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DIDYSIS SUKRĖTIMAS
Kai aplinkui taip juoda ir
nyku, kai nuo Baltijos ir
Balkanų, nuo Rusijos stepų
ir Bavarijos kalnų atplau
kia skaudžios pavergtųjų ir !
išnaudojamųjų aimanos, kai
visuose kampuose visi lai
kraščiai ir radio rėkte rėkia
apie šiurpulingąjį karo siau
bą ir kai Temzės, Reino ir
Dunojaus vandenys atplauja
prie mūsų krantų patį geriausįjį anglų, vokiečių, ita
lų, graikų, slavų ir kitų tau
tų kraują, mes negalime ne
pajusti tos mirties agonijos,
kuri siaučia trijuose konti
nentuose. Kūdikių klyksmas
ir motinų verksmas, kartkar
temis užtrenkiamas bombų
sprogimu, gali pritrenkti ir
mūsų pasitikėjimą žmogumi.
Štai šiam didžiajam moder
niojo pasaulio sukrėtime ne
apykanta, kerštas ir žvėriš
kumas, tartum išsiveržusio
ugniakalnio karštoji lava, no
ri sunaikinti pasaulyj visa
kas buvo gerą ir pavergti vi
sas gerąsias žmogaus jėgas.
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Suezas Atviras Amerikos Laivams, FDR
Anglų-Vokiečių
Kovos Balkanuos

Jis Prisikėlė"

Mirė M. Yčas, S
Prof. Šalkauskis I naikintuvų
•

NEW YORKAS, balandžio
11 d. — Oficialusis Angli
jos radio šiandie pranešė,
jog Vokietijos kariuomenė
pro Monastir tarpeklį ver
žiasi šiaurinėn Graikijon.
Besiveržiančius
atakuoja
Anglijos aviacija.

ATĖNAI, balandžio 11 d. i
— Šiandie pirmą kartą an
glų ekspedicinė kariuomenė
susirėmė su vokiečiais šiau
rinėj Graikijoj. Atrodo, jog
nuo dabar tik pilnutinai iš
sivystys kovos Balkanuose.
Pranešama, jog vokiečiai,
puldami anglų-graikų fron
to dešinįjį sparną prie Olim
po kalno, užėmę Yanitza.
Kiti vokiečių kariuomenės
daliniai, sakoma, bando pra
siveržti pro Bitolj perėjimą
ir deda pastangas užimti
Graikijos miestą Floriną.

Serbų kariuomenė
sunaikinta

“Amerika” rašo, jog “iš
WASHINGTONAS,
bapavergtos Lietuvos gauta ^an^io 11 d. — Šiandie Pre
žinia, kad Kaune mirė pas- ziūentas Rooseveltas, kad
kutinis Vytauto
Didžiojo sustiprintų demokratijų kouniversiteto rektorius, prof. i vas Europoje, paskelbė, jog
Stasys Šalkauskis, 55 metų Amerikos laivams galima
gabenti karo reikmenis į
amžiaus.
“Velionis buvo Lietuvos Raudonąją jūrą ir Suezo ka
universiteto
profesorium nalu.
Spaudos
konferencijoje
nuo pat pirmųjų įsteigimo
dienų; visą laiką dėstė Teo Prezidentas pareiškė, jog
logijos-Filosofijos fakustete jis atšaukiąs įsakymą, ku
pedagogiką, filosofiją, kul- riuo buvo draudžiama Ametūros istoriją. Parašė daug rik°s laivams plaukti į Rauknygų.
1 donosios jūros uostus.
Prof. Stasys Šalkauskis
Prezidentas taip pat pasbuvo įžymiausias katalikų kelbė, jog Jugoslavijos pavisuomenės vyras,
buvęs kraščiai laikoma karo zona,
Atetininkų federacijos vy- nes šiuo tarPu tarp Jugosriausias vadas. Turėjo ve- lavijos ir Vokietijos vyksta
dęs Juliją Paltorokaitę, vy- karas.
skupo Paltoroko brolio dūk- Anglai negaus destrojerių
terį; augino vieną sūnų. Pro
Paklaustas ar svarstoma
fesoriaus sveikatą visada klausimas apie pasiuntimą
Anglijai daugiau Amerikos
buvo silpnoka”.
destrojerių, Prezidentas at
Yčas mirė Brazilijoj
sakė neigiamai.
Balandžio 5 d. Rio de žaPagal neutraliteto įstatyneiro mieste staiga, nuo šir- mą Amerikos laivams draudies smūgio, mirė Martynas džiama gabenti karo reik.
Yčas, keliavęs iš pavergtos menįa kariaujančioms valsLietuvos j Ameriką drauge tybSma>
šiu0 atv5ju
su savo šeima. Velionis bu- Amerikoa Uivams leidžia.
vo 56 metų amžiaus.
ma vykti net iki
Sue20
Mrtynas Yčas lietuvių is- kana|0. nea Egiptas kol kas
torijoje yra įsirašęs sau var nekariaująa
Pasaulyj
dą gausiais darbais.
Toliau Pre2identaa dav5
1916 metais Yčas buvo
ti
Amerikoa ™.
LONDONAS. - Praneša, paskirtas Rusijos 10 asme-riausyM neaUsirūpinus, kad

TIKIME
Berlyne Vokietijos karo
Tačiau kartkartėmis šioje vadovybė praneša, jog ser
milžiniškoje audroje, pro pa bų kariuomenė pietinėj Ju
juodusius karo debesis ne goslavijoj esanti sunaikinta.
drąsiai, bet skaisčiai švyste
Nepatvirtinti pranešimai
Ii žmoniškumo spindulėlis, kiek anksčiau
pažymėjo,
kuris akinančiai skelbia pa j-og vokiečiai užėmę Jugos
saulyj, jog žmoniškumas lavijos sostinę
Belgradą,
žmoguje dar nėra amžinai bet iš vokiečių oficialiųjų
Amerikoj
žuvęs.
pranešimų atrodo, jog Bel
Mes žinome, jog ne tik ka gradas tebesiLaiko.
WASHINGTONAS.
—
ro frontuose, bet ir visuose
Pabėgėliai jugoslavai Atė
pasaulio didmesčiuose —
General Motors Corp. prane
1 ma, jog Turkija, palaikoma
nuose pasakoja, jog slavų
VICHY, balandžio 11 d. savo sutartis su Anglija ir
nuo Leningrado iki Romos,
šė darbo departamentui, jog
kariuomenė narsiai kovojan
nuo Kalkutos iki Paryžiaus,
CIO unija pranešusi korpo — Maršalo Petain kabinetas Graikija, nutarusi pasilikti
ti prieš vokiečius.
nuo Berlyno iki Washingto„..„.„.n
racijai, kad balandžio d. bus šiandie paskelbė, jog Pran- pilnai neutrali,
Vokiečių šaltiniai taip pat
no — slankioja apiplyšusios
iššauktas streikas.
cūzams tarp 17 ir 40 metų.
praneša, jog kroatų vadai
ir alkanos būtybės, drėgnuo
To žygio imtasi, kad būtų
....
_
.
i . BUDAPEŠTAS. — Pu_
se pogrindžiuose ir susmilku sudarę vokiečių okupuota
BELVIDERE,
N.
J.
—
sulaikyta prancūzų bėgimas siauoficiali telegrama is Ise
I me Zagrebe vyriausybę ii
siose darbtuvėse nuolatos ai
Herkules Powder kompani pas “laisvuosius prancūzus”, tanbulio praneša, jog Turkidi teisybės šauksmai ir kerš paskelbė Kroatiją nepriklau jos bedūminio parako dirb kurie šiuo metu kovoja prieš jon atvyko daugelis J u gos
to atgarsiai. Tai žmogaus soma valstybe.
I tuvėje įvyko sprogimas, ku vokiečius kartu su anglais, lavijos vyriausybės narių ii
gobšumo, neteisingumo ir ne
rio metu du užmušti ir skai
jog netrukus atvyks ir JuVengrai
gailestingumo kankiniai. Tai prislėgė baimė ir nusimini čius sužeistų.
.
__ .
i
goslavijos
karalius Petras
žemės maitintojai, kurių pra mas.
II.
Jugoslavijon
kaitas ir ašaros plauna gat
Tačiau išaušo skaistus ry
WASHINGTONAS,
—
BUDAPEŠTAS,
balan
KAIRO. - Radio praneša
vių grindinius ir drėkina juo tas ir Kristus prisikėlė. Jungtinės Valstybės panau
džio 11 d. — Vengrijos ka
dąją dirvą.
Kiek džiaugsmo ir laimės. dos Grenlandiją baze Ameri riuomenė įsiveržė " j'ugosla- j^Lr^Anits"^
Nelaimingieji jiems nega Prabėgo šimtmečiai,
bet kos siunčiamai paramai An s.všzsvs ie-n^
vijon, kad atsiimtų tuoj po čiama vakannen Afrikos dyJ
li padėti, o laimingieji jų ne šios Prisikėlimo
/
kumon.
šventės glijai.
kumon, kur
kur vvksta
vyksta aneln.
anglų,
pasaulinio karo prarastas
mato. Tačiau mes tikime, žmogus nepamiršo švęsti.
vokiečių ir italų susirėmi
teritorijas.
jog pasijus žmogus žmogu Visam pasaulyj Velykų pro.
WASHINGTONAS,
mai.
Vieša Vengrijos žmonėms
mi ir prisikels apmiręs tei ga nuskambės džiaugsmo I
Imigracijos pareigūnai, saproklemacija pareiškia, jog
singumas meilė.
varpų gaudesys, kuris gal koma, nor^ gauti iš vyriau
SAIGONAS. — Nepatvirsudarius nepriklausomą Kro
palies ir apkasuos kruvinus sybės leidimą pana?idoti dvi ...
, . .
,
, .. tinti pranešimai sako, jog
atijos
valstybę
Jugoslavija
palaikoma
DIDYSIS PRISIKĖLIMAS karius, ir purvinas būtybės kariuomenės stovyklas su
Tai buvo senai. Netoli rūsiuose ir kvepiančius žmo imtiesiems italams internuo padai.nta , pairas dalis,r vjrla„svhf „„versta. Jo,
todėl Vengrija teisėtai gaslldaryta proangI,ška
kvapiųjų Lebano kalnų.
gynus puošniuose Balionuo ti.
Imti
atsiimti
priklausančias
j^Jis atėjo žemėn paprastu se.
*
'__________ lavijos
čiu žmogum, kad žmonijai
šia proga mes galime tik mo jausmus. Tada įvyktų jai teritorijas.
BERLYNAS. — Vokiečių
tiesą ir meilę paskelbtų, palinkėti, kad šis džiaugs pasaulyj didysis prisikėli
Dalinai debesuota, šeštakad žmogų išmokytų žmogų mas paliestų visus — nuku mas. Tada pasaulyj nebūtų dienį, sekmadienį. Pietryčių šaltiniai tvirtina, jog per
mylėti. Bet nesuprato Jo Je kusius ir nuskurusius — nė pertekusių išnaudotojų, vėjai.
paskutiniąsias 24 valandas
ruzalė. Jo tauta nuteisė Jį quasi žmones ir įdiegtų jų nė nedavalgiusių išnaudoja
Saulė teka 5:15 vai., sau- vokiečiai pašovė penkiolika
ir nukryžiavo. Jo mokinius , krūtinėse meilės ir teisingu- mųjų.
lė leidžias 6:28 vai.
Anglijos orlaivių.

Prancūzijos
Sienas uždarė

nų deiegacijon, kurį

aplan- ,

kė Angliją. Prancūziją, Ita-,

liją, Belgiją, Norvegiją, Švediją. Visur jis kėlė lietuvi,

eabenamoa Drekės gali

^. „Homs vaiįuye ™'ne toro 20n0,

vardą ir reikalus. Romoje
Pasak Prezidento, Suezo
apsilankė
,
..
,karo
uponaiiikc pas
p popiežių4 Bene ,.kanalas
nėra .laikomas
jiktą XV, kurio paprašė pa
. ..
....
skirti visose katalikų baž- Z°na 1F’ ',1S Pn eJ°’ J°g
galima tikrai tvirtinti, kad
nyčįOse rinkliavą Lietuvai,
ir Port Saidas, kuris jau
Pirmose trijose nepriklau
yra Viduržemio jūroje būtų
somoa Lietuvos vyriausybė
„ ,,,
i laikomas
karo zona.
ae, Voldemaro, Sleževičiaus,
Tu(>
New Yorke
ir Dovydaičio kabinetuose, prckybin-0 laivyn0 imon5a
rt^D^yvavo ^elegaci’os'e pa"iSkia? 5°8
abejoji‘
paako1“TUlijo“^ laivai bu“
.p AmeriKoje
Amprikoie ir
Ancrliioie.
je,
ir Augujuje.
. ..
rp;if
panaudoti gabenimui

BUDAPEŠTAS, balandžio
11 d. — Gen. Sladko Kvaternik, paskelbtasis sudaryt°a’°a Kroatijos valstybės
Premjeras, sakoma, įsakęs
kroat'1 kariuomenča regimentams, esantiems Jugoskariuomenėj tuojau
gr*žtl > ZaPrebą, Kroatijos
sostinę.
DUOV11,v*
Naujoji valstybė bus sudaryta iš Bosnijos, Hercogovioos ir Bosnijos.

reiK

menų į Egiptą per Raudoną
ją jūrą.

