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Jėzaus Kristaus prisikėlimas "musų prisikėlimas
Tai buvo prieš devyniolika šimtų metų. Kristus su
savo apaštalais po paskutinės vakarienės nuėjo į Alyvų kalną, kad naktį prieš
baisią kančią praleistų maidoje. Kalne jis puolė ant kelių ir meldė Tėvą, kad įvyktų jo valia, kad Sūnaus žmogiškoji prigimtis savo kentėjimais atpirktų žmonių giminę, kad išvaduotų žmones
iš nuodėmės ir mirties vergijos.

galėjęs mirtį. Pats Kristus
dar prieš kančią buvo kaibėjęs, kad Jis atstatys;ąs
Malda į Kristų
tapo pragaru, apšviesta sau
per tris dienas šitą bažnyčią
lės nuolankumu...
Dabar jau atėjo laikas,
(Jon. 2, 19), tai yra prikelKiekvieno žmogaus gyvu
kad vėl mums visiems pasi
siąs iš numirusiųjų savo
liška meilė sau pačiam, kiek
rodytum ir duotum aiškų ir
žmogiškąjį kūną, kad “reivieno luomo sau pačiam,
neginčijamą ženklą šitai
kia... būti nužudytam ir trekiekvienos tautos pačiai sau
gentkartei...
čiąją dieną atsikelti” (Mat.
tapo dar aklesnė ir didesnė
Visi yra Tavęs reikalingi,
16, 21), kad ‘‘Žmogaus Sūpo tų metų, kai neapykan
net ir tie, kurie to nežino,
nūs turi būti išduotas į žmota apdengė žemę ugnimi, dū
ir tie, kurie to nežino, daug
nių rankas; jie Jį užmuš, ir
mais, grabais ir kaulais...
daugiau už tuos, kurie žino.
trečiąją dieną Jis atsikels”
Tu žinai tuos dalykus, Jė
Išalkusis įsivaizduoja, kad
(Mat. 17, 21—22) ir kad
zau Kristau, ir matai, kad
ieško duonos, o Tavęs alks
atsikėlęs
iš
numirusiųjų
aš
Tuo tarpu Judas atvedė
jau antrą kartą yra prisiar
ta; ištroškęs mano, kad no
pirma
jūsų
nueisiu
į
Galilė

pasiųstuosius Kristų suimti.
tinusi laikų pilnuma ir kad
ri vandens, o jis Tavęs trok
ją
”
(Mork.
14,
28).
Dievobai

Kristų suėmė. Įvyko teis
šitas
pasaulis,
apimtas
šta; liguistas svajoja apie
karštligės ir sugyvulėjęs,
mas. Nors kaltinimai buvo mingos moterys, kurios pir
sveikatos atgavimą, o tuo
visai menki, tačiau žmogiš mąją savaitės dieną ėjo į
nusipelno tiktai ugnies tva
tarpu jo liga yra Tavęs sto
kapą
patepti
kvepalais
mi

no bausmės arba gali būti
koji silpna valia dėl minios
ka... Kas gi rūpinasi taika,
rusį
Kristų,
rado
atrištą
nuo
Tavo užtarimu išgelbėtas.
šauksmo ir grasinimų susil
tas ieško Tavęs, vienintelės
angos
akmenį.
Tiktai Tavo Bažnyčia, kuri
pnėjo. Pilotas leido Kristų
taikos, kurioje gali pasilsėti
Kapas
buvo
tuščias.
Du
kalba iš Romos neklaidin
nužudyti žiauria kryžiaus
neramiausios širdys...
žvilgą
angelai
sėdėjo
kapo
gais tavo Vietininko žo
kančia. Sužalotas smarkiu
Pirmą kartą atėjai išgel
angos
dešinėje.
Nusigandu-|
džiais, dar tebesilaiko ant
plakimu ir erškėčių vainika
bėti; gimei gelbėti; kalbė
sioms
moterims
angelas
ta-l
audringųjų bangų...
vimu Kristaus kūnas visai
jai išgelbėti; leidais nukry
nusilpo. Sunkaus kryžiaus
nebijokite, nes aš
Daugiau ne kartą po At
žiuojamas išgelbėti: Tavo
nešimas taip nuvargino, kad žinau, kad ieškote Jėzaus,
sikėlimo pasirodei gyvie
menas, Tavo darbas, Tavo
brangiausias
Išganytojas kurs buvo prikaltas ant krysiems... Asketai! pasislėpę
uždavinys, Tavo gyvenimas
krito kely į Golgotą tris žiaus. Jo čia nėra, nes Jis
tarp kranto ir smilčių, vie
yra išgelbėti, štai mes šito
prisikėlė,
kaip
yra
sakęs?
nuoliai ilgose atsiskyrimo
kartus. Golgotos kalne ne
se pilkose ir nedorose dieno
gailestingi budeliai nuplėšė ’^at. 28, 5 6).
naktyse, šventieji ant kalnų
se, šiais metais, kurie yra
nuo Viešpaties Kristaus kū Atsikėlęs Kristus pasirodė
negirdėto šiurpo ir skausmo matė Tave ir girdėjo... Jei
gu anie verti buvo Tave pa
no rūbus, ir visos žaizdos net dvyliką kartų: Velykų
pilni, be jokio vilkinimo esa
matyti dėl savo aistringos
atsivėrė. “Mes žiūrėjome į rytą grižtančioms moterims
me reikalingi būti išgelbė
Ji”, sako Izajas pranašas,’(Mat. 28, 9), Marijai Magvilties, tai mes galime pasi
ti!...
“ir jame nėra išvaizdos nei dalenai prie kapo (Mork 16,
Dabar jau atėjo laikas, remti savo nykaus beviltiš
gražumo. Matėme Jį panie- 9; jOn. 20, 1), Velykų diekada žmonės tapo girtesni, kumo teisėmis... . Niekados
kintą ir paskutini iš žmonių,ną gv. Petrui (Luk. 24, 34),
kaip kitados, o drauge la Tavo Naujiena nebuvo to
kia reikalinga kaip šiandien,
skausmo vyrą... Mes laikėme dviem mokiniams kely į EEVANGELIJA PAKASXTJLSV. MATO 28, 1—7.
'
biau ištvirkę. Nė viename
Jį tarsi raupsuotu, Dievo už amus miestą (Luk. 24, 13;
amžiuje nejautėme tokio de ir niekados kaip šiaudleu,
Sukatai praėjus, kuomet aušo pirmoji savaitės diena, Marija Magdalena ir kita
gautu ir pažemintu. Jis bu- Mork. 16, 12), Velykų vaka
ginančio, kaip dabar troški nebuvo taip užmiršta arba
Marija atėjo pažiūrėtų kapo. Jr štai, pasidarė didis žemės drebėjimas, nes Viešpaties
vo sužeistas dėl mūsų netei- rą Jeruzalėje apaštalams tik
Angelas nužengė iš dangaus, prisiartinęs nurito akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo pažvel
mo, tokio gilaus išsiilgimo, paneigta.
Tebūnie Tavo valia dabai*
sybių, sudaužytas dėl mūsų be šv. Tomo, kur įsteigė Atgimas buvo kaip žaibas, ir jo drabužiai kaip sniegas. Dėl jo baisumo tarnai nusigando
antprigimtinio
gelbėjimo.
kaltybių. Plakimas dėl mūsų Į gailos Sakramentą (Luk. 24,
ir pasidarė kaip numirę. Atsiliepdamas gi Angelas tarė moteriškėms: Jūs nebijokite;
Niekados šlykštūs daiktai ir visados, danguje ir žemė
nes
aš
žinau,
kad
ieškote
Jėzaus,
kurs
buvo
prikaltas
ant
kryžiaus.
Jo
čia
nėra,
nes
jis
je. Bet mes, paskutinieji,
ramybės krito Jam ir Jo 36—49; Mork. 16, 14; Jon.
nebuvo
tokie
šlykštūs,
kiek
prisikėlė, kaip yra sakęs; ateikite ir matykite vietą, kame Viešpats buvo paguldytas. Ir
randais mes esame pagydy- 20, 19—23), po aštuonių diebent atsimename, ir toks laukiame Tavęs.
greitai eikite pasakyti jo mokytiniams, kad jis yra atsikėlęs; štai jis eina pirm jūsų į
ti.” Po to budeliai pradėjo nų visiems apaštalams, kur
žemas niekšiškumas. Žemė
Giovanni Papini
Galilieją; tenai jį matysite. Štai, aš jums tai iš anksto apskelbiau^
kalti prie kryžiaus. Bukos šv. Tomas regėdamas’Viešstoros trikampės vinys, va- patį ir Jo žaizdas įtikėjo mano rankas, ištiesk savo mas yra tuščias, tuščias ir ti visi esantieji pašvenčia Darykime taip, kad galėtu mą. Tu taip įprasi visus sa
romos kirviais,
sutraukė'(jon. 20, 26—29), septy- ranką ir įdėk į mano šoną ir jūsų tikėjimas’ (I Kor. 15, moje malonėje, kuri kiek me su šv. Povilu tarti: “Aš vo nepasisekimus ir sielos
rankų ir kojų gyslas ir su- piems apaštalams prie Ti- nebūk netikėlis, bet tikintis. 14).
vieną darbą, jei jis aukoja kovojau gerą kovą, pabai virpėjimus ir lūžimus atrem
trupino kaulus.
“Pervėrė be rija dos ežero kranto, kur Tomas atsakė ir jam tarė:
mas Dievui, pašvenčia, pa giau bėgti, išlaikiau tikėji ti į altorių ir iš ten semtis
mano rankas ir kojas, sus-, suteikė šv. Petrui primatą Mano Viešpats ir mano Die Kristaus prisikėlimas pa daro nuopelningesniu ant mą. Gale man atidėtas teisy jėgų. GaL tau šios šv. Komu
kaitė visus mano kaulus”— (jon. 21, 1—23), apaštalams vas. Jėzus jam tarė: Kadan tikrina mūsų prisikėlimą. gamtiniu atžvilgiu. Pašven bės vainikas, kurį duos man nijos valandos bus vieninte
Kristus pats savo jėga pri
giedojo pranašas Dovidas. Galilėjoje, kur suteikė galią
gi mane matei, Tomai, tu į- sikėlė, todėl ta pačia jėga čiamąją malonę žmogus į- aną dieną Viešpaties teisusis lės turinio valandos, gal tu
Prikalę kareiviai pradėjo skelbti Evangeliją (Mat. 28,
tikėjai; pa’aiminti, kurie ne mus prikels paskutiniojo gyja per Atgailą ir šven Teisėjas; ne tik man, bet ir ją minėsi su ašaromis aky
statyti kryžių į iškeltą uo 16), 500 mokinių, kaip liu
matė ir įtikėjo” (Jon. 20, teismo dieną. Kristus save čiausiąjį Sakramentą, ka tiems, kurie myli Jo atėji se, kada kiti, nors ir labai
los viršūnėje skylę. Kryžius dija šv. Povilas (I Kor. 15,
da nusivalo nuo nuodėmių ir mą.” (H Timot. 4, 7—8). artimi, tavęs nesupras...
27—29). Pirma šv. Tomas
sviravo į visas puses. Ant 6), Jokūbui Jaunesniajam apaštalas buvo netikėjęs, vadina vynmedžiu, o žmones pasikviečia patį Dievą šv. Kad šie šv. Povilo drąsiną
“Aš atsikėlimas ir gyvy
savo šakelėmis, save laiko
vinių laikėsi ir kybojo mie-|(i Kor. 15, 7), mokiniams
Komunijoj. Žmogus turi nu žodžiai įvyktų mūsų gyveni bė; kas tiki į mane, nors ir
kad Kristus galėtų keltis,
liausiąs Išganytojas.
Po Jeruzalėje dangun žengimo bet kai Kristus su žaizdotu galva, žmones sąnariais. Jei sikratyti nuodėmių, jas iš me, turime stengtis ’ šiuo būtų miręs, bus gyvas, ir
skaudžių svirinėjimų kry- dieną (Luk. 24, 50) ir šv. kūnu pasirodė, nieko nega ‘-(kėlėsi Kristus — vynmedis pažinti ir tinkamai už jas taip rimtu gavėnios metu kiekvienas, kurs gyvas ir į
žius įkrito į skylę. Neapsa- Povilui kelionėje į Damas- Įėjo išskyrus “mano Vieš ir galva — tai kelsimės ir atsii lyginti Viešpačiui Die sutvarkyti savo sielos reika mane tiki, nemirs per am
mes — šakelės ir sąnariai
komi skausmai varstė Išga ką (I Kor. 15, 8).
pats ir mano Dievas,* atsa “Ir kaip Adome visi miršta, vui. Nuodėmė yra labai di lus. Neatidėk nė vienos va- I žius” (Jon. n, 25—26) —
nytojo kūną. Srovėmis tekė
kyti. Be to, toliau Kristus taip ir Kristuje visi bus at delis moralinis blogis, kuris landos, nes greit ateis i užtikrina Kristus. Kristaus
jo kraujas. Akys pamėlyna Mūsų Viešpats kėlėsi iš
numirusiųjų savo jėga, ta laimina Bažnyčią, laimina gaivinti” (I Kor. 15, 22)— nepaprastai įžeidžia Dievą. džiaugsmo šventės šv. Ve prisikėlimas — mūsų prisi
vo.
dieviška jėga, kuria prikėlė visais laikais visus tikin sako šv. Povilas apaštalas. Juk Dievas sutvėrė žmogų, lykos — Kristaus prisikėli kėlimas, prisikėlimas iš
Po trijų didžiausio skaus Naimo jaunikaitį, Lozorių ir čiuosius, kurie nematė Kris
kad Jį (Dievą) garbintų ir mo šventės. Kaip tu mokėsi nuodėmių ir po mirties.
“Jei mirusieji nesikelia, tai
mo valandų, drebant žemei, Jairo dukterį. Apie tai aiš taus prisikėlimo ir įtikėjo.
po mirties danguje tarnau džiaugtis, jei tavo širdyje
nė Kristus neprisikėlė (Kor.
Valandėlę paviešėję poetų
plyštant uoloms, aptemstant kiai pats Kristus sako: “To Sv. Ambroziejus pastebi,
15, 16). Kaip Kristus, tikras tų, o per nuodėmę žmogus bus juoda dėmė, tavo sąžiinę
saulei, keliantis
numirė dėl Tėvas mane myli, kad aš kad Kristus, kuris nenorė
pasaulyje mes vėl grįžtame į
Dievas-Žmogus, prikėlė tik kaip tik priešinasi Dievui. griauš visokie nuodėmių pri
liams ir liūdijant dangui vi guldau savo gyvybę, kad vė1 jęs nužengti nuo kryžiaus,
žemę, kur šiandien dunda
rą žmogišką kūną, taip ir Žmogus turi šiame gyveni siminimai. Išvalyk savo šir
sų Atpirkėjas mirė. Atvykę ią imčiau. Niekas negali at kėlęsis iš numirusiųjų, nes
dį, nuramink sąžinę prieš ne akmenys Prisikėlimo
mūsų žmogiškus kūnus Jis me taip saugotis nuodėmių,
kareiviai nebelaužė Jam ran imti jos iš manęs, bet aš esą didesnis stebuklas mirus
šias
ypatingas
šventes. Ženklan nuo grabo, o kur
kad
tiesiog
mirtų
nuodėmei.
prikels.
kų ir kojų kaulų. Jie perdū ją guldau pats savaime. Aš atsikelti, negu nužengiant
Šventieji ir kankiniai ver Kvieskis prieš šv. Velykas girdisi duslus žudančių pat
rė ietimi šoną ir pervėrė šv. turiu galios ją guldyti ir tu nuo kryžiaus, išlaikyti* gy
Šitą tiesą, kad kelsimės čiau velijo mirti, kad tik ne šv. Komunijoj esantį Kristų, rankų garsas. Ir savo iš
Širdį iš kur ištekėjo krau riu galios vėl ją imti” (Jon. vybę. Kristus atsikėlimu pa iš numirusiųjų, mes turime padarytų nuodėmių. Žmogus kad Jis apsigyventų tavyje vargusiai širdžiai paguodos
jas ir vanduo. Dievobaimin 10, 17—18). Kristus, kaip tvirtino savo Dievybę, mok suprasti, ja įsitikinti ir ja privalo mirti nuodėmei, kad ir didintų vidinį džiaugsmą. beieškodami mes vėl užkliugi žmonės nuėmė nuo kry- amžino Dievo Sūnus, tikras slą ir pasiuntinybę. Pats gyventi. Ji yra lygiai tokia po mirties danguje gyventų. Šv. Komunija, ypatingoji ve vome už nuoširdžių V. Stožiaus ir palaidojo, nes ture- Dievas, turėjo savy jėgą kel- Dievas Jėzus Kristus atnešė pat aiški, kaip kad ir mūsų Taip turi gyventi kiekvienas lykinė metinė šv. Komunija, nies žodžių:
— Gal slegia ir spaudžia
jo prasidėti subata. Prie ka- tis, o mes kelsimės tik Die- dievišką mokslą. Prisikėli mirtis, kurios nežinome nei katalikas, kurį Kristus at kurią Bažnyčia kiekvienam
po fariziejai pastatė sargy vo galybe, Kristaus jėga.
mus vargas ne vieną,
mas, kaip pastebi šv. Amb dienos nei valandos. Prisi pirko, bet taip patjturi eilg- tikinčiajam įsako, paliks ta
bą, kad kas nors nepavogtų Nors Kristus kėlėsi atsikėlę mes gyvensime kitą tis ir nekatalikas, nes Die vo sieloj tyrą džiaugsmą ir Bet argi dejuoti ir skųs
roziejus,
yra
krikščionių
ti

