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"JIS ATSIKĖLĖ, JO NĖRA ČIONAI; ŠTAI VIETA, KAME JĮ BUVO PADĖJĘ." — (MORK. 16, 6-7).
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Lietuviai svetimšaliu legione

PĖDOS DYKUMOJE...
...«<* *• • šf* - K

Mažoj Saharos oazėj. — švedas iš Slitės ilsisi dykumos 
kapinėse.—Lietuviai žuvę. prieš vokiečių šarvuočius.— 
Japonų belaisvėje.—Su anglais ir amerikiečiais apka
suose.—Antrą kartą ateina į legijoną.—Nostalgia gim
tojo krašto visus kankina.—Legijonieriai moka garbin
gai mirti.
Ne apie tas pėdas aš no- krikštaliiy šaltą Lietuvos 

riu čia rašyti, kurias legi- šaltinių vandenį.
jonieriai palieka dykumos DYKljMO8 BIZNIERIAI 
smėly ir kurias ui pusvą- P„galiau me8 nu8OJOH1(, 
landžio pakilęs sirako už- ger,į Dabar tik mes pašte-
beria, nepaliekant jokios bime vandeny kaž kokius
žymės, kad čia nesenai dar ^£^,^3 augalus ir gyvius, 
pražygiavo keletas šimtų
vyrų, įvairių tautybių ir ti
kybų.

Ne, aš noriu kalbėti apie 
tas pėdas, kurios paliks ne
išdildomos 4 ir stipriausių’ 
uraganų.
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Jei kam teks lapkytis 

Prancūzijos kolonijose, jis 
gal bus nemažai nustebintas 
užtikęs ant tunelio angos 
iškaltą užrašą, kad čia, to
kiais tai metais legijonieriai 
iškasė šį tunelį, ar pastatė 
šį mūrinį tiltą per tarpikal- 
nį, nuo kurio pažvelgus že
myn sukasi galva, ar nutie
sė šį statų kelią per uolas.

Bet nevienas iš jų nepa
galvos gal, kiek žuvo bekas- 
dami, bestatydami ar beties 
darni šiuos įamžinančius 
darbus, legi j orderių, jei ne 
nuo sunkaus klimato, tai 
nuo priešo sukilėlio kulkos. 
Visi šie darbai buvo atlikti 
kovos me*‘u civilizuojant ko 
lonijas, kada laukinės ban
dos užpuldinėjo europiečių 
statybas ir žudė baltuosi’is.

Kartą žygiuojant su kuo
pa per Pietų Moroką, mes 
sustojome poilsiui viename 
arabų kaimely, mažoj dyku
mos oazėj. Mūsų lūpos buvo 
išdžiūvusios nuo troškulio, 
marškiniai buvo permirkę 
nuo prakaito ir štai prieš 
mus keletas palmių, ant kai 
vos senas fortas kuriame 
plevėsuoja prancūziška vė
liava, keletas arabų namu
kų nudrėbti iš molio, apsup
ti dygliuotų figų daržu.

VANDUO—DIDŽIAUSIA 
BRANGENYBĖ

Dabar eilė gerti mūsų mu
lams. Ir kol lauko virtuvė 
įpitaiso paruošti pietus aš 
einu apsidairyti į kaimelį.

Jame. nėra nei krautuvė
lės, nei kavinės. Bet arabai 
žino, kad legijonieriai turi 
pinigų. Greit apie mus ap
stoja arabai su variniais 
puodais kavos, arbatos, vai
siais ar užkandomis. Vienas 
protingesnis ant iešmo ke
pa mažus gabalėlius mėsos, 
kurie tuoj pradingsta mūsų 
išalkusio} gerklėj.
SENOVĖS TVIRTOVĖJ

Mane vilioja fortas. Tai 
senas su siaurais langeliais 
šauuvui iškišti. Vidury že
mos kareivinės pilnos bla
kių. Kadaise čia stovėjo le
gionierių kuopa, nes šalia 
užtinku kapines su Tegijo 
nierių emblemai, granata su 
septyniais liepsnos liežu
viais, kas reiškia didžiau
sius septynis mūšius legijo
no istorijoje.

žemas mūras, jau prade
dąs visiškai iširti, rodo, kad 
ožkoms ir asilams draudžia
ma čia įeiti. Ant medinių 
kryžių išblukę (parašai, gi 
kapų ir nė žymės. Smėlis, 
visur smėlis.

Skaitau vardus. Vieni vo
kiški, kiti lenkiški, rusiški, 
ar ispaniški . Tačiau mane 
patraukia labiau vienas už
rašas.

“Legijonierius Kaal Jo- 
hansen, tokios tai svetimša
lio legijono kuopos, gimęs 
Šiite j, garbingai žuvo 192.! 
metais kovodamas prieš ri
fus....”