MASKVA. — Raudonoji
žvaigždė rašo, jog kovose
prieš vokiečius graikai ir ju
goslavai dar gali laimėti.

Dėmesio!
Velykų švenčių proga pirmadienį, balandžio 14 d.
“Draugas” neišeis.
DRAUGO REDAKCIJA IR
ADMINISTRACIJA

Šeštadienis, baland. 12, 1941
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
sėdyje

WISC0NSIN0 LIETUVIU ŽINIOS

kaip

išrinkti
tris

nemažiau,

KAS GIRDĖT WAUKEGANE

korespondentus,

kurie šio komiteto darbus ....
aprašytų laikraščiuose.
VelyklĮ

Kenosho's žinios Vieninga kova

M. Kasparaitis

paliuosavimui Lietuvos
Ryt dieną Šv. Vardo dr-ja
nelaikys susirink,mo. ne. «
ver9 ■j°5
Velykinė nuotaika.
Susirinkimai

yra nukelta* į kitą sekmaRacine. — Racino lietuvių
dienį. šv. Onos dr-ja laikys draugijų bendras komitetas

StcUTlbl YI6I10

susirinkimą piimadienio va- turėjo posėdį balandžio 8 d.,

dSUIGIlS 9UK9

. ,

VVaukegano miesto

P9IH9ldlį

generaliai rinkimai bus ba

|ygj|ęg

landžio 15 d. Bus renkamas

,
.. .V’v
cioj

us

ŽINIOS 1$ RŪCKFORD, ILLINOIS
Kovo 23 d., SLRKA 137-tal Sodaliečių susirinkime nu*
kuopa ėjo “in corpore” prie tarta metinį 'May Queen’s
Šv. Komunijos. Po mišių vi- Bali” rengti gegužės 18 d.

majoras, iždininkas, klerkas, sį nariai suėjo į parapijos Kandidatės
gegužės karaa^uV‘ aldermonai ir kiti. Į majo- svetainę pusryčiams. Komi- iaitei” yra Victori Rimkus,

ramicJaus

e ynų pama dų tvarka rua kandidatu yra dabarti-į sijoj pusryčių buvo: V. Kun- Helen Skridla

Didejį

se anti.

šešta- nįa majoras Mancell Talcott cienė, A. Lukoševičienė, J.

dieni 7:30 vai. vakare kom- (R)

ir Frank ^alin

(D)

pietai ir pamokslas. Bažny- Pirmam warde yra du lie.

ir

Patricia

Surwill.

Patapavičienė ir P. Misiunie

Motinų ir dukterų bankie-

nė. Po pusryčių keletą žode- Komunija bus Motinų Die-

kare, 7 vai. Po sumos rytoj lietuvių parapijos svetainėj.
Sheboygan. — Pastaruo- čia bus per naktį atdara. tuviai kandidatai į aldermolių pasakė dr. B. E. Bolo- noje.
Šv. Petro dr-ja turės susi Pirmiau šis komitetas suci- ju laiku pas mus oras kuo
Kristaus karstą sergės drau nua> būtent dabartinia al. toff, S. Kasputis ir S. KeMotinų ir dukterių bankie
rinkimą.
dėjo
iš devynių draugijų, puikiausias. Visi tik trokšgijų nariai. Susidaręs vyrų dermona3 Anton (Ben) Ur-|
Šiam posėdyje priimta Kul- ta, kad bent toks pasiliktų ir moterų choras giedos. Ve- bonaa (D_ ir
Navartūros draugijos delegatai P. ir per Velykas.
lykų rytą 5 vai. procesija, dauaka8 (R) vienas
turi
Vegela ir P. žičkus. Tai graVelykose Prisikėlimo apei mišios ir pamokslas. Kitos b-t išrinktas.
ži šeimyna, o dar gražesni gos prasidės 6 vai. Mišiose
mišios bus 8, 10:30 (suma)
kilnūs norai ir vieninga dar- bus pasakyta du pamokslai; ir i2 vai. Po sumos palai- DLK Gedimino
buotė. Esame tikri, kad iš- lietuviškai ir angliškai. Šv.
minimas.
Po palaiminimo 600 metų mirties sukakties
keitas obalsis: sudėti aukų Vardo draugija aukos šv.
Tretininkų absoliucija. 3 vai. minėjimo rengimo komiteto
dol. atgavimui Lietuvai Komuniją savo dvasios vapopiet mišparai.
iš Chicago pakvietimai visų
nepriklausomybės bus atsiek do — klebono intencija. To

VELYKŲ

dieną prisikėlimo mišios pra
sidės 6 vai. procesija. Po
procesijos bus Šv. Sakramen
to palaiminimas. Antros Mi
šios

(suma)

bus 9.30 vai.
PaPra8tai>

Karsto sargai
----------- —

!laskia intencija yra paskirta
Nutarta tam tikslui ruoš- visoj arkivyskupijoj Šv. Var

ti pikniką. Į

Ligoninėj

guli Marijona Durfienė. Jai rinkti:

ėeitadienį padaryta opera-

komitetą

iš-?do nariams.

M- Kasparaitis,

Darkintis, M. Balsevičius, P.

Kovo 30 d. Moterų Sąjun

tas bus gegužės 8 d., para
pijos svetainėje.
Duktė Nellie ir Kaz. Yvą*
_______
nauskių
, r
pakrikštyta
________ „
vardu
______

ga 9 kuopa išklausė mišių
ir priėmė šv. Komuniją “in Eleanor-May. Krikšto tėvai:

corpore.” Taip pat po mišių
buvo

pusryčiai

svetainėje.

Tuo

parapijos
laiku

Mr. ir Mrs. B. Braziai.
Sūnus Julia ir Stanley Va-

atsi- liūlių

pakrikštytas

lankė iš “Draugo” darbinin- John-Peter.

susirinkimuose kas Stephen Straukas. Pus- Helen

vardu

Krikšto tėvai:

Valiulis ir Anthony

Prisilaikant brangaus se- svarstomi ir numatoma, jog ryčių komisijoj buvo: Gus- Eytalis.
no

papročio,

vietos

vyrų nemažai vaukeganiečių da-

taitienė, Pyzinskienė ir La-

sargus, iyvaus Ūme paminėjime.

pinskienė. Naujos narės yra

kurie budi per visą Velykų Susirinkimas nukeltas
Velykos naktj prie išganytojo kargv. Antano draugijos

Anne Koveriūtė, Lillian Paiš tapavičiutė, Sophie Kaspiu-

draugijos,

J.

draugijų

lietis

parenka

Sūnus

Therese ir Felix

Vasalauskių
pakrikštytas
vardu Felix-Peter. Krikšto
tėvai: Melanie Van Vlcet ir

Mūsų parapijoj
cija ant akių. Jaučiasi ge- Vegela. J. Kapočius ir S. Še- ypatingai bus džiuginančios. sto Vyrai, kurie pasisuko- priežasties Velykų švenčių tytė ir JosePhine Schlaute- Felix Raudonis
rai, yra gerame ūpe ir tiki- Pikas- Ona Dokšienė ir Ona Mat, pirmą kartą bus išgirs- ja dįde8nei Dievo garbei, y-j bus sekantį sekmadienį, bal. raitė* ValdYboj 1941 m. yra:! Sūnus Elizabeth ir Casi

Salima ta naujieji vargonai. Jau mė ra; šv. Baltramiejaus dr-jos 20 d., 1 vai. popiet, Lietu pirm. M. Enenienė, vice pirm mir Domaikų
pakrikštytas
gauti
imsime
miesto
parką,
.
n
uo
kai
vargonai
baigti,
bet
__
p
Sedaravičia
S
Raju
M.
Pilipaitienė,
finansų
ras,
vardu
Joseph-William.
Krik
Prieš operaciją Duršienė pra
vių Auditorijoj.
tininkė Kaspiutienė, nutari- što tėvai: Lillian Rekosk ir
dėjo netekti regėjimo. Ji yra kurį duoda dykai. Norime, iki šiol nebuvo pamaldose naS) A Vasylius, S. Aidikokad daugiau pelno liktų. P. vartojami, kad davus pro nia A Buksas ir j. Buokas. Sveiki! Sveiki!
mc raštininkė J. Schlaute- Ferdinand Aramavich.
Kenoshos ligoninėj.
Vegela pažadėjo duoti dy- gos chorui prie jų priprasti. , gv ’ juozapo dr-jos — S. Ka
Duktė Agatha ir Joseph
sulaukę Velykų visi
mano raitė, iždininkė P. Naujuniekai mašinėlę vartoti atspaus Be to, choristų pozicijos ta- zakaitis, V. Skirius, A. Krisnė, iždo globėjos: C. Lapin Zuzevičių pakrikštyta varkampelio skaitytojai, rėmėSODALIETĖS
dinimui skelbimų.
(Nukelta į 3 pusi.)
po kitaip patvarkytos. Į cho- tinavičia, T. Stanulis, P. Le- jai, draugai
ir pažįstami, skienė ir P. Aitutienė.
balandžio 6 d. priėmė bend
Kad išvengus
supuolimo rą įstojo keli nauji nariai. onaįtįa įr j Junčius. šv. An- Laimingi esame, kad nieko
rai šv. Komuniją ir po mi
su dr-jų parengimais, nutar- P° švenčių tikimasi susilauk bano dr-jOs —~J.
ROCKFORD. ILL.
i Butkus, K. nevaržomi laisvi džiaugda
šių turėjo pusryčius ir susi,. .
rinkimą. Sį mėnesį Marijo- u laikytia Sios tvarkos: dr- ti daugiau naujų nan«;
> Jurgaitis,
Sutkus P mies Kristaus prisikėlimu
‘ ”
si, ‘kad galės geriau matyti.

Sokelienė-

Jei

bus

na Krauieliulė ir Eleonora SUa’ norinti ruošti parengiKoSamino skautas Z ** P™— sukino, ko-

Verbų sekmadieni klebo- Bagdonas, A. Butkus ir V. galime giedoti linksmą Ale
nas paakeifaė, -k» Aukojo Luli,
.
;
liuja.
’ *****
kios dienos Yra užimtos ir siuos puikius vargonus. ViLinksmų Šv. Velykų šven

ryčius

kokios liuosos. Tam reikalui si žinojo, kad vargonai yra
Visos sodalietės vadovys bus užvesta knyga, į kurią auka vieno asmens, bet vartėj sesers Gloria,
ruošiasi bus pažymėta, ką ir kada das nebuvo paskelbtas iki
prie balandžio 27 dienos. kokia draugija ruošia.
Šią vargonai tapo pilnai įrengti.

prie geros muzikos. Tikietai
„
iau parduodami ir tikimės Sužže 3 d - 7:30 vat vakare daise buvęs parapijos rašti
visą salt pripildyti, žmonės, Sv- Kazimiero parapijos sa- ninkas — Pranas čiginskas!

kotojuį už jo gausią auką

mdgų bažnyčiai

T.P.1 šaltinis.

Reikalinga prityrusi mergi

ir

pelną

draugijoms.

rZ

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

LABUNSKI

DR. B. E. BOLOTOFF

Fresh Bakery Goods of Ali Kinds

PHYSICIAN and SURGEON
Suite 205 Mead Bldg.

Phone Forest 6223

ROCKFORD, ILLINOIS

ROCKFORD, ILLINOIS

nimais. Darbą atliko Schaef-

eF

Valdyba draugijų bendro fer Organ Co., Slinger, Wis.
komiteto susideda iš: pirmi- Tai viena seniausių kompa

nijų Amerikoje.
Po Velykų choras rengia

rašt. M. Kasparaitis, įždinin- si
kag j

Tel. Forest 6438

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

411 Lincoln Avė.

Simonavičius.

Reikėtų dar sekančiam po-

J

duot bažnytinį

dėdikacijai

naujųjų

%

f

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
, Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GUARANTEED FUEL CO.

PAUL SIMAIČIO TAVERN
2604 — llth Street

JOSEPH MISEVIČIUS ir VVILLIAM GERNIS, Sav.

vargo

900 Brooke Road
ROCKFORD, ILLINOIS

nų. Klebonas ir visa para-

kl
I*'* •
Nuoširdžiai

Dėkojame

Visiems Biznieriams, Profesionalams,

Penktadieniais Fish Fty — fteitad. Steak and Chicken F ries

Main 2864

Phone Main 1146

Jr

%

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

EYTALIS SHOE SERVICE

WM. GRUBEL

CHAS. EYTALIS, Savininkas

ROYAL BLUE GROCERY and MARKET

“Authorized Shoe Rebuilders”

Phone Main 3739

*

902 Island Avenue

Padarom naujus batus iš senų

107 So. Winnebago Street

ROCKFORD, ILLINOIS

J

Draugystėms ir Skaitlingiems Mūsų PrieDavė Mums Galimybės Išleisti Šį Gražų, Padidintų

"DRAUGO" ADMINISTRACIJA

A

Rockford, Illinois

-P

----#-------------- Ir

teliams Už Gausų Skaičių Sveikinimų, Kas

Rockford, Illinois

Užlaikau gerą alų ir kitus skanius gėrimus.
Mandagus patarnavimas

koncertą

f

Velykinį Numerį.