Kristaus kūno.
tis šiandieną?
šventą vidinį pasitenkinimą.
mainiusiu kūnu, tačiau žaiznaują gyvenimą, kuris taip
vas,
sutverdamas
žmogų,
įkėjimo
pamatas,
viltis
ir
išJi bus tau per visus metus Ne tiek Atpirkėjas ant
pat bus įvairus pagal mūsų
Tačiau trečios dienos ry- dų ženklai Jame pasiliko,
dėjo
į
jo
širdį
ilgesį,
ir
bus
ganymas,
šv.
Povilas
apašantgamtlsko8
ver
tės
nuopelkryžiaus kentėjo, —
geriausių
nusiteikimų šalti
tą kapas nepaprastai nušvi- Tai aiškiai liudija pats Kristo, ir Kristus kėlėsi nemir- tus apaštalui šv. Tomui: “Į- talas šaukia: “jei Kristus nūs. Šiuos nuopelnus pagal nerami žmogiškoji širdis, nis. Tu pajusi tikrą žmogiš Geriau užgiedokim: Vely
kos atėjo!
tingumo garbėje, kėlėsi nu- dėk čia savo pirštą, matyk neprisikėlė, tai mūsų skelbi- Bažnyčios mokslą gali įgy kol neatsilsės Viešpatyje. ką vertę ir žmogaus kilnu

Kristus kėlės, kad prisikeltume!

> fi
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ta tuodu Prieik ėlimu sugre- Kelkiu, siela! EI
tinti. Antai mūsų nepamiršUetuviams patamasai Margalis posmuoja: žįstamas poetas M. Gustaitis
Velykų proga praveda pa
— Atėjo Velykos! gamta ralelę tarp gamtos ir sielos
iiaipuošia,
rezurekcl jos:
Sutrupino pančius nelais
- Maironis ir Golgota. - Linkevičius
vės žiemos,
— Vėl jau gaivūs saulės
Ir,
regis,
kad
tyčia
ir
ji
myli kryžių darželyje. - Margalis apie
spinduliai
prisiruošia
murziną paklodę
du prisikėlimu. - Žalvarinis žadina Apvaikščioti dieną links Ardo
sniego
mybės šventos.
Ir žemelę kirdšna iš mie

Užgaudė varpai — že- | pūtęs,
Juk kėlėsi Kristus! Ve
mužė dreba.
Ir gandras, ir pempė ir
lykos atėjo!
Kelkis, siela, džiūgauk! kregždės linksmutės
Prunskis
Ei, Hosanna!
Iš tolimo krašto į mus vėl
atskriejo
perskaitę; “draugą”,
Žibutė ir Vyturėlis
Ir skelbia visiems, kad Ve
' ' ADVOKATAI
lykos atėjo.
Bet niekas taip nemoka
I
‘
paprastai, bet iš širdies ir
Artojas atšlaiman jau WHITNEY E. TARUTIS
vaizdžiai pamatyti gamtos ir
pabloškė roges,
ADVOKATAS
žmonių džiaugsmą Velykose,
Ratus išsitraukė links
CENTRINIS OFISAS:
kaip mūsų mielas, tylus, bet
8138 80. HALSTED 81
mai iš pastogės
( Lietu rių Audito rijote)
gilus poetas V. Stonis — K.
Ir melstis bažnyčion • lANDOe Nuo 1-moa Iki k-ta.
vai rak
Žitkus. Štai trejetas posme
garsiai nudundėjo
Tel CALamet 8877
klega
lių iš jo poezijos:
134 MO LA SALLE ST..

Kaip Lietuvos poetai pergyveno
Prisikėlimo varpų balsą.

viltį ir paguodą. - Gustaitis apie gam

tos ir sielos rezurekciją. - V. Stonies Ir reg18’

roiu* “«r»t0

ant žemės
žodžiai iš Širdies. - Santvara - miesto pražuvo senieji skausmai ir

poezija.

Rūpintojėlio apdainuotojas Nušvito nuo sielvartų veidos
aptemęs,
Pradžiugo be skyriaus seni
ir vaikai.

Putinas

Poetai ateina į pasaulį ap- teities juodas dienas jis guodovanoti dviemis savybėmis, dėsi kryžiumi:
Lietuvį, tą ponų skriaus
kurių kiti paprasti mirtin
tą baudžiauninkų ainį, Prigieji neturime: 1. Jie atsi — Gal rytoj nerymosiu čia atkėlimas paguodžia, sužadineša jautrią sielą, kuri gi
ašen,
ndamas naujas viltis. Mūsų
liau išgyvena kiekvieną reiš Gal man saulė nuskęs į nuoširdus religinės poezijos
kinį, ir — 2. Poetai sielos
marias —
I kūrėjas žalvarinis taip tą
godas sugeba paleisti į pa Ir to liūdesio neparsinešiu mmtį išreiškia:
saulį papuošę rinktiniais, Jau niekad namo vakare...
rimuotais žodžiais ir posa
— Kristau, vargšų Gerakiais.
Ak ir kaip man liūdnam pra
dėjau,
Kurs iš grabo prisikėlei...
— Poetai, — sako Bailey, linksmėti,
— jaučia ir myli dideles tie Kaip nebūti graudžiu pesi Vargdams, viltį vis turė
mistu—
jau:
sas ir moka jas pasakyti.”
Štai dėl ko mums įdomu, TarP skausmingai nuliūdu- Danguj laimę duosi vėlei.
kaip gi mūsų didieji dainiai šių metų,
atjautė Aleliuja skelbiantį Po skaudžiai nukryžiuotuo- "šio dainiaus gyvenimas iš
ju Kristum...
varpų balsą.
/
tikrųjų taip pakrypo, kad jo
vėlė anksti amžinatvėn nu
Laimingas, kursai Jį supras
Ųietuvis — gamtos vai- ėjo — Žalvarinis (tėv. Til
Kelias į Prisikėlimą eina kas. Jis gyvai jaučia pava- vytis) jėgų pilnume mirė beper Golgotą. Mūsų dainių tė sarišką gamtos atbudimą, sakydamas pamokslą kapivas Maironis tas dvi didžią jis pergyvena varpų balsą, nėse, laidojant vieną broliusias tiesas taip skambiai nu skeibiantį Aleliuja ir mėgs- ką marijoną.
•
sako savo eilių posmuose.

MARQUETTE

— Kam raudos ir verks- ]_
mas prie grabo Mesijo?
Kas neša gyvatą, tas mir
ti nebijo;
Jo gafbei — tik dvasios
tyla!

Aleliuja! Jūs Velykos ma
no!
Jūs Mesijui atidarėt gra
bą.
Izraelį išvedėt iš tvano,—
Paskandinkit mano ydų
stabą! *

— Bailiai tarp lapelių sužiūro žibutės,
Nekaltos, lyg kūdikio žyd
rios akutės,
Gal tyčiomis angelas jas
čia pasėjo,
Kad puoštų laukus, nes
Velykos atėjo.
Šitai vyturėlis, kuodelį pa

6753 So. Rockwell St.

%

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

Jr

DOMINIKAS KUKAITIS, Sav.

DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

NAUJAS ADRESAS

Antradieniais, ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M

Chicago, Illinois

907 W. 35th St.

ii 47 S. Halsted St., Chicagi

Tel. LAF. 2022

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAISTININKAS
Wholesale and Retai!'1*1*'- • ’•
Botanical Drugs and Patent Medicine
3259-61 So. Halsted St.
Tel. — Victory 6981

Tel.

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OE FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., VVashington,

DANTISTAS

«&L: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vafc
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMIock 6849

DR. PETER T. BRAZIS

LIETUVIŠKOS DUONOS IR KEKSŲ KEPYKLA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

J

Telefonas: HEMLOCK 0201.

OR. 1. DUNDULIS

Chicago, Ui.

4157 Archer Avenue
(Jfiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P.
Trečiadieniais pagal sutari).

U

Res. 6958 Bo. TaUnau Arą.
M. GROvehill 0611
Jiflte tet BfiRlook 4848

OBJ. J. SIMONAITIS
GYDYTOJ AS .IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4

ir 7—9

DR. A. W. PRU5IS
6924 So. VVestern Ave.

GYDYTOJAS IR DMlRDRUAb

vak.

UK. KtlEK J. BARTKUS

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. » A. M. to 12 noon. Saturday 9 A. M. to 8 P. M.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofieo vaL t ano 1-3; nno 6:90-8:30

756 VVest 35tb Street

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-V
ir pagal sutartj.
Sekmadieniais taipgi pagal sutarti

Raa. telefonas SEBley 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

Rea. 1625 So. 50th Avenue

TaL OANal 6188

OR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
TsL RBPnUic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

T«L Cicero 1484

DR. A. JENKINS

OYDYTOJAS IR CHIRUROAh

ANTRAS OFISAS

TeL CANaI 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien
Ofiso TeL................ VIRginla L888

DR. AL. RACKUS
G k D1TO JAS IR CHIRURGAI

1853 VVest 35tb Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai

rrnčiad. Ir Sekmad. tik saaiiariua

OR. GHARILS SEGAL
Ashland

Ave.

(2-troe lubos)

feL MIDvray 2880

Chicago. Ih

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki t
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:Jv .ai vak
beluuad. uuo LU du 12 vai. ryto

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR OHlRUKUAb
4631 So. Ashland Avenue
Tel YARda 0994
Rea. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Medėliemie nuo 10 ik. 12 vai dieną

TELEFONAI:
Office — HEMIock 6624
Emergency — call MIDvvay 0001
Res. — HEMIock 1648.