“Sobatai praėjus, Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salome nusipirko kvepalų eiti Jė
zų patepti. Labai anksti pirmų savaitės dienų jos atėjo pas kapų, saulei jan ntžekėjus. Joe kalbėjosi 
tarp savęs: Kas mums atris akmenį nno kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė akm 
jis labai didelis. Įėjusios į kapų, jos pamatė jaunikaitį, sėdintį dešinėje 
nn^gsn^n jpm« tarė: Nenuigęakita; jūs jie&kotė •4ažraa Kazarėi 
šiauš; jis atsikėlė, jo nėra čia; štai vieta kur jį buto padėję. Bet eikite, pasakykite jo mokiniams 
ir Petrui, kad jis eina pirma jūsų į Oaliliejų; tenai jį matysite, kaip jis yra jums sakęs*'. Mork. 16,1—8.

atrištų; o buvo 
drabužiu, ir

Pamatę mus, maži arabų
vaikai sekami išalkusių šu- KAIP JIS ČIA UŽKLYDO?

sų žandarmų persekiojami 
apleisti Lietuvą, tai jie bė
go Hamburgan, sėdo laivan 
ir plaukė į Ameriką.

LIETUVIS SAHAROJ
Bet po karo mes jau už

tinkame vieną kitą lietuvį, 
kuris jau išdrįsta iškelti ko
ją j Saharą. Nekurie jų ati
tarnavę grįžo Lietuvon, kiti 
pasiliko gyventi Prancūzi
joje, o dar kiti kaip Alekse- 
jūnas, kuris yra- jau vyres
niuoju kapralu, tebetarnau
ja penkioliktus metus, iškei 
tęs žaliuojančius Lietuvos 
laukus ji Saharos dykumą.

Jis sėdi ant kupranugario 
ir žvelgia į horizontus iš 
Fort-Flaters, sftugoda mas 
Lamons širdį.

Finkelšteinas iš Vilkaviš
kio, Vytautas Gedgaudas,». _
laikraštininkas iš Kauno ir 
dar keletas, kurių vardai 
nebepasilieka atminty.

Vakarais kieme kiekvieni 
grupuodavosi mažais pūre
liais. Vokiečiai skyrium, is
panai nuošaly garsiai gin
čijasi, rusai pakeisdami sa
vo tautinį gėrimą raudonu 
vynu, traukia “Volga.”
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Lietuviai irgi neatsilieka. 
Garolis kaž kur nusipirkęs 
lūpų armonikėlę, groja “O 
mano vargelis...”

Tačiau ateina rytas. Vis
kas susimaišo, šalia mus 
stovi vokietys, Šalia ispano 
lietuvis...

Prabėgo pirmieji mėne-

Nutilo dainos kareivinė
se. Neberia, karo, yra karas.

LIETUVIS INDOKINIJOJ
Liudas Gardis užsirašo 

savanoriu į Indokiniją. Jis 
nori keliauti, užsimiršti. Ir 
laikas greičišu ' prabėgs ir 
pasaulio daugiau pamatys.

Tačiau geltonasis japonų 
plėšikas užpuola1 šią turtin
gą koloniją, užima ir nugin
kluoja karius.

Kur jis dabar? Gal žuvo 
priešindamasis, o gal išvež
tas prie darbų yra privers
tas dirbti po japonų botagu.

Bet vėl užteka saulė. Iš 
naujo legijonieriai eina į

BALTOJI PROCESIJA
Baltoji procesija apjuosė tris kart 
Bažnyčią pragydusią pergalės giesmę.
Velykos, kurių taip kasmetai ilgiesi!..
Žibintai ir smilkalas, vėliavų miškas ...
O prieky visų—spinduliuojantis Kristus!.. 
Siūbuoja minia lyg pavasario upė,
Varpų ir giesmių aidai liejas į vieną... 
Klausai ir jauti, ir tiki, kad sutrupins 
šita Rezurekcija mirtį kiekvieną.. *.
Sugrįžo procesija tris kart apsupus 
Bažnyčios, lyg nuotakos liemenį balt#... 
šventoriuj džiugus Aleluja dar supas ...'
Bet žmonės jau gijžta su šypsena lūpose,
O širdys, lyg vėliavos plakas iškeltos ...

D. Mickaitė

GOLGOTOS KRYŽIUS
Kuo muMs tekėjimo iu Smigimo, mas palaima ir jėgų šaltl-
Ąnt Kryžiaus titlesęs rankas r J
Jis apskelbė žemei laikus atgijimo;
Laimingas, kursai Jj supras.

MAIRONTS.

