 

94 išvardinti rinkėjai teis
mo pakviesti liudyti "purvo 
fondų" klausimu atsiliepė pa 
sisakydami jie liudysią. 6 ne
atsiliepė ir, matyt, jie priva
lomai bus pašaukti teisman. 

Tai vienas didžiausių demo 
kratų partijos skandalų Illi
nois valstybėje. "Purvo fon
d o " gloliėjas yra miręs ir ne
palikęs jokių rekordų. 

17 asnienų sužeis-! tas nesuderinama su viešąja 
1 rimtimi. 

ORAS 
CHICAOO SRITIS. — De-

besuota; numatoma daugiau 
sniego ir šalta. 

Saulė 
G:05. 

teka 5:49, leidžiasi 
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Bendradarbiam* ir korespondentams raitų negažina, 

jei nepraloma tai padaryti J: nepriaiunčiama tam tiks
lai pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastu* ir ypač korespon
dencija* sulis savo nuožizros. Korespondentų prašo ra

inėje taiką, kad apsaugotą visų žmonių ii\,fi 
visų tautų laisvę ir lygybę, kad visur už
viešpatautų krikščioniškoji brolybė ir arti
mo meile, be ko, aišku, neguli būti nei tai
kos, nei dvasines ar medžiaginės geroves. 

s s s 
Mes, lietuviai, ypatingu Būdu turime mal

dauti* Prisikėlusio Kristaus, kad Jis apsau
gotų mūsų mylimą kraštą — Lietuvą, kuri, 
būdama nedidele valstybe ir iš visų pusių 
apsupta galingais kaimynais, šiuo momentu 
yra dideliame pavojuje. !te tik jos nfcpri 

Rimties Valandėlei 
Praėjo gavėnia su sunkiais 

pasninkais, kuriuos retas žino 
gus sąžiningai užlaikydavo — 
visuomet buvo galima surasti 
pasiteisinimą. Dar dabar se
nesni giriasi, kaip jie Lietu-

nė vienas žmogus nebuvo pa
daręs. 

Trumpame gyvenime, Kris 
tus apsčiai stebuklų parodė 
kitų naudai, prisikėlimu štė-
buklus vertė tarnauti Sau. A-
pie mirties tikrumą negalėjo 

U H L M/M 1 iff̂ Ss nfrl *lv • 
r ^ ^ y U l ^ ^ H ^ ^ f i ^ 3 H H * W ^ ^ ^ m ^ ^ ^ *VAi ^ J ^^į^sCa L 4M 
^S^S^ l*W ^*^S U ^ ^ ^ ^ ^ T|^5|^i^^3«*^'^*»*M»3^^^ lemt .9 '^i^sy _£ ̂ ^ j • . i r "#.=« "^k Jr 

Labs ryts! 

Pasitikėkime, mūsų karštos ir nuoširdžios 
maldos bus išklausytos — Lietuva visais at-

iyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėle), I - :1 « j *,» .̂ ,:.- **. • JII *~ QTI t i l o 
paliekant dideliu* tarpus pataisymam*, vengiant pole- ! ŽVllgiaiS DUS a p s a u g o t a IT, d e l TO, SU tUO 

pasitikėjimu kad ir labai audringais ir pa
vojingais laikate gyvendami, su visu krikš-
čionišku pasauliu giedaime linksmą ir ga
lingą Alleliuja! 

voje sausą pasninką} gerbda-
klausomybė yra pavojuje, bet ir ant mūsų v^ n € k a n t r i a i kukdami Ve- būt mažiausios abejonės; ar 
t a ? C S . . ! i k ^ i m 0 ^ a S ? p n i _ P ! f ^ ! S ^ ^ ^ l Uku ryto kaip tikros išgany- ne Longinas ietimi pervėrė J<J \ e l y k o s 

mikoa ar asmeniškumų. 
uuk.mitin nededamos. Pasenusios korespondencijos 

dkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Kntered ai Secvnd-Class Malte r Marck SI, 1»16, at 
Cbicago, Illinois Lnder the Act of March $, 1879. 

mo dienos, šiandien tie patys 
tiktai džiaugiasi praeitimi. 

viška galybe grįžo gyvybė į 

Džiaugiamės — Kristus prisikėlė! 
Džiaugiamės, nes išsipildė tai, kas buvo 

žadėta! 
Džiaugiamės, nes jei Kristus nebūt prisi

kėlęs iš numirusių, visas Jo skelbtasis moks
las būt neturėjęs jokios reikšmes ir, paga
liau, pa.sau1is apie jį nieko nebežinotų. 

Kristus ir Jo mokslas daug davė, tiesą pa
sakius, viską davė. 

Jis žmogų padare žmogumi, mirė ant kry
žiaus ir iš numirusių prisikėlė, kad jis, žmo
gus, — amžinai gyventų. 

s * e 

Daug kas klaidingai mano, kad šūkį: lais
vi , lygybę ir brolybę iškėlė XViII amžiaus 
pabaigos prancūzų revoliucionieriai. 

Netiesa! 
JI iškėlė ir jį vykdo per savo Bažnyčią 

pats Dieviškasis Išganytojas, kuris pasakė: 
"Viešpaties Dvasia siuntė mane... skelbti at
vadavimą apkaltintiems... išvaduoti prislėg
tųjų (Lk. 4, 19); atėjau, kad gyvenimo tu
rėtų ir gausiau turėtų... Neatėjau, kad man 
tarnautų, bet kad aš tarnaučiau" (Mat. 20, 
28), 

Todėl, Kristus sako: 'naują įsakymą duo
du jums, kad jūs mylėtumei; kits Įritą ' (Jon. 
13, 20). 

&v. Povilas labai ryškiai sukonkretizuoja 
tą Kristaus iškeltąjį laisvės, lygybės ir bro 
lybės šūkį, pasakydamas, kad natalikų Baž
nyčioje "nebėra nei žydo, nei graiko, neoė-
ra nei vergo, nei laisvojo, ...nes visi jūs esa
te vienas Kristuje Jėzuje'' (Gal. 3, Jd8). 

1 • • 
Kristaus įsteigtoji Bažnyčia visais amžiais 

skelbė laisvę, lygybę ir brolybę. 
..Skelbia tai ir dabar. 

Pagonizmo dvasia užsikrėtę šios gadynes 
diktatoriai siekia atimti iš žmonių laisvę, 
nori juos padaryti vergais; jie siekia sunai
kinti juos taip, kad pajudėti negalėtų, kad 
savo valios ir net žmoniškumo išsižadėtų. 

Katalikų Bažnyčia tam priešinasi ir veda 
kova prieš grąžinimą vergijos. 

Dėl to, kad Bažnyčia nesutinka su dikta
torių pragarišku užsimojimu atimti iš žmo
gaus, kas jam yra brangiausio — laisvę ir 
tikėjimą, ji yra persekiojama. 

Bet dėl to netenka nusiminti. 
Persekiojo ir patį Kristų. Jį prie kryžiaus 

prikalė. 
Bet Kristus atsikėlė iš numirusių. Jis yra 

su žmonėmis ir pasiliks ligi pasaulio pabai
gos. Jo Bažnyčia stovėjo ir stovės už žmo
gaus teises, už jo laisvę, lygybę ir brolybę. 
Tos Bažnyčios ir pragaro vartai nenugalės. 

s * * 

atrištus yra Taikos Karalius. Jo įsteigtoji 
Bažnyčia vykdo Jo valią ir troškimą, dėda
ma visas savo jėgas, kad pasaulyje viešpa
tautų taika, kad žmonės mylėtus, vieni ki
tiems padėtų, Dievą garbintų, bet nežudytų, 
neskriaustų, nepersekiotų. 

šventasis Tėvas, Kristaus Įpėdinis, ir dar
bu ir maldomis, ir žodžiu ir raštu šaukia 
dabar kariaujančias valstybes prie taikos. 
Jis trokšta, kad pasaulyje būtų įsteigta pa
stovi ir teisinga taika, kad nebeliktų nu
skriaustų tautų ir skriaudikų. Dėl to visas 
krikščioniškas pasaulis turi eiti į pagalbą 
Bažnyčiai įgyvendinti tą šventą, žmonijai 
išganinga tikslą. Dirba šventasis Tėvas, 
dirbkime ir mes visi; karstai meldžiasi šven
tasis Tėvas prie Prisikėlusio Kristaus, karš
tai melskimės ir mes, kad Pasaulio Išgany
tojas atsižvelgtų į žmones, kad gražintų že-

Velykos Europoje 
Europos vaizdas šiandien tikrai yra liūd

nas ir skaudus. 
Paklausite, kodėl? Ar dėl to, kad ten ka

ras eina? 
Taip. 
Bet dar ne viskas. 
Liūdna ir skaudu yra dėl to, kad kariau

jančios pusės ir girdėti apie taiką nenori. 
Liūdna ir skaudu yra dėl te, kad belauk

dami šv. Velykų kariaujantieji nei kiek ne
parodė geros valios, nei vienai dienai nesu
stabdo karo eigos, bet dar stipriau kariau
ja, dar geriau pasiruošia baisioms žudynėms. 

Už dienos, kitos šventosios Velykos, o čia 
Hitleris su Mussoliniu tariasi, kad sustip
rinti karo jėgas; Chamberlainas griežtai pa
sisako prieš bet kokias kalbas apie taiką; 
atsistatydina Daladier kabinetas, nes jis per-
mažai karingas ir prancūzų vyriausybės prie
šaky atsistojęs naujas žmogus Paul Reynaud 
Didžiajame Penktadienyje daro pareiškimus, 
kad jis visomis prancūzų tautos jėgomis ka
riausiąs su priešu. 

Liūdna ir skaudu dėl to, kad pagonizmo 
dvasia persiėmę valstybių valdovai nė vie
nai dienai nesustabdo karo, kad pagerbti 
Pasaulio Išganytoją. 

Kaip gali būti taika, kaip gali būti gero
vė, jei iš naujo yra kalamas prie Kryžiaus 
Kristus, kuris yra — Tiesa, Kelias ir Gyve
nimas. 

Dėl to tai šventos Velykos Europoje yra 
liūdnos ir skaudžios. 

# * m 
Vokietijoje kova prieš religiją ne tik ne

sustabdoma, bet ji dar paaštrinta, šiomis 
dienomis uždarytas paskutinis katalikų dva
sininkų leidžiamas laikraštis "Klerusblatt". 
Diktatoriai, siekdami savo piktu tikslų, kaip 
paprastai, pirmiausiai stengiasi visai už
smaugti spaudos laisvę. 

;nas paprotys mūsų tau
toje gaminti margučius, jais 
, . . J; dabar garbingą kūną. 

žaisti, ritinti, girtis virtų kiau> ~. , . . , . Z . , . A. i Girdėjau, kaip viena senute Šimų kietumu, netiesioginiai .v. . .. . ., .'. , . aiškino savo anūkui apie ve artimui prikaišiodami, jog pas>. . , . x. _ r 
,Z - i i lykinius margučius. Tas nu • juos vištoms geresnis lesalas1 ,;. tf > . _.. . I ... L . ? . * J dažytas kiaušinėlis slepia s& teikiamas, taigi jos stropesnės, / I „ . , ,_ , , 

bededant HJ&LL ' T™ « £ * J T gl,0b
t
&-

j amas, gauna šilumos, galuti
nai viščiukas prasikala ir toks 
gražus pūkuotas pasirodo. 
Taip žmogus nusidėjėlis — jis 
rodos miręs, bet kai Dievulis 
pašildo jam sielą savo malo
nėmis, pasirodo jame iš nau
jo sielos gyvybė". 

- didžiausia ir 
šon%?^Argi ~M~m* *!** fa ž i a u s i a Pavasario štente. 
pastatė sava sargyba prie X l s a s p a s a u h s J* ivenila' ° 
karsto? Nepaisant kliū&ų Dib >P a t i nS a i L i e t u v °J ne vie-

ttūsų mintis nuolat pakreij 
darni šia kryptimi, nustelbia
me pačią Velykų prasmę. Jau 
ir dabar Velykos lieka žmo
nių pasipuošimų paradas, mar 
gučių dažymo lenktyniavimas, 
visokių* gyvulėlių supirkinėji
mas. Velykos, tačiau, savo pa 
slaptimis užima svarbią vie
tą. 

Ši šventė primena paties 
Kristaus svarbiausią įrodymą, 
jog Jis tikrai Dievo SŠūnus — 
žadėjo po Savo mirties ant 
kryžiaus vėl prisikelti; to dar 

ną dieną,, bet dvi, tris. Pirmą 
dieną — esti atsigavejimas. 
Po pasninko, parėję iš baž
nyčios žmones ir sočiai pasi-
valgę niekur neina — ilsisi. 
Antrą dieną berneliai, o kai 
kur ir mergeles, kiaušinus 
muša. Trečią dieną, kai jau 
pritrūksta kiaušinių, tai pa
sitaiko, kad berneliai del mer
ginų vieni kitiems nosis mu
ša. 

Lietuvoj apie Kupiškį yra 
toks burtas. Ūkininkas Vely
kų rytą pasikinkęs arklį ap-

Kristus kėlęs iš numirusių' važiuoja savo lauką. Tai da-
garbingam gyvenimui. Vely- j romą kad javai derėtų. Ame-
kotnis žmogui verta keltis iš rike lietuviai neturi savo lau-
nuodėmių ir ydų klano, nau
jam šventesniam gyvenimui. 
Kristaus auka bus brangesnė, 
jeigu mokėsime ją įvertinti. 

kų, del to čia jaunuoliai lak
sto automobiliais gatvėmis ir 
kai sukas: aplink kampą, tai 
r et ratai spiegia. 