2500 VVest 63rd Street

FU k SIČIAM AMD SURGEON

OFISO VALANDOS:

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 8 ir nuo 6 iki 6 v. vak

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakar*
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefonas PROspeet 8737

2408

Weet

63rd

Street

VIg«ini» 8421

Ofiso Ir Res. Tel.: LAFayette 7020

DR. EMILY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

1621 So. Halsted Street

4146 Archer Avenue

Realdencija: 6600 So. Artesian Ave
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie.
8 iki 0 vai vakar*

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatailiąpia —
šauk KEDzie 2868

Geriau su teisybe laimėti
priešininką, negu su melu
draugą.
Dr. V. Kudirka

J OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 6:30 vaL vakarais

DR. ALBERT J. VALIBUS

(Lietuvis)

Niutin Ulflfonju

DR. P. L ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

V«L OANal 0807
Ras. UL: PROspact 6659 Res. Tel. LAFayette 0094

OR. A. J. BERTASH
C.

TeL CANaI 5969

4729 So.

rais pagal sutartį.

Valandoe: 1—3 popiet ir 7—b •». »

Tat YARda 6981.
Raa.: KENvoed 6197.

Valandoe: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

Telefonas CANaI 4796

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
•t • » .
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
ir pagal sutartį.

2423 VVest Marųuette Rd.

Nedėliomia pagal sutartį.

744 VVest 35th Street

GYDYTOJAS IR OMlKUHua.

<\amp. 15u>s gat. ir 4yth Ct

2201 VVest Cermak Rd.

Offlea UL YARda 4787
tlMq tek FROtperi 1980

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1B AKINIUS PRITAIKO

OFISO VALANDOS
•opiet nuo 1 iki 8 vaL Vak 7 iki k
NedėUlmia pagal sutarti.

OFISO VALANDOS:
Kuo 0:00 ryto iki 12:00 pietų;
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

Ketvirtad. ir Nedaliomis sanitarus

DR. STRIKO

8146
DR. V. A. ŠIMKUS

2017 So. Weatera Ave.

4645 So. Ashland Avenue

JUOZAS ALEKSA

Ofiso teL VIRgnu* 0036

T"

Ofisas ir Rezidenoija:

arti 47th Street

Racidencijoa tel: S JB V arty 8844

DAKTARAI

2155 VVest Cermak Road

DR. G. VEZELIS

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

OFISO VALANDOS:
Nno 2 Uu 4 tr nno 6 iki 8 vai. vak.

D.

DEL BADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

Ofiso tat OANal 2345
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—8
Seredoj pagal sutartį.
Ree.: 7994 So. Fairfield Avenue
Bes. tek: HEMIock 3160

Tat YARda 8846
Jr

4645 So. Ashteuid Avenue

VIRGINIA 1141

Calumet 4591

2158 VVest Cermak Road

4*

FKY SlOlAN Aki D 1URGBON

Jufttln Markieulch, Pres. and Mgr.

Telefonass

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

^RJSfclKOe LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

įįi AND LOAN ASSN. OF CHICAGO

3241 So. Halsted St.

m

1918 So. Halsted 8t

8 STANDARD FEDERAL SAVINGS

C)

n

GYDYTOJAS ir GHlKURGAb

Duodam paskolas už 41/2% ir aukščiau

KKAirrUVME

Kampa. It-toe
-elefonae CANAL 0338 — Chica*'
OFISO VALANDOS
Kasdien i 00 a m. Iki t.tt p. m
Trefl Ir Mt: •
V m. Iki

DR. P. ATKOČIŪNAS

Telefonas Yards *7258

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE

JOS F. BUDRIK

Ashland A venų

‘'Vi

LIETUVIAI

3339 S. Morgan St. Chicago

Taupyki! apsaugoto) ištaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap
draudė* mes tarime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

ARCHER AVENUE

Dr. John J. Smetan.

6757 So VVestern Ave.

Jei mūsų patriarchui Mai
roniui taip daug pasako Kal
varija, tai jaunesnis poetas
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
pirmąjį įkvėpimą gauna iš
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
lietuviško kryžiaus, pasta
tyto ties darželiu, kur rūtos,
KNIHlkS ir ONA PROSEVIČIAI
kur mėtos. Nesistebėkime,
GROSERNĖ IR MĖSOS KRAUTUVĖ
kad tas jaunutis Mūzos sū
Aukštos Rūšies Maistai
nus — Mykolas Linkevičius
— toks liūdnas. Jis džiovi
2659 W. 71st St.
Tel. Prospect 6288
ninkas, jis ir mirė jaunas
CHICAGO, ILLINOIS
bolševikų okupacijos metu.
J
Lyg pramatydamas savo a-i1*^

1192

•1 METAI PATYRIMO

.rtnaktuir akinta, karte patalu.

YARDS 8088

Chicago, III.

Džiovininko godos.

♦j.

mokei.

MILDA AUTO SALES

kas—

Jis apskelbė žemei laikus
atgimimo;
Laimingas, kursai Jį su
pras!

kuria r.r*1t<nc
call vatelktl

aklniur

atsako mingai ui
prieinamą kainą

viena pora aklu visam gp
(teugoklt jaa ietadam
namui loti Jaa >iio<lari.Mfclaus,

»

Teh HEMIock 2323

Ant kryžiaus ištiesęs ran

Prtt&iklna

OPTOMETRISTAI

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
CONTRACTOR & BTTILDER
Home Repairs — Real Estate

OPTOMETRISTAS

iiuiui

'801

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

LIETUVIS DAKLAKAM

HM

BRIDGEPORT

... „.

JOE VILIMAS

Bukite malonūs
SAVO AKIMS)

Dr. J. J. Smetana, Ji

PARK

Tel. State 7RT.

Meom 2014

JUSTIN KULIS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ!
Linkiu Visiems Savo
Kostumeriams Ir Draugams

Maironis — teologas ir jis
susirūpinęs, kad didžioji die
viška kančia rastų atgarsį
kiekvieno širdyje:
— Nuo saulės tekėjimo lig
užmigimo

goTrūksta pančiai,
vandenai.

J.

k.

VALANDOS:
Nuo 2 Ud 4 ir puo 6 iki 8:30 vak
Trečiadlenlata nao 2 fld 4 popiet
Nedėliomia Pagal 8ualtarimą

PHYSICIAN and SURGEON

8343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:
Kaadlen, Iftldriant Sekmadienius—
nuo 2 lai 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki
t: lt vai. vakarais.
Sekmadieniai* pagal lueltarlnaą.

SKAITYKITE

“DRAUGĄ"

būtų dažyti vien naminėmis
Spauda yra vienas sėk
Žmonių ir pasaulio Lygin ti naują idėją. Anglijos ka
Kristus
kėlės
priemonėmis tuo šutaupant mingiausių
apaštalavimo
tojas — Jėzus Kristus, ku ralius Henrikas VIII iš savo
rio šiandien švenčiame gar mini8terio pirmininko Tomo Kristus kėlės, Kristus kėlės— nors ir nedidelį pinigų skai būdų. Redaktoriaus kėdė ga
čių. Be šių suminėtų kelių lingesnė už trijų karalių
bingą iš mirties prisikėlimą,
Ką šauksi tamsoj paklydęs?
Jei
norimargučiams dažyti priemo sostus. Laikraštis yra žmo
mums aiškiai parodo kokio
)
nių, yra dar visa eilė ir ki nių nuomonių nustatytojas.
rime pasaulį atgaivinti - reikia jį su mis ypatybėmis turi pasižy
tų, kuriuos visus ir sumi Jis yra daugeliui vienintelė
mėti tie žmonės, kurie nori karaliaus reikalavimu, jis Gauskit amžinai.
nėti sunku.
mokykla.
S. Turauskas
buvo įmestas į kalėjimą ir
krikščioninti. Naujo gyvenimo kūrė; naujo gyvenimo.
Aleliuja! Aleliuja! —
Kristaus gyvenimas, Jo nužudytas.
jai. Drąsos ir karžygingumo žmonės. mokslas, Jo iš mirties atsi
Plaukia iš širdžių.
18th STREET
Kaip dažnai žmogus vilio
Džiaugsmu
akvs
štai
pasruvę:
kėlimas
sakyte
sako,
kad
Kada įstosime į naujo gyvenimo ne
f
jama atsižadėti tiesos, kad
Aleliuja, aleliuja —
žmonės neturi vietoj stovė
pelnytų šio to žemiško. Kar
Žemėje girdžiu.
ti, turi daryti pažangą, ypač
šėjų gretas?
tą į vieną stotį atbėga mer
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
dvasios srityje. “Visuome
gaitė su ryšuliukais ir ban
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems
Dabar taip tamsu ir klai kuo rizikuoti, kad tik laimė ninės pažangos nešėjai pri do prasprukti pro stoties Mirtis krito, mirtis krito —
Atdaras dangus.
valo turėti stiprią kūrybinę
ku, nes visur mindoma tų dieviškąjį gyvenimą.
tarnautojus, kad patekus į
s. M. SKUDAS
švenčiausios tiesos ir tyčio Šiandien gilesni protai ir asmenybę, daug drąsos, di kitą valstybę. Vienas stoties Teka saulė naujo ryto:
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jamasi iš kilnumo ir tauru jautresnės širdys įsitikino, delės energijos ir nepermal tarnautojas sulaiko mergai Mirtis krito, mirtis krito.
mo. Ne vienas savo širdies kad pasaulio ateities klausi daujamo patvarumo. Jie tu tę. Ji maldaute maldauja, Kristus Vadas mūs.
ri sugebėti suprasti Kristų,
gelmėse sušunka:
kad ją paleistu, net pažadė
mas grynai dvasios klausi
— Ką šauksi, keleivi, tam mas. Ar žmogus kaip siela Į kad patraukliomis formo jo pusę milijono markių. Kristus kėlės, Kristus kėlės—
soj pasiklydęs, pakils į savo galimumų auk mis galėtų realizuoti Jo Stoties tarnautojas patikri Džiaugiasi visi:
ir kas tavo balsą girdės?... štybes? Ar jis supras pras mokslą visuomenės gyveni na mergaitės ryšulėlius, ir Išvaduotos tėvų vėlės,
718 West 18th Street
Chicago, III.
Kristus kėlės, Kristus kėlės —
me. Jie turi energiškai pa
randa bolševistinės litera Esame atpirti.
mę to, ką jis daro? Jei taip,
TELEFONAS MONROE 3377
sipriešinti blogiui ir ištiži
tūros ir keletą milijonų pi
O skamba Jo vardas ga tai žmogus — tik jis vienas
mui. Jie turi turėti drąsos
lingas ir didis už vėt gali išspręsti šituos klausi
nigų. Jei valdin/inkas būtų
laikytis prieš visus pajuoki
ros baisios, už toliausios mus — turi puikią ateitį
tik ištaręs vieną žodį: lais
mus, prieš įvairiausius spau
žvaigždės.
priešakyje. Jis pakils taip dimus ir grasinimus. New- va, jis būtų gavęs pusę mi
Iš kur atsirado
(įsteigta 1889 m.).
Tas vardas — Jėzus Kris aukštai, kaip žmogus niekad man, žymus anglų vyras ir lijono markių. Bet valdinin
ko širdyje buvo stipresnis
tus, tobuliausias žmogus ir dar nebuvo iškilęs. Jei ne, išmokslintas
protestantų
velykiniai
Dievas, kuris išmokė kaip tai jo žlugimas yra tikras. pastorius, po gilesnių studi tiesos, negu pinigo jausmas,
reikia gyventi ir mylėti tie Yra ženklų, kurie rodo, jų nutarė palikti protestan todėl nesileido į derybas ir
margučiai
išgelbėjo
savo
žmogaus
ver

są, kuris nugalėjo mirtį ir kad atsiranda žmonių, ku tizmą ir įžengti į Katalikų
fENISKI — VERTINGI
sukėlė žmonių širdyse drą rie supranta padėties rimtu Bažnyčią. Kartą Newmanui tingumą. Pro tokius žmones Jokia tauta nesugeba taip
praeinant
reikėtų
nukelti
PAMINKLAI
frraž’ai ir taip įvairiai mar
są ir karžygiškumą.
mą ir savo prasmės kilnu vienas jo artimas draugas
MAUZOLEJAI
skrybėlę, kad pagerbus kil ginti velvkinius margučius, i
Nors šiandien blogis vi mą, nes daugelio lūpų pasi sako:
ŽENKLAI
sur kiša savo snapą: į žmo girsta šie reikšmingi žo — Kaip tu gali atsižadėti nią asmenybę, nes tokiais ir kaip lietuviai, šis paprotys
PASITIKĖJIMO MUMIS
gaus, tautos, valstybės gy džiai : “Jei norime pasaulį protestantizmo, juk tu per panašiais žmonėmis remia mūsų tautoje vra labai se
REKORDAS
venimą, bet atsiranda ener atgaivinti ir žmogų išgelbė ėjęs į Katalikų Bažnyčią nu si saugus ir žmoniškas gy nas. Greič’ausiai jis i mūsų
*i firma vlrfi 50 m. tos pačios
gingos ir veiklios dvasios ti, tai turime ir žmogų ir stosi metinio atlyginimo — venimas.
krašta atėjo iš derlingosios
Šeimynos rankose!
žmonių, kurie pasirengę vis pasaulį sukrikščioninti.”
100,000 šilingų.
Nedaryk' Kai suskambės bažnyčio- Ukrainos.
\
II
Velvku
reikšmė
—
prisi