Rockford, Illinois

skirti,dar su vėliausiais patobuli

na patarnautoja restorane. 6
dienas ) savaitę. $15.00 į sa- ninkas kun. S. J. Draugelis,
vaitę. Atsišaukite
Pirm- Pagelb X KaP°«ius’
3144 W. Cermak Road

1609 So. Main St.

d----------------- -------------------

galima gauti tai dienai par yra tokie, kaip kad turi bū
ir
kas), tai antrą pikniką ruoš- ti kiekvienoj bažnyčioj
ti bendrai

ADOLFAS IR PETRONĖLE Savininkai
m
238

Gera knyga — išmintties

ROCKFORD, ILL.

kurie pernai matė veikalą,
Iškeltas sumanymas, kad, amžių ir gausų užmokestį
džiaugėsi atsilankę, bet šie
danguje. Tai bene bus di
met dar bus juokingesni Ap jei gerai pavyktų šis pikni
džiausia auka vieno asmens
silankę į šį vakarą nesigai kas, kuris manoma ruošti
liepos 13 d., ( žinoma, jei busi mūsų parapijai.
Vargonai
lės.

REIKALINGA WAITRESS

SILVER TAP TAVERN

pasiliks

Dieve, duok jam ilgą, ilgą

įsj.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

dė- čių linkiu visiems. Enrikas
kįngį §įam geraširdžiui aupjja visuomet

'lą dieną jos vaidins

dvi ‘ knygą laikys Jurgis Kapo- Daug buvo spėliojimo ir teikomedijas: “Jaunikis iš kai- I čius, 1058 Washington avė. ravimosi, kas per vienas tas
mo” ir “Kaimietė sportau- Telefonas Jackson 5445.
'geradarys? Yra tai senas,
ja.” Po lošimų bus šokiai
Sekantis posėdis bus ge- ištikimas parapijonas, ka

dr

----------------------

-----------------------------------------

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

HAPPY EASTRR TO ALL M Y FRIKNDS

Kelley's Standard Service
10 STAR SPRING TUNE - UP
2002 So. Main St.
Rockford, Illinois

f

Rockford Photo Studio
1408 S. Main Street

Phone F-3693

j*

Šeštadienis, balan'd. 12, 1941

Lietuvio pabėgėlio nuotikiai
ir įspūdžiai keliaujant
Stipri Salazaro ranka. - įsimylėjęs portugalas
ir gitara. - Ispanės ir portugalės labai
dažytos. - Kova jūrų vanago su žuvėdra. Mes grįšim į Lietuvą. - Komunistas
nepataria skaityti savųjų raštu.
(Užbaiga)

DRAUGAS

Jr

Sopulingasis Kelias yra Jeruzalė
je Kryžiaus Kelias, kuriuo žmonijos
Išganytojas sunkaus kryžiaus pri
slėgtas buvo žydi; minios lydimas į
Kalvarijos kalną.
Kryžiaus Kelias yra žinomas mū
sų bažnyčiose Kryžiaus Stotys, ku
rios atvaizduotos taip, kad tikintie
siems stočių reikšmė būtų supran
tama, kaip tas aktualiai įvyko.
Čia “Drauge” dedami paveiks*lai yra kaip šiandien Jeruzalėje at
rodo tos visos vietos. Išganytojo lai
kais buvo kitokios. Kai kurios šios
šventos, istorinės vietos nužymėtos
bažnyčiomis.
Nebuvusiems Jeruzalėje yra ne
paprastai įdomu matyti tas šventas
vietas ir įsigilinti į jų prasmę.

Štai, Kaip Kuriasi
Kolchozai

Lietuvoj Bus Veisinami Gyvuliai Rusijai
t

du William-Charles. Krikšto
levai: Bernice Rimkus ir
Francis Gedminskas.

SOPULINGASIS KELIAS - ŠVENČIAUSIA GATVE PASAULY

sa ir pasišventimas pri
kels Lietuvą iš kapinyno
Kovo m. 3 d. 2 vai. Rio.
ir sužibės nauja lietuviš
Puikus miestas.
Didžiulio
kai krikščioniška saulė
kalno viršūnėje
stovinti
Lietuvos padangėje,
Kristaus statula daro nepa
prasto įspūdžio.
Kristaus ‘ ir aš jaučiu tai turi įvykti
netolimoj ateity.
išskėstos rankos siunčia paKovo mėn. 4 d. jau San
laimą ne vienam, bet, deja,
tos
uoste. Čia turime išlip
daugelis nuo Jo nusigręžia,
ti ir keliauti į Brazilijos gi
užtat paskęsta netikrume.
lumą ir pradėti kurti naują
Stoviu ant laivo denio ir
regiu, kaip juodukai akimis gyvenimą. Mums tvarkant
mirgsi ir vilioja mūsų laivo keleivių dokumentus jūrų
bendrakeleives ispanes ir policijos komisariate, priei
portugales, stovinčias
ant na prie manęs 4 vokietės vie
denio. Atkreipiu dėmesį į nuolės seserys, vykstančios
į Argentiną, atsisveikina su i
juodukus ir žvelgiu į juos.
manim ir pažada melstis,
Vienas iš juodukų, kreipda kad Lietuva numestų nuo
masis į mane klausia: “Jūs savo pečių bolševizmo jun
vokietis?” Aš nieko neat gąsakau. Jis antrą ir tretį
Santoje atsisveikinau su
kartą pakartoja tą patį bendrakeleiviais, su kuriais
klausimą, aš vėl nieko ne buvau suėjęs į artimesnę
atsakau. Tai jis perbraukia pažintį. Ir rumunas ir veng
savo ranka pakaklėj ir duo ras ir estas spaudė ranką,
da ženklą, kad vokiečiams linkėdami greitu laiku grįž
taip bus, rodydamas ranka ti nepriklausomon ir laisį mane ir į stovintį vokie von Lietuvon. Ypač estas
čių laivą, anglų atvytą į entuziastiškai suplojo man
Rio uostą ir dabar stovintį per pečius ir pakilusia nuo
netoli mūsų laivo.
taika tarė: “estų ir lietuvių
tautos
dar pasireikš visoj
Nemažai portugalų emi
grantų vyko į Braziliją, da savo didybėj ir sukurs dar
lis jų išlipo Rio uoste. Išli- šaunesnį gyvenimą, negu
pantieji Rio uoste, atsisvei- kad iki šiol yra turėjusios.
kino su keliaujančiais por Esto ir lietuvio valia ir ryž
tugalais į Santos uostą ir tas išnaikins visas komuniz
Dvyliktoji Stotis. “Jėzus miršta ant kryžiaus”.
sušuko kelis sykius: “Tegy mo bacilas, esančias tuose
Ši koplyčia Šv. Grabo bažnyčioje įtaisyta at
vuoja Portugalija, tegyvuo kraštuose”. Aš dar sykį pa
minti Išganytojo mirimą ant kryžiaus po be
ja Salezaras.” Tiesą pasa spaudžiau estui ranką ir ta
veik trijų valandų merdėjimo.
kius, portugalai visas laivo riau: “Kas už laisvę kovoja,
sienas išrašė tokiais šūkiais tas ir laisvas turės būti ir
ir visur pabrėžė savo tėviš- jūsų simpatingą tautą daž(Atkelta iš 2 pusi.)
kės pasiilgimą. Taip, portu nai atsiminsiu. Yra žmoniš
galai apleido savo tėvynę ir kumo interesas kovoti ben
du Geraldine-Ann. Krikšto
Ukmergės
apskr.,
Deltu

po kelių metų vėl galės dromis jėgomis su bolševiz
tėvai Mary Astikas ir Chas.
grįžti, o koMa mūsų lietuvių mu, kuris ne tik apiplėšia, vos valsčiaus, buv. Mikališ- Labunskis.
dalia bus? Aš tikiu, kad
bet ir pavergia valstybes ir kių ir šemetiškių dvarų ku
Sūnus Lucy ir Kaz. Karkurti
lietuvio kančia, auka, drą- tautas”.
K. Aras mečiai esą nusistatę
#
velių pakrikštytas vardu
kolchozą. Pranešime pasaky Adolph
Joseph
William.
ta, kad jie “gavę žemę,” bet Krikšto tėvai: Mr. ir Mrs.
nepajėgdami įsikurti, jie bu Frank Stanton.
vo priversti pabandyti laimę
Sūnus Doris ir Ernest Mo
“Tarybų Lietuva” prane jama” į Maskoliją! O iš sovietinėje baudžiavoje —
vardu
ša, kad okupuotoje Lietuvo Maskolijoa būsią gaunami kolchoze. Kažkoks žmogelis golis pakrikštytas
je prie žemės ūkio komisa “aukštos kokybės reproduk su pavarde Tomelis išsita William-Curtis. Krikšto tėriato įsteigta respublikinė toriai.” Ši frazė skamba tik ręs: “Djąbar dirbsime visi
kontora “Veislininkas.” Ši rai komiškai, žinant, kad drauge. Vadovaujami bolše
kontora supirkinėsianti veis sov. Rusija metai iš metų vikų partijos, sukursime to
linius gyvulius. Pasak laik pirkdavosi Lietuvoje įvai- kį gyvenimą apie kurį gal
raščio,
kontora veislinius Į riausius gyvulius ir juos tik sapnavome....” Deja,
Ateinantį antradieni, ba
gyvulius dalinsianti “darbo džiagą, nors Lietuvoje tie nubudimas bus baisus!
rai lietuviams žinomi miestevalstiečiams,” o “atliekamą patys gyvuliai buvo laiko
landžio 15 d., 1941 šie du ga
veislinę medžiagą ekspor mi paprastais
skerdimui
iš “Tiesos” sužinome, kad liai — Willow Springs ir
Justice Park — rinks nau
tuos į kitas sąjungines res skirtais gyvuliais.
net į žemės ūkį skiriami to
jas
miesto valdybas.
publikas.” ši paskutinė fra
kie “specialistai,” kaip “drau
Willow Spring’s beveik
zė labai daug pasako. Bū
; gai šliomai Rutbartai. Bū
“Tarybų Lietuva” nusi tent, Gailiučių sovchozo ad du trečdaliai biznierių yra
tent, veisliniai gyvuliai bus
grūdami į “broliškąsias res skundžia, kad visoje oku ministratorium buvęs paskir lietuviai. Dabartiniai valdi
ninkai, su Mayoru John
publikas,” kuriose sovchozai puotoje Lietuvoje nei su tas anas “draugas,” bet jis Rust priešakyio, per daug
nei greit apsiskandalinęs, todėl metų sėkmingai tvarko mie
ir kolchozai tiek yra nusi šviesa negalima rasti
gyvenę, jog ten sergama vieno kalendoriaus. Valsty jis būsiąs atstatytas, nes stelio reikalus ir turi entu
kroniška gyvulių stokos li binė leidykla išleidusi visai ten “darbai neleistinai už ziastišką užgyrimą visų biz
nierių, ir tuo labiau lietuvių.
ga. Apie tai diena dienon Lietuvai tiktai 50,000 kalen vilkinti.”
Mayoras John Rust yra ve
praneša Maskolijos laikraš dorių egzempliorių, kurie bu
dęs lietuvaite, Brone Maličiai. Tačiau bolševikų dema vę greit išpirkti, o naujų ne
Lituanicos fabrike Kau nauskaitę. Miestelio bilos apgogija nori reikalą pakreip beišleidžiama. Matyti, visas ne buv0 8UrU0gta paskaita mokėtos keliai prižiūrimi
ti kita kryptimi: girdi, tik Lietuvoje pagamintas popie- higienos klausimu. Iš 100 gyventojų apsaugai yra 24
tai “atliekama” veislinė me rius eina “galingojon 80- darbininkų atsilankė tiktai Val. policijos priežiūra, bizdžiaga būsianti “eksportuo- vietų Rusijon.
vienas!
nieriai pilnai patenkinti, ir

j
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Zinutės iš Rockford, III.

Duktė Barbara ir William
Ponkauskių pakrikštyta var
du Judith-Ann. Krikšto tė
vai: Bernice Politikienė ir
Ai. Raudonis.
Mėlynakė.

Prez. Antano Smetonos
Bankietas
Sekmad., Gegužio 4 d., 1911,
Palmer House Viešbutyje

Tryliktoji Stotis. “Jėzus nuimamas nuo kry
žiaus”. ši koplyčia Šv. Grabo bažnyčioje įreng
ta Išganytojo nuo kryžiaus nuėmimo atminimui.

Bilietus dabar galima įsi
gyti sekančiose vietose:
J. Mackevičius, Standard
Fed. Savings and Loan Ass.,
Sacramento ir Archer Avė.,
VlRginia 1141.
Dominikas Kuraitis, Milda
Buick Sales, 907 W. 35th St.,
LAFayette 2022.
Joseph F. Budrik, 3009 S.
Halsted St., YARds 3088.
p-nia Ona Kiras, 3261 S.
Halsted St., VICtory 0353.
Draugas, 2334 So. Oakley
Avė., CANaI 8010.
J. P. Rakštis, 1900 S. Hal
sted St., CANaI 9114.
Naujienos, 1739 S. Halsted
St., CANaI 8500.
A. Vanagaitis, 6755 South
Western Avė., tel. GROvehill
2242.
Metropolitan State Bank,
A. Valonis, 22nd ir Cermak
Rd., CANaI 1955.
Dr. Atkočiūnas, 1446 So.
49th Court, Cicero, III., tel.
Cicero 4276.
P-nia K. Sriubienė, 1315
S. 50th Avė., Cicero, III., tel.
Cicero 6222.
Sandara, 840 W. 33rd St.

RENGIMO KOMISIJA.
Keturioliktoji Stotis. “Jėzus guldomas į gra
bą”. šv. Grabo bažnyčioje antgrabis toje vieto
je, kur Išganytojas buvo palaidotas ir trečią
dieną prisikėlė iš mirusių.

