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...Kan3 tfiat govemmenf of

the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

3c a Copy

Vis mažiau begirdime 
apie Sovietų Rusijos preten
zijas j Baltijos valstybes —
Lietuvą, Latviją ir Estiją.
Nieko nebegirdime ir iš 
anglų diplomatų pritarimų 
sakytam Sovietų reikalavi
mui. Iš to žinoma, neišeina,
kad Stalinas pakeitė savo NEW DELHI, Indija, 
nuomonę. Gal nutilo tik dėl bal. 3. — Šiandien britų ka
to, kad Washingtono vyriau į ro vadovybė pranešė, kad kai japonai savo kariuome-

Dėl Akyab uosto žinia, 
kaip čia aiškinama, iškilusi,

sybė tam griežtai pasiprie- britų pajėgos Burnoje buvo 
šino. priverstos apleisti savo ko-

žinoma, čia pagelbėjo vų liniją ir atsimesti į 
Amerikos lietuvių protestai. Prome šiaurius — į naujas 
Mat, Amerikos vyriausybė, pozicijas. Neišaiškinta ko- 
remdamasi lietuvių protes- kiu sumetimu tas padaryta.
tais, galėjo stipriau priešin
tis neteisingiems reikalavi
mams.

Oficialiai čia nuginčyta 
žinia, kad japonų kariuome 

| nė išlaipinta Burmos uoste
• j Akyab, už 75 mailių nuo 
Anglijos diplomatas Sir Indijos pasienio, Bengalio

Stafford Cripps, kurs rėmė fronte. Sakoma, ta žinia yra 
Stalino pretenzijas į Balti- neteisinga, 
jos valstybes, dabar yra In- '
dijoj su planais Indijos lais
vei. Anglija sutiko duoti 
Indijai plačią savivaldą, jei 
indusai sutiks visomis išga
lėmis padėti karą laimėti.

Crippso atsilankymas In- ~ Painfield orinė] bazėj lėk 
dijoj nesukėlė indusų entu- tuvas nukrito ’ valgomąją 
ziazmo. Tam gali būti kele- salę' Užmušta du kareiviai 
tą priežasčių. Viena, indu- Patarnautojai. Skridikas 
sai žino, kad Anglija at-1 8unkiai sužeistas. Salėje su- 
siuntė jiems tokį diplomą- 1 ke^tas gaisras, 
tą, kurs pritaria pa vedimui ! RED ROCK, Ariz., bal. 3.
Lietuvos, Latvijos ir Esti- — Vietos airporte nukrito 
jos po Stalino diktatūra. Į ir sudegė apmokymo lėktu- 
Antra, indusai nesusižavėjo vas. Žuvo instruktorius ir 
Anglijos pasiūlymu dėl to, jaunas britų kadetas, 
kad jau po pirmojo pasauli-!
nio karo Anglija žadėjo In- SAN PEDRO, Cal., bal. 3. 
dijai panašią laisvę ir neiš- _ Santa Barbara pakran- 
tesėjo. Trečia, indusai rei-1 tėse jūron įkrito lėktuvas, 
kalauja visiškos nepriklau-' žuvo du lakūnai.
somybės, o Anglija, tesiūlo ■
dominijos teises. Ir tai tik I SAVANNAH, Ga., bal. 3. 
po karo. — Netoli nuo čia nukrito ap

• , mokymo lėktuvas. Trys as- 
Indijos vadų padėtis yra menys žuvo.

labai paini. Jie mato, kad
besistengdami išlaisvinti sa
vo kraštą iš vienų svetim- Kongresas praves 

pardavimo taksus
kraštą iš vienų 

taučių — anglų, gali atida
ryti duris kitiems svetimtau 
čiams — japonams, kurie 
gali pasirodyti dar aršes
niais valdytojais.

•
Išanksto skelbiama, kad 

indusai atmesią Anglijos pa 
siūlymą. Taip atsitikus, in
dusai tebetęs “streiką” 
prieš Angliją. Tai-gi Indi
jos klausime gali pasikarto
ti Anglijos pasivėlinimo po
litika.

•
Yra nurodoma, kad Japo

nijos laukiamoji ofensyvą 
prieš Australiją tuo tarpu 
neįvyksianti. Mat, tame 
fronte už keletos savaičių 
prasidėsiąs lietaus sezonas. 
Į tą sritį įeina ir Filipinų 
salos ir Burma. Todėl spė
jama, kad japonai imsią vei 
kti kituose frontuose.

Tokios nuomonės yra vi- Į 
ceadmirolas T. C. Hart, kurį 

j komitetas apklausinėjo ir 
I kuris pareiškė, kad sąjungi-
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Britai apleido savo kovos linijas Burmoje
Atsimetė Į naujas sąjungininkų 
pozicijas šiauriuose nuo Prome

Sakoma.- japonai neišlaipinę 
kariuomenės Burmos uoste Akyab

Sveikiname ir dėkojame
Visus skaitytojus, bendradarbius ir rėmėjus 

sveikindami su Šventomis Velykomis, dėkojame už 
visokeriopą paramą suteiktą šios padidintos lai
dos išleidimui, ir esame dėkingi biznieriams ir pro
fesionalams, kurie remdami mūsų dienraštį pelno 
mūsų skaitytojų ir visos lietuvių visuomenės para 
mą. Ta pačia proga pranešame, kad antrą Velykų 
dieną — pirmadienį “Draugas” neišeis, tačiau admi- 
ministracijos raštinė bus atdara ir šiandien ir pirma
dienį.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA IR REDAKCIJA.

Bataano pusiasaly amerikiečiai 
laukia smarkesnių japonų atakų

Eilė nelaimių 
su lėktuvais

EVERETT, Wash., bal. 3.

nės dilinį išlaipino Benga
lio įlankos Andaman salos- 
na. Galimas daiktas, kad 
japonai gali susimesti prieš 
Akyab. Tačiau jie to neda
rytų tikslu britus Burmoje 
atkirsti nuo Indijos. Nes 
tenai visos plačiosios apylin 
kės nepaprastai kalnuotos 
ir miškėtO3. Japonams žy
giai būtų apsunkinti turint 
apribotą kariuomenės skai- 

i čių.

Suvaržomas dviračių 
pardavimas
WASHINGTON, bal. 3. — 

Karo gamybos boardas su
varžė gamintojams ir pre
kybininkams turimų dvira
čių pardavimą.

Nuo vakar dienos dvira
čių negalima parduoti eili
niams augusiems asmenims. 
Galima parduoti tik vaikiš
kus vaikams, o šiaip stan- 
darinius dviračius — tik 
darbininkams, kurie dirba 
karo pramonėse.

Suvaržymas išleistas, ka
dangi paskutiniais laikais, 
dviračius susimetė pirkti 
daugiausia tie, kuriems dvi
račiai nereikalingi.

Atrodo, kad artimoj atei
ty dviračių pardavimas bus 
griežtai paskirstomas kaip 
automobilių pardavimas. 
Ateityje dviračius galės įsi
gyti tik tie, kurie jų būti
nai reikalingi

Numatytos bausmės 
už įstatymų neigimų

WASHINGTON, bal. 3. — 
Karo gamybos boardo advo
katai įspėja tuos visus, ku
rie be niekur nieko ir to
liau pardavinėja tūbelėmis 
dantims valyti košelę, nerei 
kalaudami iš pirkėjų tuščių 
tūbelių, kurios reikalingos 
karo gamybai.

Advokatai pareiškia, kad 
boardo patvarkymai ir pas
kelbti nuostatai turi būti 
pildomi. Kas prieš tai nusi
žengs, gali būti nuteistas 
vienerius metus kalėti arba 
10,000 dol. pabauda.

Boardo advokatai pažymi,

WASHINGTON, bal. 3. — 
Kongreso žemesnių rūmų bū 
dų iir priemonių komitetas 
vis dar ieško šaltinių, iš kur 
gauti daugiau pajamų karo 
reikalams, kad padengti 
nors dalį kongreso skirtų 
šlaidų. Reikia rasti šalti

nių, iš kurių per vienerius 
metus būtų galima gauti 
mažiausia 7 bilijonus dole
rių. Jei daugiau būtų tuo 
geriau.

Pranešta, kad komiteto 
daugumas narių neranda ki 
tokių šaltinių, kai tik parda 
vimo taksas (sales taxes). 
Randa, kad tai geriausias 
šaltinis. Ir norėtų, kad par 
davimo taksai būtų skirti 
perdėm visiems be jokios
šimties. Sakoma, kad iš kad tas įpareigojimas yra

šio šaltinio lengvai būtų g£L- plačiai spaudoje paskelbtas. 
Įima per metus surinkti sep Tad sakyti, kad apie tai ne- 
tynis bilijonus dolerių, kaip žinojimas yra niekas dau-
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... JIS PRISIKĖLĖ...

Šiandien skausme paskendęs pasaulis siunčia savo 
maldas į Prisikėlusį Kristų, kad Jis pažvelgtų j kenčiančią 
žmoniją ir grąžintų žemei taiką.

Maskva praneša, kad 25,000 
nacių žuvo kovose per B dienų

MASKVA, bal. 3 — So
vietų vyriausybė praneša, 
kad per paskutines trylika 
dienų Leningrado ir Kalini
no frontuose raudonoji ar
mija nukovė daugiau kaip 
25,000 vokiečių nuolatinėmis 
prieš juos vykdomomis ata
komis. Atakos gi vis dar 
vykdomos su didžiausiais 
priešui nuostoliais.

Ir kitose viso vakarų fron 
to dalyse smarkūs mūšiai 
eina ir kuone visur sovietų 
kariuomenė nugali vokie
čius. Daug vokiečių nukau-

Sąjungininkai gali 
apginti Australiją
WASHINGTON, bal. 3. — 

Senato užsienių reikalų ko
miteto pirmininkas šen. 
Connally (dem. iš Texas) 
sako, kad pasiremiant gau
tomis informacijomis sąjun
ginės valstybės ne ' vien 
gali Australiją apginti nuo 
japonų, bet tenai įkurti pa
stovią sau bazę karo veiks
mams prieš Japoniją.

jama ir nepaprastai daug 
j įvairaus karo grobio tenka 
| sovietams.

Informacijų biuras prane 
ša, kad ir vakar sovietai iš 
nacių atsiėmę keletą ben
druomenių. Tik nepasakoma 
jų vardai.

Sovietai pripažįsta, kad 
kai kuriose vakarinio fronto 
dalyse vokiečiai sutraukę 
daugiau atsargų. Tose vie
tose jie stipriau laikosi, ne 
taip lengvai išmušami iš jų 
pozicijų.

Chicagoj nušautas 
plėšikas

Morgan Park nuovados 
du civiliniai apsitaisę polici
ninkai, Fogarty ir Noonan, 
buvo taverne, 7651 So. Ra- 
cine ave., kai du plėšikai 
staiga užpuolė taverną. Ki-! 
lo kova. Sėkmėje abudu 
policininkai pašauti. Tačiau 
plėšikams nebuvo lemta pa- 
prukti. Vienas jų nušautas,' 
kitas, sugautas.

WASHINGTON. — Laivy-| 
no departamentas paskelbė, 
kad ašies submarinai ketu
ris prekinius laivus daugiau 
nuskandino Atlante.

WASHINGTON, bal. 3. — 
Karo departamento išleis
tam komunikate pažymima, 
tad Bataan pusiasaly, Fili
pinuose, amerikiečiai laukia 
rečio j o japonų didesniu apė 
niu užpuolimo ir pasi- 
engę atremti kad ir smar
kausiąs jų atakas.

Vakar japonai savo smar
kiomis atakomis vienoj vie
toj įlaužė amerikiečių lini-

Japonai atakuoja 
Darwiną

MELBOURNE, Australi
ja, bal. 3. — Japonų bombo
nešiai vakar vienuoliktąjį 
kartą atakavo Australijos 
šiaurinį uostą Darwiną. Au
stralų autoritetai spėja, kad 
tuo būdu japonai ieško tin
kamos vietos įsiveržti Aus
tralijos žemynam Taip pat 
numatomas smarkesnis ja
ponų veikimas prieš Mores
by Portą, Naujojoj Gvinė
joj.

Iš ministro pirmininko J. 
Curtin ofiso išleistas trum
pas komunikatas. Praneša
ma, kad japonų bombonešių 
atakos prieš Darwiną nepa
vykusios, sukelti maži nuos
toliai.

WASHINGTON. — Kainų 
administracijos ofisas ir 
karo gamybos boardas pla
nuoja visokiems vartoja
miems daiktams ‘užšaldyti’ 
kainas, kad apdrausti varto 
tojus.

WEST GREENWICH, R. 
I. — Vidutinio didumo armi 
jos bombonešis nukrito. Žu 
vo penki lakūnai.

BERLYNAS. — Vokiečiai 
praneša, kad sovietų kon
tratakos visame fronte kas
kart vis daugiau silpsta.

SANTIAGO. — Čilės vy
riausybė kol kas vengia nu 
traukti santykius su ašies 

i valstybėmis.

ją. Tačiau, jie buvo laiku 
suturėti ir sukelti jiems 
nepaprastai dideli nuosto
liai. šiandie amerikiečiai 
blaško jų išlikusias gru
pes ir budi dėl galimo nau
jo jų puolimo.

Gautomis iš Filipinų ži
niomis, japonų lakūnai ir 
toliau bombarduoja Corre
gidor tvirtovę. Šios tvirto
vės gynėjai praeitą savaitę 
12 japonų lėktuvų numušė.

POPIEŽIUS DALYVAVO 
PAMALDOSE

ROMA, bal. 3. — Šian
dien, Didįjį Penktadienį, 
Vatikano bazilikoje šventa
sis Tėvas Pijus XII dalyva
vo pamaldose, kurios įvyko 
Sistine koplyčioje.

Vienas kardinolų laikė 
prokonsekruotas mišias. 
Kryžius atidengtas ir pagul 
dytas ant violetinio pagalvė 
lio. Pirmiausia popiežius 
pagerbė kryžių jį bučiuoda
mas. Paskiau tai padarė vi
si kardinolai ir dignitoriai.

U. S. nuskandino 
101 japonų lai va

NEW YORK, bal. 3. —
Neoficialiai apskaičiuota, 
kad nuo Pearl Harbor įvy
kio iki šioliai J. A. Valsty
bių karo pajėgos 101 japonų 
laivą nuskandino ir 58 lai
vus sugadino.

Nuskandinta daugiausia 
karo transportų ir preki
nių laivų.