tokių žygių, nes nuskriausi
Velykų rytą varpas, kvie
PERSONALIZED MEMORIALS
čiąs
minėti Kristaus iš mir kėlimo šventė, gi pats mar
GENERAL
save.
At No Additional Cost.
— Man viena šv. Komuni ties prisikėlimą, skubinkime gutis reiškia prisikėlimą,
ja yra daug brangesnė, negu į bažnyčias ir kelkimės nau kaip gyvybės simbolį. Tą
100,000 šilingų, — trumpai jam, gražiam teisingam ir simboli senosios tautos dar
Išrinkit Paminklą Dabar, Kad Užtikrinti Pastatymą
atsakė Newman, garbingas meilės gyvenimui, kurį yra prieš Kristaus gimimą žino
Pirm Vainikų Dienos (Decoration Day)
jusios. Šiandien tas papro
parodęs Kristus.
tiesos mylėtojas.
Newman surado tiesą, dėl Kai prisikelsime naujam tys, nors ir nevisose tauto
jos nieko nesigailėjo ir drą gyvenimui, tada mes įstosi se, plačiai paplitęs.
BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!
Margučiai
marginami
įsiai paliko protestantizmą me į visuomeninės pažangos
ir įžengė į katalikų gretas, nešėjų gretas. Kada mes bū vairiaus’ais būdais ir įvai
priemonėmis.
atsisakydamas nuo gero at sime Kristaus dvasios žmo riausiomis
KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO
Kaimuose
dažniausiai
marlyginimo, nors ir nežinojo nės, tada bus išgelbėtas žmoJOHN W. PACHANKIS
koks jo bus medžiaginis gy gus ir pasaulis nuo baisios ličiai marginami medžių
katastrofos.
Todėl
drąsiai
su
.
žieve
rie5utais
ir
y
pac
daž
'
Member of the Lithuanian (Tiamber of Commerce.
venimas esant kataliku. Jis
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
nai
vartojami
svogūnai
bei
tiesos nepardavė už pinigų poetu B. Braždžioniu sakau:
MODERNI TfividinS PARODA:
REZIDENCIJA:
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
ju lukštai. Miestuose gi daž
saują. Jis būdamas katali
4535 W. VVashington Blvd.
5919
Sonth Troy St.
— Pro naktį, pro lietų, niausiai vartojami pirkti
Tel.
ESTebrook
3645
ku
ištikimai
mylėjo
Kristų
Tel. REPubllc 4298
JONAS BERTULIS ir MIKAS JOVARAUSKAS, Sav.
pro audrą parpuolęs, niai dažai, kurie sutaisyti
VALANDOS- Kasdien 9 iki 9 v vak.: Seitad. ir Sekm. 9 iki 8 vai
ir Jo įsteigtą Bažnyčią. Jis
J?
savo gyvenime iškilo į Baž “Išvesk”... sau širdy, jei cheminiu būdu. Nemaža jų '-K
tyliausiai
tarei,
yra sveikatai žalingi, be to,
ROOSEVELT FURNITURE
nyčios viršūnes: popiežiaus
stoja
sraunūs
upeliai,
sky

jų
dažymas karta's palieka
buvo paskirtas kardinolu.
GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
la akmenys, uolos,
COMPANY
ir ilgesnių žymių, kaip pirš
Dvasios galiūnams kartais
ir šviečia po kojų dan tų ištepimas, kurį pašalinti
PRUZIN FUNERAL HOME
tenka net savo gyvybę išs
gaus žiburiai.
Geriausias patarnavimas — Moteris patamania.
reikia padėti nemaža pastan
2310 W. Roosevelt Rd. Tel. Seeley 8760 tatyti pavojnn, besisten
PHONE: 9000
620 WE«*T 15TH AVENUE
'~T’ ,
giant apginti tiesą ir įkūnyK. B. gų.
CHICAGO, ILLINOIS
Taigi, margučius galima,,

Kai suskambės Velykų rytą varpas...

Moraus

pareikalavo,

išsižadėtų

Tomas

katalikų

Morus

kad

jis

tikėjimo.

nesutiko

su

Praneša

Jiems

varpai,

atsako

^ristus

kėlės,

visos

gėlės:

Kristus

J.

kėlės,

Juozaitis.

’EIER TROOST
MONUMENT CO.

PASKUTINIS

EAST CHICAGO, INDIANA PILIEČIAI
BALSUOKITE UŽ

PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Sylvia Donorą
DEMOKRATŲ PARTIJOS KANDIDATE
— UŽ —

NARIAI

CHICAGOS

IR

CICEROS

LIETUVIU

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

M AYOR
EAST CHICAGO MIESTELIO

J LIULEVICIUR

LEONARD F. BUKAUSKAS

4348 South Callfornia Avenue
Tel. LAFayette 3572

10821 South Michigan Avenue
Tel. PIJLlman 9861

RINKIMUOSE

I. J ZOLP

Gegužio (May) 5 d., 1942 m.
SYLVIA DONQR\ yr* n'ma Ifi Lietuvių tarpo Eaat
Chicago miestelyje, kari kandidatuoja už svarbių valdžioje
vieta, tr yra pirm* moteris, kuri pasfcatč savo kandatftrą į
MAYOR’O vieta visame Lake ooonty apskrityje.
Ji yra motina trijų vaikučių ir yra plačiai atslfymčjusi
miestelio velk?ja.
Jos programe ji yra paslrvtnsi apvalyti miesteli nuo
piktadarvhių ir gamhleriavimo srityse Ir prižada nuteikti mies
teliui geriausia admlnlstracli*. knMog miestelis dar nčr* turč ies.i
JfrSU BALSAS DEL JOM U*TIKRINS JlISU MIESTE
LIUI GERA. NAUDINGA IR SĄŽININGĄ ADMINISTRA
CIJA-

Balsuokite už

[xl

SYLVIA DONORAI

1848 West 48th Street
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Lituanica Avenne
Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Plaee
Tel. CANaI 2515

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
♦447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727

R»dk> Programa. — 10:00 vai. antradienio Ir OeAtadlenlo rytala
10 Stotie. WHIP (1620), ru P. Šaltimiero.

42-44 Eaat lORth Street
Tel. PULlman 1270

ANTHONY B PETKUS
1410 South 50th Avenne
Tel. CICERO 2109
6812 South Western Avenue
Tel GROvehiU 0142

P J RIDIKAS
3354 South Halsted Ttreet

S P. MAŽEIKA

Skyrius: 710 West IRth Street
Visi telefonai: YARda 1419

3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

«
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Nulaužkite pražydusių kark- Vien artimų stogų šypsoji
Verax nebesulaikomai
išsivadavę svajonė kada nors nueiti i Miesto poezija
mosi keistą...
lynų Sakelytę
jie sugrįš į tikruosius savo tą šalį...
• namus.
Dabar man rodosi, kad ta Jei anksčiau suminėtieji ■ Ir neškite į mišrų, pilką
j Prisimenu simpatiško se- šventoji Žemė liko šiaurėje, poetai, pasakytumei, lyg pa- miestą,
Atneškite... ir aš atminsiu
Credo quod Redemptor -elio misijonieriaus Johan- Mano akys jos ieško už Bis-; vaizduoja lietuviškojo kai- Kur žvalgosi padangėn atsi
mano gimtinės gražu
meus.vivit^et
šoviau-į nes Haw Berlyne tartus pa- kajos tolių ir neranda. Toje mo Velykų nuotaikas, tai rėmę rūstūs kaminai,
mą —
mo die de terra aurrectuStasys
Santvaras,
kurs
yra
guodos
žodžius:
“
Kas
tiki'pusėje,
kur
Nemunas
ir
NėKur aš per savo langus te Šventadienio laukų mal
rus aum.
li liturgijoj. Dievą, tas nėra žmogus be ris, daugiau nieko neregėti, ne tik gabus poetas, bet ir matau
das savąsias...
tėvynės. Tas turi pačią tvir- kaip tik į mėlynas miglas žinomas solistas bei aktoVienišas lietuvis baskų žiausias iš jų — Prisikėlimo č ausią ir geriausią tėvynę, pasinėręs dangus ir okeanas, i rius yra sukūręs eilėraštį,
W E S T
SIDE
sostinėj Bilbae laukė laivo, procesijos mano tėvynėje. Kristus yra ir pasilieka žmo- Baltos žuvėdros vis tolsta ir kuris daugiau nusako mies%
Prailgo jam tas laukimas ir Tekančios saulės atošvais-' nįjos širdis, jos vienintelė tolsta
tiečio Velykas:
t;*
norėjo jis greičiau išvykti, tėję siūbuoja baltos vėlia-1 tįkrojį tėviškė, kupina raVelykų saulės paguostas
— Kai mano Nemuno le-Į
nors sodai jau sodriai žydė- vos, po ilgos tylos aidi ir ai- mybės ir meilės. Tiktai ši- ■ aš dar lieku prie sunkaus
dai išplaukia
jo ir baskai jau ruošėsi Ve- di varpai su Aleliujos sutar- tos tėviškės netekimas yra granitinio kryžiaus,
Ir jo pakraščių karklai
lykoms. Prisikėlimo gi šven- tinę. Pasninko, maldos ir pats skaudžiausias tragizkatinėliais pasipuošę — (
tė Ispanijoj — tai beveik dvasinio džiaugsmo išgra- mas.
Apskaitoma, kad 1940 me Mano Tėvynėj dainos su
karni valas. Nepaguodė lie- žinti veidai švyti tarsi Pri- Tikėti — tai mirties nak- tais 141,000 motorinių bubanguoja
Valdyba ir Direktoriai Linki
tuvio taip suprastinta did- sikėlusiojo regėjime. Vėjas tį pakeisti amžinaja diena, sų Amerikoje pervežė iš vie Ir
pasakingųjų
varpų
žioji šventė ir jis, kažkokio taršo žilus tėvų ir dėdžių Ką mirtis reiškia tam, ku- tos į vietą 4,800,000,000 keVISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR RĖMĖJAMS
giesmė suūžia...
nerimo šaukiamas, Velykų plaukus, purto baltas močių rįs gyvendamas stengėsi bū-: įeivių
Velykos!
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
paryčiais išėjo į Pirenėjų ir sesių skareles, o procesi-'ti teisingas ir tikintis! Vely-|
kalnus, kurie baskų žemė ja vis eina ir eina galingai kų varpai skelbia prisikėliWEST
SIDE
je jau žemesni ir prieina- giedodama, kad jau Kristus mą. Prasideda naujas geres
kėlės — mirtis krito ir kad nis gyvenimas. Ten šviečia
namesni.
jau seniai buvo laukta džiau 3aulė, toji saulė, kuri jau
Iš slėnio galima kilti elek
gsmo šito...
niekad nenusileis.”
triniu keltu, o aukščiau rei
Ir taip iš pat naujosios Tikrai, giliau paguodžiankia eit siaurais, vingiuotais
NARYS FEDERAL DEPOSIT INSURANCE
kalnų takais. Mane viliojo žmonijos pradžios, visais čią tiesą sunku rasti. Gal
CORPORATION
iškiliai aštri, už visas ten amžiais ir kol plaks bent vie- todėl toks jaudinantis liturIR
aukštesnė uola, lyg pasakiš na tikinčio žmogaus širdis g!j°je pirmojo nokturno
NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM
kas piligrimas. Jos viršūnę ant žemės, laikėsi ir laikysis1 posmas apie tikėjimą į priano
tobulo
pasaulio
sąmonė,
skėlimą:
mano
Išganytojas
saugojo kryžius, o papėdę
2201 VVest Cermak Rd.
plovė Biskajos bangos. Pra Nesuskaitomi milijonai įvai- gyvena ir aš paskučiausioje
CHICAGO, ILLINOIS .
ėjo dar visa valanda, kol re rių tautų žmonių visuose dienoje iš žemės prisikelsiu,
Kr
tai vaikščiojami takeliai pri kraštuose eina daugelio am- Ir savo akimis regėsiu mavedė ten, kur stovėjo kry-I^U vykstančioj procesijoj no Dievą, mano Išganytoją!
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKSMŲ š V. VELYKŲ ŠVENČIŲ
žius. Sunkus, granitinis, vėt-l džiaugsmingai sveikindami Kam ši tiesa šviečia, tas
rų apšiūruotas. Ar jį baskai! amžinybę ir žinodami, kad ir tamsiausioje naktyje kelią
Linkiu Visiems Savo Kastumeriams ir Draugams
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
statė vadovauti laivams ir 3ie ®l°je žem®8 kelionėje tiki ras. Ir nebeklaus jau kas palaiveliams audrose paklydu- svetimšaliai į geresnę tėvy-'guos tave kelionėj, kas tau
LEADING WET WASH
TRIKRYL'S
DEPT.
STORE
siems? Ar ten, tarp Pran-!n?Kai didelėse sielos kanLAUNDRY
cūzijos ir okeano norėjo pa-j Mano regėjime vaidenasi
Raskol
būdyti tvirtą savo tikėjimą?1 tie patys iš tėvynės geri vei- C1°se Dostojevskio
2110-14 W. Cermak Rd.
dai ir kitoje, jau tragiškoje nikovą jau niekas negalėjo
2420 So. Western Avė. Tel. Can. 7096
Velykų pirmą dieną ten procesijoje, kaip anoje sim- paguosti ir kai katorgos nybuvo iškilminga ir ramu. į boliškoje Ciurlionies kury- kumoje jau niekas jam ne
Phone CANAL 8972
Pietų pavasario saulė, kai boję. Kur nors Sibiro spei- galėjo padėti, tada, pasak
tf
CHICAGO,
ILL.
tindama rausvus skurdžius guose, Mongolijos tyruose didž.ojo psichologo, jis per
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
&
uolynus ir tamsiai mėlynus eina mūsų artimieji, eina akaitė kelet* sakini4 iš E‘
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
Biskajos vandenis, pripildė jau nebepanašūs į žmones, vangelijos. Tie keli dieviš'S
JIM ir ADELE BUDO, Sav.
Phone Seeley 9083
LINKSMŲ &V. VELYKŲ ŠVENČIŲ
orą švelnaus permatomo lyg juodi šešėliai klaikioje kosios tiesos sakiniai jam
11
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
virpėjimo ir gaivinančio sutemoje. Eina ir kniunba... netikėtai metė akinančios
THE VVEST SIDETAVERN"
skaidrumo. Jau žydėjo kal Besielių padarų jie paniekin- šviesos, gerosios kančios
VVELCOME INN
Hali to Rent for Ali Occasions
nų erškėčiai. Apie juos dūz
ti ir užuiti, nukamuoti ir šviesos, kurioje kitos pras
SCHLITZ BEER ON TAP
gė
mės įgavo visi neišrišami
Dances - Parties - Banąuets - Weddings
„ . didelės laukinės bitės.
. „ beviltiškumui pasmerkti.
Ladies Invited
Taip gal būt buvo ir prieš
Tačiau ateig yieną Rart dį_ klausimai ir jo paties būtis.
Good Beer, Choice Wines and Liąuors
Chicago, Illinois
devynioliką šimtmečių, k*i dysia Velykų rytas ir jie kel- Ak, dieviškoji Evangeli- 2213 YV, Cermak Road
m
TeL CANAL 8678
' nubudę šventieji vyrai ir!<<Dievag mūaų prieglauda ir'jos šviesa! Kaip Velykų sauED. and MARIE BERGIS, Prop.
jooterys ėjo pas kapą savo lje ke,ionėje juk jie giedojo.! lė kalnų viršūnėse ji tave
2244 YV. 23rd Place
Chicago, Illinois
Mokytojo, nužudyto už tai, sis. Juos išgelbės didis jų ti- akina savo jėga ir savo skai- —
i^=
NAUJAS SAl.RK SAVININKAS — .IIM UI DO
kad skelbė palaiminimus ir kėjimas. Trokšdami ir alk- stumu.
Ir negali suprasti
K?
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
patarimus
neapsunkinti
sakietaširdžio
žmogaus
reika