<f 
IŠ TĖVŲ KRAŠTO 

Slinki Padėtis 
"N-nos" įdėjo laiškų, kuriuose aprašoma 

žmonių padėtis bolševikų užimtame Vilniau 
krašte. Viename iš jų rašoma: 

"Mūsų kraštui prie bolševikų gyvenimai 
buvo labai sunkus, daug sunkesnis nei di 
džiojo karo metu. Bolševikai ne tik iš Vil
niaus, bet tik kur galėjo ką paimti, viską 
su 'savim išsivežė, net ir žmones. Ūkinin 
kus vežė irgi gilumon Rusijos, kad čia tu
rėti daugiau ramybės. Ateme Ue tik duo 
ną, bet ir gyvulius ir drabužius, o jei kas-
prieš ką pasakė, tai rytojaus dieną jo jau 
namie nerado — naktyj suėmė ir nežinia 
kur išvežė ir niekas jau apie to žmogaus 
likimą nesužino. Taigi, gyvenimas tikra* 
pragaras". 
Kitame laiške iš Švenčionių (pasilikusiani 

Sovietų Rusijos pusėj) sako: 
"Niekur važiuoti negalima, toliau eiti 2 

kilometrų negalima. Vidžiuose negalima. 
Adutiškin irgi. Tik į Švenčionis galima. 
Turgaus jokio nėra. — Jei reikia kas par
duoti, tai turi iš komiteto gauti leidimą 
Piauti taip ipat reikia leidimo: — Buvc 
jiems palankių, bet dabar visi jau nenori 
Sakė, kai kas, kad kai jie ateis, tai nors 
laisvę žmogus pamatys. Bet visi apsiriko, 
nes tik mirusiems laisvė, o gyvenime greit 
gali būti mirtis". 
Iš to galima suprasti, kaip sunku yra gy 

venti žmonėms tame Vilniaus krašto plote, 
kurį bolševikai negrąžino Lietuvai, bet pa
siliko sau. 

Naujausios Žinios 
i 

M A S K V A , kovo 19 d. — 
Molotovas priėmė Lietuvos 
pasiuntinį L. Natkevičių ir 
ilgesniam (pasikalbėjime apta
rė Lietuvą ir SSSR liečian
čius reikalus. 

KAUNAS, kovo 19 d. — 
Lietuvos vokiečių "repatriacija 
šiemet neaktuali. — Įvyku
sioje Rygoje Baltijos užsienių 
reikalų ministrų konferencijo
je užgirta iki šiolinė neutra
lumo politika ir, vykdant pra
ėjusios konferencijos Tallint 
nutarimą apie ūkišką trijų 
valstybių bendradarbiavimą, 
sudarytas konkretus planas 
glaudesniam veikimui. 

BEftLYNAS, kovo 19 d, -
Lietuvos Vokietijos prakybos 
derybos sėkmingai tęsiamos. 
Velykoms daroma pertrauka. 

KAUNAS, kovo 19 d. — 
Priimtas naujas svarbus dar
bo rikiavimo įstatymas. Visi 
piliečiai bus aprūpinti nau
dingu darbu. 

kimą kultūros ir atlietuvini-
mo darbe, yp«ač mūsų nutau
tėjusių brolių tarpe — Vilni-

A.B.U.J. 
Lietuvoj sakoma, kad jei 

Velykų rytą važiuodamas į 
'^ ! bažnyčią sutinki moterį, tai 

turi bėgti atgal ir važiuoti 
kitu keliu. Amerike jei ank
sti rytą moteris, ypatingai 
mergina, sutinka būrį linksmų 
vyriškių, tai turi bėgti atgal, 
kad neužkabintų. 

* * 

joje " 

54 Nauii Knygynai 
Lietuvoje 

KAUNAS (E) — Švietimo 
ministerija artimiausiu laikb 
steigs dar 54 naujas valsty
bines bibliotekas, iš kurių 32 
Vilniaus krašte, o kitas 22 į-
vairiose kitose vietose. Šan
čiuose Švietimo ministerija 
perima biblioteką iš Kaune 
miesto savivaldybės ir jos vie-

Lietuvoj Velykose, sakoma, 
reikia iššauti į orą, tai visus 
piktus neprietelius nuo savęs 
atmuši. Amerike taippat šau
doma, tik ne į orą, bet tie
siog į savo neprietelius. To 

vakarykščios jau galva skau
da. Žadinimas vandeniu nie
ko nemačys, nebent parodysi 
bonką. 

Dzūkijoje yra toks burtas, 
kad, jei Velykose pavalgęs 
atsirūgsti, tai sveikas sulauk
si ir kitų Velykų. Amerike 
tas burtas kitaip dalyką i& 
tlumočija. Čia jei kas Vely
kose riaugioja, tas tikrai kitų 
Velykų nesulauks. Mat, riau-
giojimas daugiausiai paeina 
nuo snapso. 

Apie Raseinius yra toks 
burtas, kad Velykuose nega
lima žeinę judintlj kasinėta ar
dyti, nes Velykos esanti ledų 
šventė ir, jei žemę kasinesi, 
tai vasarą ledai jdvūs išmuš. 
Amerike taippat esti nelaimė 
tam žmogui, kuriam Velyko
se priseiria, jei ne stulpas ju
dinta tai saidvokas kasinėti j 
ar kaip kitaip ardyti. 

Yra ir daugiau visokių bur
tų, alė kas juos visus ir be-
suminės. 

Visokiems burtams ir prie
tarams, paprastai, tiki žtrio-
nės, jau p&šliję nuo tikėjimo. 
Bet aš nenoriu tikėti, kad ma
no kampelio lankytojų tarpe 
rastųsi tokių " nedaverkų.' '• 

Velykas, tavorščiai, švęski
me taip, kad būtumėm sveiki 
ant kūno ir sielos. Tada bū
sim lahrtShgi ir tikrai sulauk
sim kitų Velykų. 

Sing Sing kalėjime vienas 
kalinys labai sUmušė kitą ka
linį. Tai pastebėjęs kalėjimo 

prietaro daugiausiai laikosi! sargas klausia jį. 
politikieriai ir gengsteriai. 

Raseinių apylinkėj sakoma, 
kad jei Velykose miegosi, tai 
nuolatos galva skaudės. Kas 
Velykose pamato ką miegantį, 
tai pažadina su šaltu vande
niu, kad galva neskaudėtų. 

toje įkuria valstybinę biblio- Amerike jei jau kas Velyko-

— Už ką tu jį taip sumu
šei? 

— Kad nesilaiko nustaty
tos tvarkos. 

— Ką jis padarė? 
— Na gi nuplėšė nuo sie

ninio kalendoriaus lapelį, o 
teką. se miega, tai reiškia, kad pd jį nuplėšti buvo mano eilė. 

PILIEČIO GALVOSŪKIS 

Vilniuje sulaikyta Plečkai
tis, 

Dovanojo 
Automobilių 
Šaulėms 

KAUNAS (E) — Banki
ninkas J. Vailokaitis atsiuntė 
Kauno šaulių rinktines vadui 
firmos "Cord" automobili ii 
tokį laišką: "Giliai vertinda
mas šauliu veiklą, pasinaudo
damas visiems brangia vasa
rio 16 diena, šį firmos 'Cord1 

automobilį aukoju Pirmajai 
Kauno Motorų Šauliu Rinkti
nei, kad ji turėdama patoges
nes susisiekimo priemones ge
riau galėtų išplėsti savo vei-
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1 WISC0NSIN0 LIETUVIU ŽINIOS ] 
Kenoshos Žinios Sheboygan, Wisc. 

Susirinkimai „, rt , . . 
Kovo 3 d; jvyko 22-ni metų 

Po sumos įvyks ftv. Bene- Lietuvos Nepriklausomybes 
dikto dr-jos susirinkimas. Ant 
radienio vakare 7:30 vaL vi
so draugijų vienybės susirin
kimas. 
Įvairumai 

Šv. Velykų ryte Sv. Mišios 
ir procesija bus 6 vai. Antros 
Mišios suma giedotos 9:30 ir 
paskutines kaip paprastai 
11:30. Velykų prisikėlimo šv. 
Mišios bus šįmet iškilmingos. 
Mišias laikys klebonas knn. 
Pranciškus* Skrodenis, MIC, 
jam pagelbės diakonas Jonas 

sukakties paminėjimas. Buvo 
laukta atvykstant Lietuvos 
konsulo P. Daužvardžio. Bet 
vietoj svečio gauta telegra
mas, kad iš priežasties ligos 
negalįs atvažiuoti. Nors ir 
apsivilta, bet vtetiek progra
mas įvyko. Publikos buvo su
ėję gražus būrys. Kadangi sve 
eio kalbėtojo jau nebuvo ga
lima gaut, tai tą trukumą pa
sistengė užpildyti pats klebo
nas. Jaunųjų eboras sudaina
vo keletą dainelių. Programas 

Baltrušaitis ir Jonas Šaulys. b a i * t a s L i e t u v ° s himnu. Li-
Ceremonijų vedėju bus klieri- k o s i P a r i n k t a a u k * d § 1 V i l 

kas Juozas Grabauskas iš St. 
Francis seminarijos, St. Fran-
ris, Wis. Pamokslą pasakys 
klebonas. 

Domicėlė Vanagienė guli 
Šv. Kotrinos ligoninėj, kur 
jai buvo padaryta ūmaus a-
pendiko uždegimo operacija. 
Ligonė stiprėja ir tikimės, 
kad greit grįš namo. 

Šv. Kotrinos ligoninėj yra 
Juozas Vaiškūnas, kuris jau 
nuo seniai serga. Linkime jam 
greit pasveikti. 

Kitą sekmadienį kovo 31 d. 
Birutės dr-ja rengia operetę 
"Katriutės Gintarai". Komi
sija kviečia visus atsilanky
ti. Įžanga 40 centų. 

niaus suvargusiųjų sušelpimo. 
Po $1.00 aukavo: P. Čigins-
kas, A. Mikelaitis, Kaz. Kar
kasas, J. Benulis, Kot. Oene-
lienė, Aug. Juknialis, kun. J. 
ŠI i kas, J. Radzevičius, B. Do-
bravalskiūtė, M. Girdauskie-
nė, M. Petrušaitienė, Ona Ka
valiauskienė, J. Bilitis, Ant. 
Mockus. Su smulkiomis auko
mis viso surinkta $23.85. Au
kas j Y"'uių bus persiųstos 
per Federacijos centrą. 

C I C E R O , I L L I N O I S 
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LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linliu Visiem.* Savo Kostumeriams ir Draugams 

5 & 10 TAVERN 

= ^ 

2320 So. Cicero Ave. Cicero, Illinois 

^ : 

PETRAS IH BARBORA PALULIAI, sav. 
tf 

<? 

Washington, D. C. — Susprogdintas 9 aukštų namas, kurio vietoj bus statomi $20,000,000 
vertės karo departamento rūmai. (Acme telephoto) 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

K. WASILAUSKAS 
Pirmos Rūšies Bučernė ir Groserne 

tą 

1334 South 49th Court 
Tel. CICERO 2328 

^ : J 
rf 

Vardo dr-jai praeitam naujų 6 vai., antros Mišios 10:30 
narių vajuje laimėtą dovaną; vai. Prisikėlimo iškilmėse gie-
— Jo Eks. Arkivyskupo Stri-i dos didžiųjų clioras, antrose 

&v. Vardo Bowling- lyga 

Vie's Tavern rinktine pa
darė 886-872-779 taškus prieš 
Simo Paint Sbop 722-808-709. 

Vic's Barber Sbop rinktinė 
padarė 923-877-817 taškus 
prieš Litb. Business men 842-
853-828. 

Ben's Tavern rinktinė pa
darė 752-858-818 taškus prieš 
Mockus Bakery 790-769-791. 

Bitautas Tavern rinktinė 
padarė 779-760-852 taškui.' 
prieš Jakutis Food Sbop 675-
802-764. 

Wall St. Tavern rinktinė 
padarė 884-822-807 taškus 
prieš Sparco Bubble Up 936-
797-736. 

teh paveikslą, ant kurio Jo 
Ekscelencija yra pasirašęs: 
"Samuel A. Strik* — Arch 
bisbop elect of Chieago". 

Advokatas E. A. Conger, iš 
Kohler, Wisc, pasakė įspū
dingą kalbą, apie tėvų sąry 
šius su sūnais. Buvo ipaaiš 
kinta, kad sekanti bendra šv. 
Komunija bus balandžio mr-

Kovo 10 d. įvyko Tėvų ir nesį. Intencija — už savo pa 
Sūnų šventė. Iš ryto gausus rapijos kleboną. Programą ve-
būrys vyrų ir bernaičių ėjo dė Juozas Juknialis. 
prie šv. Komunijos. Po pa
maldų svetainėj įvyko bendri 
pusryčiai, kuriuos parengė Sv. Bažnyčioj Velykų pamaldos 
Vardo dr-ja. Apskrities pir-j įvyks sekančiai: Prisikėlimo 
mininkas p. Eran įteikė Šv.1 apeigos ir pinuos šv. Mišios 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

Mišiose mažųjų. T. P 

Kun. Mendelis 
Sveiksta 

BALTIMORE, MD. — Kun. 
dr. L. J. Mendelis po opera- SKELBKITĖS "DRAUGE" 

cijos sveiksta ir stiprėja. Jau 
vaikščioja, bet savo pereigų 
dar negali eiti. Išrodo, vi?nok, 
kad netruks ilgai iki visiš
kai pasveiks* 

Neseniai čia su šiuo pasau
liu persiskyrė J. Augijauskas, 
turėjęs rūbų dirbtuvėlę. Mirė 
staiga, pietus bevalgydamas. 

i 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Charles Andrijauskas Walter Andrijauskas 

Andrijauskas Tavern 
FOX HEAD BEER ON DRAFT 

WINKS AND LIQUOBS — CIO.ARS 
1412 South 49th Avenue Cicero, 111. 