Britai praneša apie 
nacių nuostolius

LONDONAS, bal. 3. — 
Britų karo vadovybė oficia
liai praneša, kad kovo mene 
sį Vokietija visuose fron
tuose, išėmus Sovietų Rusi
jos frontą, prarado 159 lėk
tuvus. Britanija tą mėnesį 
praradusi 144 lėktuvus.
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f KAS GIRDĖT WAUKEGAN E
PaRIaMiI tvarka I Čių Klūbas metimam susi- |
rWVMW|Į Ivfllfra | rinkime kovo 29 d. Lietuvių

Šv. Baltram ejaus bažny- Į Auditorijoj išrinko valdy, . 
čioj Didįjį šeštadienį 7:30 bon 1942 m.: pirmininku A. | 
vai. vakare bus pamokslas J- Sutkų, vice pirm. Vladą 
ir kompletai. Per naktį žmo- Špoką, ižd. Alek. Jankaus-s 
nės melsis bažnyčioje. Kars-1 ką, raštininVu G. P. Bukan-Į 
tą sergės draugijų parinkti j ti> maršalka Joną Visockį. 
nariai. i Nutarta susirinkimus lai- į

Velykų rytą 5 valandą re. | kas inėnuo pirmą sek- 
zurekcija, procesija, šv. Mi- madienį 3 vai. po pietų, 
šios ir pamokslas. Kitos šv. i Šventų Vehkų proga 
Mišios bus paprastu laiku. I Sveikinu visus dienraščio 

Šeštadienį bus svečias ku- skaitytojus, draugus ir pa 
nigas, pagelbėti klausyti iš- žįstamus. Linkiu linksmų 
pažinčių. Pasinaudokit pro- J Velykų švenčių. Lai Dievas 
ga. 1 suteikia sveikatos ir viso-
lš rinkta valdyba , keriopos laimės. Aleliuja!

Amerikos Lietuvių Pilie- 1

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

MARŲUETTE PARK

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA 
Sveikinu Visus Gimines, Draugus-ges ir Kostumerius

PAKELTAS Į KAPITONO 
LAIPSNĮ

Tčvų Marijonų 
Bendradarbių 
skyriaus veikla

Koncertuos 
balandžio 26 d.

North Sidės žinutės
Po Šv. Velykų pirmą šeš

tadienį įvyksta draugijos 
Šv. Cecilijos metinis narių
pagerbimo vakaras su trum-l M a. _ ., . MaruueTte Park. — Kovopa, bet gražia programa, po , __ „
, u - i • • -d 15 d. Tėvų Marijonų BenIziirinc colzo nnlnoikurios seks šokiai. Bus pa 
gerbti draugijos nariai-rės, 
kurie nėra ėmę pašalpos iš 
draugijos per dešimtį metų. 
Bus priimami ir nauji na 
riai. Jaunimui įstojimas ne
mokamas.

Draugija per Velykas eis 
“in corpore” prie šv. Komu
nijos.

dradarbių 5 skyrius laikė 
mėnesinį susirinkimą para • 
pijos svetainėje.

Neatsilankius vice pirm. 
Elenai Benevičienei vice 
pirm. tam sus-mui išrinkti 
Ona Prosevičienė.

Pirmiausiai eita prie ren
ANITA NAVICKAITE

B. Leonardas Jakaitis pa 
Enrikas 1 keltas iž pirmo leitenanto ParaP- v5'rus sykitt eiti P™ 

į kapitonus ir dabar randa- Dievo rt>l0- Joki« fo™alu 
si Fort Leonard Wood, Mo.
Jis yra sūnus vietos veikė
jo Vinco ir Domicėlės Ja-

LILLIAN GASILONIS, Prop.

CALIFORNIA LIQUOR 
STORE

Choice Wines and Liąuors
2752 West 59th St. Chicago, III.

Phone Republic 0122

iv

giamo vakaro su išlaimėji-
Kviečiame ir visus j mu gražios kaldros skyriau^ Į Dainininkė Anita Navic- 

naudai. Komisijon išrinkta: kaitė duos mums progos pa- 
A. Kilas, F. šnekutienė, O. sidžiaugti auštančiu pava- 
Vilimienė, A. Rimidaitė, T. , sariu. Ji suteiks mumsmų nebus, tik prašomi su 

sirinkti į mokyklos kamba
rį, nes iš čia visi žygiuosi-

Teisėjas Zuris Kalbės 
Velykų dienoje

Velykų dienoje, 2:30 va 
landą ryto yra rengiamos 
Pagerbtuvės Teisėjui Jonu: 
T. Zuriui. Pagerbimas įvyks 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 
South Halsted Street. Visi 
lietuviai yra nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti. Bus 
daug žymių svečių iš poli
tikos, biznio ir kitų sričių.

Motinos širdis, tai gelmė, 
kurios dugne randasi dova
nojimas.

Kas nugali kitus — stip
rus; kas pergali save — ga
lingas. — Lao-Tse.

Nesidžiaugk radęs, nede
juok pametęs.

Petroševičienė, B. Lazdaus- ’ džiaugsmo naujausiomis lie

kaičių iš North Chicago.: me i Raginame
Prieš išvykdamas j kariuo- visus vyrus Prisirašyti prie 
menę dirbo Illinois valsty- iios kitoios draugijos.
bės inžinierių departamen
te, Springfield. Čia gimęs 
ir augęs, baigęs Šv. Baltra
miejaus pradžios mokyklą ir 
Marąuette universitetą, Mil- 
waukee.

kienė, P. Gailius, S. Staniu
lis, E. Karanauskienė. Rei-

tuviškomis dainomis. Ji yra 
atvažiavusi iš Lietuvos ir

ki! pažymėti, komisija su- įatsivežus daug naujausių ir 
sideda iš darbščių asmenų, mums dar negirdėtų dainų.

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS ISTERINEI A 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms aklinų pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —

1441 So. 50th Avė., Cicero, IU 
Tel.: Cicero 7681

Visa tai galėsime išgirsti į 
Chicago Lietuvių Auditori- j

tad ir vakaras turės pasi
sekimo. •

Susirinkime įsirašė viena joj sekmadienį, balandžio 26 
ti, lankykite vietos politikos nauja narė — Elena Kilas. | d 5 Val. popiet. Be to links- 
klūbo susirinkimus. Ten bus M. Norbutienė, mokėda mins publiką gražiais šo- 
išaiškinta ir nurodyta už ma mėnesinę mokestį, liepė kiais, pagarsėjus Andreiff 
kuriuos turi darbo žmonės užrašyti ir vardą jos vyro grupė su Dovginaite. Pasi-1 
balsuoti. Nepamirškime tik 1 Girdėjau, Norbutai yra £5- rodys pirmą kartą Chicagoj 
mūsų tautiečio teisėjo J. T. vų Marijonų Bendradarbių kaip solistė ir 15 metų pia-

Ateina rinkimai. Kurie 
nenusimanote už ką balsuo

Šv. Jurgio parapijos 
benas vertas paramos

Philadelphia, Pa. — Šv.
Jurgio lietuvių parapijos be
nas globojamas kun. Jero
nimo Bagdono, gražiai dar
buojas. Narių turi jau ap e 
40. Visi geri muzikantai. 
Benas ne tik puikiai paro
dose — maršavimuose pa
sirodo, bet jau du sykius 

/p dalyvavo parodoje ir net i

Zūrio, kuris vėl kandidatuo- Į garbės nariai.
ja į tą pačią vietą.

Aš manau, kad atėjo lai 
kas ir mūsų kolonijoje su
sirūpinti jaunuoliais, kurie 
išėjo Dėdės Šamo kariuome
nėn. Kitose lietuvių koloni-

Raporte iš apskričio susi
rinkimo pirm. Ona Kazra 
gienė pranešė, kad susirin
kime plačiai kalbėta apie į- 
steigtą fondą atminčiai a. 
a. kun. J. Navicko, tai yra 
sušelpimui neturtingo klie-

nistė Stephanie Navickaitė. 
O programui pasibaigus 
linksmins jaunus ir senus 
Art Barovvs didelis orkes
tras iki vėlybos nakties.

Pirm. Ona Kazragienė dė- 
k°j° už tokį gausų susirin-jose daromi surašai, onga- riko. Ragino, kad ir is mus! jr s nutarimus

nizmojamor *vų draugijos, atsirastų kgi .prisidėtų prie trečiadienį ji „uve-
gi pas mus kol kas nieko minėto fondo, 
nesigirdi. Laikas ir mums Buvusi pirm. A. Pukelie

DR. VAITUSH, OPT.
I.IETLVlN 

&JMV gydytojas 
St-ECIALlSTAs

sub rusti.

I.IMisMI šv. VEI.VKV ^VENCIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI'M EltlAMS Iii IHiAEGAMS

L. ABARAVIČIUS
7351 S. Westem Avė. Residence Tel Hemloak 3257 

Office Tel. Wabash 1994

„ „ _____ _ ' ne po sunaios operacijos, apdovanotas. Uz tai, žino- . . . .....\s r ,, , ------------ pirmą kartą atsilankė susima, garbe priklauso beno

-/f

%

LINKSMŲ Š P. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Chicago Savings and Loan Ass'n.
JONAS PAKEL 

Ofiso Vedėjas ir Iždininkas

Paskolos lengvais termais 
3V^% dividentai mokama ant padėtų pinigų

6816 So. Western Avė. Grovehill 0306
Padėti pinigai iki $5,000.00 apdrausti 

Federalės Valdžios Agentūros

K
&

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Sucu Pueijenlums ir I)rau<jams

DR. K. DRANGELIS
DANTISTAS

2420 W. Marąuette Rd. Chicago, Ilk
' Tel. Republic 2266

vadui Pranui šapranui. Dar 
tik keturi metai, kai benas 
suorganizuotas, bet jau tu
ri įsitaisęs puikias unifor
mas. Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime 16 Vasa
rio, Šv. Kazimiero parapi
joje, benas visus stebino 
grojimu ir gražia uniforma.

Balandžio 19 d. benas ren
gia metinį koncertą — te
atrą ir šokius “Muzikalėje 
salėje” Ričmonde. Visų mūs 
pareiga paremti lietuvių jau
nuomenę — ričmondiečių 
beną. Atsilankusieji bus nu
stebinti ir patenkinti.

DIDVYRIS

4*

4

Nuo praėjusio parapijos rinkimam Dėkojo skyriui už 
metinio susirinkimo parap. maldas, aukas, aplankymą
chore pastebimas atbudimas, 
taip ir reikia. Gana mums 
snuduriuoti! Dabar darbo

ir užuojautą.
Už sveikatą mūsų klebo

no kun. a. Baltučio nutarta

žė apskričio sus'rinkiman 
narių mėnesinių mokesčių 
$18, už “Laivą” $4 ir dvie 
jų šv. Mišių aukas už ligo
nius $2. R-C H |

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIEN R. “DRAUGU’

metas. Reikia veikti vienin- užprašyti šv. Mišias mūsų 
gai ir bendrai. Užpildykime parapijos bažnyčioj, taipgi 
jaunuolių vietas senesniais, už Marijoną Zarombienę ir

Lietuvytis a. a. Rapolą Andreliūną.

IS CICERO PADANGĖS
X Al. Mattas, 4909!z2 W. 

14th St., savo taverne įtai
sė daug pagerinimų. Dabar 
vieta atrodo labai švari ir 
kožnam malonu užeiti. Al. 
Mattas yra linksmo ir ma
lonaus būdo biznierius. Jo 
užeigoj taipgi ir “Draugą”

nis neblogai eina. L. Švėgž
da yra senas Cicero gyven 
tojas ir žymus veikėjas; tu- \f{r 
ri daug pažinčių tarpe cice- 
riečių.

Tek: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:00 val. ryto iki 9:00 
vai. vak.; trečiadieniais nuo 9:00 

vai. ryto iki 12:00 vai. pietų.

Suvirs 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme ir gydyme

GERAI VK1TA1KLNT1 ARIMAI 
patamsy b kreivas akis. t run; pa.r«Kysty 
ir tol;re>fy«rte.
palen^viub aklų įtempimų, pruAalloa 
kalvos skaudėjimų, svaigimų Ir aklų 
Karftti.

MODLKMHhIAtKl, TOBULIAUSI 
FGZ.A MINAVIMO .BODAI 

Special* atyda atkreipiama į valkų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VAIiAMMJb;
lu-tos Iki 8-tOb valandos kasdien. 

Mekmadlociala pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tek VAKUS 1873

Leitenantaš Edwardas 0’- 
Hare, laivo pilotas, grįžo į 
Pearl Harbor, kuris kovojo 
su devyniais japonų bombo 
nėšiais, sėlis iš jų numušė.

X Kristaus prisikėlimo iš 
numirusių šventės proga 
linkiu visiems “Draugo” 
skaitytojams ir rėmėjams 

X J. Jankauskas, Šv. An-1 Hnksmaus Aleliuja!

galima gauti'pasiskaityti.

tano parap. zakristijonas, 
po ilgos ir sunkios ligos jau 
pradėjo vaikštinėti ir atli
kinėti savo pareigas.

X J- Pilkis, savininkas 
Liberty Grove, sako, kad 
jau turi sudaręs planus ge
gužės 3 d. Primena visuo
menei, kad tą dieną įvyks 
labai šaunus, kokio dar nie
kas nėra matęs, atidarymas 
Liberty Grove. Matysime.

X J. Lipskis. 4996 West 
14th St., jau išeina iš biz
nio. Kas dar norėtų, gali 
gauti pigiai įvairių dalykų.

X Leo Švėgžda jau kelios 
savaitė® kai perėmė grose- 
rio biznį iš Kričausko, 1439 
So. 49th Avė. Dabar viską 
savotiškai pertvarkė ir biz-

VJadas Šemetulskis

Pirmadienio vakare, bai. 
6 d. per Liet. Namų Savinin
kų šv. Antano Parap. klu
bo susirinkimas, į kurį kvie
čiami visi lietuviai; bus ro
domi nepaprasti judami pa 
veikslai apie bombardavimą 
Londono. Šie paveikslai ro
domi tik rinktinėms žmonių 
grupėms. Jie bus rodomi 
pastangomis George Sted
ronsky, Cicero miestelio ma
joro, kuris pats dalyvaus 
susirinkime.

For Vietory...
Buy
U. S.DEFENSE
BONDS
STAMPS

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsiankydami 

j Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir ^lovements:

Moterims — Trečiadileniais.
Telefonas: VIRginia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
Mfl55ftGC

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Neciar
BEERS

Urmo (\vholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
&

-
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ATSINAUJINKIME, KAD JAM PANAŠESNI 
BOTUME

Kartu su visu pasauliui Į sų namai danguje, ten kur 
galime giedoti: “Kristus pri mūsų Dievas ir mūsų Vieš-
sikėlė.” Bet mes patys pri
valome atsinaujiptfi, kalip 
visa gamta. šv. Povilas pa
taria : “Nusivilkti, žiūrint 
savo anksčiau buvusio el
gesio, senąjį žmogų, kurs 
genda dėl apgaulingų pagei
dimų. Atsinaujinkite savo 
išmanymo dvasia ir apsivil
kite nauju žmogumi, kurs 
sutvertas pagal Dievą tei
sybėje ir tiesos šventume.”

Ištikrųjų, jei seksime Kri
stų, mūsų prisikėlusį Vieš
patį, būsime tikrai kitokie 
kaip dabar. Tad reiškia, kad 
gavėnioje per atgailą, mal
das ir kantriai savęs išsiža
dėjimu geriau prisirųošę 
Velykoms pasitikti, atsinau
jiname dvasioje.