Kur gi tie žodžiai nauji, 
gyvi, kurių laukia mūsų Tė
vynė savo jausmams ir sie
los karštybei išlieti audrin
gomis vilnimis?
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Ar atėjo tas laukiamas 
Mokytojas, kuris vestų mūs 
į naują gyvenimą, į naują 
pasaulį, kuriame nebūtų 
kerštų, apmaudų ir neapy- 
kantų, kuris pažadintų mū
sų apmirusią išmintį?

Mes reikalaujame margų 
pagražinimų, dekoracijų, šil
kais (pasirėdžiusių artistų, 
kurie rodytų scenoje vargą, 
scenoje verktų gražiai, rit
mingai...

Bet ką ai^turiū daryti 
vargo sūnus, kuris nė sapne 
nesu matęs laimės ir gro
žybės??

Mane motina jau vygele- 
je supdama apie vargą ir 
ašaras dainavo. Mano grį- 
telė, kur augau, buvo dūmi
nė, drėgna, šalta. Mano sie
la kentėjimuose užgrūdyta, 
tamsybių suvaržyta. Dai
nuoti mane mokė žiaurus 
rudens vėjas, alkanu vilku 
kaukdamas; todėl mano dai
na negiali niekam pamėgti, 
nes joje nėra poezijos gra
žumo. Mano jausmai geleži
nio vargo įkvėpti, už tai juo 
se nėra nei švelnumo, nei 
gražumo.

O jei mano vargšė siela 
taip aukštai kyla, tai dėlto 
kad aš žinau vieną galingą 

kilniuosius
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nų, bėgo pasitikti tiesdami 
rankas, prašydami dovanų.

Moterys, apsikarsčiusios 
įvairiais blizgučius ir suvi- 
gupusios įt baltas skaras 
žiūrė jo su žingeidumu į mus, 
saulėj įdegusiu?, apirusius 
ir apdulkėjusius.

Sustojome prie šutinio, 
palmių paūksmy. šulinio ra
tas, sukamas aklo kupranu
gario be pertraukos girgžda 
semdamas šį brangų skisti 
mą, kurio kaina čia dyku
moj neįkainuojama, šiskup

■ ranugaris dieną ir naktj mo 
, notoniikai lėtais žingsniais 

suka ratą. Kas žino, gai lis 
suka jau ji keliolika metu 

Mes puolame ištroškę rorie 
vandens. Jis Maurus. drus 
knotas, atsiduoda dumblu, 
bet aš jį geriu gertam segu

Skaitlingiau lietuvių ga- 
Slitė. Tai mažas švedų , Įima užtikti 1939 metais, kai 

miestelis Gotlando saloje, Europoje užsiliepsnoja ka-

nis.
z

Jj vedė tas Kryžius per 
visus vargus ir ašaras. Net 
sunkų baudžiavos jungą 
vilkdamas, rykštėmis suka
pota nugara lietuvis pro 
ašaras juokėsi, nes turėjo 
ramintoją—

Golgotos Kryžių.
Golgotos Kryžiau! Kiek 

milijonų žmonių ėmė Tave 
ant savo pečių, viską pame
tę, kas yra pasauliui brangu 
ir malonu. Nešė Tave links
mai, nors jų kūnai dilo, ny
ko, prakaitas, kraujas drė
kino žemę. Bet jų sielos bu
vo galingos ir jos nešė žmo
nijai laimę ir aukštus idea- 
lūs. O kada
jau suvargęs, kada jau rei- 
kėjo eiti amžinai ii 
pirma negu akis užmerkė j 
amžiną miegą, meilingai ir 
saldžiai prie krūtinės spau
dė—

Golgotos Kryžių.
Pamiškėje, prie kelio, sto

vi nudžiūvęs beržas, jo sfcur 
džiose šakose vėjas verkia 
ir vaitoja, tarytum jis kęs
damas meldžia, verkia ir 
skundžias, šakas, kaip ran
kas, tiesdamas, kaip mūsų 
broliai lietuviai Vilniuje 
vaitoja. Bet net tenai nėra 
tiek galingo liūdesio, kiek 
žodžiuose—

Golgotos Kryžius.
Pakelta širdimi aš ėjau 

gyvenimo keliu. Ieškojau 
laimės... Daug ką mylėjau, 
daug ko troškau, bet laimę 
radau ant Golgotos kalno 
tik pas

Golgotos Kryžių.
Ir ateinu į Tave nulenkta 

galvas sugraudinta širdimi 
—aš vargšas, neėtimingas 
paklydėlis, nes be Tavęs nė- 
Ba sielai ramybės. Laimih- 
gas taa, kuris Tave neša...