Kiaušiniai ne tuzinais,
bet svarais

vai: Romona Haggerty
ir vai: Helen Skadoski ir LesAtstovas E.
G.
Hayne
Theodore Mogolis.
, ter Carlson.
(dem. iš Ottawa) Illinoiso
legislatūroje
iškėlė
bilių,
Sūnus Patricia ir Francis Į Duktė Estelle ir John
Ro^er pakrikštytas vardu Rumchikų pakrikštyta var kad kiaušiniai šioje valsty
Raymond-John. Krikšto tė- 1 du Judith-Ann. Krikšto tė bėje būtų parduodami ne tu
vai: Frances Brazis ir Will- vai: Mr. ir Mrs. John Sta zinais, kaip ikišiol yra, bet
svarais.
iam Roper.
šaitis.
Sūnus Mary ir John RimSūnus Justine ir William
kus pakrikštytas vardu RoCantwell pakrikštytas var- PLATINKITE “DRAUGĄ”
bert-John. Krikšto tėvai:
Mr. ir Mrs. B. Goodoff. •
ROSELAND, ILLINOIS
Sūnus Julia ir John Skadoskių pakrikštytas vardu
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
John-Richard. Krikšto tėLinkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Svarbūs Rinkimai Willow Springs,
Justice Miesteliuose

MRS. PETRONĖLĖ JAVRA
Užeiga

dar yra virš $3000 miestelio
10851 S. Michigan Avė.
Chicago, UI.
pinigų bankoje.
Commondore 3109
Gretimame miestelyje, Ju
r?
stice, kur irgi randasi lietu
TOWN
OF
LAKE
vių biznierių, Taxpayers’
Party, su Fred Krueger ir
%
Walter Wendtland priešaky-i Jr
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
je, kandiduoja prieš dabar
tinę lenko Frank Brodnicki
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
administracija.
Dabartinė
administracija yra labai ne
prielanki biznieriams, ypa- j
tingai lietuviams. Visi gy
ventojai ir biznieriai atvi
RESTAURANT
rai remia Krueger-Wendtland partiją, kad užtikrinus
K*
gyventojams teisingą ir sim
patingą valdžią.

JUČUS SISTERS

Niekad negalima ko nors
pasiekti, kol esi įsitikinęs,
kad to pasiekti nestengsi.

1608 W. 47th St.

Tel. Yards 4998

CHICAGO, ILLINOIS
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Plėšikų gauja

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
ZS94 South Oakley Avė.
Chlcago, Illinois

Publishcd Daily, cxcept Sundaya
A member of the Catholic Press Assoriation
Subseriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Threc
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas’’ brings best results.

Sovietų Rusijos komisarai pasirodė esą gangsteriai

ir plėšikai pilna ta žodžio prasme. Kodėl — ir aiškint,
berods, nereikia.

Pernai vasarą gengsteriškais

metodais jie

užpuolė

Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes. Jie prismaugė Lie
T

tuvos valstybės nepriklausomybę, atėmė žmonėms vi

sokią laisvę, atėmė jų privatinę nuosavybę, šviesuome

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčse; Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui ■— 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dicnra&čto “Draugo" rėmėjams lr skaitytojams
siunčiu bveikintmus ir geriunsius linkėjimus!
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina lr saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.
Daugeriopai tepadaugčja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čius!

►p AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
lA<Miieea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

_________

Pasaulis yra daug matęs, daug girdėjęs ir pergyve

nęs. Bet jis niekuomet istorijoj nepergyveno didesnės
ir svarbesnės žinios už tą, kuri paskelbė Kristaus iš nu

mirusių prisikėlimą.
Reikia tik sau įsivaizduoti, kokiomis raidėmis

pa

skelbtų tokią žinią šiandieniniai laikraščiai, kokius pra
padarytų

1916 m.).

Bet ir to nebuvo gana.

Štai, Chicago Tribūne korespondentas Baltijos kraš

kalbėtojai,

radijo

kokiais žodžiais

ir

rios patvirtina pirmesniuosius mūsų

ša, kad vokiečių ciesoriaus

dienraščiui pra

nešimus, kad

mingiau ir teisingiau neaprašytų, kaip yra parašyta

esąs skiriamas Lietuvos ka

Margučius dažyt priseina,

ralium. Pats ciesorius drau

Ba nuo seno tokią madą

Kasdien esą prikraunama šimtai vagonų mašinomis

ge su sūnum Oskaru ir gen.

Turim mes, kaip tėvai rado.

ir jų dalimis ir išgabenama į Rusiją. Prieš karą Ne

Hindenburgu

priklausomos Lietuvos įgyti autobusai ir automobiliai,

Vilnių...

važinėję Kauno ir kitų Lietuvos miestų gatvėmis, da

grabą ir Gedimino kalną.
•

bar naudojami susisiekimui Maskvoje ir Petrograde.

į

atvažiavęs

Vytauto

Atlankę

tu įgytas turtas. Maskvos plėšikai juo naudojasi. Jie,

ro vedėjas Paryžiuje J. Gab

Lietuvos žmonės, paversti vergais ir vargšais, nes ati

rys gavo iš šv. Tėvo sekre

mama iš jų nuosavybė, išvežama Rusijon fabrikų ma

toriaus laišką, kuriame po

šinerija, tuo būdu atimant darbą ir duoną daugybei

piežius pažada rūpintis lie

Lietuvos darbininkų.

tuvių reikalais.

Bėga dienos, rieda metai,
Keičias mados, diplomatai; <

Sostuos’ kiti gaspadoriai:

Tai mūrininkai, tai pentoriai.

Kitas nor’ matyt kitokią.

Po ilgų, triukšmingų gin

būt užtekę kraštui maisto penkeriems metams. Tai kon

čų

fiskuota.

tarė priimti sumanymą pa

Vašingtono senatas

nu

didinti Jungt. Valst. armiją

tijos valstybių kariuomenėms su dideliu rūpestingumu

Ir margučiai nesimainė;

Vienam spalva tinka tokia,

Maisto rezervai taip pat esą konfiskuojami ir išve

Tas pats korespondentas praneša ir apie tai, kad Bal

Buvo, buvo sviet’s spakainas

Visos spalvos sugyveno.

Lietuvių Informacijos Biu

• Ar gi čia ne vagystė?

261,000 žmonėmis.
•

Žods po žodžio — na, ir byla

Dėl spalvų tarp jų iškila.
Hitlerio jau tokis būdas:

Kad visur tik Dačland justų

Ir jo dūdą visi pūstų.

Lietuvos miesteliuose daž

nuoliai galį pasirinkti: būti GPU agentais (šnipais) ar

nai pasikartoja maištai dėl

Musolinio apetitas:

ba būti priverstais kasti Volgos Dono kanalą.

stokos maisto produktų. Ne

Jo margutis nudažytas —

seniai didelės riaušės buvo

Spalva juoda, ne kitokia,
Nes ir sąžinė jo tokia....

Ukmergėje. Išalkusios žmo

nių

minios

pradėjo veržtis

į krautuves.

►

Stalino — visi tavorščiai

Žinot, kokie jo margučiai.
Spalva niekuo nemaišyta,

Ateities planai

Easton, Pa. Susiorganiza

Besilankąs Jungtinėse Amerikos Valstybėse gen. Si
korskis, užsieny veikiančios Lenkijos vyriausybės gal

va, kalbėdamas apie ateities planus, užsiminė apie Ry
tų Europos Federaciją, kurią sudarytų Lenkija, Čeko

slovakija, Jugoslavija ir Lietuva.
Sikorskis nieko nesako apie Latviją, Estiją ir Suo

miją. Mes beveik galime būti tikri, kad Lietuva į jokią
Federaciją neis be kitų Baltijos valstybių.

Kalbant apie Federaciją su slaviškomis tautomis,
pirmiau turės būti išrištas Baltijos valstybių sufederavimo klausimas.
Arčiau

1

Jo margutis tur būt’ rudas;

buvę dėstoma komunizmo dėsniai. Baigę kursus jau

Taip tai Stalino “saulė” ubagina, plėšia ir rusina

>

Ant kiaušio — jauno, seno,

Matot, kam dabar tarnauja Lietuvos žmonių prakai

(XVI, 1-17):

“Subatai praėjus, Marija Magdalena, Marija Jo
kūbo Motina ir Salome nusipirko kvepalų, kad atė
jusios pateptų Jėzų. Labai anksti pirmą savaitės die
ną jos atėjo pas kapą, saulei jau užtekėjus. Jos kal
bėjosi tarp savęs: Kas mums atris akmenį nuo kapo
angos. Bet pažvelgusios jos pamatė akmenį atrištą;
buvo gi jis labai didelis. Įėjusios į kapą, jos pamatė
jaunikaitį, sėdintį dešinėje pusėje, apvilktą baltu dra
bužiu, ir nusigando. Jis joms tarė: Nenusigąskite;
jūs ieškote Jėzaus Nazarėno, kurs buvo prikaltas ant
kryžiaus; jis atsikėlė, jo nėra čionai; štai vieta, ka
me jį buvo padėję. Bet eikite, pasakykite mokyti
niams”...

Apie Margučius Ir Jų Spalvą
Kai Velykos tik ateina,

(anaunseriai)

uždustų bekalbėdami, tačiau to įvykio gražiau, reikš

prane

laikraščiai

Maskva yra įsakiusi išvežti iš Baltijos kraštų į Ru
sijos gilumą visą moderniškąją mašineriją.

Tiesa, tai būt skelbiama didelėmis raidėmis, daugiau

žodžių būt prirašyta, radijo pranešėjai

anglų

Viliaus sūnus princas Oskar

Baltijos tautas.

aprašytų tą įvykį šių dienų žurnalistai!...

iv. Morkaus Evangelijoj

Balandžio 11 d. prancūzų

tams Donald Day šiomis dienomis prisiuntė žinių, ku

žami į Rusiją. Estija turėjusi grūdų sandėlį, iš kurio

Didžiausioji žinia

nešimus

(Draugas, 12 d. balandžio,

nę į kalėjimus uždarė, ištrėmė.

tarp savęs

susijungusioms Baltijos valsty

vo lietuviai, sudėjo tris tūks
tančius dolerių ir už $18,000
nupirko bažnyčią, kurioj pa
maldų laikyti atvyksta kun.

Raudonai tur būt’ dažyta.
Taigi matot, kas nūn daros:

Dėl spalvos net kilo karas;
Dėl rudos, juodos, raudonos

r

Žudosi tarp savęs žmonės.

P. Gudaitis.

Vietoj Velykinio džiaugsmo,

•

Dėl

Vokietijos

kanclerio

kalbos apie mažųjų
V
laisvę
eina ginčai.

Hass pareiškė:
kilmės

tautos

latviai

prieš

tautų

Vietoj margučiais — kiaušiniais,

Hugo

Bombomis šiandie vaišinas.

“Baltiškos
lietuviai

karą

Broliško viens kitam jausmo,

ir

negeidė

prisijungti prie Vokietijos”.

Mainos čėsai, mainos žmonės,
Pasibaigs ir šios karionės;

Spalvos bus kaip kad ir buvę

Ir margučiai nepražuvę.

«

bėms ar tik netiksliau bus krypti į artimesnius santy

kius su skandinavų tautomis.

Ar išsilaikys?,

Gerai įsiskaitykime į šiuos žodžius ir su atsidėjimu į
juos įsigilinę, tikrai suprasime didįjį džiaugsmą to ne

didelio būrelio asmenų, kurie iki pat galo (ir Teismo,

ir Kryžiaus Kelių, ir Mirties metu) Kristui pasiliko iš

Visų katalikiškų laikraščių Velykų šventėms skirti

tikimi. Jų džiaugsmas buvo begalinis, neapsakomas, kai

numeriai išėjo žymiai paįvairinti, turiningi ir teknišku

išgirdo tą didžiąją naujieną — kad jų Mokytojas ir

atžvilgiu daug gražesni. Kaip pastebėjot, nė dienraštis

Išganytojas tikrai prisikėlė, kaip buvo žadėjęs.

“Draugas” nuo jų neatsiliko.

>

Toji pati didžiausioji ir svarbiausioji pasaulio isto
rijoj žinia, įvykusi prieš, devyniolika šimtmečių, visuo
met buvo nauja, niekuomet nepaseno ir nepasens. Ji,

tai neišsemiamas yra šaltinis visų laikų rašytojams,
žurnalistams, poetams ir kalbėtojams. Ji taip pat buvo,

yra ir bus neišsemiamas šaltinis menininkų įkvėpimui,

“Catholic Aetion” praneša, kad buvusioji rinkliava

(Kančios Sekmadienį)

katalikų bažnyčiose Jungtinėse

Valstybėse turėjusi gražų pasisekimą. Toji

-4

rinkliava

bus panaudota nuo karo nukentėjusiems Europoje šelp

o kas labiausia svarbu —
žinia apie Kristaus iš numirusių atsikėlimą visada
buvo, yra ir visada bus neišdžiūstančiu, gaivinančiu
šaltiniu visų tautų žmonėms siekti amžinojo Gėrio,
amžinosios Tiesos, amžinojo Išganymo.

ti. Oficialiuose pranešimuose minimas ir Lietuvos var

das.

Woman Scientist Works Against Tuberculosis

Šiandien toji žinia apie Prisikėlimą skelbiama šim

*

tams milijonų žmonių į Kristų įtikėjusių, ne keliems

asmenims,

kaip anais

laikais.