Kas gi nemėgsta naujų

pats gyvena. Pergalėjęs kan 
čias ir mirtį prisikėlė iš nu
mirusių, įžengė į dangų pri- 
ruošt mums vietas naujoje 
karalystėje. Dangus mūsų 
namai.” Vyriausias supykęs 
už jų drąsą ir pasitikėjimą 
Dievu, nuteisė juos baisias 
kančias kentėti ir galutinai 
mirti.

Mokytojas pasikvietęs mo 
kinį pas save nuoširdžiai su 
juo pasikalbėjo, nurodė tai
sytinas jo ydas. Mokinys 
nekentė savo mokytojo; nu
tarė nelankyti mokyklos. 
Tėvus apgaudinėdamas, lė
šas mokyklos reikalams iš
eikvojo, atmetė gerą progą 
prasilavinti bei išmokti ge
rą amatą.

Mokytojas, būdamas 
mokinio draugas, bandė įro-

Gražūs sveikinimai, 
be abejonės, bus dar 
gražesnis įvertinimas

West Side. — Rytoj švę
sime vieną didžiausių šven
tę — Velykas. Šių Velykų 
švenčių proga, Aušros Var
tų parapijos klebonas kun. 
J. Dambrauskas ir jo pagel- 
bininkas, kun. Mykolas Jod- 
ka, išsiuntinėjo savo malo
niems parapijiečiams labai 
gražius sveikinimus. Per
skaičius šį sveikinimą, be 
abejonės, kiekvienam ir 
kiekvienai kyla mintis ir

IŠ POLITIKOS LAUKO

vo 26 d. savo raštinėje, 6825
S. Western Avė. Apkalbėjus 
bėgamus reikalus, pirm. Al.
Kumskis pranešė, kad val- 

Lietuvių Auditorijoj, 3133 dyba turi parU0ŠU8 rezoliu-
S. Halsted St., 3:30 vai. poįcjją pasiųsti prezidentui F. 
pietų įvyksta didelis masi-1 D Rooseveitui, Valstybės 
nis lietuvių susirinkimas,
kur bus išaiškinta visiems

Nedėlioję didžiulis 
mass-mitingas

dabartinis stovis ir reika
lingumas akcijos šiais lai
kais.

Bus ne tik žymių kalbė
tojų, bet dar ir graži prog
rama, prizai ir kiti pamar- 
ginimai. Programa prasidės

dalykų! Visi tebando būti dyt jam tuos trūkumus, pa- 
nauju Antanu, nauju Jonu, 
nauja Marijona; visiškai at-

klaidas. Studentas matė sa 
vo klaidas, prisipažino kadi Praleidom gražiai gavė-

kartu tas džiaugsmas, kaip 3:30 val p0 pietų o vaka.
daug prisidėjau prie pasta. re balius, floor show ir 
rųjų metų parapijos reika
lų. Ištikrųjų, jei taip pada
rei, be abejonės, ir šios šv.
Velykos, ne vien tik savo 
prasme bus linksmos, bet ir 
širdyje kils tas džiaugsmas, 
kokia pažanga padaryta 
kiekvieno bei kiekvienos pri
sidedant savo auka prie jos 
palaikymo ir įvairių darbų.

sipalaidoti nuo senų ydų, 
kaip medis meta savo nu
džiūvusius lapus. Sunkus 
darbas kantrybe atliekamas, 
reikalauja didelių pastangų.

Daržininkas augančias gė
les, rožių krūmus, paremia, 
kad augtų gražūs ir tiesūs.
Panašiai Bažnyčia, moky
tojai, tėvai ir visi mylimie
ji, mums nepastebiamą pa
ramą teikė, kad tiesiai iš-
augtumėm. Įstatymai tam į ne mano 
pravesti, kad mums pagel-

mokyklon grįžti reiktų, bet 
jis “nenorįs* ir gana.

Išpildydami kokią nema
lonią pareigą, mes nuolat 
taip jaučiame ir darome 
kaip studentas. Jeigu mūsų 
Viešpats būt pasakęs, “Aš 
nenoriu”, Savo kančios va
landoje, kur mes dabar bū
tume? Tačiau Viešpats nuo
lankiai ir ramiai ištarė: “Tė
ve, lai būna Tavo valia, o

betų gražiais, dorais ir die
vobaimingais užaugti.

Šventojo kankinio — Pam- 
philio gyvenime skaitome, 
kad daug pa,gonų, matyda
mi kaip krikščionys mirė 
kankiniais, stebėjosi jų links 
mumu einant mirti. Išgirdę, 
kad kankiniai nekantriai 
laukia mirties, kuri leis grei
čiau pamatyti Dievą dangu
je, Juomi džiaugtis — pa
gonys tapo krikščionimis.

Krikščionims nereikėdavo 
ilgai laukti pergalės vaini
ko, nes Caesarijos miesto 
galva, išgirdęs apie juos, į- 
sakė prasikaltėlius atvesti. 
Užklausus, “Iš kokių valsty
bių esate?” Jie atsakė: “Mū

Kristus buvo paklusnus 
iki Savo mirties ant kry
žiaus. Dėmesį savo atkreip
kime į mūsų Viešpatį, Kuris 
tiek daug kentėjo už mūsų 
kaltes. Jo pavyzdys, kanki
nių vykdomas, atnaujino 
juos dvasioje.

Pabuskime, prašalinkime 
snaudulį, pareigų atlikime, 
kad tikrai atsinaujinę, Kris
taus Prisikėlimo šventėje, 
Jam panašesni būtume.

J. Skrodenis

Ne kiekvienas gali pada
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia. IVashington

rx

nios laikotarpį, dažniau lan- 
kėm bažnyčią, gausiau mel
dėmės, ypač paskutinę Di
džiąją Savaitę, jaučiamės, 
kad dvasiniai esame gana 
daug sustiprėję. Bet bran
gūs parapijiečiai, žinokime, 
kad vien maldų neužtenka, 
reikia gerų darbų ir išmal
dų. Tuos geruosius darbus 
mes stengsimės atlikinėti, 
jei Dievas mus gyvus lai
kys, bet išmaldą galime pa
daryti, nes turime geriau
sią progą rytoj, Velykas 
švęsdami. Gražiai praleidę 
gavėnią, atžymėkime tą gra
žų Velykų paprotį ir savo 
stambesne auka parapijai ir 
parodykime savo dvasios 
vadams tą meilę ir prisiri
šimą, kad matydami tiek 
daug nuveiktų praeityje di
delių ir gražių darbų, kad 
tų darbų mūsų mylimas kle
bonas kun. J. Dambrauskas 
su parapijiečių pagalba ga
lėtų dar daugiau atlikti, ir 
kad parapijos skola išnyktų 
kuo greičiausiai, ir kad Auš
ros Vartų bažnyčia taptų 
Aušros Vartais Vilniuje, 
kaip dažnai klebonas tai 
kartoja. Mes, parapijiečiai, 
tai galime padaryti, tik rei-J 
kia gero noro, gražios va
lios, o visi troškimai mūsų, 
ir mūsų dvasios vadų kar-

vaišės iki vėlumos.
Prie rengimo šio mitingo 

stambiai prisidėjo 11-to Wa- 
rdo Lietuvių Demokratų di
rektoriai: Antanas Gudaitis, 
Bruno Jakaitis, Vincas Stul
pinas, Frank Naujokas, Juo
zas Gay, Jonas Rappold ir 
Chas. Naujokas.

Šio klūbo nariai pakvies
ti vesti visą programą ir 
tvarką. Lietuvis

Iš Lietuvig Demokratu 
Lygos susirinkimo

Lietuvių Demokratų Lyga 
laikė metinį susirinkimą ko

tu bus pilnai atsiekti.
Linksmų Šv. Velykų šven

čių visiems! J. K.

Sekretoriui Cordell Hull, se
natoriams ir kongresma- 
nams prašant, kad Ameri
kos vyriausybė nesutiktų su 
Sir Stafford Cripps, kuris 
pradėjo agituoti, jog Pabal- 
tijos valstybės: Lietuva, Lat 
vija ir Estija būtų prijung
tos Sovietų Rusijai. Rezo 
liucija priimta.

Sus-me teisėjas Zūris dė
kojo visiems, kurie už jį 
balsavo praeity, visiems dar 
buotojams, kapitonams ir 
sakė pasitikįs, jog ir šį sy
kį visi rems.

Ant galo pirm. Kumskis 
pranešė susirinkusiems, kad 
balandžio 5 d. 3 vai. po pie
tų rengiamas didelis masir 
nis susirinkimas Lietuvių 
Auditorijoj. Ten bus proga, 
išgirsti kalbas kandidatų 
kon. Raymond S. McKeough 
į Illinois senatorius; W. D. 
Forsyth į III. valstijos iždi
ninkus; John A. Wieland į 
III. valstijos mokyklų virši-' 
ninką, Benjamin S. Ada-

Lietuviu respublikonu 
mitingas

Lietuvių respublikonų or
ganizacijos mitingas buvo

mowski į kongresmanus vi
sos valstijos, taipgi įvairių 
valdininkų apskrities mies
to ir Chicago miesto teisė
jų, jų tarpe ir John T. Zū- 
rio.

Visi ne tik Bridgeporto. 
bet ir kitų kolonijų lietuviai 
kviečiami atvykti. Po pra
kalbų bus pasilinksminimas, 
vodevilius, judamieji pa
veikslai ir šokiai. X.

praeitą sekmadienį Kelly 
High School auditorijoj, 
Brighton Parke. Didelė sa
lė buvo pilna žmonių ne tik 
iš Brighton Park, bet ir iš 
kitų kolonijų.

Pasakyta eilė kalbų, ku
riose, be kitko, raginta no
minacijose, balandžio 14 die
ną, balsuoti už adv. Olį.

Be kalbų, buvo ir meninė 
programa, kurią išpildė dain. 
Urbonas, cicerietės daininin 
kės Jurgelaitės ir Gerdvi- 
laitė. X.

Gary ir East Chicagoje 
eina tardymas dėl gemblini- 
mo ir ištvirkavimo.

A t A-
PETRAS MARKOVAS, JR.

Mirė bal. 3 d., 1942 m., 6:10 
vai. ryto, sulaukęs 29 m. amž.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

tėvelj Petrą Ir motinėle Ju
lijoną (j>-> tėvais Jonikaitė); 
brolj Bronislovą; tetą Veroniką 
Adomaitienę tr jos vyrą Pe
trą: tetas Liudviką Vaitkienę 
Ir Veroniką Vaitkienę ir visų 
jų Seimas: krikšto motiną Jo
aną Trijonienę ir jos Seimą, 
ir daug kitų giminią, draugų 
ir pažjstamų.

Kūnas pa&arvotas namuose: 
4437 South Wood Street, te
lefonas — Yards 3226 Laido
tuvės jvyks antrad., bal. 7 d. 
Iš namų 8:00 vai. ryto bus at
lydėtas j Sv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas Į Sv. Kazimiero kapines.

Nuošrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėveliai, Brolis,
Tetos. Krikšto Motin* ir Gl- 
mbiės.

Lald. direktorius: John F. 
Eudeikis. Tel. YARda 1741.

*4*ti L
JUZEFĄ ANDREKUS

Gyveno: 2416 W. 45th St.

Mirė bal. 1 d., 1942 m., 4 
vai. ryto, sulaukus 24 m. amž.

Gimus Chicago. Illinois.

Paliko dideliame nulūdime: 
motiną Kastanciją (po tėvais 
Serpetaitė); seserj Helen Cie- 
lak ir švogerj Stanley ir jų 
šeimą; brolj Stanislovą ir švo
gerką Jean; 3 dėdes Petrą Ma- 
cfką ir jo mote.rj Uršulę, Juo
zapą Lukošių ir jo moterj Ur- 
šu'ę ir Janas Andrėką ir jo 
moterj Amiliją ir jų visų šei
mas: tetą Kazimierą šerpetai- 
tę: krikšto motiną Pauliną
Petkelicnę ir jos šeimą. Ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pižįą- 
tamų, o I.ieuvoj paliao myli
mą tėvelj Pranciškų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplvčioj, 4447 So. 
Fairfield Avė. Ladotuvės jvyks 
pirmad.. bal. 6 d. Iš koplyčios 
8:00 vai. ryto nuS atlydėta j 
Nekalto Prasid. Panelės svč. 
par. bažnyčią, kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžioj kviečiame visus 
gimine,, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Mo’lra, Sesuo, Bro
lis, Svovcr's, švogerką, liūdės, 
TeU Ir Giminūs.

Lald. direktorius: John F. 
Eudeikis, tel. YAFtds 1741.

MARCELE STULGINSKIENE 
(Stulga)

' Po tėvais Ambložaitė 
Gyveno 4218 S. Campbell Avenue

Mirė Bal. 1 d., 1942, 3 vai. p. p., sulaukus 53 metų amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Gaurės parap. ir 

miesto.
Amerikoie išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Kazimierą, sūnų Kazimie

rą, marčia Viktorija ir anūką Kazimierą iš Kewanee, III.; 2 
seseris Marijoną Neverdauskienę, vyrą Joną ir jų šeima, 
Petronėlę Rudiene, jos vyrą Vincentą ir jų šeimą, ir daug ki
tų giminių ir pažįstamų Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė priklausė prie Nekalto Prasidėjimo Moterų ir Mer
ginu Dr-jos, Maldos Apaštalystės ir Tretininkų Dr-ios.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 S Cali- 
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni. Balandžio 6 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parap. baž- 
nvčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimirtes, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Marti, Seserys ir Giminės
Laidotuvių Direktorius J .Liulevičius, Tel. Laf. 3572. 

Prašome nesiųsti gėlių.

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBU SKYRIUS

RFTKATTNGI DARBININKAI
HELP WAYTFD — VYRAI

OPERATORIAI p«rle vy-ų brusliotu 
(vest«): t"rl būti Ist cl’ss mekani- 
kai, kišenių jslūvėjai ir visi kitokį 
operatori.il prie brusliotu Atsišauki
te ant 3-čio aukšto. MARKIN & CO., 

509 So. Franklln Street

AUTOM* TTC SCREW MACHINE O- 
PERATORTAI ir SĖT UP VYRAI — 
d'rbtt prie B. &. S. mašinų. Aukš- 
čiat's’os alfos A-l vyrams. Mokama 
ir "overtime”. Dienomis ar naktimis 
darba'. _________

3231 WEST LAKE STREET

'TOOL-DIE” Ir “GAUGE” IŠDIR
BĖJAI reikalingi, tninogi reikalingi 
A-l “LATHE HANDS”. 60 vai. Į 
savaite darbas.

RF.REN TOOL WORKS 
500 SO. Peoria Street

DEL GEROS IR TEISINGOS REPREZENTACIJOS]
A.