v. .............................
darni savo ištrėmimo baisioLinkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
to širdžių sios žemes rūpės- tvirtyM,
nesibijom> lavimo įrodyti,
kad saulė
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
kad ir žemė drebėtų”... Ii ž8ri ir kaitina-Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
P. ir P. KALNIAI
'■a.'A
Iš kažkurios pakalnės nepažymėtų kapų, iš pusnyDRAUGIŠKA DARBININKŲ UŽEIGA
bažnytkaimio Jo atminimui nų, iš tyrų smilčių jų tikėji■atplaukia lėti ir aiškūs var- mas juos prikels! Garbės ir Netoli suklego žmogiški
BU6SKN1 IR GROSERITĖ
pų atgarsiai. Jie su Velykų nesunaikinimo
džiaugsmo balsai. Atšlaite lakstė ber1858
W.
14th
St.
Tel.
Canal
9632
3aule uolos viršūnėje mane spindesy jie kelsis į tėvynę, niukai, saulės nudeginti,
2300 W. 23rd St. kampas Oakley Avė.
svaigina, mano sąmonę liū- I kurios jau niekad nešimai- į sveiki, drąsūs žvejų vaikai,
TeL Canal 7178
liuoja atsiminimais. Ir gra- kins joks grobuonis. Tada Vienas gaudydamas drugį ({r
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
paslydo, kiti šėlsta iš juoko.
Jų dienos...
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
r^=
Tokiose dienose aš irgi
JUOZAS ir STANISLAVA KAUPAI
mėgdavau lakstyti po tėviš
Taverna — Gardūs Gėrimai «— Geras Alus
kės kalnelius. O Velykų ry
tą, kol namiškiai su paš
valgiais iš bažny
SVEIKINAME IR DĖKOJAME ventintais
2100 W. 23rd St.
čios sugrįš, nerimsti pirkio
Tel. Ganai 0759
Labai nuoširdžiai sveikiname visus mūsų Gera je, ir, nors slėniai dar apy
SVEIKINIMAS
darius Ramybės ir džiaugsmo švente!
pilniai sniego, jau basas bė
GENERAL
Gilų dėkingumą reiškiame visiems gerbiamiems
gi
nuo
upuokšnio
prie
uklebonams, kun. asistentams, visoms brangioms Rė
Šv. Pranciškaus Vienuolyno
................
"
----- %
mėjams — Rėmėjams ir visiems Prieteliams, kurie puokšnio, nuo kalnelio prie r^...........
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Vajaus metu savo palankumu ir gausiomis aukomis kalnelio, kur sniegas jau nu
Rėmėjams
Linkime Visiems Savo Pacijentams ir Draugams
rėmė vienuoliją. Jei ne Jūsų, Brangieji, parama, jei tirpęs ir vėversya jau paki
ne Jūsų Dievo palaiminto sunkaus darbo auįroa — lęs su pirma daina. Kad to
Džiaugsmingiems Velykų vąrpų aidams
kaip medžiaginiai išsilaikytų mūsų įstaiga? Jūs esa liau matytum bėgi ant pa
Dr.
John
J.
Smetana
nuskambėjus
krikščioniškojo pasaulio pa
te didelė parama mūsų Vienoulijai ir už Jus Dievui čios aukščiausios kalvos.
dangėje
labai
nuoširdžiai sveikiname jus ir
maldomis kasdien nuoširdžiai dėkojame.
Daubose
tviska
vanduo,
sau
linkime, kad Brangusis Atpirkėjas iš savo
Dr. John J. Smetana. Jr.
Velykų antradienį šv. Mišios bus paaukotos už
Įėję
mirguliuoja
Aukštaiti1
Meile
pervertos Širdies suteiktų Jums daug
visus mūsų geradarius. Sv. Mišių metu ypatingai
savo
palaimos,
sv. ramybės ir tikrojo dan
jos ežerai ežerėliai, o už jų,
melšime garbe šviečiantį Pergalės Karalių laiminti
OPTOMETRISTS
giško džiaugsmo spindulių.
Jus ir palengvinti Jūsų gyvenimo vargus, kaip Jūs
akiračio pabaigoje, kur dan
lengvinate mūs sunkiąją medžiaginę naštą, ir kad Jū gus palinksta prie žalsvų
sų visų niekad nepamirštamas geraširdingumas at pušynų, kažin kur tenai, roi
rastų gausų atlyginimą Švenčiausioje Jėzaus Šir
M
dės, turėjo būti šventoji že
dyje.
R. D. No. 10, Pgh, Pa.
Šv. Kazimiero Seserys mė, kurioje gražu ir gera.
1801 So. Ashland Avė.
TeL CAN ai 0523
Vaikišką sielą paviliodavo
Kr
r

Velykų Saulė Pirenėjuose

METROPOLITAN
STATE BANK

tėviškę

atstos?

M. IR K* KAMINSKAI

Šv.

t.

Providencc

Pranciškaus

Seserys
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DRAUGAS

Seimą Lagerloef bę. Silpnas vėjeUa užgauda Neprakeik Judo išdaviko Kai kurių vienuolių o s
mas šiūreno jaunus, gyvu motinos! Nekeik jo! Mano tersų bažnyčiose, Prancūzižalumu kvepiančius lapukus. vaikas iš nusiminimo pasi- joj, vietoj monstra’icros
Krankliai vis leidosi žemiau korė!...
naudojama Die’o T'o' no
ly
Pavasario gražumo per- stabiausio grožio plaukus *r žemiau. Vieno paukščio Išgirdusi tuos žodžius, Jė- statula, į kurio? ra
sunkta diena apliejo prana- buvo priglaudusi prie krau- J aPari'as užgavo vėjo jud na aaus Motina, Nuliūdusiųjų dama fiv. Ostija
----------šų miestą Jeruzalę. Balti ju aptekusių Nukryžiuotojo m0 pasikarusiojo skruostą. Linksmintoja, užmerkė akis
Antra?
atsistojo
ant
peties
ir ėmė mąstyti apie savo Sū Missouri valstybėj yi i
miesto ir priemiesčių name- kojų.
ir
skardžiai
sukrankėnų...
miestelis vardu St. _ uti.
liai atsispindėdami skendo Alyvų šakose šimtai pauTą
pačią
akimirką
sukru:te )
aštriuose saulės spinduliuo- kštelių varstė mažas burnas
Paskui savo palaimloto Kan?iet i to.
se. Dangus buvo mėlynas ir r apie didelę meilę giestaP° me^u
j^8 šešėlis, mis rankomis apkabino jo prisiunčiama
tūkstančiai
toks tyrutėlis, kaip kūdikio vo...
Moteris atsikėlė, ir išgąsdin sios galvą, pakėlė ir tarė:
laiškų, kad juos išsiųstų šv.
ti
paukščiai
ūmai
vėl
pakilo
skelės, oras skaidrus, prisi-į Kai Mesijas jau buvo pri
Eik su manim. Mano Sū Petriko c e .c c.
kryžiaus,
rato
sukt
.
sunkęs aromatingiausLo pra- tvirtintas prie
nus Jėzus skelbė atleidmą
REMKITE “DRVUGA’
žydusių augalų kvapo. Aly- Golgotos kalnan vedančiu Motina palietė šaltą haisų ir žmonių meilę!
kūną.
Ji
priglaudė
veidą
pne
vų sode ir pašlaitėse ošdami keliu vaikščiojo moteris. Ji
šlamėliavo šimtamečiai, pat- kiekvienam atrodė baisiai sūnaus skruosto, o ašarų
CICERO.
ILLINOIS
riarkų sodinti alyvų me suvargusi, nusiverkusi, su- srovė krito ir krito ant pa
džiai. Vešliai išsiskleidusiais 3 rūpinusi ir metų naštos mėlynavus o veido ir į su tįs%
vynuogių medžais apsodin- lenkiama prie žemės. Keletą taršytus, suveltus plaukus
tos kalnų pašlaitės ir drėg- kartų buvo stabterėjusi, bet
Sūnau, kodėl tu tai pa
mingi kloniai žalia juosta metusi žvilgsnį į kalno virkodėl? Mano Judai,
supdami apvijo miestą.
šūnę, vėl imdavo nerami ei- .vaikeli... Argi tu pamiršai
lopšinę apie tyrą širdį įr
Tyras dangus ir malonus ti.
oras vJiojo kiekvieną dva- I Pasklidus garsui, kad Jė- skaisčios sąžinės laimę... Ir
šia kilti ir džiaugsmu spin zus esąs suktai išduotas, ji, nors amžiams tu, Judai, lik
duliuoti. Tačiau Golgotos kaimietė moteris iš Judėjos, tum juoduma ir purvas, nors
kalne mirguliavo, kaip nūs- atsiskubino į miestą įsiti per amž us būsi prakeikimo
kraustame skruzdėlyne, pul kinti, ar visa tai tiesa, ką žodis, bet aš tavęs neišsiža
kai žmonių. Ant kryžiaus pasakojo žmonės. Ar galėtų du, tave tebemyliu. Su mo
Linksmų Šv. Velykų Švenčių Linkiu
už kraujuotų rankų ir kojų oūti tiesa, kad Judas išda tina tu kentėsi, aš už tave
prikaltas kabojo Išganyto vęs budei ams priešams sa atgailausiu. Kentėsi ne vie
Dienraščiui "Draugui", Jo Visam
nas, abu kentės me per amjas. Pasmerktas už kilniau vo gerąjį Mokytoją...
Štabui Rėmėjams. Savo Parapijo
sius idealus... Kątik Jis bu Kai netrukus moteris tuo žilis, iki bus dovanota. Movo buvęs aitriai iki kraujo visai įsitikino, nusviro jos t*na niekuomet neapleidžia
nams. Draugams' Prieteliams ir
primuštas, kad net Jo kūno galva, o raukšlių vagomis 3avo pagimdyto vaiko...
mėses gabalai lakstė ir kri suverstu veidu perbėgo klai- Juoda naktis ir rūkas ga"Draugo" Skaitytojams.
to ant žemės. Jis buvo pa kus ir neišmatuojamai dide- lutinai uždengė, užklojo su-j
juoktas, erškėčių pyne vai lis skausmas. Ji sielvartin- kruvintą žemę...
nikuotas, beproč.ų dėvima ga, visa išbalusi ir supra-i Rytuose lyg aukso gijos
Kun. Ign. Albavičius
raudona skraiste apgaubtas. kaitavusi pasileido bėgti kilo šviesa. Šviesa plaukė
Kiekvienas galėjo ant Jo sa dulkių nugultu keliu. Iš jos miesto gatvėmis ir siurbėsi
vo ekskrementus mesti. Pas giliai veide nuskendusių a- į medžių tarpą, šviesa sus
kui Jis dūkaujančios, siun- Kių srovėmis tekėjo ašaros. pindo snaudžiančiuose van
tančios ir klykian&os supiu- Ji bėgo, jausdamasi tary- denų šaltiniuose ir rasotuo
dytos minios su kunkiu kryktum erškėčiai badytų jos se medžių lapeliuose. Ji
žium ant kruvinų nulinkusių galvą... Ji jautė skausmingą skverbėsi pro langų plyšius
pečių buvo atlydėtas į pa- iki alpulio keturkampių ap- į namų vidų, kur ilsėjosi
čią aukščiausiąją kalno vie- rūdijusių vinių dūrimą savo žmonių galvos. Ji apliejo
tą.
kojose, rankose. Ji bėgdama viską...
Ir kada atviros, kraujo raudojo, jos krūtinė duso, ; Dangus blanko mėnulio
rožėmis nusėtos Mesijo lū- gerklė kartėjo. Tik pribėgu- p'lnatis plieskė visa savo
pas prieš porą valandų šau- si kalno papėdę ir pamač.u-* veido šypsena. Buvo stebukkė: “Eli Eli, Lamma Sabak- si viršūnėje tris kryžius linga naktis.
LINKSMŲ S T. VELYKŲ ŠVENČIŲ
tani,” perplyšo šventyklos sustojo...
Nuo kalno lipo išbalusi,
uždangos skraistė ir sudre- Ji bėgo, jausdama tary- plačiu juodu drabužiu apsiLinkiu Visiems Saro Pacijentams ir Draugams
bėjo kalnų uolynai. Tą pa- tum eršangis, ji ėjo aplink gaubusi moteris. Jos akys
čią akimirką atsivėrė dau- kalną nieko negirdėdama, buvo užmerktos. Ranka rė- I
gybė kapų, pro pražiotus nieko daugiau nebesupras- mesi palydovo peties. Abu
DANTISTAS
žemės nasrus veržėsi kelda- dama Akių vietoje jautė vė-. netarė jokio žodžio.
miesi mirusieji ir leidosi ne-jo įpustas degančias žarijas, Ir kai ji su savo palydo-j
kalbūs vaikščioti gandulin- galvą tarsi ietys badė. Pro vu priėjo prie miegančio
go ir s aubu persūdyto mies-' sukepusias, išdžiūvusias lu miesto vartų, kur netoli bu
to gatvėmis...
pas iš gerklės veržėsi keis- vo matyti keletas žemų na 1410 So. 43th Court
Cicero, Illinois
Vėjo nekeliančiais spar- tas šniokštimas. Jos rankos mų lėkštais stogais, jos pa-!
nais atplasnojo juoda nak- sudėtos kaip maldai,
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
lydov&s, žiūrėdamas į žemę
tis. Sutemo. Toje juodoje Ji eina Ir eina menkai te- tarė:
Trečiadieniais ir Šventadieniais pagal sutartį.
nutūpusioje nakties tamsoje susivokdama aplinkui ir
— Motina, dulkėse kažkas
supleskė šviesa, šviesa ra- prisiartino prie miškelio, gult.
mi, plazdenanti vietoje ir kur jautriuose drebulių laJi atmerkė akis.
tokia guodžiančiai tyra.
puošė girdėti kažkoks pas— Kas? — paklausė, o
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Nuo Golgotos kalno pa- laptinis ■‘if šiurpu persunktas išplėstos akys žvelgė į tolu
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
kalnėn leidosi merginos, ku- šnabždesys ar šlamesys.
mą.
r'ų akis lanku gaubė šilki-i Staiga klajūnės moters — Dulkėse guli moteris,
ROYAL BLUE Grosernė ir Bucemė
nių antakių linės, leidosi žvilgsnis pasidarė baisus.... Einančioji pasilenkė prie
CHARLB3 BELL (BALČIŪNAS;, Sav
sukti pirkliai, veidmainiai ; Veidas sustingo iš išgąsčio... i gul nčiosioa, pažiūrėjo ir pa1ŠVE21OJ1MA1 DYKAI
fariziejai ir plačiomis skrai- i Suklykė baisiu balsu... Miš-įklausė:
5022 West 16th Street
stėmis apsisupę rašto moky- kas nuverkė tuo pat aidu!...| — Sesuo, ko tu verki?
Telefonas CICERO 6895
tojai. Klastingi žvilgsniai,1 Ji be jokio judesio kaip į- Tada gulinčioji pamažu
yp
kuprotos nosys ir garbano- besta sustojo vietoje, atkišo į įskilo iš dulkių, atmerkė gitos barzdos prigerdavo tam- rankas, lyg norėdama nuvy-Į liai įkritusias išverktas aLINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
soje. Paskui tuos lipo nuo ti šalin nuo savęs baisią ' us.
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams
kalno žemyn su Kaipo tar- šmėklą,
— Sesuo, ko tu tokia nunaitėmis juokaudami karei- — Ant išdžiūvusios dre- iūdusi ?
UBERTi TAILORS
T. Braais, Prop.
viai. Galop ėjo skurdžiose bulės medžio šakos ji pama- Užkalbintoji atsistojo dul
Cleaners, Dyers and Furriers
lūšnose gyvenančios moti- vė kabantį savo sūnų Ju- kina, suspaudė karščiu de
1403 So. 49th Ct.
Cicero, III.
Tel. Cicero 6841
nos, puošniais vaikais vedi- dą...
dančią galvą ir tylutėliai iš
nos ir baimingai savo tarpe
Jauki ir šilta naktis Je- tarė žodžius:
— •* ■
kalbančios: “Argi tik nebu- ruzalėje Golgotos, kalnas ry- — Mano sūnus dar nepa
—
LINKSMŲ
S
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VELYKŲ
ŠVENČIŲ
vo Jis Dievo Sūnu3 ???...”
nojo tamsos apgaubtas. Ap- laidotas...
Linkiu I įsiems Saro K nstn meria n. > ir Ihinianms
Kas tik atkreipė akis į Iš- linkumose sklaistėsi skanus — Motina, suprantu tavo
keltąjį, ryškiai matė tiršta jaunų raedž ų ir žydinčių gė- skausmą, nes ką tik palai ELIZABETH LINGERIE SHOP
šviesa spinduliuojantį kry- jų kvapas.
dojo mano sūnų Jėzų...
LINGERIE
žiu ir prie jo skausmo išViršum miško aukštai su • — O!... — Ir giliai, iš to
ELZBIETA LANG, Savininkė
kreiptu veidu stovinčią mo- ko būriai kranklių. Kartkar- liausių sielos gelmių sude
m
tiną, Jono peties pasirėmu- temis sukranksėdami kran- javusi puolė į kojas:
aią; matė klūpojančią Mag- kliai vijo šalin tvlumą ir _ ?
1904 S. Cicero Ave, Phone Cicero 1130 Cicero, III.
— Neprakeik manęs!...
dalos Miriam, kuri savo nuo- stingstančią miegūstą ramy%
■