Kristaus

Prisikėlimu

džiaugiasi šimtai milijonų širdžių, nes čia randa tai

kai. žemiškai gerovei, išganymui viltį. Siaučia, tiesa,
šiandien baisus karas, milijonai žūva ir kenčia; ne vie

nas yra Judas, bet daug jų yra; ne vienas Pilotas, bet

>

nesuskaitoma jų daugybė; ne keli tik budeliai, bet iš

>

tįsos armijos; ne vienas budelis Longinas, bet jų mi
nia... Kalamas prie kryžiaus Kristaus paskelbtas žmo

niškumas ir persekiojama... Tiesa, Kelias

ir Gyveni

mas!... Tačiau, galingai giedame Aleliuja,

nes skaus

mai veda į laimėjimą ir garbę, nes prisikėlęs, amžinai

š

gyvas Kristus yra su mumis ir dėl to... kas gali būti
prieš mus?...

Tad, ir skelbiame tą džiaugsmingą žinią — Kristus
jjrisikėlė! Aleliuja!
_

Dr. Florence B. Selbert.
D. W. Wat«on. worktn< at
Institute, Philadelphia. Dr.
Įfi flasUag P*°Pl4 wĮth

InternatlonaUy known for her reaearcb. and
electrophoreala apparatua at Henry Phlpps
Selbert la authorlty on tubarculln whlch ii
tuberculoua lalectloa.

-t

I
šeštadienis, bal. 12 d., 1941

DRAUGAS

ŠALTIMIERO “BIJCNftl IŲ” VAIKŲ CHORAS

5

Dvyniai Weiss yra rumu- keliu pašauktas kareiviauti,
nai, tarnavę rumunų kariuo- o jo brolis įstojo savanoriu,
menėje.
Maxmilian drafto

Rytoj gali būti lietaus Dvi poros broliu
Iš federalinio oro biuro
Chicagoj praneša, kad šian pasiusta kareiviauti
dien bus debesuota, o rytoj
Cooko apskrities trylika
gali būti lietaus.
drafto boardų praeitą ket
Sako, iš Rocky kalnų apy virtadienį 650 vyrų pasiun
linkių Chicagos link slenka tė kareiviauti. Tarpe pasių
lietinga srovė, kuri gali pa stųjų yra dvi poros brolių.
Maxmilian ir David Weiss,
siekti Chicagą šiandien, ar
ba rytoj. Taip pat galimas dvyniai 26 m. amž., ir
daiktas, kad lietus gali pa Adolph Gordon, 26 m., ir
sukti pietine kryptimi ir ne jo brolis David Gordon, 24
kliudyti mūsų miesto.
m. amž.

W E S T

SIDE

SIDE

Jonas Borden
Advokatas
SVEIKINU
VISUS SAVO
DRAUGUS,
PRIETELIUS
SU

Linksmomis

LINKSMŲ ST. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Draugams L Kostumeriarns
JIM ir ADELE BUDO, Sav.

W E S T

Šv. Velykų

Phone Seeley 9083

Šventėmis!

"THE WEST SIDE TAVERN"
Sekmadienį, bal. 20 d., Ashland Blvd. auditorijoje, prie Ashland ir Van Buren gatvių,
4 vai. popiet uždanga pasikels ant šaltimie ro metinio Šurum-Burum radio artistų ir
rėmėjų parengimo. Be šimto juokdarių, šokėjų, dainininkų ir muzikantų, bus girdimi
harmoningi balsai neseniai sutverto "Bijūnėlio” vaikų choro, 10 iki 14 metų amžiaus,
vadovybėj muz. Stasio Rakausko.

Hali to Rent for All Occasions
Dances - Parties - Banąuets - Weddings
Good Beer, Choice Wines and Liąuors
2244 VV. 23rd Place
Chicago, Illinois

Kas Yra Naujo Muzikoje Ir Dainoje
JOS RASITE PAS BUDRIKI ANT NAUJŲ
LIETUVIŠKŲ REKORDŲ—PLOKŠTELIŲ.

A Happy Easter to Everybody

RIMTIES VALANDĖLEI

Šventojo Tėvo
Senas bedievis, pasijuok aršiausių priešų teigimus
damas iš Didžios Savaitės savo naudai, ypač kaslink laiminimas
apeigų, visokių nesąmonių Kristaus mirties ant kry
prikalbėjo: "Žydai, sugavę žiaus ir Jo prisikėlimo? Ne
per radiją
Kristų, pasirūpino, kad Jis prielanki žydų minia stove

JULIUS J. STORGUL

Rekordai Verti 75c Vienas; Trumpam Laikui Atpiginti
Po 40C Vienas

PLUMBING — HEATING — SEWERAGE
CONTRACTOR

Siunčiame ir į kitus miestus. Už Prisiuntimą
turi apmokėti pirkėjas.

Estimates Furnislied on Reųuest

žiniomis iš Vatikano,
jo po kryžiumi; tyčiojosi iš
jo, matė, kaip Longinas ie Šventasis Tėvas Pijus XII
timi atvėrė Jėzaus šoną Jam Prisikėlimo šventės proga
Chicago
2240 W. Cermak Road
mirus. Vėliau, pati sinago per radiją iš Vatikano su
teiks
pasauliui
apaštališką
gos kareivių sargyba stove
Plione Canal 4124
, #
jo prie kapo, ant kurio už laiminimą.
Chicagoj popiežiaus balsas
ristas didelis akmuo. Nega
lėjo būti geresnės apsaugos. bus girdimas Prisikėlimo
Sinagoga neapkentė Kris dieną 5:00 ryto.
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Paskui
kaip
11:30
prieš

taus.
Linkime Visiems Savo Kostumeriarns ii Draugams
Pirmieji Kristaus prisikė piet šventojo Tėvo laimini
limo skelbėjai nebuvo apaš mo žodžiai bus pakartoti
talai; nebuvo moters; nebu Į»cr radiją Amerikoje.
vo Kristaus prieteliai arba
šalininkai, bet priešai, daly-l
vavę prisikėlime, kad šiame
WINES, WHISKEYS, GOOD BEER, CIGARS
Bedievis užsigavo tokiu
dalyke nebebūtų nė šešėlio
posakiu, prašo paaiškinti.
ii
kokios nors klastos. Laimė
Will apskrities teismo
Žmogelis kiek įstengė, tiek
Bažnyčiai, kad viskas taip globoje esamas 18 m. amž.
dėstė. Jeigu Kristus nugalė
įvyko — priešai liūdija apie našlaitis John Panok, pa
jo mirtį, piktos dvasios vi
Ladies Invited
Tel. CANai 9765
Chicago, IP.
Kristaus pranašysčių išsi skutiniais laikais dirbęs far
sus užstatytus žabangus, pa
pildymą.
mose, nušovė minėto teis
tsai prisikėlė iš numirusių,
Savo mirtimi ir prisikėli mo probacinį tarnautoją ErJėzaus žodžiai ne tušti ir
mu Kristus užtikrino mums nest C. Wher, 43 m. amž., č/~
LINKSMŲ ŠV. VF.I.YKV ŠVENČIU
ne be reikšmės. Jis stebuk
LINKI! VISIEMS SAVO KOSTIMEKIAMS IK KRAIGAMS
amžiną laimę. Pats nugalė pasaulinio karo veteraną.
lais žydams padėdavo; pra
A. F. Warhanik
jo mirtį, nuodėmę. Jėzus gy Panok nušautąjį išvertė
į
APTIEKORIFS
našavo savo mirtį ir prisi
Chiragn, Illiiiois
21 ."•!» W. Cermak .R<m»«I
veno vargingai, mirė prikal krūmus ir savo aukos auto
kėlimą, melo visame gyve
tas prie kryžiaus tartum mobiliu nuvažiavo į Minoonime negalima susekti. Ką
S,
perspėdamas mus, “Galima ka miestelį pasimatyti ten
žadėjo, tą išpildė. Man ge
LINKSMŲ
ŠV.
VELYKŲ
ŠVENČIŲ
šventai, dorai gyventi, nes su viena mokyklą lankančia
riau tikėti Kristaus žo
Linkiu Visiems Savo Kostumeriarns ir Draugams
Aš jums teikiau pavyzdį;' mergaite. Jis tenai suimtas
džiams, kaip tavo "priparonumeskite nuodėmės pan ir viską išpažino.
H. KANTA
dymams".
Wherą jis nušovė, kai tas
čius”. Mes kelsime irgi iš
PRESCRIPTION
DRCGGIST
jį,
Panoką,
iš
vienos
farmos
Argi nenuosvabu, kad šia numirusių, bet žiūrėkime, I
me taip svarbiame tikėjimo kad tai būtų prie garbingos vežė į kitą, kur jam norėjo
2258 W. 24th St.
Chicago, Illinois
dalyke, Dievas panaudojo laimės su Kristumi. A.B.C.J. si dirbti. Prieš tai jis buvo
nusipirkęs revolverį už 4 do
Tel. ,Canal 9777
lerius.
-------------------------------------Iki 1935 metų Panok bu
V
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
vo liuterionų našlaičių prie
glaudoje, Jolietc. Teismo
Linkiu Visiems Savo Kostumeriarns ir Draugams
nuosprendžiu jis iš ten iš
laisvintas ir pasiųstas į
Kun. Petras Katauskas, nary, o vėliau St. Mary of farmą.
dabartinis Chicago Heights. the Lake seminary. Balan111., klebonas gimė ir augo džio 11 d., 1931 m., J. E. ris prieš tris metua palike
Phone CANAL 8972
Chicago, Town of Lake ko- kard. Mundelein išventė
j šį pasaulį.
CHICAGO, ILL.
Sveikinam jubiliatą, lin
lonijoj.
kunigus.
Rods, dar taip nesenai
Taigi vakar suėjo lygiai kim sveikatos, kad sulauktų
f
~
matėme jį jaunutį mokinį 10 metų, ksi kun. P. Ka- nc tik sidabrinio, bet ir dei
LINKSMŲ AT. VELYKŲ ŠVENČIŲ
ministrantu
šv. Kryžiaus tauskas darbuojasi Kristaus mantinio kunigystės jubilte
Linkime Visiems Savo K ostnmeriams ir Draugams
jaus.
S J.
bažnyčioj tarnaujant mi vynyne.
ILLINGTON PHOTO ART STUDIO
šioms. Iš daugelio vaikų Die
Ryt ruošiamas kun. P.
Dienraštis “Draugas" —
vas pašaukė Petruką sekti Katauskui pagerbti bankieJį. Ir išgirdo balsą ir pa- tas. Susirinks motina ir vi- visiems prieinama mokykla.
klausė. Baigęs pradžios mo- si jo prieteliai ir draugai, Skaitant “Draugą” galima
2006 West Cermak Road
Tel. Canal 1807
kyklą mes jį jau matome Pasiges tik vieno asmens, daug išmokti, daug sužino
Adomas Zalatoris, bendradarbis
Quigley Preparatory semi- būtent mylimo tėvelio, ku- ti.

liktų pasmerktas ir prikal
tas prie kryžiaus; kam, tad,
katalikams girtis kiekvie
nais metais Kristaus mirti
mi ant kryžiaus?"
Klausytojų tarpe radosi
tokių, kurie lengvai pasida
vė tiems bedievio samprota
vimams. Visgi atsirado vie
nas drąsesnis žmogus, kuris
negalėjo pakęsti tų priekaiš
tų. Karštai jis atsiliepė:
"Nemanau, kad pats esi stip
resnis už pragarą ir už šė
toną".

JUOZAS ir JUOZAPINA
MISEVIČIAI
Tavern

Jaunuolis nušovė
teismo tarnautoją

2200 West Cermak Rd.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

aS,

Kun. Petro Katausko 10 metų
Kunigystės Jubiliejaus Proga

TRIKRYL'S DEPT. STORE
2110-14 W. Cermak Rd.

</»•
t
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26022 LINKSMĄ GI ESMŲ APTURĖJAU ir
SVEIKAS JĖZAU ........................................................................... Velykų
16322 KVK BAKŪŽĖ SAMANOTA .................................... Anna Kaskas
I 6323 1*1 KRUŽELE ir MERGŲ POLKA .......................... Anna Kaskas
1 b 3 (I b DAKATYTk POLKA ir BERŽŲ POLKA.... V. Gulos orkestrą
I bbi)4 KAivAPlŲ POLKA .............................................. V Gplos orkestrą
ONA l’Ol.KA ...................... V. Gilios orkestrą, A Vasiliauskas
16303 POLKA Dal. NUMYLĖTOS ir
VlKUAi.lt* POLKA .........................................
V. Gulos orkestrą
163H2 Jaunuolių i oi.ka ir
GEGUŽINE I'oeka ......................................... . V. Gulos orkestrą
1 63HO DĖDIENĖ POI.KA ir
UAivaiLiEb

i oi.KA

...............................................