TRADE SCHOOL8

DARBININKAI YRA RFIKADING1 
UŽDIRBTI DIDELEI ALGAS 

Prie Visokių “Defen»e** Barbu I
Vyrai tarp 18 Ir 4 4 m amž. išmokinti 

“vreldlnfr. tool - die. machtnlRt, acrew ma- 
cbine. body and fender. auto dl^oei and 
avlatlon construction”. Isimoklnklte vlcn% 
IS Slų svarbių amatų Žema neįeinama kai
na per — Groor Practlcal Shop TralnlDR 
Kreipkite* nrle Mr. Herrora

GREER SHOP TRAINING 
2024 So. AYaba^h — Calumet 4600

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FTT/ING WORKS

Taisome visokius piūklus. Taisvmas 
naminiu plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kainavimo sąrašo.

Prisiųskite piūklus paštu “pareel 
post.” __________

28 NO. T,OOMTS KTREPT 
Tol MONROE 189*7

HETP WA.NTED
ADVERTISF.MF.NT DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolph 9488-9480

Aleliuja, Aleliuja, 
Aleliuja!

Visiems mūsų Rėmėjams ir 
Bendradarbiams Nuoširdžiai 
linkime džiaugsmingų ir ma
lonių šventų Velykų šven
čių, reikšdami gilų dėkingu
mų už paramų. Velykų ry
tų, Marijonų koplyčioje bus 
atlaikytos Jūsų intencija šv. 
Mišios.

MARIJONŲ KONGREGACIJA

+ A.

HET.P WANTED — MOTERYS

VEITERKOS
Labai geri darbai — turi būti pa
tyrusios.

JSBELL’S .RE'n’AT'RANT 
940 No. Rush Street

«st iD.ent'FP" virpEJO^-JAI 
PATYRUSIOS MOTERYS ar VYRAI
Gražaus asmeniško būdo. švarumas 
darbe ir atvaizdoie kuorelkallngiau- 
sia. Pastovūs darbai.
Kreipkitės j Employment ofisą ant 
3-člo aukšto.

MARSHAt.U FIF.T.D and CO.

FOR SALE 
MODERNINE “CLEANING KRAU
TUVE parsiduoda, geroj vietoj, pri
einama rendos kaina gvvenlmui yra 
kambariai, gera pirkimo proga. Sa
vininkas apleidžia miestą ir turi ją 
parduoti tuoiaus. Perkant už “cash” 
didelė nuolaida, šaukite telefonu:

EDGEAVATER 5838.

Legaiis Pranešimas
OFFICE OF COUNTY CLERK 

OF COOK COUNTY, ILLINOIS

STATE OF ILLINOIS )

r - r

Iri

BALSUOKITE UŽ

i

GEORGE STEDRONSKY
DEMOKRATŲ KANDIDATAS I TOWNSHIP 

COMMITTEEMAN OF CICERO

JAMES J. NOVOTNY
KANDIDATAS Į KONGRESMANUS 
fl-to C0N0RE8SI0NAL DISTRIKTO

PAUL H. DOUGLAS
KANDIDATAS J U. S. SENATORIUS

Primanęs April 14, 1942

ONA BALTUSIENft
(po tėvais Stakenlūtū)

Mirė balandžio 1 d., 1942 m., 
2:50 vai. po pietų sulaukus 
60 metų amžiaus.

Gimus Lietuvoj, kilo Iš Ro
kiškės apsk., Suvainiškiu par., 
Slpellų kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 me
tui. Paliko dideliame nuliūdi
me: vyrą Pranciškų: dukter) 
Anetę; sūnų Antaną: ' seserj 
Albiną; švogerj Aleksandrą 
Gaižauskus ir Jų šeimą; tetą 
Oną Kalvallenę ir Jos šeimą. 
Ir kitas gimines Amerikoje. 
Lietuvoje paliko seserj Vero
niką Bukienę. brolj Antaną 
Stakeną tr gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 
3313 So. Lowe Avė. laidotu
vės Įvyks pirmadienj, balan
džio 6 d., 1942 m. TS namų
8:00 vai. ryto bus atlydėta j 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta Į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Vvras, Ouk’ū, Sū
nus, Sesuo, Svogerls, Teta ir 
Giminės.

Lald. direktorius A. M Phil
lips. tel. Yards 4908.

Malonėkite nesiųsti gėlių.

OPERATFRKOS — patarusios prie 
“serging bltnd hem” Ir “puller elas- 
tie” mašinų, riūtl “ravon panties”. 
Ats'Saukite ant 1-mo aukšto;
CARAY CORP., 1985 W I-ake St.

OPERATFRKOS 
Patyrusios. Aukščiausia mokestis, 
geros darbo sąlygos. “Front ma- 
kers” nrle "single needle" mašinų. 
Kreipkitės prie Misa Durfee, ant 
3člo aukšto iš priešakio.

1725 W. NORTH AVĖ.

REIKALINGOS SALDAINIŲ VYNIO- 
TOJOS IR PAKERKOS.

BI’NTE BROS.
5301 Franklln Blvd.

Žmogus giriamas sulig jo 
išminties.

Našlaičio ašaros veltui 
nekrinta.

Išmintingas žmogau — at
sikratyk draugo, kuris su 
tavo priešais sėbrauja.

Bažnyčios darbas eina 
į palengva. La Fontaine

) SS.
COUNTY OF COOK )

Laikantis provlzljų anot Sekcijos 
84-tos Illinois Įstatų liečiant Prl- 
mary Rinkimų teistų, aš Sluoml 110- 
dlju, kad spalva popleros, kuri bus 
vartojama “primary" balotams at
skiroms partijoms laike Primary 
Rinkimų ribose County of Cook. iš
skiriant miestus Rprwvn. Chicago, 
Chicago Heights Ir Harvey, mies
telius Cicero. Elmwood Park. Mor
ton Grove, Skokle. Summlt ir Stick- 
ney. antradienj, Balandžo (April) 
14 d., 1942 m., bus sekančiai:

Demokratų Partijos šviesiai Mėlyna 
Rep, ibi Ikonų Partijos Ruiava

LIUDIJANT TAME, aš Sluoml 
pasirašau Ir antspauduoju su ant- 
spauda County of Cook, šia 30-tą 
dieną Kovo. 1942 m.

MICHAEL J. FLYNN 
County Clerk of 
Cook County, Illinois

(SEAL)

Kas gėdisi viešai išpažinti 
savo tikėjimą, tas jau ne 
krikščionis.

operatori.il
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AIElTŪ J A!
Prieš du tūkstančius metų tame krašte, kurį ir pir

miau ir tada mindžiojo pusės pasaulio armijos, trys 
nuliūdusios moterys skubėjo prie uoluoto kapo, viena 
kitos klausdamos: kas atris akmenį nuo kapo durų? 
Nieks neatsakė į jų klausimą. Kai jos prisiartino prie 
kapo, rado akmenį jau nuristą. Ir jos veidas veidan 
susitiko su Angelu, iš kurio išgirdo tą didingą prane
šimą, kokio ligšiol jokia mirtingo žmogaus ausis ne
buvo girdėjusi: Jėzus Kristus prisikėlė!

Šiandieniniame pasaulyje ne trys nuliūdusios, suvar
gusios moterys, bet milijonai moterų, vaikų ir vyrų, 
taip pat išvargusių, nuliūdusių ir bevilt:škai klausinė
ja tą patį klausimą — kas nuris akmenį nuo kapo 
durų? Kas išlaisvins juos iš esančios vergijos ir be
viltiškumo kapo? Kaip ir kada Galingasis, Didis ir 
Šventas Dievas ateis jiems į pagalbą ir įrodys savo 
laimėjimą?

Į tą klausimą atsako tas pats Angelas:
“Atsiminkite, kaip jis jums kalbėjo, dar tebebūdar 

mas Galiliejoje/ir sakė: Reikia, kad žmogaus Sūnus 
būtų išduotas į žmonių nusidėjėlių rijikas, būtų pri
kaltas ant kryžiaus ir trečią dieną prisikeltų” (Luko 
24, 7-8).

Kristaus Mistiškojo Kūno kančios garbingasis ir di
dingasis Prisikėlimas — Velykos net šiame žemiškame 
gyvenime teikia džiaugsmą ir viltį visiems tiems, ku
rie Jam tiki ir Juo pasitiki. Dėl to Bažnyčia su didžiau
siu pasitikėjimu ir viltimi ir šiais didžiųjų sukrėtimų 
ir skausmų laikais gieda: Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Ji prisikels!
Lietuvių tauta daug persekiojimų ir kančių yra iš- 

kentėjusi. Ji kenčia ir dabar. Ir jei tauta galėjo pa
kelti baisias kančias ir išlikti gyva, tai dėl to, kad ji 
buvo tikinti, katalikiška tauta ir kad tikėjo į savo 
prisikėlimą.

Daug gausingesnių tautų buvo nušluota nuo pasau
lio veido ir taip atsitiko dėl to, kad jos neiškentė kan
čių, kad nepasitikėjo savimi, kad beviltiškumui pasi
davė ir į savo prisikėlimą netikėjo.

Tiesa, lietuvių tautoj buvo ir nekatalikų — protes
tantų, pravoslavų ir kitokių. Nedaug jų buvo, bet vis 
dėlto buvo. Visi puikiausiai žinome, kas su tomis lie
tuvių atskalėlėmis atsitiko: lietuviai pravoslavai suru
sėjo, protestantai suvokietėjo. Pavyzdį turime iš gu
dų krašto ir Mažosios Lietuvos.

Ir sakyti čia, berods, nereikia, kad jei lietuvių tauta 
nebūtų pakrypusi katalikybėn, tikrojon Kristaus Baž
nyčion, bet pravoslavijon ir protestantizman, vargu 
ji būtų išlikusi kaipo paskira tauta, vargu ji būtų 1918 
metais prisikėlusi kaipo laisva ir nepriklausoma val
stybė, vargi ji ir dabar betikėtų į savo prisikėlimą.

Katalikybė įaugo mūsų tautos sąmonėn. Katalikybė 
mokė mylėti viens kitą, vieningai gintis, mylėti savo 
kraštą, kantriai kentėti ir tikėti laimingesne ateitimi. 
Lietuvos liaudyje katalikybė ir lietuvybė buvo neat
skiriamos. Lietuvis jautė, kas kovoja prieš Katalikybę, 
kovoja ir prieš lietuvybę, o jei kas persekioja lietuvius, 
persekioja ir katalikus.

Katalikybė lietuvių tautą išmokė ne tik kantriai ken
tėti. bet ir kovoti dėl savo teisių, nes Katalikų Baž
nyčia yra kovojanti bažnyčia, kuri nori, kad ir visi 
jos nariai tokiais būtų.

Jei kada, tai Velykų proga tinka ir reikia kelti to
kius klausimus, kurie palaiko mūsų tautą, nes Vely
kos yra pergalės, didžiojo džiaugsmo — Garbingojo 
Kristaus Prisikėlimo šventė. Kristaus prisikėlimas, nu
galėjęs ir pačią mirtį, atidaręs kelią į visos žmonijos 
amžinąjį gyvenimą — išganymą, duoda stipriausią 
pagrindą ir paskirų tautų laisvam ir nepriklausomam
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gyvenimui. Kristaus prisikėlimo triumfas yra visų į jį 
įtikėjusių tautų viltis ir triumfas. Kristus skelbė ly
gybę, teisybę, mokė visus taikoje gyventi, vieni kitus 
mylėti. Dėl to jis kentėjo, prie kryžiaus buvo prikal
tas; dėl to Jis mirė ir iš numirusių prisikėlė.

Kenčiančiųjų dangus.... Kenčia šiandien Lietuva. Bet 
ji yra katalikiška. Ji moka kantriai kentėti, ji moka 
kovoti. Ji tiki į Kristaus prisikėlimą, ji tiki ir į savo 
prisikėlimą. Ir per šias Velykas mūsų tauta šaukia —

O vienok Lietuva, juk atgis ji kada, 
nes Kryžius gyvatą žadėjo!

Šauna, bet pro šalį
Jau matėme D. Klingos leidžiamo “Vado” 1-mą nu

merį. Pasirodo, kad tai nėra laikraštis, bet tik šiaip 
sau lapelis agitacijai vesti prieš SLA senąją valdybą 
ir piršti nariams savo kandidatūrą į tos organizacijos 
pirmininkus. Šiame lapely išriškėja, kad šiuose rinki
muose į SLA valdybą yra ir trečias sąrašas — sleitas, 
kurio priešakyje stovi patsai “Vado” redaktorius. Kiti ’ 
jo “draugai” — Kerševičius, Masytė, Bačiūnas, Nor
kus, Brazauskas ir dr. Šliupaitė.

Savo lapelyje Klinga nesigaili duoti “rimtų davinių” 
iš senosios liberalų Sus-mo valdybos šeimininkavimo. 
Vienoj vietoj jis “Vade” rašo: “Dabartinė SLA vai* 
dyba, kaip pati tuose cirkulioriuose prisipažįsta, turi 
virš $700,000 nuostolių. Tie nuostoliai pasidarė dėlto, 
kad ji į ‘aukso kalnus’ tikėdama, prisipirko beverčių 
bonų.” Kitoje vietoje rašo: “Vienybės’ name įrengti 
karčiamą išleido virš $50,000, kuri neturėjo kaštuoti 
nei $15,000.” Negana nė to. Priskaičiuojama ir daugiau 
“griekų”, būtent: “1929 metais lėšų ir ‘Tėvynės’ fonde 
buvo $61,066. 1935, Vinikui su Bagočium ir Gugiu pa- 
gaspadoravus, liko tik $9,568. Dabar lėšų fondas turi 
$18,000 skolos.” Bet jei priskaityti bylų vedimo “išlai
dumą” ir namų forklozavimus, vaizdas susidarąs dar 
liūdnesnis, žodžiu, senoji valdyba turinti daug “grie
kų” ir dėl to ją esą reikią nebeišrinkti. O kai atsisto
sianti prie vairo Klingos valdyba, dalykai eisią kitaip 
— kaip pienu viskas plauks.

Tikrai abejojame, ar Klingai pavyks laimėti. Kad 
jis savo straksinėjimu pakenks tautininkų (Laukaičio) 
“sleitui”, klausimas yra visai aiškus.

Taigi, Klinga šaudo, bet tas jo šaudymas savo tiks
lo nepasiekia. Blogiausia, kad ir patsai tikslas kažkaip 
yra neaiškus, miglotas.

Lietuviu neprigaus
Jau mes rašėme apie tai, kad Berlynas norįs suvi

lioti Baltijos tautas tam tikrais pažadais, pažymėda
mi, kad tais pažadais lietuvių tautos vokiečiai nesu
vilios. Taip pat rašo ir “Amerika”:

“New York Times” pranešė, kad Berlyno radijas 
paskelbė komisaro Rosenbergo įsakymą, kuriuo Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje steigiamos tautinės ad
ministracijos. Vokiečiai norį duoti kiek galima dau
giau vietos tiems žmonėms, kurie sutinka su jais 
bendradarbiauti.

Šis įsakymas nieko naujo nereiškia: “Tautinės ad
ministracijos”, jei ir bus įsteigto®, jokios laisvės ne
turės. Jos turės aklai vykdyti nacių komisarų įsa
kymus. Bet įdomu tai, kad “tautinių administraci
jų” steigimas pažadamas tada, kai bolševikai stip
riau reikalauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos, kai Lon
done Cripps pasisako už tų kraštų pardavimr.