S 

<f 
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Klebonas kun. Pranciškus 
Skrodenis, MIC. sveikina vi
sus savo parapijomis su Šven
tomis Velykomis. 

Katalikai! Skaitykite vieni 
katalikiškus laikraščius. 

SOPHIE BARČUS 
Septynių Metų Radio Sukaktuvės _ . 

VELYKŲ VAKARE 

Sekmai, Kovo-March 24 d., 1940 
SOKOLŲ SVETAINĖJE 

2343 So. Kedzie Ave. 

Scenoje: "Rastyte", "Senesnes Poreles" 
Ceremonijos "Mysteriskas Kiaušinis" 

Išlaimejimai, Dainos. 
Šokiai prie 2-jų Orkestru. 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Saro Pacijentams ir Draugams 

Dr. A. J. Gussen 

: ^ , 

DANTISTAS 

4847 West 14th St. Cicero, Illinois 

\ 
Tel. Cicero 39. 

i 

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Trečiadieniais įr Šeštadieniais pagal sutartį. 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

ROYAL BLUE Groserne ir Bucerne 
CHARLES BELL (BALČIŪNAS;, Sav. 

IŠVEŽIOJIMAI DYKAI 

5022 West 16th Street 
Telefonas CICERO 4495 

f 

Pradžia 4:00 vai. vakare. Bilietas 75c 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
Res.: 1601 S. 49th Court Phone Cicero 311 

Office Phone Cicero 311 

Grant Works Coal 8C Oi! Co. 
ADAM BERNADIŠIUS, prop. 

AVE SELL FUEI%01L 

T ^ .T 

16th St. and 49th Ct. Cicero, 111. 
4> 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

PAUL PUTRIM'S 
BUČERNĖ IR GROSERNE 

-

:^h 

1436 South 49th Court 

^ 

Phone CICERO 645 WE DELIVER 
^ 

^ : 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Saro Pacijentams ir Draugams 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

M 
1446 So. 49th Ct. Tel. Cicero 6756 

CICERO, ILLINOIS 
J? 

r? 

# 

^ 

^ 

CICERO REPUBLIKONŲ PARTIJOS 
K A N D I D A T A I 

s v e i k i n a 

"Draugo" Skaitytojus ir Visus Lietuvius 
ŠVENTOMIS VELYKOMIS 
ir linki visiems daug laimės. 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO ROSTrMERIAMS IR DRAUGAMS 

JOS. F. GRIBAUSKAS 
INSURANCE 

Phone Cicero 412 1500 So. 49th Court 

: ^ 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

SHAMET'S TAVERN 
Oeriausias Alus — Vynas — Degtine 

Sale Rendon Visiems Parengimams 
1500 South 49th Avenue 

^ 

^ 

-f 

J 
=V 

LINKSMŲ SV VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

J. Kaikeris 
KEPĖJAS LIETUVIŠKOS RUGIENĖS DUONOS 

1400 So. 48th Oouit Cicero, Illinois 

: ^ 
LINKSNIŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

J. Keser (Keserauskas) R. Ph. 
GRANT WORKS DRUG STORE 

4847 W. 14th St. Cicero, Illinois Phone Cicero 39 

Jr 

f\\ 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
IZABELE A. VAIŠVILAITĖ, R. Ph. Gv B. & 0. 

Registruota Vaistininke ir Savininkė 
FAMILY PHARMACY 

JSB 
1446 S. 49th Court Cicero, Ilinois 

/ 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIUJ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

= ^ 

S. P. Bukauskas 

^ : 

HARDWARE 
Užlaiko Maliavą, Aliejų, Sienoms Popierą. ir Stiklą, 

4938 W. 15th St. Cicero, 111. Res. Tel. Cicero 4854 M f 
r? LINKI!" VISIEMS SAVO KOSTIMERIAMS IR DRACGAMS 

MNKSMV SV. VELVKŲ SVENČIV 

LIBERTY TAILORS 
T. BRAZIS, Prop. 

Cleaners, Dyers and Furriers 
1403 So. 49th Ct. Tel. CICero 5533 Cicero, 111. 

^ , 

^ : ^ 

^ 

^ : 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISI1CMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

KISHKUNAS JEWELERS 
Watch, Clock and Jewelry Repairinp 

4918% W. 14th Street Cicero, Illinois 
^ 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI MERIAMS IR DRAUGAMS 

J. Paterabas 
GROCERY AND MEAT MARKET 

1538 South 50th Ave. Cicero, ni inois 

^ 

I 
i 
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D R A U G A S Šeštadienis, kovo 23 d., 1N6 
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RAS GffiDCT KAUKEGANE 
ICas Girdėt ( 

tfaukegane 
Gražiai min§ta 

Sekmadienį, kovo 17 d. Šv. 
Juozapo dr-ja, vietta iš seniau 
sių vyrų draugija ir viena iš 
savininkių didžiules Lietuviu 
Auditorijos, gražiai paminėjo 
aavo dr-jote globėjo šventę Šv. 
Juozapo. Visi draugijos na
riai, kurių skaičius siekia iki 
150, susigrupavę in corpore 
ėjo išklausyti šv. Mišių per 
sumą, ėjo padėkoti Aukščiau- Velykų tvarka 

rijoj. Publikos susirinko kone 
pilna svetainė, paveikslai bu
vo gana gražūs, įdomūs ii 
daug skirtingesni nuo praeitų 
laikų paveikslų. Pertraukoj 
kalbėjo Jonas Jasinskas, Lie
tuvos konsulato naujas atta-
cJiė, teisėjas J. Zūris, Chiea-
gos parkų komisijonierius, A. 
G. Kumskis ir vakaro vedė
jas A. J. Sutkus. Trumpoje 
ateityje manome sutverti Vii-

suotino morgiciams deginimo 
vakaro. Paiskyrė birfclta 2& 
d. Nutarta laikyti savo name 

— Lietuvių Auditorijoj, Tapo 
išrinkta g*neralė v«htyto» — 

pirmininkai A. Statkas ir A. 
Jankauskas^ rast, <G. P. 6u 
kantis> kasininkas rY Rak 
šys, valgfy komisija J. Orik 
šas, V. Jakaitis ir r*r. lM|> 
kus. tserinve kom»ita> V, Špo 
kas, J. Ur^aitis ir ft. Mačita 
lis, muzikos P-. Alekna ir J. 

Orikšas. 

VeLykų sv^*cių papročiai , 

<• m 

KAS GIRDĖT KITUR 
^ T O W N OF L A K E 

Prisirengimai 
Vdiykoms 

raštukų, dauginu nieko nepa 
jpge sukurti ir nepajėgs^ nes 
stinga nuoširdumo ir įsitiki-

PltTSBUlfcGi^ PA. - Šiai nimo. Jie lietuvybę, tautybę, 
ir ftv. Velykos su gražiuoju komunizmą, socializme dang-
pavasariu atėjo. Pradžiunga sto savo dvasine mizerija. Va-
garnta ir gyvybės Ženklus pra 
dexia rodyti, nors didmiesčiuo
se sunku dar tą atgyjimą j-
žiurėti. Linksnivbė veržiasi ir 

dintis tik palaidūnu būtų ne
paranku, taigi reikia pasirink
ti tok; vftrdą, kuris Šiandie
ną madoje> na ir situacija iš-

niatts nukeutėjnsiems šelpti k u r i € m »*& ^Vs *M *tife 
fondą. 

žmogaus širdifc, tik sugedusi ge?beta. Mūsų žmonės papra1 

Širdie nutolusi nuo Dievo, tai visų tų vardų ir pasiskirs-

__silik*, m*** * žvc-nti, a t - ' ^ * ^ ™ nebe^ijėgia atjaus 
vežti tafts 3***ft* tėVų i to\* * ^ ^ l i : Nelaimingas 

šiam, kursai per šv. Juozapo 
užtarymą, suteikė draugijai ir 
jos nariams, sėkmingus pra
eitus metus ir paprašyti pa
laimos tolimesniam veikimui. 

Šv. Baltramiejaus dt<tžiulis 
choras gražiai, jausmingai su
giedojo pritaikintą giesmę 
"Šv. Juoeapai"* 

Svarbu, kad draugija ką ge
ro nutaria, bet dar svarbiau, 
kai nutarimą išpildo. Šiuo sy
kui np\ aiksčiojime tikrai iš
pildyta šimtas nuošimėi^ -* 
vi.M dalyvavo. Tai malonus 
visai draugijai įvykis. 

Tą pačią dieną laikytas ir 
draugijos mėnesinis susirinki
mas. Prisirašė du nauji na-
riai — Stan. Augustavieia ii 
Juozapas Evinskae. 

Naujas Kliubas 

Kovo 17 d. Lietuvių Audi
torijoj įvyko susirinkimas nau 
jai organizuojamo '' Lietuvių 
Piliečių KliuDo". Tapo išrink
ta liglaikinė valdyba, būtent, 
pirm. A. J. Sutkus, vice fcteBij 
VI. Špokas, rast. Pr. Bujanauš 
kas ir kasininkas Pr. Jonai
tis. Narių prisirašė 58, naujo 
kliubo šūkis: Veikti beparty-
viai ir dėĮ labo lietuvių pilie 
čių. Sekantis svarbus susirin
kimas įvyks kovo 31 o\ 3-eią; 
vai. po pietų Lietuvią Audi
torijoj. 

Paveikslai 

Brolių Motuzų buvo rodonn 
kovo 16 d. Lietuvių Audito-

Šv. Baltramiejaus bažnyčioj 
kaip ir kitais metais, prisilai
kydami brangių senovės pa-

tikrofo džiaugsmo šaltinio, to t imų nea t sk i r i a i r visus nuo 
Katalikų kažnyčios atskilų* 
sius asmenis vadina bolševi-

<? — •• 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Sam Kostumeriams ir Draugam* 

MYKOLAS VERTELKA 
m 

DOMIN1KAS IR URŠULE 
BARTKA1 

Aukštos Rūšies BučernS Jr Groserne 

^ = 

4406 S. Tahnaii Ave* 
CHICAGO 

Tel. Laf. 8587 
i 

malonus miims* bus ir Šį me 
tą pas mūs kartojami, tai yra 
Velykų naktį bažnyctoj> tm* 

pročių, VWyk, naktį grab^ g a r g y b a rfe l š t o j o k a r s . 
SeTfl t™™ ] £ £ £ ™to, ir per naktį bu, giedamo* 

giesmės, iš susidariusių gm 
phj gietiorių iš vytų ir mo
terų. Draugijas iš savo tarp«ė 

vynės Lietuvos ir kurfc yra ' ž m o ^ s > k t l r s t i k t ^ kfU* gy" ^a i* a r t m cicilistais. Kaip nuo 
.„„i_^^_ ^ _ k^ b *^ veftinie praranda ir išsižada katalikybei a'tkrite nrotesto-

J- » " Hfa :±* 

riai. Susitvarkė giedcriai tai^l 
pat per naktį gfedos šv. gks 
mes. Velykų ryte 5 vai. atsi
bus rezUrekcija, procesija ir 
šv. Mišios su pamokslu. Ki
to* šv. Mišios bus paprastu 
laiku. 

Paskirta diena 

Įvykusiame susirinkime ko
va 17 d. komisijom, valdybos, 
ir jgalioti nariai Šv. Baltras 
miejaus ir Šv. Juozape drau-i 
gijų tarėsi del surengimo vi-

venime praranda 
to, ka visa mūsų tauta per 
amžilis brangino, kų savo 
krauju gynė, kas davė ir te
beduoda, jai įkvėpimo jos sun
kiausiose valandose. Kuomet 

i k y f e atkrite protesto 
nai pasidalino į šimtą viso' 
kių sektų, taip ir nuo tautos 
kamieno ir jos idealų atsipa 
laidoję mūsų viengenčiai pa 
siskirstė į Visą tuziną, įvairių 

žmogus tautos brangiausius j srovių-srovelių, kurios tik 
idealus ,pami?m po koj\|> kas 

renka sargus budėti per &\&* ^ l i ^ k a - Nieko. J i s Ueya 
tį pri, karsto. 'lietuvybei band'O dirbti arba 

komunizmą aukština, tacia.u 
iš visų jojo darbų išeina berg-

tramdo, sulaiko tautos pažan
ga 

Sveiki 

Visus savo kampelio skai
tytojus ir di nrašeio " drau
go " rėmėjus, sveikinu su šio 
mis brangiomis Velykų šven
tėmis ir linkiu daug laimes. 

Enrikai 
. ^ ^ m 

B R I G H T O N P A R K 
f ;. i i , » f > - i r i *uir. T 

=^ , 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
,i_-' • J 

i 

Chicago, III. 
2,000 svarų kugelio 
Baland. 7 dienai 

Kaip airiai mėgsta savo 
"corn beef ir eabfea#e'\ taip 
lietuviai mėgsta sa\^ kagelį. 
Ir radio klausytojai, kurie 
klattJsoM Saltimiero programos 
iš WHIP stoties, žino ir pa
žįsta juokdarį Dėdę Bruką. 
*)ie taipgi žino, kad jis labai 
niegsta kugelį. 