Klaipėdos

orkestrą

16312 LlE 1 U Vl.SK.OS LIAUDIES DAINELĖS ir
LIET. LIAUDIES DAINELES .......................... A. Sabaniauskas
16163 STORŲ BOBŲ POLKA ir
BUikišKii.
i-Oi.Ka
...................... {grojo Pensyl. Angliakasiai
MARUINMJNiŲ POLKA .. Įgrojo A. Lietui nmkaitės orkestrą
16201
163U8 DRl -L1A ir TU LIETUVA, TU MANO
Įdainavo Akirus Biržys. Pupų Dėdė ir Pėdietiė
1631*9 KAI AŠ TURĖJAU KAIME MERGELĘ ir
BUK VYRAS POLKA .................................... Įdainavo A. Dvaronis
1631d SEPTINTAME ROJUJE — Anglų Vairas ir
JAUNYSTES MEILI; —- Tango .... Įdainavo A, Sabaniauskas
1631 1 MANO GITARA — Tango ir
SAULĖTAS RYTAS — Anglų Vairas.. Įdain. A. Sabanlauskaa
1 6242 MOClU TE, Valeas-Armonikų Duetas
LIETUVAITE, Polka — AnnoniKa, klarineta ir pianas
16251* 'JOKS Vainikas, Polka ir PLIKIŲ polka............ A: Shuck
-----Malianojaus Liet. Muinerių Orkestrą
16254 AK, NORĖČIAU ir
AUKŠTI KALNELIAI. .. .Įdainavo J. Zavk ir A. Shuck
Malianojaus Lletuvika Mainerių Orkestrą
16122 KŪMOS POI.KA Ir
TĖVUKO PUi,aA ..................................... Įdainavo A. šaukeviėius
Mahunojaus Liet
Mainerių Orkestrą
16209 PAUKŠČIŲ POLKA ir Lll DVINAV.O POI.KA
Įgrojo Malianojaus LietuvISka Mainerių Orkestrą
16171 SUDIEV SESUTĖS ir SVAJONĖ. IR MEILĖ
Įdainavo Stasys Pauras, Uarlt, Juozas Antanėlis. Tenoras
1621*9 EIK I POLKA ir NAŠLYS POLKA----- Liet. Orkestrą "Lyra’
lbl-15 PRAGĖRIAU ŽIRGELI ir
EISIM LAUKAN .....................................
Kastancija Menkeliniutė
16192 TRAUK HIMNIŠKI ir
“ĖJO MIKab i'OLKA ................. Jonius Dirvelis ir Jo Orkestrą
16206 OI MERGE1.IA ir
STOVIU PRIEŠ JAVE ............ Mahunojaus Lietuviška Orkestrą
16110 ŠVENTOJI NAKTIS I ir
ŠVENTOJI NAKTIS 11 ............................... Truliadurų Kvartetas
16396 TAI NEBUVO MEILĖ — Tango, ir
AR ATSIMINI? — Anglų Vairas .... Įdain. A. Sabaniauskas
16307 MARŠ, MARŠ KAREIVĖLI ir
GELEŽINIO VII,KO MARŠAS .... Karo Mokyklos Choras
16150 PAVASARIO SVEIKINIMAI Ir
ČIGONO MEILE — Vaicus ............ Lietuvių Tautiška Orkestrą
16316 G1EOA GAIDELIAI ir
GRAŽI S Miško i.I DAS ...................... Įdainavo Akiras Biržys
16317 SUŽADĖTINIŲ VALGAS ir
ROSAL1UTĖS l’Ol.KA .................................... {grojo Akiras Biržys
16319 SEKMINIŲ VALGAS ir
OBELIŲ POLKA .......................................... {grojo A k i ras Biržya
16318 MARIJAMPOLĖS POLKA tr
GARDUS ALUTIS — Vairas ...................... {grojo Akiras Biržys
16321* KRETINGOS l’Ol.KA ir
MERKINES l’Ol.KA .................................... {grojo Akiras Biržya
1 632 1 KAI SMUIKU GROJI TU — Tango ir
PASAKYKITE MERGEI,ĖS — Tango.. Įdifin. A Sabaniauskas
16314 PUPŲ DĖDĖS POI.KA Ir
ANŪKŲ l’Ol.KA .............................................. {grojo Akiras Biržya
16315 SUKAS RATAS POLKA Ir
BUK VYRAS POLKA ................................ {dainavo A. Dvarionas
16284 KAI Aš TURĖJAI ir
KAM ŠERI ŽIRGELJ?
{dainavo A. Vanagaitis ir Juozas Olšauskas

REKORDAI PO $1.00
61003 LIET
6 1OH4 LIET.
611)06 LIET.
Visus

VERELĖ — Dalis Pirma ir Anlra —
V ES EI,Ė
Dalis Trečia Ir Ketvirta —
VESEI.Ė — Dūlis Penkta ir šešta —
(grojo Malianojaus Lietuvių Mainerių

12 rolių.
12 rolių.
12 rolių.
Orkestrą.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3409-21 South Halsted St. Tel. Yards 3088
CHICAGO, ILLINOIS
Katalogas ir Kalendorius Dykai.
Didžiausioj Krautuvėj Rakandų, Radio, Refrigeratorių
Dabar Eina Didelis Velykinis Išpardavimas.
WCFU. 1000 k. — Žymus Radio Programas Nedėliomis 6:00 P
WAAF, 950 k — Havajaus Salų dainos. Nedėliomis
VVHFC, 1450 k. — Dainos ir Muzika, Ketv ergais 7-t»

M.

4:30 P. M.
vai. vakare.

DRAŪdAfc

n

West Pullmano
Velykos!
Tai
iškilmingiausia naujienos

Velykos!

svarbiausia,

pylinkės valst. iki 600 my-

Marąueffe Park
žinutės

North Side žinelės

Šeštadienis, baland, 12. 1?H1

Brighton Park. — Drau čiami atsilankyti, nes

yra Onos susirinkimas įvyks ant

gystė Gvard. Pirma Div. Šv. daug svarbių reikalų svars radienį, balandžio 15 d., 7:30
Leidėjai — Juozo Budri Kazimiero Karalaičio laikys tymui. Susirinkimas nukel vai. vakare, parapijos salėj.

gų.

iš Narės malonėkite atsilanky
rengiamasi ko rakandų ir radio krau- susirinkimą sekmadienį, ba- tas į trečią sekmadienį
Ruošiamos tuvė, 3409 S. Halsted St. lin- landžio 20 d., parapijos mo priežasties Velykų šventės. ti. Bus renkama darbininkės
$125 padengimui lėšų vieno švęsti Velykas.
taus iš numirusių prisikėli
Valdyba vakarui, kuris įvyks sekma
puošiama alto ki visiems linksmų Velykų kyklos kambaryje, 2 valanbažnyčioje lango — Apašt. procesijai,
mo šventė, arba Velykos.
dienį, balandžio 20 d.
Maldos draugija. Dabar jau riai. Velykų apeigos mūsų Švenčių!Juozas F. Budrikas dą po pietų. Visi nariai kviePas mus Velykos irgi bus
bažnyčioj
prasidės
5
valan

yra visi hažnyčios langai at
Bridgeport. — Dr-stės Šv.
Valdyba
iškilmingai
apvaikščiotos.
NORTH SIDE
skirų asmenų užsakyti
ir dą ryto. Po Prisikėlimo pro
Prisikėlimo apeigos ir pir
apmokėtos lėšos.
cesijos bus mišios ir pamoks Jr
18th STREET
mos mišios bus 5 vai. ryto.
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Bažnyčios
dekoravimui Las. Tikimasi daug žmonių,
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS
Bažnyčia bus gražiai išpuoš
Jr
praeitą savaitę aukojo: Mo iš kurių daugelis eis prie
Lincoln Tavem
LINKSMŲ ftV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
ta. Per mišias bus giedamos
terų Są-gos 7 kuopa $25.00; šv. Komunijos, nes tai tik
Alus — Vynas — Degtinė
I.INKIME
VISIEMS
SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS
1858 AValiansia Ave. Tel. Arntltagc 4724 Mrs. Julia Hlclan, Savininkė
linksmos Leonardo mišios. po $5.00: A. Žansytis, V. ir
ras būdas švęsti Kristaus
JJ
Veik visos draugijos eis prie Em. Timinskai, Mrs. F. Saprisikėlimo dieną.
Jr
šv. Komunijos. Ypač Šv. Var vicz, D. ir P. Gudžiūnai ir
Duosnūs parapijonai,
be
LINKSMŲ AV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMEKIAMS IR DRAUGAMS
do draugija žada gražiai pa P. Gadeikis.
abejo, gausiai aukos
savo
Praeitą

ir linksmiausia šventė, Kris

savaitę

aukojo

Visu

uolumu

Barbora Pankauskas,
Antanas ir Sofija Lorantai, sav.

sirodyti,

nes tos

draugijos

langai bažnyčios palaikymui. Kle
dabar eina narių prirašymo bus sudėti ir gražiai vidus bonas šiemet jau atmokėję
vajus ir Velykų rytą, po pir išdažytas gegužės mėnesy $8,000 skolos. Sako, jei Vemųjų mišių, bus viešas įra je.
šymas naujų narių. Patarti

lykose parapijonai nemažai

1756

kuriam dalyvavo skaitlingas me statyti naują bažnyčią

Juščius

moka

Visi prašomi dalyvauti.

maršalka

Čepkėnas.

Reikia

—

JULIUS SAVICKAS

Užlaikom pilną eilę visokio Vyno-Alaus-Pegtinės

f®*

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
JJNKIME VISIEMS SAVO KOSTUMEKIAMS IR

Programą

išpildyr

naudojimąsi gatvėmis mies kalaudami bankieto bilietų
i
tui neatlygina ir žeriasi di paskambinkite telefonu —

kos tabakos pramonę — di
delis ir pilnai iliustruotas —

buvo sutiktas su tokiu entu

ziazmu,

Chesterfield

kad

bendrovė atspausdino antrą
milijoną kopijų, kurie dabar
vėl siunčiami dykai... Savo

kopiją galima įsigyti rašant
į Chesterfield, P. O. Box 21,

New York City.
Carole

žvaigždė

Landis,

juos “4th Class Mail” šiuo

iš lietuvių gyvenimo. Prog

adresu:

rama pasiekiama visose a-

m., sulaukus pusės amžiaus.

%

Lauk mūsų ateinant!

Jr

“Chesterfield”

—

lengvesniam

ir

geresniam rūkymui.”

Fred

CASS — THE TAILOR AND FURRIER
2614 West 71st Str.
TeL PROspeet 0964

OF

Marquette Ice Cream Shop
Cigaru, Clgarettes, Gandy; Freeh Made Ice Cream Daily
M R. & MUS. RAY KAUNIETIS, Prop.
2650 \Vest 69tli SL, Chieago, III.
Phone Proapect 7743

Glen

per N.B.C.
Miller’io

stotis,

-

Serenade” kas antrad., tre
čiad. ir ketvirtad. per C.B.S.

--------- J*

'

Antanas Rajauskas*

Ir Draugams

j

—

Chicago, III.

........

....

y,

I.INKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
I.INKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

The Bright Spot Inn

UNIVERSAL SERVICE STATION

Randwlchea Served — Table Service For Ladies
ANTHONY I,AWRENCE — JOHN JANIS. Propa.
2*47 W. 63rd St.,
Pitone GROvchill 1642
Chicago, UI.

PETER W. DARGIS, Savininkas

I.INKSMŲ ftV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

-

OROSERNft IR SALDAINftS
2655 W. fl#th St.
* Tel. Rep. 8864

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams

LAKE

-

-------

I.INKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIU
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

JJ

Dabar Savo Naujoje, Didesnėje Vietoje

Overlingis Siuvėjas

2800 W. 47th SL

Piirs Clcaned. Glazod and Rctnodeled. Zlppcrs Repalred
4602 So. W(mn1 Street
Tel. Ylrxlula I06S
Chicago. III

Tel. LAF. 5440

(ant kampo California Ave.)

Jj

F

LINKSMŲ AV. VELYKŲ AVF.NČIU
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

ir

“Moonlight

--------------- -- ■ -

■

Time” transliuojama kas va
tad.

-- ---------------- ------------------

LINKSMŲ SV. VELYKI’ ŠVENČIU
I.INKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Nuliūdę lieka: Vyras lr Sūnai.

TOWN

'----------------------------------- -

»

Waring programa “Pleasure
karas nuo pirmad. iki penk

LINKSMŲ SV. VEL1KŲ ŠVENČIŲ
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

C. J. GERVILIS, Sav.

pagarsinimus ant billboards,

radio —

PARK

BRIGHTON

ers America”.

vėsesniam,

LIQUORS — WINES — BEER ON DRAUGHT
2539 VVest 69th St
Tel. Hemlock 4111

tinėlės, bus laikomos šv. Mišios Dievo Apveizdos
parap. bažnyčioje pirmadienį, balandžio 14 d., 19411

vier iš “That Hamilton Wo-

ant

E. A. LAPENAS, Prop.

Liūdnai atminčiai mūsų brangios moters ir mo I

bet mes ankščiaus ar vėliaus pas tave ateisime.

ir

MAPLEWOOD INN

nų, Eduardą ir Adolfą ir kitas gimines ir draugus

vien Leigh ir Laurence Oli-

parodų

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JJ

-

Paiko dideliame nuliūdime: vyrą Adolfą, 2 sū

kuomet neužmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįši,

krautuvinių

FRIOIDAIRES
Tel CA Nai 6138

lučių kaime, Biržų parapijoje ir apskrityje.

Kiti pagarsinimai rodys Vi-

Nauja tema eina per visus

IR

Gimė Lietuvoje, Ei

Mes tave, mūsų brangioji moteris ir motina, nie

Wheelwright Discov-

J. L. Telser, Inc.
RAKANDAI, KARPETAI. PEČIAI
2107-11 West Cermak Road
'
{steigta 1912

(po tėvais Veizdžiūnaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 14 d., 19401

pagarsinimus.