Bet naciai neapmuįlins akių. Lietuvos ir Pabalčio 
visi žmonės žino, kur jų tikrieji draugai. Ne Berlyne 
ir ne Maskvoje. Jų akys nukreiptos į Washingtoną.

Dėl Sikorskio misijos
“Vienybė” rašo:

“Keletą kartų per pusę lūpų spaudoje buvo pa
reiškimų, kad Rusija nesutinka atstatyti tokios Len
kijos, kokia ji buvo prieš Lenkijos Vokietijos karą. 
Rusai nori tų sienų, kokias jie turėjo su vokiečiais 
prasidėjus Baltijos Vokietijos karui. Vadinasi rusai 
nori palikti tik gerokai apkarpytą Lenkiją ir, žino
ma, Baltijos valstybes pasiimti į savo globą.

“Mums lietuviams Sikorskio misija lygiai svarbi, 
kaip ir lenkams, nes, kaip jau žinome, Sikorskis 
praeityje yra pareiškęs, kad Lenkija norėtų savo 
kaimynais turėti nepriklausomą Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.”
•
Kovo-balandžio mėnesio “Šv. K. A. Aidai” (Nr. 7-8) 

išėjo tikrai gražūs, pasipuošė gražiais paveikslais, ver
tingais straipsniais, gyvomis pasakėlėmis ir kitokiomis 
įvairenybėmis, šis numeris taip pat ir Velykų numeris. 
Dėl to turi smagių šiai džiaugsmo šventei pasiskaity
mų. Ypač gražų turi velykiškų, lietuviškų margučių 
atvaizdą.

Be to, šis “Šv. K. A. A." numeris pamini a. a. Mo
tinos Marijos, šv. Kazimiero vienuolijos steigėjos, dvie- 
jų metų mirtie* sukaktį.

šeštadienis baland. 4, 1942

(“Draugas”, 1917 m. bai. 
4 d.)

Prezidentas VVilsonas sto
vi už karą..... Prezidentas 
VVilsonas, atidarydamas spe
cialiai sušauktą 65-to kon
greso sesiją, pareiškė, kad 
Vokietija, skandindama A- 
merikos laivus, pakėlė gink
lus prieš mūsų kraštą ir dėl 
to esame priversti gintis. 
Be to, prez. Wilsonas parei
kalavo, kad kongresas tuo
jau parūpintų kraštui pusę 
milijono kariuomenės.

Iš Lietuvos.... “Ryto” dr- 
gija Vilniuje užlaiko gim
naziją, kuri jau pradėjo ant
ruosius metus. Gimnazijos 
direktorium yra Mykolas 
Biržiška.

•
Kiek Chicagoje namų......

Pranešama, kad dabar (1917 
m.) Chicagoj esama 343,557 
namai ir juose gyvena 712,- 
232 šeimynos.

•
Kova socialistų tarpe......

Smarkiai susikirto “Naujie
nos” su “Kova”, tariant, ši
tų socialistiškų laikraščių 
redaktoriai. Susipešė už so- 
cialistiškus “principus” ir 
šmeižtus. Tos peštynės pra
sidėjo kai Amerikon atvyko 
Kapsukas ir pradėjo reda
guoti “Kovą”. ul '

•
Išvežti Prūsijon..... Vil

niaus lietuvių veikėjai adv. 
A. Janulaitis ir adv. J. Vi
leišis, anuo met vokiečių a- 
reštuoti, dabar jie išvežti 
Prūsijos gilumon.

Po rinkimų Chicagoj... Al- 
dermanų rinkimuose miesto 
tarybon išrinkti 42 demo
kratai, 24 respublikonai ir 
3 socialistai. Miesto iždinin
ku išrinktas C. F. Smith, o 
klerku — J. F. Igoe. Rinki
mų metu neapsieita be 
triukšmo ir kraujo pralieji
mo.

VELYKOS
Jau Velykos! Jau Velykos! 
Šventė brangi ir graži.
Tokio džiaugsmo išsiilgę 
Laukė dideli, maži.

Kai išgirstam “Alleliuja”! 
Tuoj nušvinta mūs veidai, 
Nes ir žemės nebe varžo 
Piktas speigas ir ledai.

Žinome, kad prasidėjo 
Jau pavasario barai,
Nes Velykų stalą puošia 
Švelnūs karklų pumpurai.

O kai medžiai pumpuruoti, 
Kai varnėnai ant šakų, — 
Tuoj šviesesnė mūsų grįčia 
Ir širdy visiems smagu.

štai, pavasariškas vėjas 
Pavyliojo vaikučius — 
Jiems malonu prieš saulutę 
Ridinėti margučius.

-r ¥
Liūdna tik, kad per Velykas 
Toks pasaulis neramus, 
Piktas karas žudo žmones 
Bombos degina namus.

Bet tikėkim, broliai brangūs, 
Kad teisybė nugalės 
Ir nuvargusios žmonijos 
Viešpats vėl pasigailės.

Aleliu j a! Prisikėlė!
Skamba giesmės ir varpai. 
Skelbia viltį ir paguodą 
Kad prašvis nauji laikai.

•
Vėl ateis pavasarėlis, 
Nusilpnės žiemos ranka,
Kai atgims širdyse meilė — 
Grįš ramybė ir taika.

J. Varnėnas

Spicpirvirvio Dumkos
Amerikonai pramoninkai 

nori iš darbininkų atmti 
dvigubą mokestį už viršlai
kį. Matyti, ir karo metu 
nori nuo darbo žmogaus dvi 
odas lupti.

Juokai, sakoma, gera gy
duolė, bet, kai juokiesi, tai 
gyduolių nereikia, o kai rei
kia gyduolių, tai ne juokai.

Daktarai pasakoja, žmo
gus esąs didesnis ryte, o į 
vakarą sutrumpėja. Jurgis 
Paprieniokas sako, nežinąs 
apie rytą, bet į savaitės ga
lą, ypatingai prieš pėdę, tai 
jis tikrai pasidarąs “short”.

Hm! Kažin, ar ne tik apie 
mūsų socialistus poetas 
Walt Whitman rašė, kada 
sakė: “Sėdžiu surūgęs, pa
senęs ir ištižęs; mano kū
nas — triunijančių kaulų ir 
sausgyslių krūva?”

Komunistų Amerikos vi
suomenėje ir tautoje tėra 
tiek, kiek alkoholio “nyr- 
byre” — tik pusę nuošim
čio; bet kai kuriuos silpna
pročius lietuvius, matyti, 
taip apsvaigina, kaip aštuo
nių nuošimčių alus. Bet 
amerikonų ir anglų galvos 
stipresnės — visai komuniz 
mu nesvaigsta.

For Your Country’s 
Future—and Your 0wn

Z/Bf Buy U. S. DEFENSE 

BONOS * STAMPS

JUST DUMS
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DRAUGAS

A. Bachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

f lietuviu kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūt 

(Tęsinys)

— Paskutinį kartą tave matau, mieloji dukre’.e! — 
šnabždėjo ji. — Mano širdis jaučia, kad mes niekados ne
pasimatysime ! Niekados!

Traukinys pradėjo pamaži eiti, vaikas pradėjo gar
siai verkti.

— Kodėl pasiliko močiutė? Ji turi su mumis išarei 
keliauti! Ji negali stotyje viena pasilikti, ji gali dingti! 
— šaukė jis, tiesdamas į savo mylimą “babušką” rankas.

Traukinys ėjo vis smarkiau; motina bėgo šalia trau
kinio, iškėlusi į mus rankas. Jai kliuvo ilgi kailiniaai tarp 
kojų, ir ji parpuolė...

UKSAS LAIMES KELIAS - KRISTAUS KRY2IIUS
Pranas Jančius

I
U.

Žmogaus sieloje giliai į- 
sišaknyję tiesos, gėrio, gro
žio troškimą1. Jo protas į 
vairiais būdais siekia tiesos 
pažinimą, valia-gėrio, jnus- 
mai-grožio. Jeigu šitie žmo
gaus troškinai nevisiškai 
patenkinti, jisai nega’i >U3 

’ti tos gyvenimo harmon’ os, 
kuri03 tsip trokšta nuo pa
čios jaunystės iki grabo le i- 
tos. Niekas tų reikalavimų 
taip nepatenkina ka p tik
roji amžių patirta, Krietrus 
.religija, kuri jau nevieną

Aš griuvau ant suolo ir užsidengiau akis rankomis, žmogų painiausiais gyveni-
bet verkti negalėjau.

Prie sienos stotyje mus krėtė dvi valandas. Visus 
raštus ir dokumentus iš mūs atėmė. Vos išsiprašiau pa
likti vaiko gimimo metrikus ir mūsų sutuoktuvių aktą. 
Kratai pasibaigus, aukšta, išblyškusi moteris man dar 
grąžino universiteto baigimo diplomą.

— Atminimui! — tarė ji, ir jos lūpas iškraipė pasity
čiojantis juokas.

Mes turėjome grįžti į savo traukinį. Prie garvežio 
buvo tik vienas vagonas. Mes ir dar vienas persiškų kili
mų verteiva buvome vienntelai keleiviai. Keli raudonar
miečiai užsikabino ant vagono laiptelių, ir traukinys su
judėjo.

Privažiavome sieną. Visur gilus sniegas, tik žemos 
mos medelių viršūnės kyšojo iš pusnynų prie spygliuo
tos vielų tvoros. Vartus puošė didelė raudona vėliava su 
parašu: “Visų šalių, proietarai, vienykitės”! Traukinys 
ėjo vis lėčiau ir lėčiau, prie sienos nuo traukimo nušoko 
raudonarmiečiai, ir jų vietą pakeitė lenkų kareiviai. Vi- 1 
sam laikui apleidau Rusiją, visam laikui užsidarė man 
jos vartai; aš pajutau, jos netekusi, ne skausmą, bet ra- 
ramybę ir saugumą. Duris atidarė lenkų kareiviai ir 
mandagiai pasveikino; aš žinojau, kad mūsų naujame 
krašte laukia sunkus likimas, kad laukia mŪ3 didelis 
darbas ir kova, bet mirties baimė ir persekiojimai pasi-

mo keliais yra saugia' nu 
vedus į nenykstančlos lai
mės karaliją.

Gaila tik, kad šiandien 
žmonija besidžiaugdama mū 
sų laikų kultūros laimėji
mais, pradeda užmiršt' vie 
šame gyvenime savo tikrą
jį paskyrimą, o lenkiasi nau 
jųjų laikų stabams. Draug? 
su ta mcderne stabmeldy be 
kyla ir kitos blogybės. Visi 
šių dienų stengimai atsipa
laiduoti nuo varžančių do 
rovės dėsnių tos naujos staT 
meldybės išdavos.

Kristaus paskelbtas moks
las todėl ir yra tikras, vi
suotinas, nes apima visą 
žmcgų, patenkina visus jo 
troškimus, įkvepia nau j us 
didesnius darbus nuveikti, o 
nesiūlo vien tik geismų pa
tenkinimo. Jis negali būti 
kitoks, nes niekas kitas na-

•ti Jam vietą. Tokiu būdu 
.protestantizmas at darė ke ( 
lią į naujųjų amžių indivi- j 
dualizmą. Tiesos šaltinis jcu 1 
nebe Dievas, bet žmogus. 1 

Ištikrųjų tai baisi žmoni 
jos tragedija, kada atsipa-1 * 
la'davusi nuo Dievo, vien 
savo jėgomis pasitikėdama 
gyvenimo klausimus išrišti, 
paneigė BrŽĄVČią. Kristų, 
tikybą. Toji katastrofinė 
žmogaus minties eiga nuo 
Renesanso iki šių dienų “iz
mų” turėtų kiekvieną rim
tai galvojantį žmogų įt'kin
ti, kad atsipalaidavimas nuo 
Dievo ir Tiesos priveda prie 
žmogaus asmenybės mirties.

Tik pažiūrėkime į komu 
nizmo siūlomą naują išla's- 
vinimą. Jis žada atpirkti sa
vo sekėjus iš skurdo ir var
go purvų, panaikinant ka
pitalizmo vergiją, dabartinę 
šeimos santvarką, esamas 
valdžias ir religiją, žodžiu, 
žada žmogui suteikti visa 
tai, ką Dievas, Bažnyčia pa
smerkė jo gyvenimui kenks
minga.

Tačiau, jei mesime žvilgs
nį į istoriją, tuoj pastebė
sim, kad visa žmonijos pa 
žanga ėjo iš dvasinių pas
tangų ir troškimų. Dėl šitų

NAUJAS VADAS

Maj. gen. George Grunert 
kuris pirmiau yni vadova
vęs amerikiečiams F lipinuc 
se, paskirtas naujuoju karo 
vadu Chicagoje 6-tojo kor
puso apylinkei.

Nemokytas
apaštalas

Katalikų rašytojas Jarkė 
buvo protestantas. Kartą 
Bonos mieste kalbėjosi su 
kataliku darbininku ir su
manė paapaštalauti Liuterio 
naudai. “Kaip”, — tarė jis. 
— “tamsta gali tikėti, kad 
Kristus būtų tokioje mažu
tėje ostijoje?” — “Aš ne

dvasinių veiksnių atsirado ' suprantu, pone profesorių 
bet aš tkiu, nes Kristustapybos, muzikos, architek

tūros, literatūros šedevrai: 
juos pagimdė ne grub'os e- 
konominės gėrybės, bet žmo 
gaus sielos galios, jo d va

liko už vartų, su raudona vėliava, kuri jau nyko iš mū- ' gaiį taip pažinti žmogaus,! sios polėkiai, jo žvilgsnis į
akh* " * į kaip pats jo Kūrėjas, Dic-

Otmaras priėjo prie manęs, uždėjo ranką ent peties vaS( Kuris vienas esąs tik- 
ir tarė: roji Tiesa, Gėris, Grožis.

— Nenusimink, mieloji! Mes sukursime naują gyve
nimą! Aš baigsiu savo knygą, ji man padės gyvenime tą 
laimėti, ko Rusijoje nustojome!

Liūdnai į jį pažvelgus, nedrąsiai tariau:
— Ar tu nepastebėjai prie sienos per kratą, kad 

tarp visų rankraščių nebuvo tavo knygos medžiagos? Ji 
buvo stenografuota, mes galėjome dėl jos gyvybės ne
tekti... Aš... aš ją sudeginau!

Ilgai žiūrėjo į mane tylėdamas Otmaras; jo žvilgs
nis buvo aštrus.

Aš žinojau, kad dabar negalėjau jo įtikinti, kad 
rankraščiai reikėjo suedgin.ti, niekas jo negalėjo dabar 
paguosti...

•Kristus trejus metus šio 
je žemelėje skelbė savo tie
sos mokslą, skalbė piieina- 
miausiu būdu, dažnai pa 
tvirtindamas jį stebuklais. 
Tačiau sukietėjusios žmonių 
širdys nepriėmė Kristaus 
mokslo, Jį viešos tvarkos 
ardytoju paskelbė ir nutei
sė mirti. Veidmainiai fari
ziejai, tautiškumo skraiste 
prisidengė, prasilenkė su tie 
sa.