Šventasis rytmetis

Dr. and Mrs. A.J, Gussen
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CICERO.
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VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Saro K o stūmė riam s ir Draugams
L/.VAtfJ/C sr.

Taipgi primename, kad Gegužio 3 d., 1942 m.
įvyks iškilmingas LIBERTY GROVE at darymas
Vasarinio Sezono
MR. and MRS. JOHN PILKIS, Savininkai

LIBERTY RESTAURANT
4915 W. 14th St ,

Cicero, Illinois
Taipogi

LIBERTY GROVE
W'llow Springs, III.
Phone: CICERO 7154
GROVE FOR RENT FOR ALL OCCASIONS
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

IZABELE A. VAIŠVILAITE, R. Ph. G., B. S. C.
Registruota Vaistininkė dr Savininkė

t AMILY PHARMACY
Cicero, Illinois

1446 So. 49th Coūrt
Tel. Cicero 6973
____________
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«
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VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Res.: 1601 S. 49th Court

Phone Cicero 311
Office Phone Ciecro 311

Grant Works Coal & Oil Co.
ADAM BERNADI&IUS, Prop.
WE SELL FUEL OIL

Cicero, III.

16th St. and 49th Court,

LINKSMŲ SK VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkiu

Visiems Saro Kostumeriams. ir Draugams

PAUL PUTRIM’S
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

1436 South 49th Court
Phone CICERO 6845

WE DELIVER
-f
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Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

AL. MATTAS
Užlaiko pirmos rūšies gėrimus.
Taipgi mandagus patarnavimas

Cicero, Illinois

4909l/2 VV. 14th St.

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

PARKHOLME SERVICE STATION
TEXAC0 GAS - MOTOR OII.S

Marfax Greasing
VVILL1AM GRIGELAITIS, Prop.

5000 W. Cermak Rd.

Cicero, 111.

Phone CICERO 6825
yp

N?
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Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

K. WASILAUSKAS
Pirmos Rūšies Bučernė ir Grosernė

1334 South 49th Court
Te’. CICERO 2328
I l\ks>u fiV. VIJOKI AVENf n
Sveikinu visus savo Draugus, Kostumerius ir Pažjstamus

J. KESER
(Kescranskas) K. Pli.
GRANT W0RKS DRUG STORE
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
4847 W. 14th St.
Phone Cicero 6932
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mui. Už tiesą kartais skau
džiau baudžiama negu už
melą.

Kėlusiam Kristui

Civilinės santuokos dvasia

SeStadienls baland. 4, 1942
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Kai netikėliai civiliškai Štai nuoma civilinėj sanDžiaukis, pasauli. Puolės po kojų
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Valstybės
“
poteriai
”
ki

Kėlusiam
Kristui
žaizdas
bučiuoki.
tuokiasi, tai prieš tai nieko tuokoj visada numato galiLinkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams
Pergalės
vėliava
jau
plevėsuoja.
taip
skamba,
būtent:
neatturėt negalima, nes kam mumą būt nutrauktai.
Aukščiausią garbę Jam atiduoki.
leisk savo artimui, taigi ir
gyvenime nieko švento nėJei ardomų klauzulių įsta- j
vyrui ar žmonai, tokio nusi
ra, tam ir santuoka neturi 'tymas neprileistų, tai ir ei-j
Linksmai giedokim Jam aleliuja.
kaltimo, kurio jam neatlei
sakrališko pobūdžio; betgi vilinė santuoka nebūtų to-Į
Kėlėsi Kristus — baimė Išnyko.
džia jo valstybės įstatymai.
tai yra liūdnas gyvenimo kia vylinga.
i
Pergalės giesme giedok Ir tūtai.
Pinldm Jam šviesų garbės vainiką.
reiškinys. Tas reiškinys yra Nes kas kita, kaip tik arKas Bažnyčiai yra atleidar liūdnesnis, kai netikė- domos os klauzulės sudaro
dumas, susitaikymas, tai
Džiaukimės šiandien su Atpirkėju:
Lai savo ūpą nori ir sten- atrakcinę civilinės santuovalstybei yra baudžiamoji
Jis mūsų Vadas didis, garbingas.
giasi sugestijonuoti plačiai kos jėgą. Tad galima drąsiai
sankcija.
Jo šviesią laime mes paveldėtom,
visuomenei.
sakyt, jog civilinės santuoBūsim per amžius su Juo laimingi.
Jei rimtai įtari) žmoną ne
Santuoka nuo seniausių koa idėJa Kjmė iš žmon ų pa-1
ištikimybe, tai ir kelk ištuoSvirius ir garbe didžią išvvde.
laikų ir v sose tautose yra lydumo, iš netikėjimo lig- į
kimo bylą, nors pats būtum
Pulkim po koiu kėlusiam Kristui.
apgaubta mistiškjimo šydu, "ra^ine meile.
Amžino džiaugsmo saulė pražydo.
dešimteriopai
neištikimesJis viešpatauja mūsų širdyse.
yra sujungta su religinėmis Civilinė santuoka yra annis. Jei vyras ar žmona ga
A. Gailiūnas vo 6 metus sunkiųjų darbų
apeigomis.
t romantiškos gyvenimožiū- :
; kalėj ;mo, tai nelauk, jo (s)
Santuokos atsiskyrimas ros vaiaiua Šitokia santuo-'
ka rodo, kad savitarpio žmo- ir ^kuomet jo neatleisi neturi žūt liggrabinės mei- grjžimo (nors politin58e bynuo religinio kulto visuomet
nių pasitikėjimas yra labai T““ būdu toa civilinės mat- I lės idėia ir ja pagrįstas šei- ,o3e retaj ka3
Uek
NAMŲ STATYTOJAS
ją banalizuoja, nuplėšia nuo
sunykęs: niekas nieku neno- Hmonialinio ištuokimo prie- mos židinys.
kiek jam priteista), bet kelk
jos tam tikrą poeziją, ir tuo
6816 S. Westem Avė.
Chicago, III.
žastys lyg dar ypatingai ak Tuo tarpu laicistinė vals ištuokimo bylą be atodairos
r
:
pasitikėti;
nepasitiki
net
būdu padaro ją komercinės
centuotų, jog “žmogus žmo
Telefonas Grovehill 0306
formos aktu, nes juk ji ir artimiausi žmonės, nepasi gui yra vilkas”, į egoistišką tybė yra diametrališkai prie į ta;, jog nusikaltėlis vals
4*
šingo nusistatymo: nusikal tybės įstatymui būtų pavyz- j '
sudaroma toje įstaigoje, ku tiki: mylimas vyras savo
mylima žmona, kuriuos šv. veiksmą turi būt reaguoja tėlis nevertas pasigailėjimo
ri tvarko komercinius pliedingiausias vyras ar žmona,
mas vadina vienu kūnu. ma tokiu Pat veiksmu, be 5r atleidimo; kas valstybės
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
čių reikalus.
Taigi civilinės santuokos
Civilnė santuoka yra tokio atodairos į nekaltų vaikų statymui
nusikalto,
tas
Jau vien tas faktas, kad
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
žmonių vienas kitu nepasiti- bk mą.
nraranda teisę turėti ir sa dvasia nesimpatinga, banasantuokos sudarymas iške.
.
...
....... ’-.ėiimo legalizavimas ir pnBažnyčia
šeimai
stato vo šeimą. Jei gavai šešetą liška, kaip ir pati ateizmo
liamas įs šventoves į civili.
.
dvasia.
Panev. Balsas
A. R. PATRICK
nius tesmus, rodo, jog šei nažin:mas, jog “homo homi-|orieš akis V ešpaties maldos metų sunkiųjų darbų kalėji(Petrikas)
ni lupus ėst.”
žodžius: Atleisk mums mū- mo, tai tuo pačiu praradai
mos sudaryme vyksta dide
lės permainos: intimūs šir Katalikų Bažnyčia dėl su- sų nusikaltimus, kaip ir savo žmoną ir vaikus, o še
Teis.: Hem'ock 0220
2803 W. 63rd St.
“
3366
dies reikalai vyniojami į ko ntuokėlių neištikimybės šei mes atleidžiame savo nusi šerius metus kalėjimo gali
kaltėliams
”
,
ir
todėl
dėl
numa
gaut
ne
tik
už
rimtą
nu