“Miss

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

MORTA KRAUJALIS

į namus po num. 2014 Canalport Avenue.

iš

SIDE

JONAS, BRONISLAVA IR DUKTĖ LAURA, ZELIAI Sav.
Geras Alus. Vynas Ir Degtinė
2235 W. Cennak Rd.
Tel. CANal 7878

gražuolė papuošianti naujus

Lane

Jr

PARK

JJ Jr

Zelis Tavem

gus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas, o paskui |

Priscilla

MARŲUETTE

—

METINfiS MIRTIES SUKAKTUVES

per Returns”, bus pirmutinė

ir

Tel. Humboldt 0365

W E S T

Chicago, Illinois

Tel. CANal 4763

LINKSMU SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

m., 7:30 vai. ryte. Kviečiame visus gimines, drau

man”

1818 S. Halsted St.

STANLEY KOLCZAK, Savininkas

populiarios komedijos “Top-

Chesterfield

•? jjĮL/t

Užlaiko Berghz>ff Alų
Salė išnuomuojama visiems įvykiams

1824 W. VVabansia Ave.

Ameri

Šis veikalas apie

ČEVERYKŲ IR VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

KOLCZAK’S TAVERN

Budriko radio
valanda

svarų pašto ženklų, siųskite lykinį programą. Bus drama

Antras milijonas kopijų
knygos “lobaccoland,
U.S.A." siūlomas dykai

Ignas ir Ona Pikeliai, sav.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Radio

delį pelną. Jau 1934 metais Pull. 7382 arba Pull. 1200.
ratos mažinimo
reikalavi Bankietui jau viskas prisi
Oro Teatras, nauju laiku
mas buvo įteiktas valstybės rengta kuo puikiausia. Rap. iš WCFL radio stoties, 1000
prekybos
komisijai.
Per
kil. 6 vai. vak. Didžiulė or
tiek metų tas klausimas dar
Kada susidarys
keletas kestrą ir choras išpildys ve
neišspręstas.

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

r.

Kas dar norite dalyvauti ban padainuos. Visi atsilan
nas P. H. Douglas ir toliau mūsų kleb. kun. A. M. Lin- kykime.
Rap.
darbuojasi sumažinti
ratą I kaus
pagerbimo bankiete,

autobusais • kuris bus po Velykų šešta
Chicagoj. Jis sako, kad Chi dienio vakare, parapijos sacago Motor Coach Co. už , Įėję, rezervuokite vietas. Rei

%

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

JT

“Margutis”. Dainininkas Ur

važinėjimą

Jr

DRAUGAMS

Piliečių Klūbas rengia va

karą.

CANal 1256
jj

Tel. BRU. 2545

1645 Wabansia Ave.

Penktojo wardo alderma-

už

sa
1720 So. Union Ave.

Pirmos Rūšies Bučernė ir Grosernė
MR. & MRS. RAUDELIUNAI, Savininkai

pasakyti, rapijos.

65 narius.

UŽEIGOS SAVININKAS

JONAS RAUDELIUNAS

Peter batsiuvių priklauso prie pa

do dr-jos skyrius jau turi

/

JJ

kad mūsų parapijos Šv. Var

Douglas reikalauja
mažinti ratą

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

W. SAK0WICZ,
Savininkas

margučių lenktynės ir do pirm. — E. Radavičius, nu išrodo. Jo avalynės taisyme
vanos už gražiausius ir stip tarimų rašt. — Frank Soro- vieta randasi 2635 W. 69th
riausius margučius. Vaka kas, finansų rašt. — Ed. St. Verta paremti žmogų,
ras bus parapijos naudai. Pesco, iždininkas — Frank nes tik vienas iš čionaitinių

Šiužąs,

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

SPORTSMAN TAVERN
1734 Wabansia Avenue

atvaidinta graži ir labai juo teko sekantieji: dvasios va greitai taisyti avalynę. Kai
kinga komedija ‘Du broliai’. das — kleb. kun. A. M. Lin į jo rankas pakliūva batas,
Po vaidinimo bus
šokiai, kus, pirm. — S. Rimkus, v. tai, kaip iš dirbtuvės naujas

Pr

Clilrago

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Bai. 7 d., įvyko Šv. Var dar tiek bus galima atmokė
vyrams įsirašyti į šią gar do vyrų dr-jos susirinkimas, ti. Nebelikus skolos, galėsi

Antanas

Tel. Canal 6574

2021 Canalport Ave.

\V. DRONSKI. Suv.
Tel. Humlmhlt 7470

Jr

Jr

sudės aukų, tai gale metų

Balandžio 20 d. bus gra būrys vyrų. Išrinkta šiems
žus margučių vakaras. Bus metams valdyba, kurion pa

W. North Avenue

f

na visiems mūsų parapijos
bingą draugiją.

GROSERNfi

Paradise Inn

bažnyčion

Nauji

Placidas ir Ona Piktumai
J*

A. SNOREWICZ
WHOLESALE MEATS & PROVISTONS

IANKSMŲ *V. VELYKŲ ŠVENČIŲ
TANKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

M. Ežerskis

TAVERNAS — Foi Head Alus, Vynaa, Degtin*
1425 West 4»)th Street
Telefonas Yards 0406

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

2649 W. 47th St

Tel. Lafayette 4615

Biznio Tel. YARda 4700
6930 S. Campbell Ave.

Rei. Tel. HEMIock 6169
J?

DRAUGAS

Šeštadienis, haland. 12, 1941

Dėmesiol Dėmesio! Anie

VELYKŲ IŠKILMES MOŠŲ BAŽNYČIOSE

DLK Gedimino 600 metų
mirties sukakties paminėjimo komiteto narių bendras
susirinkimas įvyks antradie-

Chorai, solistai, orkestros giedos žymiausiu
■
.
>v.
■ v
■
,| i
kompozitorių misiąs, bažnytinius veikalus
, balan<iii0
a
ir lietuviškas giesmei
*
d • . 8paraval
vakare,
Ausros15Vartų

S

Bridgeporte, šv. Jurgio tienė giedos Lambillotes “O
parapijos choro vedėjas A. Salutaris”. Per visas kitas
S. Pocius Velykų iškilmėms mišias bus giedamos vely
yra parengęs sekančią prog kinės giesmės.
ramą: 5 valandą, per Prisi-i
----------kėlimo mišias, choras, var-l Brighton Parke, Nekalt<
gonams ir simfonijos orkes- Prasidėjimo Švč. Panelei
trui pritariant, giedos Gru- bažnyčioje, vadovaujant J.
bėrio šv. Petro mišias. Per Kudirkai, Velykų rytą cho
Ofertoriją choras pildys L. ras giedos Arenso “ExultaPerosi’o “Terra tremuit”. te Deo” mišias ir per OferProprium mišių dalis vyrai toriją Curto ‘Regna Terrae’,
giedos pagal Rossinio mu solo Ona Piežienė. Per šv.
zikos, o Seąuentia “Victimae Komuniją Valerija Pasiške
Paschali” — gregorijoniš- vičiūtė, Lindžius ir J. Gudas
kai. Per visas kitas mišias, išpildys Verdi trio “Jesu
atskiri chorai giedos rink- Dei Vivi”. Per visas kitas
tinęs Velykų giesmes. Per mišias chorai giedos velykisumą, 11 valandą, didysis nes giesmes.
choras pildys Kaimo šv. Onos mišias, o Singenbergero South Chicago, Šv. Juoza
• “Sacris Solemnis” ir L. Re- po bažnyčioje, Velykų rytą
ficc “Tantum Ergo” giedos K. Gaubiui vargonuojant
per palaiminimą Šv. Sakra choras galingai giedos Zanmentu.
glio St. Louis mišias ir Me
tenleitterio “Regina coeli’
Town of Lake, šv. Kry- per kitas mišias giedos Vežiaus bažnyčioje, vadovau- lykų gįeSmes.
jant VI. Daukšai, Velykų ry
—•-------tą choras giedos Leonardo North Sidėje, šv. Mykolo
B flat mišias. Solo mišių da bažnyčioje, Velykų rytą cholis pildys E. Cigavičiūte ir ras N. Kuliui vadovaujant,
Janina Pikturnaitė. Per O- šauniai giedos Leonardines
fertoriją — Witto “Terra E flat mišias ir per Ofert-^tremuit ’. Per sumą, 10:30 rįją Wernerio “Resurrexit
vai., choras giedos W. Bonk per sekančias mišias chorai
šv. Stanislovo mišias. O per gįedos velykines giesmes.
paskutines mišias velykines
________
giesmes giedos naujas mo- Aštuonioliktoje, Dievo Ap
terų choras.
vaizdos bažnyčioje, per VeIykas,

K.

Saboniui

...
........... *77 .
Pij°s salėJVisi komiteto
nariai prašomi laiku susi
rinkti. Po išklausymo įvai
rių pranešimų, bus nutrauk
tas komiteto atvaizdas lei
džiamai atmintinei knygai
Komiteto nariai prašomi
įsidėmėti vieną: atskiri kvie
timai (laiškais) į susirinki
mą nebus siunčiami. Komi
sijų pirmininkai prašomi pa
ruošti raportus.

ka--įvadas ir ėmėsi vytis
ir! kulkomis suskylėtą. PasiroJĮ MUI lų llUllipai reiviais; mat, nei vienoj
vienoj pa
pa apšaudyti
apšaudyti smarkiausiu
smarkiausiu greigrei dė iš vakaro buvo pavogtas.
Raudonos Rožės Klūbas raPįJ°J to nėra. Naujas kle- čiu važiuojančius piktadasparčiai ruošiasi prie ’ Vely- bonas kun. Albavičius kol rius. Ties Webster ir Hoyne
Nėra jokios gėdos, jei žmo
kas
pakeitimų
nedaro
avės. jie sulaikė automobilį gus per nenumatomas apkų parengimo — šokių. Nė
----------'ir pasislėpė.
linkybes neturtingas paslra abejonės, Liuosybės svePo
Velykų
bus
keli
parenPolicija
rado
automobilį
daro.
Svett Marden
tainė bus kupina jaunimo,
_ ,
Dabar vajus naujų narių: girnai. Visų didžiausias Kul
priimami vedę jauni vyrai. tūros draugijos. Maskolaičio
W E S T
SIDE
Neužilgo bus įvesdinimas grupė vaidins “Jaunikis iš'
D.
naujų narių, o jų bus šim Kauno”.
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
tas, ar daugiau. Taip sako
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
prezidentas Jasutis. O kiti
sako, kad tas negalima. Na,
tai pažiūrėsime.
Kaip kitados, taip ir šių
Velykų šeštadienį visą nak Šiaurvakarinėj miesto da
tį bažnyčia bus atdara ir ly vakar anksti rytą du plė
kareiviai budės prie kry- šikai apiplėšė dvi gazolino
žiaus. Velionis kun. Vaičū- stotis. Pasisuko policijos

Plėšikai paspruko nuo
policijos

Komiteto pirm.

per visas pamaldas pilna
bažnyčia. Velykų naktį bažnyčia bus atdara iki Prisi
kėlimo pamaldų ir prie Kris
taus karsto budės ir eis sar
gybos pareigas Kareivių drgi>
Rezurekcija, arba Prisikė
limo pamaldos, su iškilmin
ga procesija ir mišiomis pra
sidės 5 vai. ryto. Toms iškilmėms pritaikintą pamokslą pasakys gerb. tėvas A.
Jagminas, Marijonų Kunigų
Seminarijos rektorius. Kitos
mišios bus paprastu laiku
7;30, 9, 10:30 ir 12 vai. Per
9;00 mišias pamokslą pasakys kun. dr. D. Mozeris, at
vykęs iš Vašingtono Kata
likų Universiteto praleisti
Velykų švenčių pas savo tė
vus. Didįjį šeštadienį nuo
2 vai. p. p. ir nuo 7 vai. vak.
net penki kunigai klausys

ii bei ta trumnai 1148 labai didžiuodav08

B U R NSIDE
rv

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

Al. Vitkauskas

JONAS IR JULĖ GRIŠKĖNAI
UŽEIGA

George Fuka

ELKHORN INN
2259 W. 23rd Place

Chicago, Illinois

Atsilankykite į Mūsų Grand Opening Baland. 26 ir 27.

Chicago, Illinois
739 E. 92nd Place
t Tel. STEWART 0284

A HAPPY EASTER TO EVERYBODY!