Mat, tiesos idėjos niekada
Traukinys bildėdamas lėkė tolyn. Aš paėmiau ,nępatinka tamfloe gaivalams,

Otmaro ranką ir glosčiau ją švelniai. Svajojau apie nau
ją gyvenimą, kurį sukursime naujoje tėvynėje...

II dalies pabaiga.

BRIDO EPOKT

LINKSMŲ ,ŠT. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams, Draugams 
Ir Visiems Lietuviams

VALDYBA IR DIREKTORIAI

KEISTUTO SAVINGS 
and

LOAN ASSOCIATION
3236 South Hakted Street

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

visada jie jas atmeta. To
dėl tiesa turėjo skintis sau 
sunkų kelią per tamsą į 
šviesą. Istorija mums ryš
kiai atvaizduoja šią sunkią 
tiesos kovą.

Pirmais trimis amžiais 
Tiesa turėjo slapstytis po 
Žeminiuose urvuose — ka- 
takumboae. Tiesos skelbėjai, 
į tiesą tik'ntieji buvo žiau 
riai persekiojami, kankina 
mi, žudomi. Tačiau kryžius 
nugalėjo tamsą, apleido pa
žemius ir Romoje pasauliu 
ąaske’bė naująją tiesos ga 
dynę. Iki šešioliktojo šimt 
mečio žmogaus gyvenimas 
sukėsi aplink tiesą: Dievas 

(buvo visos jo veiklos cent- 
fras.

Renesansas, didžiųjų per- 
f versmų amžius, pradėjo ko- 
į vą su senovės tvarka, žmo 
;,gutis, menka3 Dievo tvari-

tas paslaptis, kurios glūdi 
anapus medžiaginių reiški
nių.

Nenuostabu, kad tikėjimas 
smerkia tą pasaulėžiūrą, ku
ri skelbia medžiagos ir eko
nominių vertybių kultą ir 
atitolina žmogų nuo dvasi
nio pasaulio, visokios pa
žangos šaltinio, ir nuo galu
tinio visų dvasinių siekimų 
tikslo — Kristaus. Tik Jis 
visokių “izmų” akivaizdoje 
gali nurodyti tikriausias gai 
res, patenkinti didžiausius 
žmogaus troškimus, įpras
minti visus mūsų veiksmus 
ir duoti visų paslapčių rak
tus, — tuosius raktus, ku
riuos įdėjo į šv. Petro ran-

pats tai pasakė”. — Bet pa 
galvok tamsta, juk tai vi
siška nesąmonė”. — “Ne, 
pone profesoriau, tai visiš
ka tiesa”. — “Aš tamstai 
parodysiu, kiek sunkumų 
sukelia toks tikėjimas”. — 
“O, pone profesoriau, Die 
vui nieko nėra sunku. Aš 
šventai t'kiu, ir niekas ma
nęs nuo to tikėjimo neati
trauks”. šitokio tvirto tikė 
j:mo paveiktas, prof. Jarkė 
ėmė dažniau galvoti apie ti
kėjimo dalykus ir vėliau li
ko nuoširdžiu kataliku.

Iš “Mainz. Volksblatt”.

kas: amžinojo gyvenimo ii 
laimės raktus.

Tingai susirinkti, nes yra Bridgeport. — Iš priežas-
laug svarbių reikalų švara- ties Velykų šventės, dr-jos
tyti. Šv. Petronėlės susirinkimas

. . , ... .. įvyks prmadienį, balandžioAgniete Kuszlejko, rast r J f6 d. 7:3j vai. vakare para-
Town of L»fce.-Sv. Var eveUin*j' Narte ">»-

do Dr-ja Velykų dieną, 9 lonSki!e
/ai. Mišiose šv. eis “in cor- Į A. Laurinaviche, rašt.
pore” prie šv. Komunijos.
Visi nariai prašomi susi
rinkti į parapijos salę 8:30

•Bridgeport. — šv. Petro 
neles dr-jos susirinkimas, iš

vai., kad būtų laiko susi priežasties Velykų šventės, 
tvarkyti eisenai. Po šv. Mi- iškeltas į p rmadienį, balan- 
šių p?rapijo3 salėj bus ben- džio 6 d. Visos narės pra- 
dri pusryčiai. Narys somos įsidėmėti. Valdyba

NORTH SIDE
Jr

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
r

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

STANLEY J. SACHARSKI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Moderniška Koplyčia Dykai

1735 Wabansia Avė. Chicago, III. 

Telefonas Brunswick 2535

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Drangoms

SAKOWICZ TAVERN
M. SAK0WICZ, Sav.

Importuotas ir Naminis Vynas — Alus — Degtinė
m

1734 IVabansia Avė. Tel. Armitage 7588
CHICAGO, ILLINOIS

% .....—............ .........

S. t'F
LINKSMI, ŠV. VELYKI’ ŠVENČIŲ 

I.INKII VISIEMS SAVO KO TI MER'AM S IR DRAUGAMS

Lincoln Tavern

J?

%

IIEEK — MINE — HQI Olts — MIGS. JULIA IRKLAS, Prop. 
IS5M Avc. Ptioce: Ar.i I 7-KM

e?
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSI EMERIAMS IR DR ILGAMS

Forest Glen Dairy Co.

Paukštį pažinsi iš jo 
plunksnų, o žmogų iš jo kal
bos. Jis duoda kalbai jaus 
mą ir teisybę. Rousseai

TIKIME l SAVO TfYYMCS "VELYKAS"!
T'-i. Tėvyne, kankinama e- 

li plėšriųjų žvėrių, tau grę 
via pavojai iš visų pu3ių 
let vilties nenustok ne va 
andėlei. Tu prisike’si, atei 
tau Velykos. Tavo sie’ojf 
Aukščiausiojo įdėta kle3tė 
jimo pradai, nenugalima gy 
vybė, kuri, jeigu kuriam ’ri 
kui apmiršta, vėl garb nga' 
prisikelia.

Lietuvi, tikėk į savo tė 
vynės “Velykas”. J03 at 
vyks. Tik tu grįžk į savr 
namus, netarnauk bet ko 
kiems svetimiems dievams 
Pažvelgk į lietuvio sielo3 
gelmes, ten pamatysi skaid

Irai Dievuje džiaugtis Lie
tuvos viltimi, jos prisikėli
mu.

Velyko3 — 
šventė.

tai lie uvių 
Meškuitis

VVHOLEHALE 4Uid KEI’AIL DAiRY PRODl'CTS
163(1 No. Hoitorc St. Ptione: Anuit g ' 2757

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČ Ų 
LINKIŲ VIRII MS SAVO KOiTl’MER’AM-i IR DRAUGAMS

PALM CLUB BAR
1825 Wabansia Avenne Phone Brunsvvick 6855

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Herman Owczarek
OROCERY STORE

1721 N. įlotum- St., ClilctiKo. IN. Tel. Armitage 1563
r?

LINKIU
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

VISIEMS BA1O KDoTCMERIAMs IR DRAUGAMS

W. Urban

rų pasaulį, pris mink save 
inys, paneigė tiesą, paskelbė kūdikystę, ten rasi gero-' 
žmonijai naująjį išsilavini- r vilties ir džiaugsmo dvasią 
mą. Mokslininkai pradėjo Amerikos lietuvi, slubėk j

\uurinkimai
Simono Daukanto draugi

jos mėnesinis sus’rinkimas 
įvyks balandžio 5 d. 12 va
landą dieną, Chicago Lietu, 
vių Auditor'jos svetainėj 
Susirinkima3 svarbus, todė' 
kiekvienas narys būtiroi pr' 
valo atsilankyti.

P. K., sekr.

KR’AUČIUS — Cleuner A I>yftr — l'lrbatne Siūtus ant Užsakymo 
1635 M'ahan-la Avė. Chicago, Illinola t,

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

Jr
LINKSMU ŠV. VELYKI ŠVENČIU 

LINKIU VISIEMS SAVO KOKTI* MŪRIAMS IR DRAUGAMS

FRANK BUDZBAN
Pardavė jaa — V VYNŲ. ORRYMŲ, ALŲ Ir CIGARŲ

I75S Norui H ato <• Street Pilotu-: Hmnlioldt 3M2»

Jr
LINKSMŲ ’ŠV. VELYKŲ ŠVI Nč |

I.IN'«I.ME VISIEMS SAVO KOSI UM ERIAMS IR Dlt’.UGAM-

Knoll Coal and Oil Company
III.UE J-LAMi: RANGE OIL

IKIH VV. Nortli Avė. Tel. Aruiitige 87(17

Town of Lako. — Dė’ Ve | 
lykų šventės, susir nkima3

aprubežiuoti Dievą nuo že- pagalbą kenčiančiai tėvynei šv. Agotos dr-jos nukeltas 
mės, šalinti Jį iš žmonių eik į glėbį savo brolio, ku- į sekmadienį, balandžio 12 

^.gyvenimo, vien danguje skjr ris tavęs laukia, kad ben- d. Narės prašomos skait-j^

U.llc* ;o. II ln il-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČ Ų 
IMUI VISIEMS SAVO KOITUM Eiti VMS IR DRAUGAMS

DRONSKFS LIOUORS
1756 W. North Ate.

LIUL’OR HOUSE
We Meri All CoutpeGllon

J
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$1,000.00 U. S. DEFENSE BONAIS LA IMEJIMAMS PER DIDELI 
DIENRAŠČIO "DRAUGO” LABOR DAY PIKNIKAI

Laimėjimo likietŲ platinimo vajus prasidės su 
pirmuoju "Draugo" pikniku balandžio 26 d. 
1942 m. Vytauto darže. - Rugsėjo 7 diena, tai 
reikšminga diena "Draugo" istorijoje.
Taip, šių metų didelis spinduliais. 

“Draugo” liimėj'mas bus 
vienas tūkstantis dolerių U.
S. Defense hunais! Per dien. 
raščio “Draugo” metinį La-

Tuojau bus platinami 
tikietai

Per p'rmą “Draugo” pik-
_ .... „ n‘M bus pradėtas $1,000.00bor Day p.kn.k, rugsėjo 7 a Bonų |aim__

d. Vytauto parke, bus lei
džiami laimėjimui $1,000.00, 
gerais, kaip auksu, U. S. De
fense Bona s. O laimėjimo 
tikietų platinimo vajus pra
sidės su pirmuoju sezono 
pikniku Vytauto parke ba
landžio 26 d.

“Draugas” atidarys 
Vytauto parką

. i

kai laimingojo bilietas bus 
traukiamas. Tolimesnės są
lygos bus vėliau pranešios
Pirmas prizas $500.00 
Į). S. Defense Bonas!

Per “Draugo” Labor Day 
pikn ką $1000.00 U. S. De
fense Bonais bus leidžiami 
laimėjimui, bet tas $1.000 
bus padalintas į dvylika da
lių. Bus duodami laimėjimui 
12 U. S. Defense Bonų.

Pirmas prizas — U. S. De
fense Bonas — turės $500.00 
vertės. Pirmam lamingam 
“Draugo” piknikieriui bus, 
duodamas U. S. Defense Bo 
nas $500.00 vertės.

knygutė parsiduos po $2.00. 
Tokia knygutė duos pirkė 
jui 20 didelių progų laimė
ti nors vieną tų U. S. De
fense Bonų, kurių pilna ver 
tė yra $1,000.00.

Tad, visi, kas gyvas, tu
rėtų rezervuoti balandžio 26 
d. pirmam išėjimui į pla 
čius laukus, išėjimui į pir
mąjį sezono pikniką — į 
dienraščio “Draugo” pikni
ką ir pradėti didelį laimė
jimo vajų. Visi atvažiuoki
me į Vytauto pirką sekma
dienį, balandžio 26 d. nusi
pirkti pirmąjį $1,000.00 U 
S. Defense Bonų laimėjimo 
tikietą. XXX

Labai svarbu Keistučio 
Paš. Klubo nariams

Keistučio Pašalpinio Klū 
bo susirinkimas įvyksta šį 
sekmadienį. Nors diena nė
ra patogi susirinkimui, nes 
Velykos ir daugelis nenorės 
būti susirinkime, bet svar 
bus reikalas verčia visus 
pašvęsti pora valandų ir a- 

; teiti į susirinkimą. Bus skai 
! tomas konstitucijos projek
tas, dėlto visi turės progos 

į sus:pažinti su ja, galvoti ir 
1 svarstyti, kiek mums gero 
bus iš to taisymo. Betaisy- 

i darni, . kad nenutaisytumėm 
taip, kaip mainydami arklį

BRIGHTON PARK

ant kuino. Taigi prašau vi- vienai valdybai, ne vienam 
sų narių būti šiame susir n-1 nariui, bet visam klubui, vi- 
kime ir pareikšti savo min siems nariams. Taigi, būki 
;is. Cis dsrbas priklauso te jūs, aš irgi būsiu. Narys

GENERAL

jimo tikietų platinimo va 
jus. Tada oficialiai pradė
sime platinti po visą Ame 
riką didelio lamėjimo bilie 
tus.

Amerikos lietuvių tarpe 
nėra buvę tokio laimėjimo, 
kaip šis, projektuojamas 
per “Draugo” metinį Labori 
Day pikniką! Taip, “Drau-1

Praeitoji žiema tikrai buvo! gas” vėl turi pirmenybę ir 
pavasariška. Iš viso buvo š ame labai svarbiame pro 
tik vos keletas šaltų d enų. mocijos užsimojime.
Gi praeitos kelios savaitės I _T . . ._ ...j Ne visi galės pirktitikrai liūdna, kad pavasa-' ... ..._.., , i tikietv laimėjim uris tikrai bus vasariškas
Dėl to “Draugas” nori pra- j Šiame Labai svarbiame lai- 
dėti piknikų sezoną Vytau- i mėjime yra ir š okios ar to- 
tb parke. Nori supaž ndin- kios sąlygos. Pirmiausia, nei 
ti visą Chioigą su nauja’ I vienas “Draugo” darbinin- 
aptvarkytu parku ir su vi- ka3 bei tarnautojas neturi 
sais jo patogumais. Taip ! teisės laimėti nė vieno U. 
su “Draugo” pirmuoju pik- S. Defense Bono, kuris bus 
nikų prasidės piknikų sezo lė'džiamas laimėjimui per 
nas — visa Chicaga vėl iš- į tą didelį “Draugo” Labor 
eis į laukus naudotis malo- Į Day pikniką. Antra — lai- 
niais, gaivinančiais saulės mėtojui nereik būti darže,

Antras ir trečias bonas i 
bus$ po $100.00, ketvirtas 
penktas ir šeštas bonas t r j 
po $50.00 kiekvienas.

Tada paskutinieji 6 pr' j 
zai bus 6 U. S. Defense Bo 
nai po $25.00 k'ekvienas.