LINKIU VISIEMS SAVO DRAU

GAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

BRYANT A. HARTNETT 
AkJerman 12th Ward 

ždžia komedija bei tokia aiš
ki Veidmainyste, kurios tik 
aklas gal nemato. Nuo pat 
Šliupo laikų ką mūsų "atsi
skyrėliai" nuveikė, kokj kul
tūros centrą sukūrė. Beveik 

fcrie pragos jūsų bevardis 
korespondentas linki visiem* 
North Side lietuviams links
mų šventų Velykų. 

ftuo redakcijos. Ši kores
pondencija turėjo tilpti 'Drau
ge' Pittsburgh lietuvių žinio
se, praėjusį ketvirtadienį. Bet, 
del per klaidą padėto ant 

nieko apart poros abejotinos voko netikslaus adreso ją ga^ 
vertes kliubelių ir poros laik-vom tiktai penktadienio rytą, 

M A R Q U E T T E P A R K 
r? — :^M 

^ ' f . - ' i .V \ S J? 
4»= 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo K&sftumeriams ir Draugams 

KAZIMIERAS KARANAUSKAS 
BUČERNE IR X}KOSERNB 

^ i 

Ir šhutai ši^ klausytoja per 
laiškii(v-ius yra parašę Dėdei\~~-
Brukiti, kad hal. 7 d. jie no-l.t^ 
ri su juomi susitikti i r pasi
vaišinti lietuvišku kugeliu. 

Todėl gaspadines tam va
karui jau turi užsisakiusios 
200 maišų bulvių ir tą dieną 
iškeps Surum Burum daly
viams 201R) svarų kugelio. 

Nepamirškite^ Visi turite 
"deit^^ su Dėde Bruku ir ki
tais programo dalyviais bal. 
7 d., Ashland Blvd. auditori
joje. 

2901 W. 38th Place - Tek Lafayette 4641 
CHICAGO 

^fc 

*M I i I 

Meile — vulkano verpetai: 
ką užlieja — pnakandina jo 
išimtį. 

^ 

I I • Ult S „A 
L1NK11 \ l s l I M s SAVO KOMTUSiEKIAMS I R DRAUGAMS 

I.INKSMV ŠV. VELYKI: K V K N C I L -

PRANAS S. KUZMARSKIS 
Mes siuvam, taisom ir valom vyriškus ir moteriškus 
rūbus. Taipgi mūsų orkestrą patarnauja visokiems 

parengimams 
2635 W. 39th Place Tel. Lafayette 2358 

Gbicago, Illinois 
1 ' f • - ' " " ' ' ' - fiO '•• -III l - Į l j . * ^ 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Sa»n Kostumeriams ir Draugams 

BERTHA PUZAUSKIS 
QUALITY WHOLESALE MEATS 

m. 
6635 So. Rockwell St. Chieago, Illinois 

Res. Tel. Grovehill 0318 
Biz. Tel. Yards 7200 

^ s 

LINKSMŲ st. 
VELYKŲ ŠVENČIŲ 

—— ̂  "1 
Linkime Visiems Savo 

Kostumeriams ir 
Draugams 

GUST ir MARTA 
STAKAUSKAI 

ir sunūs 
JUOZAPAS 

U2EIGA 

mo S. Marshfield A.ve. 
Tel. YARds 0171 

• j 
—— 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams tir Vrtmgamš 

CHERRY 
PACKERS, Inc. 

4538-40 S . Marshfield A v e . Chieago , HL 
NAPOLEONAS C. EOCZŪLP 

Telefonai Yards 6040-6041 
^ = = 

I I I i . 

^ LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVEMMV 
l.l .NklI VISIKMS hAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

M . Ežerskis 
2649 W. 47th Bt. Lietuviška taverna Tel. Laf. 4615 

J? 

\ 

• / W E S T S I D E B R I D G E P O R T 

f : ^ , 

R O S E L A N D , I L L I N O I S 
OJk • » Į Į W I * » 

LIXKSM\ *V. VEfcYKU ŠVENČIU 
VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

Juozapas ir Marijona Ramanauskai 

:^s 

FOOD SHOP 
107S5 So. Mk-iOgan Ave. 

' i 

Tel. Pul lman 7635 
• r n • • - H //* 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

BURTS TAVERN 

^ 

2059 W. Cermak Road Tel. CANal 4728 
Mrs. Barbora Vilciauskas, 5Sav. 

- - » f i J? 

# 
• •• •+r* T r? 

B R I G H T O N PARK 
r ^ 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO PAClJENTAMS I R DRAUGAMS 

SULLY'S BAR 
Geras Alus—Vynas—Degtine 

4400 S. Washtenaw Ave» Tel. LAFayette 5954 
$OĖX ZEPALTAS, Sav. 

^ 

t t a ^ ^ l U 

^ •BBC - p - # 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Universal Shoe Store 
3339 South Halsted Street 

A. ZALECKIS 
. -
ir 

J. MARTIŠAUSKAS 
Savininkai 

*5s 

^ 

f 

= 

Skaitykite Katalikišką Spaudą % 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
L I N K I U VISIEMS SAVO KOTSTT.MERIAMS I R DRAUGAMS 

M. Bludgen 
TAILOR % iFURRIER 

4MO So. Ualiforiila Avea«e Tel. Lafayette 1312 Chieago, UI. 

^ 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Sarfo Dratttfams ir Kostumeriams 

SUKYS-DOODY ANTONISEN, 
INC. 
m 

3252 South Halsted St. 
Calumet 2520 

Chieago, Illinois -
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS 
I> R A U O A S 

Sveikinu 
Šv. Velykų proga nuošir

džiai sveikinu visus Katali 
kiškos Spaudos rėmėjus, pre-
numertfotojus ir skaitytojus. 
Ras Draugą skaito tas lavi
na ^savo protą ir gina savo 

fesijonalus, draugus ir prie-
telios, parapijos komitetus, 
sveikiau Velykų, švtedĮtėmįs 
linkėdamas jums visiems svei
katos, laimės, gyvenime ir 
gausiausių Dievo malonių. 

Čia noriu taip pat padėko
ti jums, mieliaūsieji, nž vis-

tikėjimą ir tautą nuo priešų.į ką, ką tik jū»s man ir para
itės tik tikįs žmogus gali bū- pijai esate padarę darbais, 
tl ir yra tikras ir geras tau-Į aukomis ir patarimais. Jūs 
tos gynėjas, pilietis. 

Šv. Velykų atminčiai gerai 
padarytumėte užsisakydami 
sau arba savo šeimai dienraš
tį Draugą. Gerą draugą tu
rėti yra begalo svarbus da
lykas. 

Sveikinu Draugo visus re
daktorius, darbininkus ir Te- ___ 

T " J • ' • ' " 
Mokėjimas su savo priešais 

™ Mar i jos , Draugo ^ - j f e d ž ū u to, pttSin "atminti * < * • dra»giJoS, klubai ir susiprasti j ^ Į ^ V * * * ^ „ g j j ^ j ^ ^ ^ ^ y h ^ s i e i o s ^o-l g ^ ^ Į į * J į £ į 
kytojuu. ^Tegtil Išganytojas sa
vo iš numirusių atsikėlimu 
laimina jus visus ir teikia 
jfcms uolios ištvermės sekti 
Kristaus mokslą ir Tie^a 

Knn. Jerome H. Vadcūnaš, 
Direktorius 

Žodis Cieerieoams 
Šv. Velykų Ptoga 

Brangūs — mano parapijie
čiai ir eieerieciaU Šventos V<e-
tykos yra linksmiausia ir 
reikšmingiausia Katalikų Baž 
nyčios Šventė. Apie Velykų 
laiką pradeda saulutes spin
duliai atšildyti ir gėlelių it 
gyvūnėlių žiemos žiaurume 
sušaldytus skruostus. Ir pa
vasario žibuoklėle ir vėvetsė-
lfe džiugina žmogaus darbi
ninko širdį ir sako: Nenuliūsk 
ir tuv varguoli, J*^ |» U 1 U S | j 1 

tau teiks progos l&ĄuHfti ty
resniu oru ir gėrėtis atgyjan
čia gamta. Rodos, viskas foe-
lfcasi. Mums katalikams Šven
tas Velykos turi dar svarbes 
ftę reikšmę. Kristus savo iš 
Numirusių Prisikėlimu mums 
atrašė Viltį gyvybės ir prisi
kėlimo iš vargo į linksmybes 
gyvenimą. Kristus pergalėjo 
mirtį. J i s tarė, kad po trijų 

Sveikina 

i 

Velykų frtfeti&f proga svei
kinu visus rt Draugo *' skaity-
tojus ir rėmėjus. Linkiu links j Kovo 24 d., &v, P. Marijos 

I maus Aieluja! 

Draugnešys 

Aplanke Gamys 

visi man malonūs, prietelin-
gi, geri. 

Jeigu aš savo 22 metų Ci
cero, tarp jūsų, besidarbuoda
mas ką nors įžeidžiau bei už-! 
gavau nužemintai visų atsi^ 
prašau. Jūs man visi geri. Anglų bombahešio lakūnas ir įgula po sėkmingo vokiečių jūros orlaivių stovyklos, Sylt 

Šįmet minėsiu savo Sidab j saloj> bombardavimo. (Acme telephoto) 
ro Jubiliejų Kunigystėje. Nuo 

Kovo 19 d. garnys aplankė 
Vincentą ir Stefaniją Balsius: 
su gražiu sūneliu. Mamytė ir 
sūnelis yra priežiūroj d-ro 
Stone, Lorettos ligoninėj. 

BROLIŲ MOTUZU F1LM0S 
BUS RODOMOS; 
Oim. par. salėj, 68th ir 6o. 
\Vashtenaw A ve., 7 vai. vak. 

Kovo 25 d., ftv. Antano pa
rapijos salėj, Court ir West 
15tn St., Cicero, UI. 

Kovo 26 d., šv. Myko!o par. 
salėj, 1644 W Wabansia Ave. 

Kovo 27 d., Dievo Afcveifc-
dos £ar. salėj, lBth ir Union 
Ave. 

Kae! užlaikius gyvenimu 
lygsvarą, reikia vienodai su 
tikti laimes ir nelaimes, ne*; 

lažniavsiai gyvenimo laime* 
lydi nelaimes. 

Kovo 28 d., Darius-Girėnas 
Bap. Memorial tiall, 4414 So. Wes-

itern Ave. 

Kovo 29 d., Wtest Side Hatf 
ibuv. Meidažiaus tealėj, 2244 
W. 23rd Place. 

mane savo maldose ir švento
se Komunijose, ypač per šiuos 
matus ir Šv. Velykose. Aš jū
sų savo maldose ir šv. Mišių 
aukoje niekuomet nepamiršiu* 
visuomet atminsiu. 

parapijos komitetu, atstovai! suoti. Eikime į vienybę ir su-
gražiai reprezentuoja ir pia-1 lauksime geriau, 
tina tikiėtus. Mūsų Šv. Kaži- Manau kad dauguma gy-
miero seeelės irgi nepasilieka*.' ventojų atsimena kada buvo 

Ciceroje tremia partija ' * Citi-
zens Party". Tada buvo maži 

sesutė Salvatora kas dieną tu
ną turi repeticijas su savo be 

Žinau* ka<i jūs> brangieji1110 n a r i a i s - ^ e s estltte dekin- taksai. Už dviejų įpragyveni-
šiose Velykose būsite duos-
mrs savo parapijai. Tuomi ipa* 
lengvinsite man vesti ir tvar
kyti Jūsų parapijos dalykus. 
Jūs visuomet buvote ir esate 
duosnūs aukotojai. Per Šv. 
Velykas ŠV. Antano bažnyčio
je bus mišios šia tvarka: 

Prisikėlimas 5 Vai.; fcaskui; 
7, 8, &, 1G> U ir iškilmingos 
mišios 12 valandą. Priteikė Ii 
mo mišiose dalyvauja mokyk
los benaa, <d*dyfcis tttooraš ii* 
vaikučiai. 

Kareivių draugijos unifor
muoti nariai Velykų naktį 

.saugos Išganytojo Grabą. C. 
Y. O. ir Holy Name draugi
jos adoruos. 

Linkiu visiems linksmiausių 
Alleluja — Velykų. 

Jūsų klebonas, 
Kun. Jerome H. Vaičūnas 

gi už gražią kooperaciją virš 
minėtam darbe ir turihie vil
ties, kad viskas gražiai pa
siseks. Dar kartą primenam, 
kad įsigykite tikiėtus iš ank-
feto. Dauguma žmonių sako 
dar anksti yra daug laiko. 
Supraskite, kad rengimo ko
misija turi irgi iš anksto su
žinoti kiek žmonių gaminti 
Valgių. Bankietas įvyks b» 
landžio 14 d. Šv. Antano pa
mpi jos salėje. / 

Rengimo Komisija 

-

tytoJM, būk tai trečioji par- * "" d * n ^ t t s r o ž h > ™<* * • į H«*ja to žttogaus pariauko-
tija neguli laimėti, kur ir He- M a ' t m S - iimo d v * s i «-
tuvis yra ant baloto. 