“
3367
Mdkt'cH«tii/helOld
mercinės sutarties aktą. mos neardo, neištuokia, nes
Do
i .uon tli.ii you ar. or suffer
Tuo būdu svilinėję santuo Ti duoda galimybę pasitai 3 kaitimų šeimos židinio ne sikaltimą, bet ir už šventą Irom
'leit .ų Up Hights Backache. Neryousnesa,
beg
Palus,
Swollen Ank’.ea,
c*
Liesą, kuri dažnai būna ne Rheumatlc Pairta,Dizzmeaa
Burning, srantr or frekoje nieko švento nebelieka: kyti, atsiprašyti ir vėl žmo griauna.
1
guent passa.es? If so, remember that your
are vltal to your health and that
civilinė santuoka atsiduria niškai gyvent, kai tuo tar Dėl žmonių fragiMškumo pageidaujama esamam reži- Kldueys
theae symptoms may oe due to nou-organlo
and non-avstemlc Kldney aud Blsdder troubles—ln auch cases CY6TES <a physlclan's
toj pačioj plotmėj, kaip ir nu civilinė santuoka vyro
Vienatinis Lietuvis “Wbolesale” Tabakininkas Amerikoje
preacrlption) usually .įves prompt and joyous relief by helplng the Kldneys dusli out
T
O
W
N
OF
LAKE
ilgametės žemės nuomos su- ar žmonos neištikimybę laipotsoucus ezcess actas and vutes You hav.
evervthlng to galn and nothlng to lose ln
trying Cyatez. An lron-clad guarantea
tartys. Taigi poetiški mei- ko pagrindu ištuokti ir per
vrrapped around each package asaures a refuno of your money on rytum oi empty
package unlesa fully sstlafled Don’t take
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pas*
lės jausmai virsta quasi tai skatina žmones niekuochancea on any Kldney medicine that ls
not guaranteerL Don’t delay. Oel Cystez
nuomos objektu.
'
met nusikaltimo nepamiršt
A
(81aa-tezt from your

JOHN PAKEL
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sekimą Jūsų hiznvje arha profesijoje.

druaglat today. Only
Me. The ąuarentee
nrotecf- ynu

GENERAL

%

f

LINKSMŲ SF. VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIU

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

JULIUS

CHERRY MEAT
PACKERS, Ine.

PRUSIECKI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
IR
EMBALMER

LINKSMŲ'ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Pažystamiems ir Draugams

DIENĄ IR NAKTĮ AMBULANCE SERVICE

3831 Main St.

Indiana Harbor, Ind.

Tel. Ind. Harbor 288

4538-40 S. Marshfield Avė.

Chicago, III.

\ Al’i »l,EON AS C. POCZULI

KENOSHA, VVISCONSIN

t

Telefonai Yards 6040-6041

BALSUOKITE

Balandžio (Aprill 7 d., 1942 m.

MAROUETTE

PARK

f

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

JUS mokate taksus, kad užtaikyti SAVO valdžią.
IV JUS pristatote kareivius, kad auginti SAVO valdžią.
JŪS paruošiate tankas ir orlaivius, kad apsaugoti
SAVO valdžią.
JŪS turite gabumą ir teisę būti atstovais
SAVO valdžioje.

BALSUOKITE TIKTAI Vt SIUOS
DARBININKU ENDORSUOTUS KANDIDATUS
COUNCILMAN:

(Balsuokite tik

už DU)

MARTIN FERKIN....... X
IOHN MARTIN.......... X
SCHODI BOARD: (Balsuokite tik už TRIS)

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JONAS IR JULE

PADŽIUVELIAI
GENERALINIS KONTRAKTORIUS —
NAMŲ STATYTOJAS
f’žeirn — geras alus, gardūs gėrimai

2638 W. 69th St.

Tel. Prospect 9043

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

LOUIS B. RIZZO............ [X

Linkime Vi tems Savo Kostumeriams ir Draugams

CYRUS SCHILLING .. —

MAPLEWOOD INN

EDWARD WESTON ... [X

E. A. LAPENAS, Prop.
LIQUORS — WINES — BEER ON DRAUGHT

BŪKIT PATRHOTAI, ATLIKIT SAVO PAREIGA
___________________ — BALSUOKIT___________________

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ĄSOM
Nariai:
S. P. MAŽEIKA IR

LACHAWICZ IR

J. G. EVANAUSKAS

ŠONAI

A. M. PHILLIPS

I. J. ZOLP

ANTHONY B. PETKUS P. J. RIDIKAS
T. LIULEVIČIUS
L. F. BUKAUSKAS

Šis skelbimas autorizuotas ir apmokamas
UNION LEAGUE OF VOTERS — W. W. Marteli©
3500 — 22nd Avė., Kenosha. Wisc.
Secretary.

LIETUVIŲ

2539 West 69th St.

Tel. Hemlock 4111
J
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traSiškiausiuose mo- įprie Jo... Niekas nesulaikys Aleliuja! — Valdo- — O, Viešpatie, kaip ge- no DžiaugBmo Puotoj vaiVAI lOAUu
mentuose nekeikia skaudaus į to veržimosi... Žmonija am- vas prisikėlė: skaitai spin- ra mums čia... Mes laisvi! šintis.
a >it
KelkiB, kelkis, bet kelkis
gyvenimo, bet ieško būdų ir ži»:s dėkos ir lenks Jam gal- dūluojančiose
Bažnyčios
LAISVĖS RYTAS.
Paniekintas, nužemintas, sugraudintos širdies gelmėpriemonių kaip iš keblios vas už tą neišmatuojamą1 vaįkų akyse. _ Prisikėlė!_
T. ,
.
w. iw. . ir i i
.«
. padėties išeiti ir sukurti
laimę..
taip lengva, taip šilta krū.
aštriom pajuo- se. Sutriuškink snaudulio
Lietuvio širdžiai Velykos mielos ir gražeani gyvenimą. Todėi su
jungą, sutraukyk piktojo
Aleliuja! Aleliuja!
tinej, aaldu... Tik kilti, kilt.
lflpom
nerangumo pančius ir paž
artimos. Pasakyk kaip sutikai kan- poetu b- BrazdžioniiU kart°Aleliuja! aukštybėn, kur šviesi saule iškeitas ant Golgotos viršū
velk prašančiom akim į Ma
—
Prabrėkš
skaistus
pa-1
_
Vehavos
P
la
snojo.„
Gies'
j
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kauja,
gili
mėlynė
vilionės.
Jis
mirė...
Mirė
ir
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ne, o švęsi dvi šventes: ta
čią. pasakysiu, kas tu esi. Velykų
vasaris, ir tu matei ka-,"1^
1 au
•••
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kėlė.
vo ir Mano prisikėlimo.
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Aleliuja!
Gaudžia,
rytas sako, kad Lietuva vėl bus laisJis kėlėsi, ir mes Juo gy O prisikėlęs, nenuleisk sa
daise
Kaip dygo daigas dirvoje; linguoJa skai3taua žalvari<- Žeme! Sukis greičiau! — vendami kelsimės. Kas dėl vo akių nuo Mano meile
per lėti tavo vingiai!...
va.
šito gali abejoti? Nebent su liepsnojančios Širdies: o
kur tavo sūnus kritų į varpai.
stingęs, suakmenėjusios šir- kuomet mirtinai išbals ta
Ateis žiema, ir tu esi iš- j
BRIGHTON PARK
Kai pavartau kūdikystės Lietuvis kančią pergyveno
dies paliegėlis, skurdžius, vo veidas, šalto stambaus
kentusi ją baisią,
,
ar jaunystės gyvenimo pus ir dabar pergyvena didvy
Jr
paraus, rytai, ir tu esi pa- j
nuvytusios dvasios klajū prakaito lašai apiberš skau
lapius, dažniausia prisimenu riškai ir heroiškai. Todėl jo
nas.
jpudus vieną rytą...
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
smu plyštančią tavo kaktą,
Velykų šventes — Kristaus gyvenimą puošia didvyriš
Velykų rytas man aiškiai
Taip! Gyvename gyveni- Aš atvyksiu prie tavo lovos,
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
kumas ir heroiškumas. Lie- sako, kad Lietuva vėl bus
iš mirties prisikėlimą.
mui, bet gyvenimui skais vėsinančiu ramybės balza
...
Į tuvis gerai supranta kančios laisva ir nepriklausoma. Ve
čiausios laimės, ramybės le mu patepsiu tavo širdies
Užluikau geriausios rūšies laikrodžius,
Velykų šventes ne tik savo1
b
...
, ,
, . paslaptis, nes jjs žino, kad lykų rytas neleidžia sakyti,
lijom
kaišytam.
kruvinas • žaizdas, lengvai
žiedus, muzikalius instrumentus ir vi
turimu ir apeigomis, bet r
,
,
,
—
Viešpatie,
ką
gi
turiu
j
užspausiu
pamėlynavusias
taip pat ir atgimstančiu pa-iltan^ia’ ^rra
^a ainA’ U kad Lietuva žuvusi, jis visokių brangmenų.
daryti, kad patekčiau Tavo blakstienas ir nusinešiu nuvasanu žavi ir patraukia. ną mea tunme moketl uz siems pesimistams primena,
musų žmogiškąją tobulybę, ■ jęacį tile negyviems — tėvynė
karalystėn?
irimusią tavo sielą linksmyLietuvio širdžiai Velykos už mūsų pirmąją vietą kitų negyVa.
— Kelkis, kelkis, kelkis bės Rūm-n.
(Šviesa)
JOHN A. KASS
taip mielos ir artimos, nes pasaulio būtybių tarpe.
. Miela Lietuva, tū esi pair tu drauge su Manim!
jos davė jėgos ir drąsos pri-1
Kelkis, brangusai, ir tu būsi
Po baisaus penktadienio vergta, kankinama, kalama
4216 Archer Ave.
Chicago, III.
sikeiti laisvam ir nepriklau-į
su manim rojuje. Tau verta JCS ESATE KVIEČIAU! ATSIišaušo gražus Velykų rytas. Pr*e kryžiaus, bet kryžius
somam gyvenimui.
LANKYTI I MCSV HPb’CIALI
Tel. LAFayette 8617
gyventi, tau verta darbuo
Po baisių ir vargingų dienų gyvy b? neša. Ateis valanda
IAPAKDAVLMĄ SEKANČIŲ
J tis, kovoti ir mirti...
Niekas lietuvio gyvenimui luietuvai išaušo laisves ry- ir
tavo vaikai su nušvi
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
Ne mirti, bet amžinoj Matusiais veidais giedos:Links- r:
nėra ta.p artimas ir reika tas.
# X j»
V
ma diena mums nušvito, ver
lingas, kaip didysis penkta
Didelių Barabanų. mažų Barami
Šiandien Lietuva vėl per
uų.
i uuable ludi ’i'oiiuT prilttlgijos pančiai krito, kėlės
dienis ir Velykų rytas, nes
au.ul prie viao'.uų Barabanų aegyvena didžiojo penktadie
.ų. greiti pei'.miai ' CymbOld" ii
visa Lietuva naujam ir lais
lietuvis per kančias ir var
COiNRAL
ujiuuui tlo'deia” kur Uk reika
nio kančias, nes ji yra na
augi, ■Hl-t'dy after beat Dedalu
(fotografas
vam gyvenimui... Toji diena
gus sulaukė skaistų ir ma
Menama
orkealrouia, Trubua.
cių pavergta. Kokios skau
Ciariuela'., Saxapnouai, Trombu
-tudlja Įrengta pi,
lonų laisvės rytą. Poetas džios ir baisios Lietuvos die ateis, nes tu, miela tėvyne,
uai "BC*ndarU” iSdirbyačių, Smui
aos rūšies su m;
šuo, i fcimo, Struiijiiiai Kanai, Gin
Jtmlftkomis
užlal
Vaičiūnas gražiai nusako nos, kada ji rieturi laisvo ir tos dienos lauki, kaip sužie
tarai, Kanjoa, ali Ulių, ir '-eaBe«' ,
domi? ir Hollywoo<
iii'uutli piecua", "mula reeda', 11
duotinė savo išrinktojo. Ne
hdMomia.
Darba
lietuvio pastangas laimėti j nepriklausomo
m'iZikua alvviklėa.
Vilnas paaigyvenimo,
larantuotas.
unkimaa amurkuina snii‘'ų ir
naują gyvenimą. Poetas nuo- oet dar labiau Lietuvos šir tik lauki, bet prie tos dienos
eaaea”. Pataisome Ir ar • ,-ijina
ne visokių i&dirbyučtu p) ~ogra
ruošiesi ir heroiškai žiūri į
šircmai kalba apie lietuvio
420
W.
63rd
Street
us ar jų dalia.
dį kalavijai sužeidžia, kada
K. B.
vargus ir kūrybinę dvasią. jos vaikai girdi, kad atsiran šviesų rytojų-.
lai. Biznio . ENGIewood
k. B.C. DRUMMERS sERVUJt
U14 Maxwell Street, Clneagu
Jis sako:
Kaz..
ENGIewood 584da žmonių, kurie nori gyvą
— Daug kentė lietuvis, Lietuvą palaidoti, kada no ALELIUJA
skriaudų daug patyrė, rima ją pavergti kokiu tai
I A 11/A C
r^ARAD Pasirinkti ir Prisipirkti
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Kol laisvę laimėjo kova mainu ar pirkiybos objektu, Aušra praskleidė rausvą
Lz/\D/Al\ Geresnės Rūšies Anglis
sau drąsia,
Kau patenkinus besočių im ją skarą.
ATEINANČIAI ŽIEMAI
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
KOI, KAINOS NEPAKILĘ IK KOL JŲ DAR GALIMA GAI TII
Kol gimtąją kalbą kaip perialistų siekius.
Žiburiukai danguje po vieGeresnės Rūšies Anglys Gaunamos Tik Iš Tobulesnių Valstlji/.
muziką tyrą
(Valdžios patarimui anglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
Nors šiandien Lietuva ka- “a kit° 6ea°- Striktelėjo
JURGIS IR ELENA
dukcijos dėlei, gelzkelių tranzitus bus žymiai sumažintas namų reikalams)
Apgynė nuo kapo gyvatos įama prie kryžiaus, bet ji Simtai vyturiukų ir birbė,
PitlPILDYKlT SAVO SANDELIUS 16 SEKANČIO PASIRINKIMO:
A -V------ ĮVEST VIRGINIA Po.aliontas M-nn K , I
dvasia.
visiems atvirai kalba;
Vėsuma šaltaisiais delnais
gerų mainų, (limg dulkių Išimta. Perkant 5 $8.50
tonus arba daug au, už tonų .............................
KWAINAUSKAI
Smulkesni yra daug plge ni.
Žmogus yra tiek vertas, - Jokie kalavijai, jokie Perbrauk žemės paviršių...
BLACK BAN D LUM P anglys, už
$10.50
kiek jis yra priaugęs ir net diplomatiniai vingiai lietu-1 SlrdVs dreb^° ir lauk6 "
*Koyal Blue Grosernės ir Bučernės
tonų
.................................................. .. ..................................
praaugęs kančią, kiek jis pa v.saos dvasios ir laisvės Lauk6 laim“ " Lauks VieS’
CITIES SERVICE PETROLEUM CARItON $11.00
2500 West 45th St.
Tel. Lafayette 2561
jėgia ištverti jos nepalauž troskimo neįstengs išplėšti P*tie8— Troško atsilsėti Jo
(Sales Taksai yra ekstra)
malonėje. Šventojo jausmo
tas ir išlikti ištikimas savo .s mano širdies.
žmogiškajam
aukštumui.
Mes žinome, kad visų lie verpetuose pynėsi karštosios
a
coal company
maldos...
Skrido
jos
pas
Jį...'
Kančios nuveikime ryškiau tuvių švenčiausias troški
5332 SO. LONG AVE.
TEL. PORTSMOUTH 9022
Suvirpėjo vėliavos ir išsisiai. apsireiškia, žmogiško mas būti laisvais ir nepriVienintelė Lieluvių
sios jėgos šaltiniai ir jo ga Kiausomais. Lietuvis nenori• tiesė... Minia nusvarino gai
VVholesale Liąuor
lios paslaptis. Šia prasme nei raudonųjų, nei rudųjų vas... Ilgai gedėję varpai
džiaugsmingai
užgaudė.
Pa