Tai tokiu būdu bus 12 U. 
S. Defense Bonai: vienas už 
$500.00, du po $100.00, try3 
po $50.00, o šeši po $25.00 
Tų 12 bonų pilna vertė sie
kia $1000.00 ir sudaro di
delį “Draugo” Labor Day 
pikniko laimėjimo dovaną. 
Visiems prieinama kaina

Bilietukų kaina laimėji
mui tikrai yra visiems pri- 

j einama, nes parsiduos po 10 
centų, o pilna 20 tikietukų

SU PIRMAIS PAVASARIO BALSAIS

Įvyksta

Primas Sezono Piknikas!
Taip, Įvyksta

Pirmas Vytauto Parko

LINKSMŲ S V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Precin Photo Studio
PHOTOGRAPHS OF HIGH QUALITY 
— Wedding Photographs a Specialty

4068 Archer Avė. Virginia 2481

tvVAYvA' A

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

VISIEMS LIETUVIAMS
TEISĖJAS

JONAS T. ZURIS
Regularės Demokratų Partijos Kandidatas 
UŽ TEISĖJĄ — PRIMARY RINKIMUOSE 

Balandžio (April) 14 d., 1942

LINKSMŲ AT. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostnmeriams ir Draugams

JOKANTAS BROS.
KONTRAKTORIAI

4138 Archer Avė. Tel. Lafayette 3052
I

CTIICAGO, ILLINOIS , •

LINKSMI AV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visiems savo kostumeriams IK DRAUGAMS

M. Bludgen

%

TAII.OR & FURRIKR — Q,ialit.v Ch-aiiJuK and Dvrln;;
4540 So. California' A,p. Tel. L.YF. 1312 We Call * De'.lver

Linkiu Visiems Lietuviams 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

SOPHIE BARČUS
LIETUVIŲ PROGRAMŲ LEIDĖJA 

— iš —

RADIO STOTIES WGES
J

IR

Draugo PIKNIKAS
Se*mad., Baland.-April 26,

VYTAUTO PARKE
Pradžia 12:30 popiet

Štai, pirmoji proga Chicagos Lietuviams išeitį 
į plačiuosius pavasariškus gamtos laukus, gra-*’ I
žiame Vytauto Parko darže. Išvaikykite visus 
žiemos rūkus vėsiame, tyrame, lietuviškame 
Vytauto Daržo ore.
Ta pačia proga bus pradėtas didelio Labor Day 
Pikniko laimėjimo tikietų platinimo vajus. Ta
da Chicagoje bus paleidžiami pirmieji to di
delio laimėjimo tikietai. Tai bus reikšmįnga 
dįena "Draugo" istorijoje.

Bus Muzikos Šokiams! Bus Gėrimo Ištroškusiems! 
O išalkusiems bus Lietuviškų Valgių.

J.............  ....................... ’...............
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ! 

Linkiu Visiems Lietuviams
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

4646 W. 54th St.

rf

MAROZAS 
BAKING CO. Ine.
CHAS. L. MAROZAS President

THREE STAR BREAD

Portsmouth 9200

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MOZART TAVERN
U. S. A. Pilsen Beer On Tap 

Imported and Domestic Liquor

4356 S. Mozart Street
ALBERT YAKIMAUSKAS PETER RYMKIEWICZ

J

tf
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostnmeriams ir Draugams

ARCHER MARKET
JOHN WAIDZUNAS, Prop.

4214 Archer Avenue LAFayette 4247
J

Kviečiu visus da
lyvauti pagerbimo 
Teisėjo JONO ZU- 
RIO kandidatūros, 
Velykų dienoje, 3 
vai. po piet. Lietu
vių Auditorijoje.

ALEXANDER G. KUMSKIS
PIRMININKAS 

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGOS COOK COUNTY

%

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Visiems Lietuviams

Lithuanian Chamber 

of Commerce
(Lietuvių Vaizbos Butas)

tf.
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Arki v. S. A. Stritch Linkėjimai RADIO

Sveikina tikinčiuosius ir dvasišku?
Velykų švenčių proga miestuose, miesteliuose ir 

Chicagos arkivyskupas S. kaimuose, pavasariui auš-

CHICAGOS KOVO MENESI STRITKARIAIS 
VAŽIAVO 65,749,702

Budriko velykinė radio 
programa nedėlios vakare, 
5:30 Chicagos laiku, iš WC 
FL stoties, 1000 k.

30 minučių velykinių gies-

S. Halsted Street ir 3409 S. 
Halsted 'Street, yra progra 
mos leidėjos. Pranešėjas

A. Stritch paskelbė savo ar
kivyskupijos tikintiesiems ir 
kunigams ganytojišką laiš
ką, kuriame jis pažymi, jog 
‘‘kai vakar dienos pasaulyj

Dabar žmones Chicagoje 
tant, krikščionys džiaugs- susisiekimui daugiau nau-

limno STATES

DIDELIS

IŠPARDAVIMAS
Budrik Annex Furniture Mart 
senoji krautuvė bus išparduo
ta — per 30 dienų eina išpar
davimas — 55% sutaupos. Ka
da Budrikas užpirko 18 kar- 
lodų rakandų, kada kainos bu
vo žemesnės ir kad dabar bū
tinai yra reikalinga išparduo
ti, nes namas yra išrenduotas 
dėl Chain Stone, ir namas bus 
remontuojamas tuojau, todėl 
jums gera proga yra pirkti ra
kandus už tokias žemas kainas 
pigiau kaip vvholesale. Ir to
kia proga tepasitaiko tiktai 
per 25 metus. Kad viskas ima 
laiką per 30 dienų, turi būt 
išparduotas:

1U0 5 ir 3 šmotų Bedrooni 
Setų

245 2 šmotų Parlor Setų
450 Pečių — Aliejinių, Ang 

linių ir Gasinių

350 Radio Setų, Matrasų 
Lov ų. Komodų, Springsų, 
Karpetų.

Elektrikiniai Phonografai ir 12 
Rekordų vene $40.00 už

$19.50
Didelis Radio po

$10.00
Radios 1942 RCA Victor, 

Zenith ir Phileo.

Čionai paminėsiu tiktai ke 
;etfį' iST ^lOTtaneJų Bargėrių, ku
riuos Budrikas pasiūlo jums 
šiame galutiname uždarymo iš 
paruain.ie — Budrik's Annex 
vvarenouse.

9x12 Klijonkės po

$2.99 ir aukš.
Matrasai vertės $12.00 po

$4.95 ir aukš.
Springsai, lovos vertė $12.00 po

$4.95 ir aukš.
Mažiukai karpetai * po

59 centus
5—šmotų porcelain Dinette 

Setai po

$14.50
7-šmotų Dining Room Setai pt

$38.00
Gražios Knee-hole Deskos 

vertos $30.00 po

mingai šventė Velykų šven
tes... šiandie jie tyliai per
gyvena mirtį, badą ir ne
turtą”.

Pasak Arkivyskupo, nie
kados pasaulis nepergyveno 
tokio skausmo. Ir visa tai 
kilo dėl žmonijos supagonė 
jimo. Žmonija, pajuokdama 
dorovės nuostatus, griebės 
ginklo, kad išspręstų nesuta 
rimus ir jėgos teisė viešpa
tauja pavergtose tautose.

Tačiau “iš mūsų pasiau
kojimų ir kančių”, baigia 
Arkivyskupas, “kils gerės 
nės dienos visam pasauliui, 
kai žmonės išmoks kaip gy
venti ir kaip mirti prie tuš
čio Velykų Ryto kapo”.

Chicagon atvyko karių
šeštosios motorizuotos di 

vizijos 1,200 kareivių atvy
ko iš Ft. Leonard Wood. 
Mo. į Chicagą dalyvauti ka
riuomenės dienos parade, 
kuris įvyks balandžio 6 die
ną. Kariuomenės dienos pa- 

j radę dalyvaus 15,000 karei 
vių, jūrininkų, marinų, ka- 

i dėtų ir buvusių karo vete
ranų.

Kariuomenė^ paradas pra 
sidės 11:30 vai. prieš pietus 
prie Superior ir Michigan 
gatvių. Jis maršuos Michi
gan avė ir Roosevelt road.

$12.00
Minkštos Kėdės — Kocking 

Chairs po

$4.95
Minkšti apmušti Krėslai 

vertė S29.00 po

$14.50
2—šmotų Parlor Setai 

vertė $100.00 už

$42.50

JOS. F. BUDRIK.
Ine.

3409 ir 3241 South 
Halsted St.
Tel. Yards 3088

\VCFL 1000 K. Sekmadieniais 
Programas 5:30 Chicagos laiku

doja strtkarius, “L” ir bu 
sus, negu automobilius.

1942 m. kovo mėnesį strit tais metais tą patį mėnesį, 
kariais važiavo 63,749,702 , šijia metais kovQ mgne8j 
žmonės; 4,897.943 daugiau automūbilių buv0 9 
negu pereitais metais kovo tais mažiau n;udojam3 gv 
mėnesį, vadinasi, 8 procen- s;ekinrji metU5
tais daugiau, negu pernai 
tuo pačių metų.

Busais š. m. kovo mėnesį 
važiavo 5,971,956 pasažyrai, 
daugiau 686,722, negu per
eitais metais tą patį mėne
sį, vadinasi 14 procentų pa
kilo naudojimasis busais.

Įvairios žinutės
' Taksos už vežimus. Tak 
sų už vežimus Chicagoj su- mių, dainų, muzikos. Dai- 

Elevaitoriais š. m. kovo kolektuota nuo 1942 m. sau- nuos solistė Ona Juozaitienė,
mėnesį buvo pervežta 14,- sį0 i j. iki kovo 31 d. už choras ir 15 muz. orkestras. 
150,971 pasažyrų, 7.4 pro- $547!,592,20.
cento daugiau, negu perei- _______

■ žtvo chigat'es. Gautas 
pranešimas, kad japonų ata 1

Budriko krautuvės, 3241

ANO
STAMPSU|U

TOWN OF LAKE

f

koj prieš Pearl Harbor žuv< ' 
dar vienas chicagietis, J 
Nelies.

ROCKFOR, ILL.

Nenori eiti i 

kariuomenę - reikia 
eiti į kalėjimų

Zeke Deinesu, priklausan
tis Jahovos sektai, atsisakė 
registruotis kariuomenės 
tarnybai, jis aiškinos, kad 
jo įsitikinmai neleidžia eiti 
kariauti, šiam vyrukui teis
mas paskyrė trejų metų ka
lėjimo bausmės.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LABUNSKI
Fresh Bakery Goods of All Kinds

m
411 Lincoln Avė. Phone Forest 6223

ROCKFORD, ILLINOIS

(Y
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

GUARANTEED FUEL CO.
WILLIAM GERNIS, Sav.

900 Brooke Road
ROCKFORD, ILLINOIS

%

Main 2864

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GREEN VALLEY PRODUCTS
Švieži Kiaušiniai — WM. J. KARPllVA, Sav.

4644 So. Paulina St. Yards 5350
4*

18th STREET

Išvyksta lietuviai 
armijon

Šią savaitę karo tarnybai 
išvyksta šie chicagiečiai:

Michael J. Kudirka, 6317 
S. Whipple str., James J. 
Tourski, 6508 So. Green 
str.; Michael F. Janisch, 
5243 S. Justine str.; Antony 
Žilius, 1015 West 61 str.; 
John T. Gudauskas, 4743 W. 
School str.; Edward J. Kc ;• 
rath, 5520 S. Hermitage 

1 Avenue.; Charles P. Chas- 
ton, 4947 S. Justine Avenue.

Ko mūsų žvilgsnis neužr 
mato, ko kojos nesiekia, tai 
mes randame knygose, laik
raščiuose. Tos mažutės rai
dės, rodės, tyli ir ramiai ša
lia viena kitos stovi, tačiau 
jose glūdi gyvenimas visa 
savo pilnybe. Konn

“Aš tai negaliu padaryti”, 
bandysiu tai padaryti,” — 
— nieko dar nenuveikė. “Aš 
suteikė pasauliui stebukla
darius. J. Hovves

North Side 
banditai siaučia

Užvakar Chicagos North Į 
Side nuo trijų maskuotų 
banditų nukentėjo devyniuo 
se apiplėšimuose , . .trylika 
žmonių. Daugiausiai tie 
trys banditai apiplėšė auto- j 
mobiliuose žmones. Tą die-1 
ną tris maskuoti banditai 
nuo tų žmonių pagrobė pi-! 
nigais $234 ir įvairiomis 
brangenybėmis už $350 ir. 
nuo vieno buvo atimtas au- Į 
tomobilis.

Gegužės mėnesį. Vyrai, 
kurie užsiregistravo kariuo
menėn š. m. vasario mėnesį, 
bus šaukiami karo tarny
bai gegužės ar birželio mė
nesį.

Sabadas yra 106 metų. Gy
vena senelių namuose ir sa
kosi, kad turi gerą apetitą, 
miega kiek nori ir gerai fi- 
lina.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BONO DAY

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti mm ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento,, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polką per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonnmų.
"Mes esame pirmaklaaiai nariai»Chicago Board of Underwriters"

O'MAUEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHIJSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

r?

LINKSMŲ S V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

WM. GRUBEL
ROYAL BLUE GROCERY and MARKET

'' Y&t
Phone Main 3739 902 Island Avenue

ROCKFORD, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

EYTALIS SHOE SERVICE
CHAS. EYTALIS, Savininkas

“Authorized Shoe Rebuilders”
Padarom naujus batus iš senų 

107 So. VVinnebago Street Rockford, Illinois

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PAUL SIMAIČIO TAVERN
2604 — llth Street Rockford, Illinois

Užlaikau gerą alų ir kitus skanius gėrimus. , 
Mandagus patarnavimas

Penktadieniais Kepa Žuvį — šeitad. Steak and Ohicken Fries l
Phone Main 1146

J

1
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

JOE'S TAVERN
Just About Everything in 

Drinks and Packaged Merchandise

1124 S. Main St. Tel. Forest 6632 Kookford, III.

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
LINKSMŲ ,Š'K. VELYKŲ ŠVENČIŲ

SILVER T AP TAVERN
ADOLFAS IR PETRONĖLĖ Savininkai

1669 So. Main St. Rockford, Illinois

Tel. Forest 6438

i.INKII
LINKSMI ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

MsIKMs s.ĄVO KOS'II VI liltl A Vis III l»ltVI«,VV|S

Joe Poluyanskis
t’AMY UIKM'EIUKK AM» MFATs 

FOTONl; .VIAIN <1240 <(30 Isl.AM) AVĖ., IKHKI’OUn, ILI,

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams

HALSTED EXCHANGE 

NATIONAL BANK
OF CHICAGO

“THE SERVICE BANK”

Comer Halsted and 19th Place
Tel.: Monroe 8800

iY~~
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Kazimieras Pansirna
FOTOGRAFAS

1901 So. Halsted St Tel. Canal 2655

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Barbora Pankauskas,
GROSERNĖ

2021 Canalport Avė. Tel. Canal 6574

LINKSMŲ S V. VELYKŲ Š VENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

Ignas ir Ona Pikeliai, sav.
ČEVERYKŲ IR VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

1818 S. Halsted St. Chicago, Illinois
Tek CANai 4763

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Edward's Jewelry
EDWARD LAPINSKAS, Sav.