O aš patarčiau, kad visi 
lietuviai balsuotų už lietuvį. 
Jei mūsų žmogus gaus datt-

'savo susipratimą politikoj. Jei 
nelaimes trečioji partija su j 
W. Babitz, o respublikonai ar 
demokratai — mums nėra 
svarbu; jie vieni nuo kitų nie 
ku nesiskiria. Voteris 

Dar Apie Gceros 
Politikę 

Cieeroje daug kas kalba, 
kad "Better Government par
t y " negali laimėti rinkimų. 
Tai netiesa, nes visi šios par
tijos kandidatai yra geri Ci-

mų namo taksai buvo $35.00, giau balsų, mums bus dides^ 
o už vandenį būdavo -10.001 ne garbė ir mes parodysime 
per metus. Kuomet ta partija 
paliko Ciceros miesto valdžią,, 
ji miesto kasoj paliko $60,000 
ir visiems miesto darbinin
kams algos buvo užmokėtos. 

Dabar pranešimas Ciceros 
piliečiams: mūsų lietuvis kan
didatas į asesorius, Waltei 
Babitz, kalbės per radijo W. 
H.F.C. "tuojau po Vanagaičio 
progTamos kas vakaras iki 
rinkimų pabaigos. Prašome 
visų Cioaros balsuotojų pasi
klausyti. Žemaitis (skelb.) 

i 

Nesąmones 
•• ! ; 

Koks tai Rap. prirašė 'Drau 
ge', kovo 20 d., nesąmonių. 
Taip ,bile kas gali parašyti, 

Prašom! 
Šiuo prašome visų draugi

jų atstovų kad sugrąžintuinet 
dienų kelsis iš numirusių taipl pinigus arba tikiėtus del pa-
ir įvyko. Vadinasi, Krifetus I gerbimo kun. l l . j . Vaičūnb 
savo is numirusių atsikėlimu 
įrx**6 savo Dievyste, savo 
mtoksto teisingūntą. Kristus 

bahkieto^ ne vėliau kaip ko
vo 26" d. Atneškite pinigag ir 
likusin* tikiėtus į parapijos 

todėl yra Šviesa ir Tiesa. M*&! mokyklos pirmą kambarį. Te-
esame Kristaus mokslo sek&-; nai sasirinks rengimo komi
kai, J k yra mūsų vadas ir sijos visi nariai bei narėms, kad 
mokytojas. Mes cicerie&ai to- plačiai aptarti kas bus pia-
del daug nuveikėtne Tautos nuojama d§i baJikieto. Kai 
if Baaayčios labui, kad vi- bus sudaryta visa programa, 

be jokių faktų ir įrodymų. Aš 
ceros biznieriai, kurie gerail nesuprantu, kaip Rap. suge-
moka savo biznį tvarkyti ir, bėjo parašyti ir į "Draugą," galows" ir gyvenamuosius 

Atmokama Už 
Taksm 

Šių metų kovo 16 d. miesto 
kolektorius Jerry J. Viterna 
ir miesto gynėjas įteikė Cir
cuit teismo klerkui John B. 
Conroy 2,900 Cicero taksų 
mokėtojų vardu prašymą, kad 
būtų peržiūrėta ir atmokėta 
už 1932 metų taksus. Taigi, 
dabar bus atmokama nuo 8 
iki 15 nuošimčių nuo 1932 me
tų taksų. 

Atmokama bus tik už "bun-

kurie mokės Cicercs reikalus 
gerai tvarkyti. Visi Ciceros 
gyventojai juos gerai pažįsta. 
t*oj grupėj yra trys čekai, 
Vienas olandas, vienas lietu
vis, t. y. gerai žinomas Wai 

straipsnį, kad jis dar nežino; namus, bet ne už apartamen-
vardo trečios politines part i- tų namus ir biznio nuosavy-
jos Ciceroj! Sako, miesto val
dininkai suorganizavo trečią 

bes. 
Visi asmenys, norį pasinau-

stfomet laikėmės Dieviškojo 
Vado mokslo ir sek&tne Kris
ta kaipo savo Vadą. 

Todėl sveikinu vi'sus fco-
huosird&ausiai Velykų Šven
tes proga: visus parapijiečius, 
cit-eriečius, biznierius, draugi
jas, kliubus, jaunimą, visus 
parapijos remejus> aukotoju-, 
darbtiotojus, bulvariškiu.s į i o 

bus sušaukta paskutinis susi
rinkimas visų draugijų bei 
klabu atstovų. Kas norėtumėt 
dalyvauti pagerbimo bankie-
te, prašome iš anksto nusi
pirkti tikiėtus, nes prie durt} 
svetainėje tikietai nebus par
duodami. Už tikiėtus pinigus 
jam prMave nekurios draugi
jos ir pavieniai asmenys. Iki 

ter Babitz, vienas airis. Jie1 tikrų jrodymų, kad miesto 
yra, James J . Pelikan į pir- valdininkai sudarė trečią par-
mininkus, Ben Boerman į tiją ir dar nežinai jos vardo* 
klerkus, Joseph F. Kafka į tai kam reikia tokius nebūt-
kolektorius, Walter J . Smith niekius rašyti ir į laikraštį? 

partiją, bet nežino, kaip ji va- doti tuo atmokejimu, tūri pa-
dinas. Jei nežinai ir neturi tiekti Viternai miesto rūmuo

se 1932 metų taksų bilas. Tr 

į trūstrsus, James Sonia į su-
pervizorius ir Walter feabitz 
į asesorius. 

Taigi, gerbiamieji Cioeros 
lietuviai piliečiai, balsuokime 
už lietuvį ir už visą "Better! 
Itovernment Par ty" , nes jei
gu mes išrinksime lietuvį, bus 

Matyt, Rap. nieko nesupran
ta ir apie balsavimą. Sako, jei 
demokratai laimėtų ir lietu
viai eitų prašyti darbų, tai 
gautų atsakymą: "už ką bal
savai, prie tų eik ir darbo 
•prašyti". Čia jau ir stebuk
las. Kaip tas valdininkas ga-

PEOPLES KRAUTUVE 
Siūlo Šių Metų 

DIDŽIAUSIA VERTYBĘ 
6 Kubišky Pėdų 

Didelį 1940 Mėty 
V V E S T I N G H O U S E 

REFRIGERATORIŲ 

$114.75 
, Didele Nuolaidą t)ž Sfchą Refrig^ttttftj 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

: ^ i 

gėriau lietuviams — neklau- lės sužinoti, už ką lietuvio 
sykime visokią plepalų, nfes 
beklausydami visokių neišnia-
h$lių nieko gero nesusilauk
sime. Mums dabar yra laikas 

balsavo! Jis sako, vel, kad jo
kiu būdu nėra progos laimė
ti trečiai partijai. Iš kur Eap. 
tai sužinojo f Matyt, tasai 

kada nors vėliau teismas pa-! 
skirs atmokėjimus per miesto! 
kolektorių arba eounty iždi
ninką, County rūmuose. 

Šiam tikslui paskirta 
$1,500,000. 

Visi žmones ir taksų mokė
tojai prašomi kreiptis šiW6 
reikalu kuo greičiausiai — į 
septynias dienas nuo paskel
bimo. 

Šis taksų sumažinimai, ne
žiūrint kokioj sumoj bus pil
nai išmokėta be jokių mokes
nių taksų mokėtojams. 

PLA?IN&1TS " t ) R A t t t 4 

• ACTS Yi ;YER KNEW!!! By Bot) Dm 
t£*PLOYlNG A NĘW OEVlCE 

CALLfeO A "K* YUfet , O . S T 
NAW DESTROVERS CAM 
DCT6CT THE TWR088lN»G OF 
AN ENENVY SUBAAARiNE% E M -
QNES ^ITmKi A RAD*US OF 

U I 35^. 

HOLV, 
ZEOS! &*£ fdP-

f^t?%-^^ 

•TP. 
e***? 
-THE Y^AN-

<^AN EXHALES ELECTRtClTy 
1N ORDERTO EXI5T^ WE ALL 
EJCPEL MINUTE ELECTRKTAL PAR-
TICLES WH1CH COAABINE WITM 
VVATE& IN THE ATMOSPHERE TO 
PRODOCE CLOOOS, WHlCH PRO-
DUCE RAIN WH|CH FERHUZ.ES <' 
THE SOJL. FROM WH«CH WE 
OEP4VE OOR SOSTENA^OE*. 

oeve/ 

lACMfNEGUNS 
WER!E USED AS 
FAR &ACK AS THE ANClEMT ROMAN E R A / \ ^ ^ $ * T ^ > 

ACCORDING TO THE DRA^IMSOF HERON, 
A GREEK mitfu- ' amOAN AMO VETRUVIUS, 
A feO^AM ARC EGT. ^HE AHClENTS OSE© A N 
AUTOMATIC BOvv* WHICH OfSCHARGEO 2 0 0 A R R O W S 
A MW««Utfe.. <SUE «NSERTĖO AUTOMAnCALLY AFTER THE OTHER / tTght 19<0 LiriroTn Kf«ispap»r 2SBsnwrni 

Peoples Krautuve džiaugiasi pasiūlyti Tamstom did
žiausią vertybę refrigeratorių istorijoj. Tik pamąsty
kite — 6 kubiškų pėdų, tikras Wcstinghouse Refrižera
torius UŽ $i 1475!! 

Užsisakykite tuojau, nes ši kaina tik trumpam laikui. 

Peoples Krautuve pilnai autorizuota parduoti Westtng-
house produktus ir turi pilną pasirinkimą sių po pasaulį 
pagarsėjusių refrigeratorių visokio dydžio mod&hį ir 
kainų. , 

PEOPLES RJRNTTURE 
COMPANY 

4179-63 Archct Avenue 
^ M o n a s LAFayette 3171 

Vedėjai i r pardavėjai sveikina savo kostumerius ir prie-
telius su VELYKŲ ŠVENTĖM ir velija geriausių pa
sisekimų — M. T. Kezes, J. A. Krukas, S. Į. Kmkas, 
K. Lesnikas ir kiti. J 

\ 
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KAS GIRDĖT CHICAGOJ 
^ tf 
Sėkminga Kelione 

Puse tūkstančio žmonių su
sirinko vasario 25 d., Sv. Jur
gio parapijos salėj, kurioje 
vietines Sodalietės surengė 
Šimto doleriu; ($100) kelione 
tik už trisdešimt penki-- cen
tus. I r dar kokie, malonia ke
lione! Žmonės sėdėdami arba, 
vėliau atsilankiusieji, stovė
dami pergyveno tuos pačius 
įspūdžius kaip kad ir patys 
asmeniškai būtu dalyvavę 
Lietuvių Dienos įprogramoj 
Pasaulinėje Parodoje, rugsė
jo 10 d., 1939 metais Ne* 
Yorke. 

Atvykusioms "Chicagos lie 
tuvaitems į Nėw Yorką" lin 
kėjo kad viešbutis patiktų. 
Po pasveikinimo lietuvaitės 
džiaugėsi kambario grožiu ii 
besidalindamos kalbomis susi
laukė savo draugių su kurio
mis buvo susitarusios važiuo
ti į Pasaulinę Parcdą, 

Joms išvažiavus į Pasauline 
Parodą švęsti Lietuvių Die
na^ žmonės su jonus drauge 
pamatė parodą ir Lietuvių 
Dienos iškilmes spalvuotuose 
krutamuosiuose paveiksluose, 
kuriuos broliai Motuzai paro
dė iš savo keliones. 

Po paveikslų matėsi vėl 
(chicagos lietuvaitės, bet jau 
diena po parodos; vienos iš
vargusios, kojos suputusios 
nuo vakarykščio vaikščiojimo 
parodoj ir mieste, sustipusios 
— o kitos pilnos gyvumo ir 
tik apgailestaudamas kad rei 
kia grįžti į Chicagą, nes daug 
dar buvo galima New Yorke 
ką pamatyti. 

Viskas buvo gyvai, įdomiai 
ir juokingai Sodaliečių sulos 
ta. Tiesa buvo ir vaikinas iš 
Parapijos Dramos ratelio, tai 
Juozas Želvis, kuris ramiai 
pergyveno viešbučio tarno pa
reigas. 

Šį dviejų aktų veikalą jpa-
rašė Sodaiicijos pirmininkė, 
Elena Šarkaitė su Sodaiicijos 
raštininkės Onos Vilkelytes ir 
dvasios vado, kun. S. Gaučo, 
kuris daug rūpinasi jaunuo
menes veikla, pagalba. Jisai 
ne vien paruošė veikėjus šiam 
vakarui, bet dar ir daug sa
vo laiko ir pastangų įdėjo šio 
vakaro pasisekimui. 

Kas tik dalyvavo šitam pa
rengime, gėrėjosi vakaro įvai-

I rūmu. Sodalietės bendrai dė-
I koja atsilankiusiems, biznie-
' riams, **D^augui,, ir visiems 
rėmėjams, kurie tik kuo pri
sidėjo. Taipgi visiems mūsų 
lietuviškų radio programų l?i 
dėjams už pranešimus. Soda
lietės, dar kartą sako nuošir
dų "ač iū" . Kaitra 

Gražiai Išpildytos 
MARQIJETTE PARK. -

Sekmadienį, kovo 17 d. Gimi
mo Panelės Šv. parapijos sve
tainėj, vadovaujant Emilijai 
Prosevičiūtei, buvo suvaidin
tas veikalas vardu "Mano 
Dukterys". Tai labai malonu 
pažymėti, kad vaidinimas la
bai gerai išpildytas. Taipgi ne 
apsivilsiu pabrėždamas, kad 
tai Emilijos Prosevičiūtės su 
jos bendradarbėmis pasidar
bavimas. Taipogi buvo sudai
nuota keletas gražių dainelių. 
Verta mums pasidžiaugti, kad 
mūsų jaunoji karta taip gra
žiai išsilavino vaidinime lie
tuvių kalba. Tad. linkėtina so-
dalietėms ir ateityje darbuo
tis dėl lietuvių tautos. I r ne
pamiršti savo tėvelių kalbos. 