BRIDGEPORT
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

NEW PROCESS BAKING
COMPANY

GREEN MILL BREAD
“THE WORLD’S BEST BREAD”

vargo- ; išpažinčių Ir tokiu būdu šios

Cieeroje, šv. Antano baž- nuojant, choras giedos R. parapijos katalikams teikianyciojc, Velykų rytą A. Mon.Biggs iv juozapo mišias. ma proga skaitlingai priim
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
deikai griausmingai vargo- Per ofertoriją C. Franckeo ti Komuniją Velykų ryte.
Linkime' Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
nuojant choras giedos Rose-. “Resurrexit”. Per šv. KoęauVelykų Savaitėje par. sa
wigo mass in F. Per Ofer-Jniją choraS) smuikuojant L.
toriją R. Terry ‘Resurrexit’. Sajienei, giedos kun. J. lėje įvyks keletas parengiPer sumą choras pildys Zan Bizausko giesmę. Velykines mU- Pirmadienio vakare Moglio St. Louis mišias, o Wer- _jegmeB giedos per sekan- terų Sąjungos 2 kp. mėn. su
A. ZALECKIS
nerio “Regina coeli” per Omįšias
sirinkimas sujungtas su “soįertoriją. Per paskutines mi
_____________
cial”, antradienio vak. renšias solistė H. Valančiūtė
v. ■
giamas kauliukų ir kortų
giedos Mozarto Aleliuja, J.
žaidimas, Dievo Motinos So
J. MARTINAUSKAS
Janušauskas, E. Kandratai , Ciceriečiai pakilusia nuo- pulingos dr-jos pastango
Savininkai
tė ir F. Jurgaitė — velyki- taika laukia Velykų šven mis, suteikti paramos klie
tės. Didžiosios Savaitės pa rikui A. Zakarauskui, kurio
nes giesmes.
J
maldos buvo iškilmingai lai- primicijos įvyks gegužės 4
J
West Sidėje, Aušros Var- komos. Bažnyčia išdabinta, d. ir ketvirtadienio vak. Šu
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
tų parapijoje, choro vedė- Ypač akis traukia meniškai sivienijimo L. K. 48 kuopa
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
jas J. Brazaitis Velykų šven- seserų išpuošti Kristaus ka- taip pat rengia “bunco” ir
tei yra nužiūrėjęs sekančias įėjimas ir karstas. Žmonių Į “card party”.
BRIDGEPORT CLOTHING CO.
giesmes. A. Aleksio “Gloria ___________
J. Petrauskas, Sav.
tibi Trinitaa”, Roscwigo F Jr
major mišias. Per Ofertori
3310 South Halsted Street
SOPHIE
BARČUS
ją R. Terry “Rcsurrexit”.
3312 So. Halsted St.
Chicago, IU.
Solo mišiose giedos Irena
Vakaruškininkų Radio Programa
Aitutytė. Per sumą, 10 vai., ‘
Jr
— STATO SCENOJE —
giedog Arenso “Exultate
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
u
Deo” mišias ir V/erncro “Re
Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams
gina coeli”. Per paskutinias
SUKYS-DOODY ANTONISEN,
mišias — Hallcrio “Tertia”
Velykų Sekmad., Bal.-April 13 d., 1941
INC.
ir Pielio “Afferentur Regi”.

UNIVERSAL SHOE STORE
3339 South Halsted Street

WEST SIDE SPORTING CLUB
2003 S. Western Avė.

J?

ir

Cicero žinios

Chicago, III.

GENERAL
Jr

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!
Gerkite šį skanų, grieti
ninį Chevalier alų...

PONAS PUTRAMENTAS"

Marąjette Parke, Gimimo
Švč. Panelės bažnyčioje, per
Velykas, vadovaujant B. Ja
nušauskui, rytą 5 vai. cho
ras, vargonai ir orkestras
užtrauks Arenso “Exultate
Deo” mišias. Per Ofertori
ją Curto “Regna Terrae”,
solo dalis pildys M. Janu
šauskienė. M. Petroševičius
ir K. Beacham smuikuos du
etą. Per šv. Komuniją M
Janušauskienė ir E. Benai-

SOKOL

SVETAINĖJE

3252 South Halsted St.
Calumet 2520

2341 So. Kedzie Avė., Chicago
lf

Pradžia 4:30 valandą popiet

Chicago, Illinois

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

K. BEINARAUSKAS
Visa Chicagos ir apylinkių lietuvija

OROSERNE IR BVCERNE

yra širdingai užkviečiama atsilankyti
3301 So. Emerald Avenue

į šį linksmą teatrą.

Chicago, Illinois

FRANK SPEECHER. Atstovas

Telefonas Yards 3955
J?

!%■
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Padienis, baland. 12, 1941

DRSTTO'AS

s
5*5

SSco

CICEROS LIETUVI AI !(* VISI BALSUOKIME UZ Rinkimai Įvyksta

Šiandien,

Balandžio-April 12 d.,
1941 Metais

Nepartinį Kandidatę

ANTANA

į Cicero Board of

Education Narius
School District No. 99

VIENINGAI BALSUOKIME UŽ SAVO TAUTIETĮ IR ĮSIGYKIME BALSĄ CICEROS MOKYKLŲ VALDYME

BALSAS

UŽ

ANTANĄ

PETKŲ YRA

BALSAS

PRIEŠ

.«>

POLITIKIERIUS!

(i
X Antanas Budvitis, gyv. kakties minėjimo leidiniui, turi 1400 kadetų ir skraido
1825 Wabansia Ave., staiga Sveikinimus į tą knygą ren- karišku bombonešiu. Sveikimirė. Velionis buvo vienas ka A. Skirius, programinės nam! Jo tėvas dr. A. R. Laužymiausių numizmatikų ir knygos komisijos pirminin- raitis (dantistas) ofisą turi Marąuette Parke.
filatelistų. Jo pinigų, meda kas.
lių, pašto ženklų ir vokų ko
X Albina Poškienė, dr. J.
X Vienas chicagietis (pa
lekcijos didelės ir brangios. Poškos žmona, ir Elena Zūnenori skelbti) gavo
Lietuvos pašto ženklų ko rienė, teisėjo Zūrio žmona, j vardės
tnlmpą laišką B Lietuvos
lekcija yra pilna. Iš giminių antradienį per bankietą gaus nuQ 3e3er3 gtai koks Lje_
X Lietuvos konsulas Dauž
turi tik vedusią seserį.
vardis praneša, kad Lietu
Parlamentary Law Proce- tuvoj ..rojua..; „Pa3 mU3
vos prezidentas A. Smetona
X Kun. dr. K. Matulaitis, dure kursų baigimo požymį. naujien03 blogo3 Maistas
j Chicago atvyks gegužės MIC., ruošiasi "Yankee Clip- Kursai tęsės penkis mėne- neprieinama3 Rabų
n
2 d.
per” skristi į Angliją. Su-] sius. A. Poškienė yra DKK ma gauti
Avalynės visai
X Kun. J. Mačiulionis, M. lyg j° laiško, manąs į Lon sekretorė.
i nėra. Toliau nežinom, kas
I.C., išvyko į Marianapolį, doną išvykti gegužės 1 d.
X Dr. A. R. Lauraitis ga- bus- Litai viaai bevertės. LaConn., kur įvyks svarbus Tė Dabar kun. dr. Matulaitis vo laišką nuo sūnaus Law- bai daug rusų”.
eina klebono pareigas Nia
vų Marijonų posėdis.
I rence iš Pensacola, Fla., ku-'
a------------ _____
gara Falls, N. Y., lietuvių
į riame praneša, kad pasta*
X Bridgeportiečiai ruo parapijoj.
ruoju laiku jūrų orlaivystės
šias skaitlingai dalyvauti
X
Jonas
Pilipauskas,
dien.
skyriuje
tapo paaukštintas
kun. J. Prunskiui pagerbti
vakare sekmadienį, gegužės “Draugo” redakcijos nrrys į Lieutenant Colonel. Tai
nupiešė puikų viršelį DLK antras nuo aukščiausio laips
11 d., parapijos salėj.
Gedimino 600 m. mirties su- nio. Jis dabar savo žinioje
X J. Simonavičius, 4437
So. Talman Ave., ir Giedrai
tis, Fairfield ir 45th St., už-Į Jr
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
vakar išvyko į Dėdės Šamo
karo tarnybą.

mu

Linkime Visiems Savo Kostumeriams

X P. Jurjonienei, žinomai
West Pullman lietuvių vei
kėjai, Roseland Community
ligoninėj padaryta operaci
ja.
X Jonas Klimavičius, C.
S.V., iš So. Englewood, Chi
cago, primicijas laikys Visų
Šventųjų bažnyčioje, Rose
lande, gegužės 25 d. Jis yra
narys Šv. Viatoriaus Kon
gregacijos.

Šiandien įvyksta Cicero vių balsą Ciceros mokyklų
Board of Education rinki , valdyme, bet taip pat, kad
mai. Nepartinis kandidatas į •parodžius politikieriams kaip
šį ofisą, kuris turi visų or ! vieningai Ciceros lietuviai
ganizacijų ir pavienių bal , gali balsuoti. Visų balsavi
suotojų paramą tai lietuvis mas už Antaną B. Petkų paAntanas B. Petkus, gerai ži į rodys kokia galinga jėga lienomas laidot. direktorius. , tuviai yra — kad ateityj poNežiūrint kokiai partijai ; litikieriai kreiptų į lietuvius
priklauso, šį kartą visi Cice- didesnį domesį.
ros lietuviai vienbalsiai bal
suos už Antaną B. Petkų — ' PLATINKITE “DRAUGĄ"
ne tiktai kad įsigijus lietu SKELBKITĖS - DRAUGI!!'

SU VELYKŲ PIRKĖJAIS

Taiyra

Pirkite Refrigeratorius Dabar

PRIEŠ KAINŲ KĖLIMĄ
Daug Sutaupysite

NES NĖR GERESNĖS DOVANOS UŽ
V.

ŠVARIUS BAITUS PAKELIUS SU JU

Progress Fumiture Co.
Velykų pirkėjai ir visi rūkytojai,
kurie pageidauja kuo-puikiausių rūkymo

VVRAl

malonumų, ne ras geresnio už Chesterfield

Birbti goložiea Sapoje. Turi būt pri
tyrę. Mekanikni, Lnvout men, ir t.t.
ARCH. TRON CO.
5535 S. State St.
BARGF.NAT M'RO’Fm'F
IR APYI.INKft.IF

ŠIANDIE VISI LIETUVIAI BALSUOJA UŽ
ANTANA B. PETKŲ

Ir Draugams

CLASSIFIED
REIKALINGI

X Motinos Marijos, šv.
Kazimiero Seserų Kongrega
cijos viršininkės, metinės
mirimo sukaktuvės pripuola
balandžio 17 d. Velionės se
suo, J. Valonienė, kazimieriečių seserų vienuolyno rjų narės ir prieteliai yra už
prašę velionės intencija mi
šias, kurios bus laikomos
balandžio 17 d., Tėvų Mari
jonų koplyčioje, Chicagoje,
ir visose vienuolių koplyčio
se Chicagoj, o balandžio 21
d. Šv. Juozapo lietuvių baž
nyčioj So. Chicago.

... dėltogi, jog puikiausi tabakai iš mūsų
Pietšalies sumaišyti su brangiais aromatiš

l’ARKF

kais tabakais iš tolimos Turkijos ir Grai

Actually has
6’/io cu. ft.
food storage
space

Mūriniai bungalows. kalno* nno
14500 Ir ankščiau. B dufiečial $B50(l
Ir aukščiau, 14 ketnrflečlnl 111 5(in
Ir anksčiau. 7—10 fletų $21.500 ir
anksčiau
12—blsnlavit namu
nuo
$4500 Ir aukščiau. 17 mediniu kntldžlų. Kainos nuo $2700 Ir nukS
Ir namai galima nirkti ant lengrvų
Išmoksimu. I relpkitčs nas:

aiškiai Lengvesnį,
Vėsesnį, tikrai Geresnį Skonį.

kijos duoda Chesterfield

DĖLTOGI JIS VADINAMAS
RŪKYTOJO GIGĄ RETAS

CHARLFu n. «»'WOMSKIR,
COMPANY.

01121 So. Wostern Are.
RF.PublIc 3713; Vakarais Prospect
617*.

PARDAVIMUI NAMAS

4 fintai po 5 kambnrlns. Geroj v1'
tol. Arti bažnyčios, mokvklos ir g.V
vekarlu linijos. Rnndos tino no I m’
nesi. labai plet kaina f
bu»
dredpma nnolnldn.
KrelpkttSs pas
sa • įninka ant 2-tro anksto IS užpa
kalio. 10753 Soutli W»hn«lt Ave.

PARSIDFont RIZNIAVAS
NAMAS
Aukslnč proea
Parsiduoda mūrinis
namas, krautuvu Ir 3 fletal. T ry
tus nno Union Ave. prie 1 Rth St.
Namas serai apšildomas. Parduos pi •
Iflal arba mninvs ant lotų. Kis no
rite serai pelnyti, raSyklto arba ma
tykite:
.lOSFPH VII,ŪMAS.
(1753 S. Ro<kwell St.

PASKUTINIAI

PROGRESS KRAUTUVE yra tikras headąuarters dėl
gerųjų išdirbysčių refrigeratorių

• General Motors Frigidaires

%

Pilnas pasirinkimas 1941 metų mados modelių 6 kubiškų pėdų dydžio už kainą nuo .... #119.75
Lengvus

Išmokėjimai

PRITAIKOMI VISIEMS
Imame senus refrigeratorius į mainus ant naujų
DUODAME DIDELĘ NUOLAIDĄ

RARC.FNAI

• (I kambarin nauja mrolcrolška mū
rinė reskleneija
• » fletų laimi srainis namas
• I fle’ų mūrinis namas su krautuve
• 2 fl»'tų mūrinis namai sų krautuve

• 10 fl. seras mūrinis namas
ftle barsennt randasi gerose vie
tose Mnrouette Parke. Ir parsi
duoda labai žemomis kainomis.
Arbs priims teisinsiu mainus.
Tnlnsi turime Ir daugiau seru ba.rgenų Ir visokiu lotų. Statom mui
lini
moderniškus
namus
pagal
žmonių reikalavimus.
Kam
yra
malonu taisyti serą nnznų ar uždirbti pinigų rašykite ar matykite:

JOSF.PH VII,IMAS,

6753 South Rockvvell St,

3224 S. Halsted St.

Chicago, Illinois

Prie 32-ros gatvės

r

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Copyr,ib* < ,
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