1901 So. Halsted SL Capal 2655
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Lietuvių Milijonai Apsaugai! GENERAL
Jr

MŪSŲ SŪNUS KARIUOMENĖJE, 0 
MES DEDAME SKATIKUS JIEMS PADĖTI

LIETUVIŲ MOTINŲ SKATIKAI IR DOLERIAI 
IŠAUGO O MILIJONUS U. S. BONAMS 
Buvo gražus popietis. Prie se yra išpirkę bonų

banko langelio eilė žmonių... 
Prieš šventes keičiasi pini
gus, algas. Viena senyva mo 
teris ištraukė nosinaitėj su
rištų pinigų. Galvoju, ką gi 
ji darytų — nejau dar vis 
taupo.

“Kur čia tuos bonsus par
duoda ?”, staiga paklausė 
ji. “Mat, gavau iš sūnaus 
Velykoms dovanų. Jis da
bar Tennesse kariuomenėj... 
Tai, mat, nupirksiu, sakau, 
boną: bus senatvėj, o dabar 
sūnui padėsiu kovoti”, aiš
kina ji, o jos laiko išvago
tais skruostais rieda buini 
ašara.

uz
$818,813.50. Tame skaičiu
je, aišku, neįeina lietuviai 
pirkę savo bonus paštuose, 
kitose bankose ir finansinė
se įstaigose. Todėl pilnai ga 
Įima tikėti, kad iki šiol Chi- 
cagos lietuviai yra išpirkę 
U. S. bonų už su virš vieną 
milijoną dolerių.

Daugiausia bonų yra par
davę Standard Federal Sa- 
ving bendrovė ir Metropoli- 
taan State bankas. Standard 
Federal Savings bendrovė 
pardavė už $300,000, o Met 
ropolitan State bankas už

mu
X Šv. Jurgio bažnyčioje, 

Bridgeporte, iškilmingos 
Prisikėlimo apeigos 5 vai. 
ryto. Procesiją ir iškilmin
gas šv. Mišias laikys pats 
prelatas kun. M. Krušas. 
Choras, vargonams ir orkes
trui pritariant, giedos J. 
Schvveitzerio mišias, suor- 
kestruotas komp. A.Pociaus. 
Per Offertorium išpildys 
Gruberio “Terra tremuit”. 
Procesijoj choras ir visi 
žmonės, vargonams ir or
kestrui pritariant, giedos

$293,825. Kitose bendrovėse : “Linksma diena”. Kitos šv. 
parduota — Mutual Federal Mišios bus paprastu laiku. 
Savings bendrovėj už $86,-

X Aušros Vartų bažny
čioj Didžiosios Savaitės ir 
Prisikėlimo apeigoms alto
riai buvo gražiausiai išpuoš
ti, negu kitose bažnyčiose 
visoje apylinkėje. Per tris 
dienas įvairių tautybių žmo
nės būriais lankė bažnyčią 
ir žavėjosi. Garbė klebonui 
ir seserims kazimierietėms.

X Anielė Kinčinienė, ži-

Dėdei Šamui. Iš profesijos 
jis yra mechanikas.

X Albertas Kupliauskas 
yra vienatinis lietuvis U. S 
jūrų akademijoj, Annapo 
lis, Md. Mokslą baigs pava
sarį. Jis yra sūnus Enrike 
ir Mikalinos Kupliauskų, se
niau gyvenusių Marąuette 
Park. E. Kupliauskas buvo 
plačiai žinomas namų sta

Kristaus Prisikėlimo
Šventėje Siunčiame Nuošir-

Visiemsdžiausius Linkėjimus 
Mūsų Klausytojams, Draugui ir 
Jo Skaitytojams!

Šaltimieras, Artistai 
Ir Visas štabas

noma Tovvn of Lake biznier-1(kontraktorius). Vė 
ka ir veikėja, su dukterim į ^au įsigijo didelį ūkį prie 
Cecilija šiandie išvyko į De-, Dovviagiac, Mich., kur ir da- 
troit, Mich., į pusbrolio An-1 ^ar &yvena-

WEST SIDE

Ir taip kasdien. Ne viena 
motina išlydėjusi sūnų ka-j 175 (rūgs. - bai.); St. An- 
ro stovyklon taupo savo at-! thony’s Building and Loan 
liekamus ir neatliekamus bendrovėj — už $60,725; 
skatikus, kad už juos nu- Keistuto Savings and Loan 
pirktų Amerikos Apsaugos bendrovėj už $50,000; Ge- 
bonų. Už juos, mat, vyriau- j dimino Savings and Loan — 
sybė galės pagaminti da u- $12,101; Pietkiewicz už $9,-

000; Chicago Building 
Loan — $7,162,50.

giau karo reikmenų ir pa
lengvins sūnums kariauti.
Tai nuoširdžiųjų lietuvių Mažieji taupytojai 
motinų patriotizmas.

and

J. dieną parduota 
už $16,000

Tikrasis lietuvių išpirktų 
bonų skaičius šiandie sun-

Tačiau ir mažieji lietuviai 
neatsilieka nuo tėvų. Ir jie 
praleisdami kartais ‘ ‘mo- 
vies” ar kitus savo palinks
minimus, taupo ir stengiasi

ku apskaičiuoti, tačiau ben- padėti savo kovojantiems
drais apskaičiavimais gali
ma spręsti, kad vien Chica- 
gos lietuviai yra išpirkę

vyresniesiems broliams.
Jie, žinoma, bonų pirkti

neišgali, bet jie perka U. S.

X Šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero, šiandie ir Velykose 
pamaldų tvarka bus sekan
ti : iškilmingi kompletai šį 
vakarą 7:30 vai. Pamokslą 
per kompletus sakys kun. 
P. Cinikas, “Draugo’ adm. 
Bažnyčia bus per naktį at
dara. Velykų rytą Prisikė
limo apeigos 5 vai. ryto. Iš
kilmingą procesiją ir šv. Mi
šias su asista laikys pats 
klebonas kun. I. AlbavičLus. 
Pamokslą sakys kun. dr. J. 
Pauliukonis, MIC., Tėvų Ma 
rijonų seminarijos profeso
rius. Kitos šv. Mišios bus: 
7:30, 9, 10:30 ir 12 valan
domis.

tano Zapolekio laidotuves, 
kurios įvyks pirmadienį.

X Sylvia Daunora, lietu
vė, kandidatuoja į Ind. Har- 
bor, Ind., majorus demokra
tų sąrašu. Ji yra plačiai ži
noma to miestelio biznierka 
ir “Draugo” prenumerato- 
rė. Iki šiol tik Westville,
III., yra turėjęs lietuvį — 
vyrą majorą.

X J* Stanaitis, žinomas 
ne tik So. Chicago, bet ir 
visoj Chicagoj veikėjas ir 
dienr. “Draugo” korespon
dentas (DKK narys) svei
kina visus draugus-es iš 
Jefferson stovyklos, kur jis
neseniai pašauktas tarnauja narys.

X Stanislovas Ir Paulina 
Žičkai, 2243 So. Bell Avė., 
minėdami 30 m. kaip gyve
na Amerikoj, savo namą pa
puošė naujais rakandais. A 
bu kilę iš Panevėžio para
pijos, 1913 m. moterystės 
ryšiu surišti kun. Ambro 
zaičio Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioj. Užaugino du 
sūnus ir vieną dukterį Ire
ną, kuri dabar lanko Šv. Ka
zimiero akademiją. Zičkų 
šeima yra uoli “Draugo” 
rėmėja.

Mirė chicagietis teisėjas 
O’Connell, Superior teismo

BRIDGEPORT

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Saro ^Kostumeriams ir Draugams

JULIUS J. STORGUL
PLUMBING — HEATING — SEWERAGE 

CONTRACTOR
Estimates Fumished on Reąuest

2240 W. Cermak Road

Phone Canal 4124

Chicago

Jr

virš vieno milijono vertės. Defense ženklus. Kiek jie 
bonų, neskaitant apsaugos yra išpirkę — sunku pasa- 
ženklų, kuriuos perka ma- kyti. Mes tegalime paskelb-

t
žesnieji kareivių broliukai ti tik turmus davinius. Štai
ir sesutės.

Didžiausį bonų kiekį vienr 
diena pardavė lietuviams 
Metropalitan bankas, kur 
sausio 9 dieną parduota 
Amerikos bonų už $16,375,
Standard Federal vienos die 
nos pajamos už U. S. bonus 
$9,700, Keistuto Savings ir 
Loan bendrovė viena diena 
yra pardavusi už $9,750,
Chicago Building and Loan 
bendrovė pardavė viena die
na už $7,500, St. Anthony,
Ciceroje per pereitų metų 
gruodžio mėnesį pardavė už 
$25,000.
Po gruodžio mėnesio 
padvigubėjo

Turimomis žiniomis U. S. 
bonų pirkimas žymiai pašo
ko tuojau po japonų atakos 
Pearl Harbor, gruodžio 7 d.
Kai kur jų pirkimas net 
dvigubai paaugo. Pavyz
džiui, Keistuto bendrovėje 
po gruodžio mėnesio bonų 
pardavimas pašoko $11,000, 
kai tuo pačiu laiku Šv. An
tano bendrovėj, Cicero, par- į Reserve bankas apsaugos 
davimas net padvigubėjo. | bonų pardavė už $3,359,000. i

Bendrai įvairiose lietuvių ------------------- ’
finansinėse įstaigose bonų l»000 KVIETIMŲ 
pardavimas žymiai padidė- Į Lietuvos Piliečių Sąjun- 
jo po gruodžio 7 dienos. £os suvažiavimas įvyksta, 
Taip, kad beveik visur rei- Chicagoje, Dariaus Girėne 
kėjo paskirti paskyrus tam s^-leje (4416 So. Westem

Suimti banditai, 
apiplėšę Šimulį

Šiomis dienomis policiją
suėmė gaują banditų, kurių
tarpe ir 18 metų mergaitė, 

gos ženklų iki šiol yra iš- Banditų gauja susidariu9i iš

“Draugo” ofise mažieji lie
tuviai amerikiečiai apsau-

pirkę už $1,181.50
Ir taip nuo didžiausio iki

mažiausio, nuo seniausio iki 
jauniausio plaukia lietuvių 
turtas šio krašto apsaugai. 
Kartu plaukia ir visos lie
tuvių pajėgos, jų vargas, 
darbas, džiaugsmas ir aša
ros. Visa aukojame šio kraš 
to gerovei.

Jon Vaiva

buvusių kalinių, kurie jau 
anksčiau buvo bausti už 
plėšimus ir užpuolimus.

Gauja susidariusi, iš įvai
riose Amerikos valstijose 
gyvenusių plėšikų, kurie pa- 
kelyj Chicagon apiplėšė ke
liolika asmenų. Jų grobis 
siekia $2,000.
Apiplėšė Stasį Šimulį

Vasario devintą dieną ne 
žinomi piktadariai vidur- 
miestyj buvo užpuolę žino
mą veikėją Stasį Šimulį, 
2150 South Hoyne avė. Ban 
ditai įsėdo į jo automobilių 
prie Franklin ir Madison 
gatvių, pavažiavę į užmies
tį atėmė iš jo $40, rankinį 
laikrodėlį, žieminį paltą ir 
išrengę paleido.

Ir tik dabar policijai pa
vyko išaiškinti, jog tie su- 

yej. imtieji banditai apiplėšė
, n j , Šimulį. Sunku tikėtis, kad Balandžio 1 d. Federal .. .padarytieji nuostoliai butų

Kada daugiausia 
parduota apsaugos 
bonų

Chicagos pašto viršinin
kas Ernest J. Kruetgen pra 
neša, kad užvakar buvo par 
duota apsaugos bonų ir
ženklelių už $317,424.15. Tą! 
dieną buvo daugiausia par 
duota apsaugos bonų ir žen-

reikalui pardavėjus.
Bonų parduota už $800,090

Nepilnomis žiniomis Chi
cagos lietuviai savo įstaigo-

ave), š. m. balandžio d. 
7:30 v. v.

J viešą posėdį yra įvai
riems asmenims išsiųsta per 
1,000 kvietimų.

SPECIALIS VELYKINIS 
IŠPARDAVIMAS

Nužemintomis kainomis ant 
visų gėrimų. 

PIRKITE NUO —

Dronski's Liąuors
(Kur Draugai Susirenka) 
1756 W. NORTH AVĖ. 
Ar užsisakykite telėfonu: 

HUMBOLDT 7470 
VVALTER DRONSKI, Sav.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiem Mūsų Kostumeriams, 
Prieteliams ir Visiems Lietuviams.

o
3222-24-26 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tel. Victory 4226

CICERO, ILLINOIS

4

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumerūams ir Draugams

A. F. POCIUS
Didžiausia “Up-To-Date” Jewelry Krautuvė Ciceroj

A. F. POCIUS užlaiko didžiausią gražiausių Laik
rodėlių ir Auksinių Daiktų Krautuvę, pačiam vidu
ryje Cicero Lietuvių kolonijoje.

4930 W. 14th St. Tel. CICERO 3890-J
CICERO, ILLINOIS

Jr
GENERAL

INVESTUOKIT Į LAISVĘ

BALSUOKITE UŽ

S SAMUEL KOSTELNY
DEMOKRATŲ KANDIDATAS 

UŽ

STATE REPRESENTATIVE 

15-to SENATORIAL DISTRIKTO

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

, M. TRINKO and SON 
PLAST ERING CONTRACTOR

2114 West 23rd Place TeL CANal 1090
CHICAGO, ILLINOIS

J

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Stanislovas ir Pranciška Linauskai
2335 So. Leavltt St.

TAVERNA 
Tel. CANal 7038 Chicago, m.

Jr
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

MKRIAMS IR DRAUGAMSLINKIME VISIEMS SAVO KOSTUS

Jonas ir Ona Beržanskai
TAVERNAS — UŽLAIKOME GERO ALAUS 

2334 So. Hoyne Avenue TeL MONroe 3871

JT

LINKSMŲ ftV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Pranas ir Marijona Siminai
Clgarctnl. Tabakas, Saldainis, Mokykloms Daiktai 

2300 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
■ — . . —

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Charles Apšega
2320 West 23rtl Place

CONEEOTIONARY

%

Ohieago, Illinois

TOWN OF LAKE
SS .........

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BRON. ir STANISLAVA 
SAMAVIČIAI
BUČERNE IR GROŠERNE 

4551 S. Hermitage Avė. Tel. Yards 5474
CHICAGO, ILLINOIS

Jr

J
Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk { mūsų jardą ir apžiūrėk ata
ką ir aukfttą rfl*| LENTŲ—MILL* 
WORK — STOGŲ IR NAMU MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažų, porčių, viS- 
kų, skiepų Ir flatų. PASITARK SU 
MUSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272
-------  . ■ - e

PIRKITE DEFENSE BONUS IR ŠTAMPAS