J. K. B. 

Parapijos Bankietas 
Aušros Vartų parapijos, 

Westsidėj, parapijiečiai jau 
ruošiasi savo bankietui, kuris 
įvyks 1940 m. balandžio 31 d. 
Jame bus pagerbtas naujasis 
parapijos klebonas kun. d r. 
J. Vaškas. Parapijiečių ir vi
sos Chicagos visuomenės pra
šome prisiminti ir rezervuoti 
balandžio 31 dieną. 

Išvyko | Kalifornija 
Town of Lake. — Plačiai 

žinomas biznierius Jurgis 
Brazauskas su žmona ir bro
liu Simonu dabar leidžia va-
kaeijas Los Angeles, Cal. Jų 
sūnus Viktoras jau nuo se
niau ten yra apsigyvenęs. 
P-nai Brazauskai sveikina vi
sus savo pažįstamus su V e i 
kų šventėmis. 

Našlių Vakaras 
SO. CHICAGO. — Šv. Juo

zapo parapijos našlės ir naš
liai rengia labai linksmą va
karą, sekmadienį, kovo 31 d., 
Šv. Juozapo parapijos svetai
nėje, 8810 Marąuette Avenue. 
Pradžia nuo 4 vai. po pietų. 
Maloniai prašom visas našles 
ir našlius į mūsų parengimą. 
Prašom jaunikaičius ir mer
gaites, moteris ir vyrus, o vi
si turėsit linksmą laiką prie 
geros muzikos. Bus skanių gė" 
rimų ir valgių ir bus visokių 
pamarginimų. Pasekmės baž
nyčios naudai. Lauksime visų 
atsilankant Rengėjai 

Mirties Sukaktuves 
Šiemet per Velykas sueina 

lygiai aštuoni metai, kai mi
rė kun. Feliksas Kudirka, Ma 
rijonų kongregacijos provin
cijolas. Jisai mirė kovo 24 d., 
1932 m. 

Kauliukų Lošimas 
Moterij Sąjungos Chic. aps

krities kortų ir kauliukų lo
šimo vakaras įvyks trečiadie
nį, baland. 10 d., 7:30 vai. va
kare, Vengeliauskų salėje, 
45C0 S. Talman ave. įžanga 
25 centai. Dalis pelno skiria
ma Vilniaus nukentėjusiems. 
Prašome kuopų skaitlingai pa
remti. Komisija susidedanti 
be apskrities valdybos, iš są-
giečių: M. Paukštienės, E. 
Statkienės, V. Gedminienės ir 
Zakaraitės deda visas pastan
gas, kad jis būtų' sėkmingas. 

Aušriu* 

33 naujos mokyklos 

Štai WPA darbininkai 111. 
inois valstybėj nutiesė 35,158 
mylias kelių ir gatvių. Pasta
tė 3,216 naujų tiltų ir 6,9<)2 
senus pataisė. 

Pastatė 33 naujas moky 
klas, atnaujino 844, atremon 
tavo 57 ligonines, nutiesč 
1,170 mylių drenažo linijų 
(sewers), pastatė 230 žaidi
mo namų, 44 naujus stadijo-
nus ir 103 sporto aikštes 
įrengė. 

Dirba 180,000 darbininkų 

Be šių pagerinimų ir nau
jųjų pastatų, kuriais visuome
ne naudojasi, WPA davė dar 
bo 180,000 Illinois bedarbių, 
kurie dirba įvairiausius dar
bus. Štai knygynuose WPA 
darbininkai įtraukė į katalo
gus 2,034,472 knygas ir sutai
sė 1,490,948 knygas. 

R A D I O 
Budriko Velykine Radio 

Programa ir Makalu Teatras. 

Gerai išlavinta Budriko or 
kestra iš penkiolikos muzikan
tų gros lietuviškas liaudies 
melodijas, vyrų kvartetas dai
nuos naujas lietuviškas dai

nas, pritariant orkestrai ii 
Makalai švęs Velykas, vaygis 
velykinius pietus. Programoj 
dalyvaus 44 asmenys gerai iš
silavinusių artistų ir biznio 
pranešimai nebus nuobodūs 
klausyti. Programa bus girdi
ma plačiai apylinkėse labai 
aiškiai. Lietuvio J. F. Budri
ko Radijų ir Rakandų Krau
tuvė šias programas leidžia 
jau vienuolikti metai. 

Kaip paprastai, programas 
bus girdimas iš radio stoties 
WCFL, 970 k., nuo 5:30 iki 
0:30 P. M., Chicagos laiku. 

Lietuvių Dailės Mylėtojas. 

Malonėkite patys pasiklausyti 
ir patarti savo draugam. 

Rep. Z 

Bus su Mumis 
BAYONNE, N. J. — Per 

Velykų šventes su mumis bus 
gerb. milijonierius kun. 
dr. K. Matulaitis. Bus malo
nu išgirsti ta proga jo gra
žių pamokslų. 

Balandžio 7 d. parapijos 
salėj įvyks vaidinimas kome
dijos "Moterims neišsimeluo-
si". Vaidins vietiniai jauni 
artis tai-mėgėjai. 

ANGLIŲ 
KAINOS 

ŽEMESNES 
PERKANT 

IŠ 

ROSELAND COAL CO. 
343 W. 107th Place 

Tel. PULLMAN 6776 
Tumonis ir Sūnai, Sav. 

Pro f/r e ss Krautuve Trans
liuos Gražią ir Įdomią 
Velykinę Programą. 

Primintina radio klausyto
jam pradėti Velykų dieną 
smagiai beklausant šios die
nos gražių mėli odijų, dainų, 
muzikos, sveikinimų ir velyki
nių linkėjimų, kuriuos girdė
site oro bangomis iš stoties 
WGES rytoj, Velykose, 11:30 
valanda prieš piet. Leidėjai 
programų, Progress Purni- j 
ture Co., 3224 So. Halsted S t 
ir šių programų vedėjas A. 
Žilius dės pastangas visus ge 
rai palinksminti ir sudominti. 

# = **. 

ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA 
linkiu "Draugo" skaitytojams', leidė
jams ir redaktoriams geriausio pasi
sekimo ir Dievo palaimos. 

KUN. JURGIS PAŠKAUSKAS 
^ : J 

M A R Q U E T T E P A R K 
t? 

B R I G H T O N P A R K 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

MOZART TAVERN 

« t y -

Susirgo 
BRIDGEPORT. — Teko 

sužinoti, kad susirgo T. Ši
maitienė, žymi darbuotoja ir 
ne vien tik savo parapijoj, 
bet ir kitose organizacijose. 
Linkime gerajai veikėjai T. 
Šimaitienei kuo greičiausiai 
pasveikti ir vėl grįžti į mūteų 
tarpą ir padėti kaip praeity 
taip ir ateity darbuotis. J. K. 

Kas Padaryta 
Pasirėmus Ant 
Kastuvo 

Visiems gerai žinomi gan
dai kaip WPA darbininkai 
tinginiaują. Juk tai esą val
stybės apmokami žmonės, ku
rių visas darbas — ilsėti per 
dienas kastuvo pasirėmus. 

Tačiau, giliau pažvelgus jų 
darbuosna, matyti, jog daug 
kas padaryta. 

Vedybos seka meik, kaip 
dūmai liepsna. 

— Chnmfort. 

KAZIMIERAS BALČIŪNAS 
Mirė kovo 20 d.. 1M0 m.. 

iul*.ukca 77 metu amžiaus. 
Gimęs Uetuvoje . Panevėžio 

tp«k., Subačiaus para p.. Vel-
aiaklu kaimo. 

Amerikoj išgyveno 27 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

Amerikoje broli Antaną, pus
broli Leoną BreivJ. švogerį 
t n t aną Rubliauska ir sūnėnus 
Povilą ir Joną Balčiūnus; Lle-
.uvoje Adelę Gabaliausktene ir 
šunenų, giminiu ir paljstamu. 

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
kopi.. 1410 S. 49th Ct. 

Laidotuves Jvyks pirmadieni, 
kovo 26 d. Ii koplyčios S:00 
vaL ryto bus atlydėtas i šv. 
tVntano pa ra p. bažnyčia, kurioj 
įvyks cedultngoa pamaldos ui 
velionio siela. !V pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kasimiero ka
pui 

" * 

1 1 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
rimines, draua-us-ges ir požįs-
tamus-as dalyvauti šiose lai-
iatuvese. 

Nuliūdę: Brolis, Pusbrolis, 
įTOgeris, Sdntaas ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius Anta-
Petkua Tel. Cicero 2109. 

MARTHA MALECKIENĖ 
(po tėvais Valintelis) 

Mir« kovo 21 d.. 1940 m., 
sulaukus pusčs amžiaus. 

Gimus Lietuvoj. Kupreliškių 
Parapijos. 

Amerikoje išgyveno 36 me
tus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozapa. S sūnus: Joną, 
Povilą ir Alfred. brol| Antaną 
ir daug kitų giminiu. Lietu
voje pa'ik o seserį Veronika. 

Priklausė prie: Brolių ir Se
serų Dr-stės, Tretininkų, Apaš
talystės Maldos, šv. Onos. Am-
lino Rožančiaus Draugysčių ir 
Iv. Kasimiero Akademijos 115-
mCJu. 

Kūnas pašarvotas 782 West 
I9th St Tel. Canal 6373. 

Laidotuves jvyks antradieni, 
kovo 26 d. Ii namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta i Dievo Ap-
veisdos parap. bažnyčia. ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės siela. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugrus-ges ir pažis-
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Šonai. Bro
lis, Sesuo Ir Giminės, 

Laidotuvių direktorius S. M. 
Sfcudas. Tel. Monroe 3377. 

^ : 

Albert Yakunauskas Peter Rymkiewicz 
U. S. A. Pilsen Beer On Tap 

Imported and Domestic Liąuor 
4356 So. Mozart Street Tel. Lafayette 7555 

# 

!l B R I D G E P O R T i < 

^ 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIU 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 
^ M 

Universal Restauramt 
750 W. 31st Street 

^ : 

A. A. NORKUS, Sav. 
Tel. Vietory 9670 

# 

G E N E R A L 
Jf 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

lffid-West Jemlry and Music 
ANTANAS P. LIAKAS, Sav. 

: ^ , 

2049 W. 35th St. Tel. Lafayette 0332 
CHICAGO, ILLINOIS 

J> 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

LEO NORKUS, Ir. 
mSTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padaryty Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Ši's Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės j>as NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

2423 West 64th St. 
^ 

Tel. Hemlock 6240 

t? 
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LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

ROCKWELL PHARMACY 
2557 West 71st St. Chicago, Ulinois 

Tel. Republic 10255 
G. BENOŠILTS, R, Ph. Sav. 

r? = ^ . 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

AGOTA RATJBA 
MirS kovo 22. 1940, 1:30 v. 

popiet, sulalkus pušis amž. 
Gimus Lietuvoje, Mariampo 

lSs apskr., Prienų par.. Va-
lenkiškių kaime. 

Amerikoje išgyveno 26 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą, Juozapa, sūnų Edvardą, 
dukterj Domicėlę, seserj Kazi
mierą . Misunienę, broli Juoza
pą Puplausk), Švogerką Mari
joną, pusbroli Kazimiera Pu
plauske ir jų šeimas, 2 pus
seseres: Oną Lazauskiene, San-
duskienę ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko motiną Marijoną Pu-, 
plauskienę, 3 seseris: Antošę, 
Agniešką ir Marijoną ir jų 
šeimas, 2 brolius: Povilą ir 
Kazimierą ir jų šeimas. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
4449 S. Falrfield Ave. Tel. Vir-
ginia 0030. Laidotuves įvyks 
antradieni, kovo 26 d. Iš na
mų 8 vai. ryto bus a*lyd6ta i 
Nekalto Prasidėjimo Švč. Pa
nelės par. bažnyčią, kurioj į-
vyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulyieta J šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažis-
tamus-as dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras. Sūnus. Duk
tė. Broliai, Pusbrolis, Pussese
res. Seserys ir Gimines. 

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741. 

„ PHARMACY 
Joseph Azukas- R. Ph. ir John Chekauckas. R. Ph. 

Aukštos Klasės Vaistine 
2557 W. 69th Str. Tel. PROspect 4363 *> t n. 

A 
JUOZAPAS ZABELLA 

(gyveno po numeriu 6753 South Campbell Avenue) 

Mirė kovo 21 d., 1940 m., 6:30 vai. vakare, sulaukės puses amž. 
Gimęs Lietuvoje, Taaragfa apskr., Šilalės par., Kutenu kaime. 
Amerikoje išgyveno 40 metij. 
PnHko dideliame nuliūdime: moterį Kazimierą, po tėvais Szym-

kevieiute, 3 sūnus: Bronislovą. Stanislovą, marčia Wandą, ir 
Juozapą, marčią Eleną, anūke Audrey, 2 seseris: Pauliną Grum-
bHene, švogerį Joną ir jų šeima. Domicėlę Uselienę švosrerj Pe
trą ir ju šeimą, švoperka J. Pilitauskienę, švogrerius: K, Lau-
danski, S. S7,vmkewicz, S. Lachawicz, K. Mažeika, D. Jenkevi-
žiu, A. Mišeikį, jų šeimas ir kitas gimines. Lietuvoje paliko 
2 brolius: Kazimierą ir Stanislova, seserį Joganą Juškienę ir ju 
šeimas. Namu telefonas: Grovehill 1682. 

Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioie 2314 W. 23rd Place 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 25 d. Iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlvdėtas į Gimimo Paneles Švč. par. bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sįelą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Švento Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus srimines, draugus-ges ir pažįsta-
mus-as dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Marčios, Anūke, Svogeriai. Svoger-
kos, Broliai ir Gimines. 

Laidotuvių direktoriai Lachawicz ir Sūnai, tel. Canal 2515. 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

J. MANDZEJEVSKIS 
MĖSŲ IŠVEŽIOTOJAS 

6600 So. Washtenaw Ave. Chicago, Ulinois 
Tel. Hem. 3340 ^ t 

18th S T R E E T 
^ 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems 

S M. SKUDAS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

718 West 18th Street Chicago, M. 
TELEFONAS MONROE 3377 

r{r LISKSMV SV. VELTKŲ ŠVEKČIV 
I INRIl VISIEMS SAVO KOSTUMEBIAMS IR DRAUGAMS 

JUOZAS PANKAUSKAS 
Oroseme — su dideliu pasirinkimu. 

2021 Canalport Ave. Tel. Canal 6574 
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Šeštadienis, kovo 23 d., 1940 D RA t J G A A 
PRISIKĖLIMO IŠKILMltS 

L IETUVIŲ BAŽNYČIOSE 
tr . Jurgio parapijoj, Bridge Per prisikėlime it 11.O0 v., 

porte — Prisikėlimo šv. Mi-j choras, vargonams ir simto-
sias 5 vai. ryto atnašaus jjnijos orkestrui pritariant, gie 
M. prei M. Krušas ir pamok- dos Arenso "Exultate Deo" 
sla sakys kun. A. Ignotas, M. miSias, laike ofertorijos pil 
I.c. dys Casimiro * Terra Tremuit'. 

Diero Aprakdos parapijoj, | Kitos gi mišių dalys fous gie-
18th St. — Reėurekcija 5 vai. 
ryto. 8v. Mišias laikys ir pa 
moksle sakys kleb. kun. Ig
nas Albavičius. 

iv. Kryiians parap, f owh 
of Lake — Prisikėlimo 8v. Mi-| V e l y k o s 
šias 5 vai. rjto laikys kun. 
St. Valatkas, $ kun. Anasta
zas Valančius sakys pamoks-
18, 

Sv. Paneles Gimimo parap . 
Marąuette Parke — Prisikė
limo šv. Mišias atnašaus 5 
vai. rytp kun. kleb. A. Bal
tutis, pamokslą 'sakys kun. 
t*r. Lukošius. 

Visų šventų parapijoj. Rose 
landė — Prisikėlimo šv. Mi
šias atnašaus ir įpifcmokslą sa-

damos gregorijoniškai. 
Kaip sekmadieniais į(prasta, 

mišios bus: 7:30, 9:00, 10:00 
ir suma 11:00 vai. A. 

Aštuonioliktoje 
AštuonioUkiečiai ruošiasi iš 

kilmingai švęsti Velykas. Die
vo Apvaizdos graži bažnyčia 
dar labiau papuošta šiai šven
tei. Ypač visų akis traukia 
Kristaus .Karstas, atrodo tik
rai majestotiškai. Tai gerb. 
Seserų tikras meno kūrinys. 

Didžiojo Šeštadienio naktį, 
bažnyčia bus atdara, vakare 
bus pamaldos ir bus klauso
ma išpažinčių. Iškilmingos 

k y s , T v a l 7 r y t o , k l e b . \ u n . Prisikėlimo pamaldos bus lai-
Jurgis Paškauskas. ' k ( H n o s V e l ^ r ? t e 3 vaL> k l ' 

šv. Panelė Nekalto Prasi
dėjimo parap., Brighton Par
ite — Prisikėlimo šv. Mišias 
9 vai. ryto laikys ir pamoks
lą sakys kleb. kun. A. Brišlta, 

Aušros Vartų parap.. West 
Sidėj — Prisikėlimo apeigas 
atliks kun. dr. J. Vaikas, 5 
Vai. ryto, šv. Mišias laikys 
kun. M. Jodka, o pamokslį 
pasakys kun. dr. Juozas Vaš
kas. 

šv. Antano parapijoj. Cice
ro — Prisikėlimo šv. Mišios 
bus laikomos 5 vai. ryto. Pa
mokslą pasakys ir šv. Mišias 
laikys kleb. kun. H. J. Vai 
eūnas. o , 

šv. Mykolo parapijoj, North 
Sidėj — Prisikėlimo šv. Mi
šios bus 5 vai. ryto. Šv. Mi
šias laikys kun. Alf. Kazlaus
kas, o pamokslą sakys kleb. 
kun. J . šaulin'skas. 

Šv. Petro ir Povilo parap., 
West Pullman — kun. A. Lin
kus 5 vai. ryto atnašaus l*ri-
sikelimo šv. Mišias, o kun. P. 
Gašlūnas pasakys pamokslą. 

Šv. Juozapo parapijoj, So. 
Chicago — Prisikėlimo šv. Mi
šios įvyks 5:30 vai. Šv. Mi 
šias atnašaus ir pamokslą pa
sakys kleb. kun. M. Švarlys. 

Šv. Kazimiero parap:, 9hi 
cago Heights — Prisikelimo| 
šv. Mišios bus laikomos 5 vai. 
ryto kleb. kun. A. Martlii-
kaus. 

tos mišios 7:30, 9:00, 10:15 h 
12 vai. D. i£. kun. dr. A. Jag
minas, MIC, seminarijos rek
torius, atvyks vietiniems ku
nigams pagelbėti Svečias, ge
rai žinomas ašttionioiikiečiams 
iš savo gražių pamokslų per 
40 valandų atlaidus, ir dabar 
skelbs Difevo žodį. Parapijos 
ehoras, K. Šabdniui vadovau
jant, papuoš Velykų pamal
das savo gražiu giedojimu. 

Emory Callahan, 30 metų ir jo žmona Katherine 22, Miariii, 
Fla., kuri laukiasi penketukų. Miami laikraštis įrengė jiems 
naujus namus ir teikia geriausią medicinos priežiūrą. (Aeme 

Vėliausiomis žiniomis laukiama tik vieno kūdikio (Acme) 

Parapijos vadinamas Mar
gučių Vakaras įvyks sekma
dienį* kovo 31 d. Tai bus la
bai įdomus ir įvairus paren
gimas. Draugijos lenktyniau 
damos tarp savęs stengiasi 
paremti šitą parengimą. 

Paskutiniu laiku smarkiai 
sunegalejo dvi mūsų uolios 
parapijietes Morta Mileekie-
ne ir O. Kraujalienė.. Abi ran 
dasi ligoninėse. Linkime joms 
greito pasveikimo. 

Koto 27 d., trečiadienio va 
kare parap. salėje bus rodo
mi judomieji paveikslai brolių 
Motuzų. Paveikslai vaizduoja 
Lietuvos gyvenimą ir Vilnių, 
kurį atgauna lietuviai. Pel
nas skiriamas gelbėti Vilniaus 
krašto pavargėlius* 

siu, bet jau ruoškitės būti 
par. svetainėje ir viską suži
nosite. Pra-s 

ir darbuotis iš vien, pade
dant Šv. Juozapui, parapijos, 

Pra-s 

Jau Ir šv. Velykos 
Pas mus yra labai gražus 

paprotys: Velykų rytą visi 
eina prife Šv. Komunijos, vi-

Kmūgų Marijonų Seminari-' s o s draugijos, ypač jaunimo 
jos koplyčioj, Hinsdale, Dl. - f ^augijos, šv. Vardo, Vyčių, 

Pirmadienio vakare parapi-j 
jos komitetas iš 15 ypatų su
sirinko į svetainę ir visi nu
traukėme pasveikinti savo 
gerbiamą ir mylimą kleboną 
kun. Juozapą Šaulinską jo 
vardo dienoje. Pirmiausia vi
si sudainavome "Ilgiausių 
metų," pasveikinome, palin
kėjome sveikatos ir laimės sa
vo mylimam Dvasios Vadui. 
Po to mūsų vadas, par. trus-
tisjtas J. Kupčiūnas, pasakė 
keletą žodžių visų vardu ir 
įteikė atminčiai dovanėlę. Ve 
liau prabilo kleb. Juozapas. 
Dėkojo už gražius ir nuošir
džius linkėjimus, prašė visų 
būti vienybėje susiklausyme, 

CLASSIFIED 
PARDAVIMUI BARGENAI 

Marąuette Parke, 2 fletiš, mūrinis 
kampinis namas, mūrinis garadžius. 
$8,0000.00. 

13 apartmentų.; Kenda $476.00 j 
mėnesi. Kaina $16,500. 

10 apartmentiį. Rėnda $4200 } 
metus. Kaina $14,500. 

2 f lėtų naujas mūrinis namas. 1 
fletas apšildtomas $5,000. 

6 kambarių burtgalow su f lėtu 
užpakalyje ir mūriniu garadžiu par
davimui pigiai. 

6 kambarių mūrinis cottage. Ga-
radžius. Apšildomas. $2,000. 

35 akerių ūkis su gyvuliais, ge
rais budinkais I r visais įtaisymais. 
Prie Chicagos. .Gražiausia ūkis ko
kio dar nesate' matę. $6,000 arba 
mainysiu ant namo Cnicagoje. 

CHAŠ rkjrictfr, TURNIKAS) 
2500 Wcst 63rd Street 

Tel. Prosueet 6025 

REIKALINGAS MUflAS VYRAS 
Reikalingas jaunas vyras vairuoti 
automobili ir prižiūrėti namą dėl 
daktaro. Turi gūti geras automobi
lio vairuotojas. Atsišaukite sekmadie 
nį 1 vai. popiet 

4740 ©rexel Blvd. 
Tel. Kemvood 7362 

(T = ^ 

Prisikėlimo šv. Mišias 6 vai. 
ryto laikys naujai įšventintas 
kun. Šniigelskis. 

Kristaus Prisikėlimo 
Iškilmes §Vi JUirgid 
Bažnyčioj 

Rūpes\ ingai išpuoštoj ir iš
kilmėms pagražintėj bažny
čioj, Velykų rytą, 5 vai.; šv. 
Mišias atnaša>,3 pats J. Alai. 
prel. M. L. Krušas. Prieš Mi
šias* asistuojant kun. S. Pet-
rau^vui ir kun. S. Gaučiui, 
įvvka iškilmingą procesija, 
vargonams ir skaitlingam sim 
fonijos orkestrui pritariant, 
žmones, mokykles vaikai ir 
didysis choras griausmingai 
sugiedos "Linksma Diena". 

Iš ryto ir per sumą pamoks
lą sakys svetys kun. JL Igno
tas, MIC 

Mergaičių ir par. choras. Tai 
labai gražus dalykas. Kris
taus prisikėlimo apeigos ir 
pirmos mišios bus 5 v. ryte. 
Choras yra prisirengęs su 
gražiomis Velykų giesmėmis. 
Giedos ir gražiąsias Leonar
do mišias. Tad, skaitlingai da
lyvaukime pamaldose. Bus ir 
gražus pamokslas, kurį pasa
kys klėb. J. Šaulinskas. 

Na, o už savaites, kovo Si 
dieną, Margučių Vakaras. Tai 
bus tikrai kas tokio nepapras
to. Bus suvaidinta graži ko-
tnedija " Jaunųjų Šposai.' 
Tai nanja ir labai juokinga 
komedija. Tad, nepamirškite 
— kovo 31 d., 6:30 v. vakare. 
Po veikalo bus šokiai prie ge
ros muzikos. Taipgi bus ir 
dovanos už gražiausius ir stip 
riausius margučius. Viskas tik 
už 25 centus. O kas bus ba
landžio 7 d! Kol kas nesaky-į 

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Velinam visiems savo Draugams, 

Prieteliams ir Rėmėjams 

2536-40 W. 63rd Street 
Tel. Htfnlbck 8400 

J. W. KALEDIN&kAS, A. LAPENAS 
J. MIŠKUS 

^ : 

r? 
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SVEIKINAM VISUS MŪSŲ 

Prietelius, Rėmėjus If visus Lietuvius 

SU VELYKŲ SVĖNTfiM 
Velydami geriausių pasisekimu 

: ^ 

l 
3222-26 S. Halsted Street 

Tel. Victory 4226 
J. NAKROSIS — D. SHEMAITIS 3 

Jr 

Budriko Velykinis 
IŠPARDAVIMAS 

• * 

Jau laikas įsigyt Elektrinę Ledaunę, naują modernišką pečių, Parlor 
Setą, Karpetą — dabartiniame Ikidriko Velykiniame Išpardavime. 

1940 metų Radiją, tokia kaip paveiksle, 8 tūbų, nereikia vielų, pagau
na gerai visas stotis, tiktai už $ 5 Q g Q *r Ju s u s e n $ ra(lij$. 

Įmokėti tik $2.00. 