kančia ir yra vienas didžių "globos.” Lietuvis yra pilnai
(staiga Chicagoje
WHOLESALE
jų žmogaus bandymų ir subrendęs laisvam gyveni saulin išsiveržė dangiškojo
trimito
aidai:
drauge jo vertės matų. To mui. Po didelių kančių ir
FURNITURE
L-i
dėl gabu atvirai klausti: vargų L.etuvai vėl ateis gra “Linksma diena mums
pasakyk, kaip tu sutinki žus prisikėlimo rytas, išauš
prašvito..
BROKER
f®
kančią, pasakysiu, kas tu e- malonus ir jaukus pavasaAleliuja! Aleliuja!
Dining Room Sets — Parior
;rio laisvės rytas, nes lietusi.
Aleliuja!..”
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
š

imi

š

CR NE

Skruostais
nubyrėjo
BRIGHTON
PARK
džiaugsmo ašaros... Sutruko
skausmo grandinys... Veide
Jr
įsidegė jkimė ir meilė...
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Kristuj prisikėlė!!!
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
Kartu su Juo kėlėsi ir
žmogaus dvasia... Savo kru
ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
vina kančia sulaužė Jis nuo
JOE KAZIK, Sav.
dėmingąjį
prakeikimą...
I’ARLOR SU ITE MANUFACTURERS
Švenčiausiu savo krauju nu
4140 Archer Avenue
Chicago, Illinois
lakstė Jis mums takus į
Tel. LAFayette 3516
ifi pabaigiamojo
gyvenimo
& (aukštybes.
Audringai veržiasi širdys
Jr
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ!
Linkiu Savo Kostumeriams
Ir Draugams

B. R.

Pietkiewicz
and Co.

— Radios — Refrtgerators —
Washers — Mangels — and
Stovės.

Nattonally advertised items.

Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuota
ir Lietutiškų Gėrimų.
Parduodame
Sekančią Dieną.

Užsakymai Išvežiojami
Vai.: 10 IU 5 itasdton
Tiktai Tavernama.

Lt'

*.'i

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago

FRANK VIZGARD, Sav.

Telefonas — REPUBLIC 6051

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
8240-48 SO. CALIFORNIA AVE.
TeL REPublic 1538—9
J

LIETUVIŲ SEIHYNISKAS VAKARAS IR BALIUS
SU

ALEX ALESAUSKAS and SONS

v,-<

KINO

PAVEIKSLAIS

Pagerbimui

TEISĖJO JOHN T. ZI RIS
Ir Visų Reguliarės Demokratų Partijos Kandidatus
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJE. 3138 South Halsted Street, Chfaago, Illinois

MORTGAGE RANKER8
REAL EKTATE

Velykų Sekmadienį, Balandžio-April 5 d., 1942 - 3 vai.

2555 VVest 47th Street
Phone LAFayette 1083
B. R. PIETKIEWICZ

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGA, COOK COUNTY

— rengia —

' ■ ;;

Visų Zialg/Jlžių Vodevilio Aklai, šokėjai, Dainos-, Komedija. Orkestrą Ir Kino l’ave kslni. įžanga Dykai.

Balsuokite x Demokratiškai — Balandžio (April) 14-tą d. Primary Dieną.

NE2IDRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

UIARGUTH
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vlenintėlia ir Smagiausia*
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje ’

— DESIMTI

METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p
KITOMIS Dienomia 9:30 v. vak
PENKTAD. ir AE&TAD. 7 v. v

WHFC-I45O kil
6755 So. VVestern Avenue
Phone- OROvehill 2242

T»«xrnxs

ŽINIOS IS LIETUVOS
Kaip bolševikai elgėsi A. Valucko atsiminimai
■ v L lv
■!
VB
is bolševikmečio
su nusipelniusiais
žmonėmis
Kauno dienraštis “Į Lais
Gauta žinių, ka'o bolše
viku laikais buvo e1flrli»irv»*u
Liet.uvoie »u lietuviu tautai
didžiai nusipelniusiais žmo
nėmis. Iš v5su lietuviu, ku
riems senatvėie už nuopel
nus buvo suteiktos nenašios
bolševikai tas pensiias atė
mė. Tarp tokiu asmenų bu
vo net atsargos generolas
Jonas Bulota, vienas iš ne
daugelio tuo laiku gwu bu
vusiu “Aušros” ir “Varno”
meto tautinio atgimimo vei
kėjų. Iš 87 metų senelio pen
siją bolševikai atėmė, nes
ir jis bolševikams buvo
“liaudies priešas”.
Dar tragingesni likimą
patvrė kitas žinomas auš
rininkas ir varpininkas —
Jonas Kriaučiūnas. Ir iš io
bolševikai pensiją atėmė. Jis
mirė 1941 metu pradžioje,
gis lietuviu tautos atgimi
mo pionierius paskutiniais
savo gyvenimo mėnesiais
mito tuo, jog pardavinėio
senus drabužius. Senelio gy
vybę pakirto nuolatinė ko
va už duonos plutą.

WEST

SIDE

SIDE .

Linki
/
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams

Ir Draugams

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

2202 West Cermak Road
Phone CANaI 8887

Ben. J. Kazanauskas
J

LINKSMŲ SV. VELYKŲ

LINKIME

VISIEMS

SAVO

ŠVENČIŲ

KOSTUMERIAMS

IR

VALDYBA IR DIREKTORIAI

DRAUGAMS

JUOZAS IR MARGARETA
DOBROWALSKIAI
IB
ŠONAI JUOZAS IR VINCENTAS
Aukštos Rūšies Bučeraė ir Orosemė
2325 So. Oakley Avė.
Tel. CANaI 1712

VALDYBA:
DIREKTORIAI:
John J. Kazanauskas,Pres. WiUiam Duoba
John Zelis, Vice President Michael Kelly
Ben. J. Kazanauskas,
Joseph W. Kilikevice
Peter Krauja is
Sec’y-Treąsurer
Anthony Vilkas
Joseph Misevich,
Ass’t. Sec’y-Treasurer
Joseph P. Varkala,
Auditor
A. L. Lapinskas, Attomey

Užlaiko vien geriausios rūšies mėsos ir grosernės
dalykus. Pristatome į namus.

J

Jr

f

Jr

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams
Ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MARSHALL SQUARE
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

LAUNDRY

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

2617-19-21 W. Cermak Rd.
Tel. Rockwell 9208-09
Siųskite savo plovimą pas mus.

MIDWEST SERVICE
STATION

LEO

NORKUS, Jr.

2335 S. Westem Avė. Cor. 23rd PI.

illHMI.0 PHOTOCRAI’HV

Tel. Canal 2591

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Užeiga

=%

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

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

1859 West Hastings Street
Tel. Seeley 9110

VVEST SIDE VIEŠBUTIS
Kambariai Rendon Dienai ar Savaitei.
Salė Rendon dėl visų parengimų: vestuvėms, šokiams,
baliams. Virtuvė ir sidabrinai indai dykai.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. BENJAMIN BASKERVILLE

Chicago, Illinois

2436 S. Leavitt St.

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

HUSE LAFAYETTE 2»1.1

ADOMAS DULSKIS
Sportiška, Inteligentiška

BEERS

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
l 'iUt.M POKŠIME PRK ES

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Ambrosia and Nectar

Phone CANaI 3764
PHILLIPS “66” PRODUCTS
MOTOR OILS, RANGE & FUEL OILS
V. YUKNIS, Mgr.

2215 W. Cermak Rd.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

DISTRIBUTOR
OF

Vilniaus vokiečiu komisa
/S
ras sušaukė to krašto vals
čių viršaičius ir agronomus. 4
■
"
■=^
*
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Svarbiausias
suvažiavimo
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
tikslas buvęs apsvarstyti
klausimus dėl privalomo
GEORGE’S HDW. & ELECTRIC SHOP
grūdu ir kitu žemės ūkio
Palnts — Keys Made To Order — Electrical Flxtures and Suppllee
produktų pristatymo.
JURGIS IR ROZALIJA NEVEDOMSKIAI, Sav.
1945 VVest 3 T* Street

1912

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams

Agronomas Andrius Valuckas yra žymus valstie
čių liaudininkų veikėjas ir
iki bolševikų okupacijos bu
vo “Lietuvos Žinių” redak
torius. 1936 m. jis už daly
vavimą ūkininkų riaušėse
Suvalkijoje buvo karo lau
ko teismo nuteistas mirti,
bet vėliau ši bausmė buvo
pakeista kalėjimu, kuriame
išbuvo kelis metus.

Pagaliau, pažvmėsime tre
čią panašų atsitikimą. Ne
priklausomos Lietuvos už
sieniu reikalų ministerijos
tarnyboje ilgus metus išbu
vo Juzė Zaleskienė. Ji, nors
ir būdama senyva moteris,
šioje ministerijoje ėjo pran
cūzų kalbos stilistės parei
gas. Vėliau ji buvo paleista
į pensiją. 1941 m. pradžioje
bolševikai iš jos pensiją atėmė. šią 80 metų senutę
po kurio laiko surado jos
kambaryje, mirusią nuo ba
do ir šalčio. Ji buvo vieniša
ir jau seniai sirguliavo, tad,
palikta be pensijos nebepa
jėgė pasisamdyti žmogaus,
kuris jai būtu pakūręs kros
nį ar atnešęs valgį.

W()LK STUUIO

WEST

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!

vę” pradėjo spausdinti labai
įdomius agronomo Andriaus
Valucko atsiminimus iš bol
ševikų laikų. Atsiminimai
pavadinti “Kolektyvinė tira
nija”.

Agronomą Valucką bolše
vikai, kaip atrodo iš pirmų
jų atsiminimų straipsnių vė1
pasodino į kalėjimą. Atsi
minimai teikia įdomios me
džiagos apie bolševizmo lai
kus Lietuvoje, juoba, kad
autorius buvo gerai pažįsta
mas su daugeliu bolševiki
nės Lietuvos komisarų, šiuos
atsiminimus galėsime vėliau
persispausdinti.

Se5U3ienIs fcalar.3.

DANTISTAS

Tel. CANAL 9585
WALTER NEFFAS, Sav.

STANLEY CLEANERS

2209 W. Cermak Rd.

S. ŠIMULIS, sav. — CLEANING & DYEING

Phone: Canal 6023

f
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

WHOLESALE
LiųilOU
(STAIGA

2150 So. Hoyne Avė.

Tel. CANaI 5474

H. KANTA

J

PRESCRIPTIOK

DRUGGIST

Jr
I.INKIMF.

no

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS SAVO KOSTI’MERIAMS IR

DRAUGAMS

Petras P. ir Valerija Mankai

2258 W. 24th St

ir Sūnus EDVARDAS Fotografas
2230

M. SANTER. Ba.

RRM’’ TTF
SHUA
> (HH'i
n
nr 4
*

MITTUAL LIQIIf>R CO.
♦707 8. Halsted 8t
Fe,

ROUI, SVARO

MI4

Chicago, Illinois
Tel. Canal 9777

Stotai daromi ant užsakymo — Cleanlnt? - PreRH'ng’
WeM ('<rmak Rd.
Tel. CANaI

J?

3114

JOSEPH MISEVICH

J? Jr
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
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