Dviejų šmotų Parlor Setai, geriausių išdirbysčių, padirbti užsisaky-
man, garantuojami 10 metų, tikroji verte $135.00, tik $ 7 4 i O O 
ir jūsų senas setas. 
Bulovą ir Elgin Kankiniai Laikrodėliai parduodami už $ ^ Q Q Q 
ir lengvais išmokėjimais, po 50 centų į savaite. 
9x12 mieros karpetai, pritaikyti prie setų, po ^ 2 ? 9 t 5 0 

Geriausia maliava įį^ Q 5 &aL> paprasta maliava, gal. . 9 ^ 

Siuvamos mašinos: Singer ir AVestinghouse, po $ 2 9 § 5 0 
ir po ̂ 5 5 . 5 Q 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-21 So. Halsted Street 
3417-21 So. Halsted Street 

TELEFONAS YARDS 3088. 

Žymus Radio Programas Budriko Krautuves leidžiamas iš Stoties 
WCFL — 970 k. sekmadienio vakarais nuo 5:30 iki 6:30 vai. 
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Ciceroj Kaip Suomijos Ir Sovietų Rusijos Fronte 
Užpultas "Draugo" Agentas V. Šemetulskis 

Sako Ginsis Iki Paskutiniųjų 
Ciceroj dedasi panašiai, kaip 

neseniai Sov. Busi jos ir Suo
mijos fronte. Kilo kova, ne
lygi kova: vieno prieš du Šim
tus. Vienam prieš arti du šim
tus, žinoma, jokiu būdu nega
li atsilaikyti, tačiau WaJteria 
Šemetulskis, uolusis mūs dien
raščio agentas ir vienas žy
miau* iij kontestininku Ciceroj 
pasiryžęs kovoti iki paskuti
niųjų ir, jei sulauks tinkamos* 
pagalbos iš talkininku, kov% 
laimėti. Jis tiki, kad Cicero 
talkininkai ne tokie, kaip An
glija ir Francija, kad pagalbą 
laiku suteiks ir jis laimes 
pirmą vietą. Čia eina kalba 
apie Pirmąją Dainų Šventę, 
kuri įvyks sekmadieni, balan
džio 21 d., Ashland Blvd. Au
ditorium. Bet leiskime kalbė
ti vienam W. Šemetulskio tal
kininkų: 

"Matote, kame dalykas: nu
girdau, kad vargonininkas ir 
Šv. Grigaliaus cboro vadas 
muz. Adolfas Mondeika parsi
gabeno kelis šimtus tikietų 
Pirmos Dainų šventes ir, su 
pagalba visų choristų, pradė
jo platinti ir sako subytinsiąs 
net ir draugnešį. Jie žada iš
parduoti daugiausiai tikietų 
ir laimėti pirmą dovaną. Ži
noma, draugnešys mėgins ne. 
ipasiduoti ir varysis prie pir
mos vietos. 

"Nors Šv. Grigaliaus cho- šventėj, kurie sirgs arba ko-

kad parduoti tikietų, bet 
draugnešys irgi susinąs gerai 
patyrusių talkininkų. Temyki-
te "Drauge"y kaip užsibaigs 
tos įdomios lenktynes. 

44Klauskite tiki?tų iš anks
to pas uDraugo'' išnešiotoją, 
o jfe tuoj pristatys kiekvie
nam į namus. 

**Aš manau, kad jau visi 
žino draugnešio adresą: 1440 
So. 51st Court". 

"Dr. P. Atkočiūnas pirmas 
užsisakė dolerinius likietus. 
Užėjau paklausti velykinių 
pasveikinimų, tuoj primine, 
kad nepamirščiau ir apie ti-
kietus Dainų šventei. Ištikrų-
jų, dr. P. Atkočiūnas Su savo 
žmona niekad nepraleidžia ne
dalyvavę svarbiuose lietuviš
kuose parengimuose, o ypač 
"Draugo*' parengimų. 

"Nėra abejones, kad ir dr. 
A. Gussen ir vaistininkas J. 
Keser ir vaistininke Izeb. 
Vaisvil ir daug kitų profesi-
jonalų ir biznierių norės da
lyvauti, pasiklausyti ir pasi
gerėti Pirma Dainų švente 
Chicagoj. 

Sunku žmogui ir įsivaizduo
ti, kaip skambės dainos tūks
tančių choristų, kai jie sudai
nuos. 

žymų 
Board of T radę narį ir daug 
kitų. 

Tarp nukentėjusių, kurie 
kaltina keturius detektyvus, 
yra dr. Roy Anderson, 44 m 
4626 Cleveland Ave., Kansąs 
City, Mo., kuris išbuvo kalė
jime tris dienas. 
Iš Anderson liudijimo 

Johnson, 4042 N. McVickers 
Ave. ir du kaltino adv. Philip 
N. Goodman, 1517 S. Michi-
gan Ave. 

Kaltinamieji kaltais nepri
sipažįsta. Jų byla bus kelia
ma vėliau. 

Howe apie tyrinėjimus 

Kap. John Howe, kuris per 
keletą mėnesių vedė slapta ty
rinėjimą ir pasikalbėjimus su 
šimtais iš nukentėjusių, pa-
reiske: 

"Komisijonieriaus atydą į 
šią situaciją atkreipė Chicago 
Crime Commission ir Chicago 
Bar Association. 

"Jie teigė, jog pirmojo dis
trikto būrys policininkų areš
tuoja nekaltus piliečius, kalti
na juos nepadoriu elgesiu ir 
siunčia kalėjimam Jei tie ka
liniai nusamdydavo tam tikrą 
advokatą, kurį jiems nurody
davo detektyvai, jie būdavo 
kaltinami tik trukšmavimu ar 
kitu menku prasižengimu. Ki
taip kaltinimai būdavo sun
kesni. 

Daugiausia areštų parkuose 

"Daugiausia šių areštų 
įvykdavo Chicagos parkų dis-
trikte. Šimtai nekaltų piliečių 
ši grupė suareštavo prie Ran-
dolph St. ir Michigan Ave., advokatas, kuris 

areštavę Northwestern univer D ė k o j a m e 
siteto profesorių, department Biznieriams 
krautuves valdytoją, 

Šis "Draugo'' velykinis nu
meris išėjo taip žymiai padi
dintas mūsų biznierių ir pro
fesionalų dėka. Tie biznieriai 
ir profesionaliai, kurie teikė 
savo sveikinimus per " Drau
gą" prisidėjo prie "Draugo" 

Visus savo "Draugo" skai
tytojus raginame paremti 
tuos biznierius ir profesiona
lus, kurių sveikinimus matote 
šiame Velykiniame "Draugo** 
numeryje. 

Pranešimas 
Žagariečių klubo mėnesinis 

susirinkimas įvyks kovo 24 
parėmimo. Už tai šitiems biz-? d ? t val.Vpopiet, nollvwood 
nieriams ir profesionalams ta-j g y e t m 7 w 4JM g t P r a . 

Dr. Anderson tvirtino, jog 
jis buvo areštuotas ką tik iše 
jus iš Field Museum. 

"Policininkas pareiškė, jog • 
jis pastebėjęs mane neleisti
nai elgiantis. Aš jam atsa
kiau, jog jis klystąs. Jis at
sakė niekados nedar ąs klai
dų. Jis išklausinėjo mane apie 
mano užsiėmimą, gyvenamąją 
vietą, pajamas ir šeimą. 

"Kai aš jam atsakiau turįs 
dvi ištekėjusias dukteris ir 
sūnų, jis pareiškė, jog jie ga
lį didžiuotis sužinoję, kad jų 
tėvas esąs paprastas seksuali
nis nusikaltėlis.". 

Dr. Anderson uždarytas ka
lė jiman ir jam neleista susi
siekti su pažįstamais. Vėliau 
nuimta jo pirštų antspaudos. 
Vidurnaktį pas jį atsilankęs 

riame širdingą ačiū. "Drau
gas" lauks progos jiems at
sitarnauti. 

šom laiku susirinkti, nes bus 
renkami darbininkai dėl klu-

i bo rengiamo koncerto. 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 
Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

"Aš manau, kad iš cicerie-
čių tik tie nedalyvaus toj 

ristai darbštūs ir mandagūs, 
moka prieiti prie žmogaus, 

kia kita svarbi priežastis su 
laikys. 

C H I C A G O J IR 
A P Y L I N K Ė J 

SLAPTOSIOS 
policijos agentai ieško Chica
goj vyriškio, kuris per pasku
tiniąsias dešimtį dienų pa
skleidė virš. penkiasdešimt ne
tikrų dolerinių. Jis esąs apie 
35 metų, neaukštas. Gerojoj 
netikrų pinigų pusėj yra nu
meris L1409 ir serijos nume
riai P26487l2flĮA arba B8843-
3454B, užpakalinėj pusėj nu
meris 715. 

mm 
tris savaites, ieškodamas dar
bo, Chicagon atvyko Walter 
Hein, 26 metų iš Iron River, 
Mich. Hein išėjus iš darbo 
agentūros vienas vyriškis pa
siūlė jam darbą viešbutyj, bet 
pareiškė, jog jis turėsiąs nu
sipirkti uniformą, kuri kai
nuosianti $35. Hein Save jam 
visus turimus pinigus, $16, už moralinės grupės seni detek 
antrarankę uniformą, bet ne-! tyvai ir plačiai žinomas advo 
pažįstamasis nebepasirodė. katąs kaltinami vienam iš di 

Į džiausiu policijos skandalų 
IŠ 22 AUKŠTO ! paskutiniaisiais metais. 
Stevens viešbutyj, iššoko ir 

I jo Irene Murdock, McKinley 
High School mokinė šūkiu: 
"Team up with Clean-up." 

ŠIANDIEN 

iš Great Lakęs Navai Train-
ing mokyklos išvyksta 660 
jaunų vyrų tiesioginei tarny
bai Amerikos laivyne jūrose. 

OBO 

pranešimu Velykų galima ti
kėtis šaltų, nors sniego dau
giau gal ir nebus. 

VAKAR 

Chicagoj atšventė savo 104-tą-
jį gimtadienį Arpad Sabados, 
3717 W. 68th Place. Gimęs 
Vengrijoj, Amerikoj jis išgy
veno virš 60 metų. 

parko distrikto teritorijoj. 
Daug Grant parke ir "loop'' 
namuose ir teatruose." 

Didelis areštuotųjų nuošim
tis būdavo asmenų iš provin
cijos, kurie mokėdavo nuo $50 
iki $400, kad bylą užbaigtų. 

Nukentėjo ir žymių žmonių 
Pagaliau, kaltinamieji pasi

darę tokie drąsūs, jog jie 

3! »• 
liuosuoti. 

"Vėliau aš sužinojau advo
katą esant Philip Goodman." 

Advokatai sumokėjo $200 
Kitas nukentėjęs, Connell, 

liudijo sumokėjęs apsilankiu
siam kalėjime advokatui $200 
pinigais ir pasirašęs $200 no
tą, kurią jis turėjęs vėliau iš
mokėti. 

^ 

SKANDALAS 
POLICIJOJ 

Šimtai AuJcų 

Keturi pirmojo distrikto 
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Pasaulis perimtas keršto ir neapykantos. 
Europoj vyrauja suirute, badas, vargas, 
spaudos, religijos, susirinkimų, net žodžio 
laisve suvaržyta. 

Mes turime visokiariopę laisvę. Naudo
jamės ja ir susirinkimais, religijos išpažini
mu ir spauda. Lietuviai katalikai turi tik vie
ną dienraštį — "Draugę". MŪSŲ priederme 
jį skaityti ir palaikyti. 

"Draugo" leidėjams, redaktoriams, rėmė
jams ir kaitytojams linkiu Linksmų šventų 
Velykų! 

PREL. M. L. KRUŠAS 
^ : # 

WBF 
GROS SURUM-BURUM ŠOKIAMS BAL. 7 d. 

• 

užsimušė 32 metų Miss Flo-
rence Bear, kuri gyveno su 
motina, (3(120 Harper Ave. Nu 
sižudinimo priežastis kol kas 
nežinoma. 

SĄRYSYJ 
su ateinančią vasarą įvykstan 
čiais Chicagoj suvažiavimais, 
miesto vyriausybė nutarė mie 
stą apšvaryti. Tam tikslui bu
vo padarytas mokyklos vaikų 

Policijos oficiozų manymu 
policininkai areštuodavę netei 
singai piliečius kaltindami ne
padoriu elgesiu ir vėliau įleis-
davę advokatą išrinkti iš jų 
mokesnius. 

Byla pateko teisman kur 
septyni nukentėjusieji nurodė 
keturis detektyvus: Francis 
O'MaHey, 4441 W. Congress 
St., William J Kearney, 1253 
W. 97th PI., Edward Hickey, 

tarpe šūkio kontestas. Laime-Į 237 S. LaVerne Ave ir Elmer 

Charlie Hess's Orchestra, kuri grieš šokiams Ashland 
Blvd. Auditorijoj, del didžiules Šaltimiero Radio parengimo 
sekmadienį, Balandžio 7 d. 

Linksmu Šventų 
Velykų Jums! 

Mes siunčiame visiems savo draugams ir kostumeriams 
nuoširdžius ŠV. VELYKŲ linkėjimus! 

Mums buvo tikras malonumas patarnauti jums pra
eityje ir mes tikime, kad tas draugiškumas su jumis 
pasiliks visuomet. 

HOME CRYSTAL 
LAUNDRIES 
"The Pride Of The Housewife" 

S. PRIMACK, President 

ir visi Home Crystal Skalbyklos Darbininkai 

4204-22 S. Western Ave., LAF. 9700 

^v- J 