Golgotos Kryžiau!• /
Leisk man kelius sulenk

ti, apkabinti Tave ir bučiuo
ti, kol nebus lūpos kravinos, 
tada—taps širdis tyra, kaip 
šaltinio vandenėlis, balta, 
kaip sniegas. Tegul esi sun
kus, tegul man davei var
gus, bet Tu man davei ir 
šviesias valandas, va1andas 
Įkvėpimo ir šventos ramy
bės. Ir tu man lieki viens?—

Golgotos Kryžiau...

Ignas Lapienis.
Vyt.

I1

M
flB

M
aK

Sa
M

^1

ugnį, šį kartą jie bendruose
šiai Europa" reikalauja ka- aP^uore au amerikiečiais kaltini. » kur

ir anglais. Savo drąsa jie siausmus semiu. Tai— 
greit pasižymi. Tuniso kau
tynėse ir legijono vardas 
legendariniai skamba iš lū
pų į lūpas. Nekuriose vie
tose jie sugebėjo išsilaikyti 
prieš vokiečius paaukodami 
du trečdalius savo vyrų.

Pasiliuosavęs lietuvis Mi
siūnas iš Kėdainių, iš naujo 
pasirašo sutartį. Negi jis 
paliks draugus švęsti pas
kutinę pergalės valandą. Jis 
nori baigti karą drauge su 
jais.

rių. 
Legijonierius išlydi su

B&Mjos jūroj, kuriame man r>*s. Daugelis iš jų būdami niuzika į stotį. Ten susodina 
ne kartą teko* pabuvoti, gi-1 atkirsti nuo Lietuvos, pa-
nant Lietuvos spalvą tarp
tautinėse regatose.

Ir ko ieškojo čia tas švie
siaplaukis švedas? Kodėl jis 
nepasiliko su tėvu žvejoti 
menkių Baltijoje? Jo kapas 
kaip ir kitų išdildintas smė
ly, Jokios gėlelės, jokio au
galo.

Gal kur nors kitame vie
tų forte yra ir lietuvio ka
pas. Juk jų irgi yra svetim
šalių legijone.

Tačiau iki Didžiojo karo 
lietuviams svetimšalių legi- 
jonas buvo svetimas ir ne 
pažįstamas. Jeigu jie ir bu 
vo priversti už politiką ru

siūlo savo jėga? Prancūzi
jai.
Lietuviai legionieriai

Nedideliame Laido mies
tely, kur legijonieriai gauna 
pirmą apmokymą, tarp ki’ų 
tautų galėjote sutikti ir ke
letą lietuvių.

Tai jaunuolis Stasys Zni- 
rys. buvęs Klaipėdos guber- 
natūros raštininkas, Liudas 
Garolis iš Kauno, karių 
Ekonominės bendrovės tar
nautojas, Adolfas Dirgėla, 
irgi kauniškis, Kazys Ado
maitis iŠ Kibirtų, Morkfi 
nas; vienos Kauno gimnasi

į gyvulinius vagonu?, veža 
į uostą, o iš ten į Europą.

LEGIJONIERIAI FRONTE
Atėjo 1940 metų pavasa

ris. Du geriausi legijono pui 
kai žuvo prieš vokiečių šar
vuočius. Kad neatgavus 
vokiečiams vėliavą, pulki
ninkas ją sudegina ir išsi
traukęs nuogą kardą šoka 
prieš vokiečių tanką...

Nedaug kam pasisekė su
grįžti. Slapstydamies dieną 
miškuose, o nakti žygiuoda
mi, vos keletą šimtų tesu- 
grjšo... Kur kiti? Jie žuvo 
ir vargu ar bus rasti ju la-

Golgotos Kryžius. - 
Kada aš žiūriu į Lietuvos 

laukus ir trobas, tai man šir 
dyje auga įsitikinimas, kad 
Lietuvai lemta didžio atgi
jimo laikai, nes ji savo ide
alu laiko

Golgotos Kryžių.
Tai lietuvio nusiramini-

dabar yra priversti nusilenk 
ti vokiečių valiai. Tačiau ri? 
verčia dar stipriau kovoti lr 
siekti visiško vokiečių su 
triuškinimo.

jos auklėtinis, Juknevičius vonai, Šarvuočių sutraiškyti
batsiuvį? iš Šančių, žydukas žemėje.

GIMTOJO KRAŠTO 
IftSIILGIMAS

Tačiau gimtojo kraš+o iš
siilgimas kiekvieną ir kibiau 
ir labiau slegia. Ten namuo
se ne vienam paliko motina, 
tėvas, sesuo ar brolis, kurie

Jeigu reiks, jei nuo to ry
tojaus saulė bus skaistesnč, 
svetimšalių legijoną? ginda
mas tautų laisvę pasiliks iš
tikimas savo tradicijoms *** 
garbingai mira. O mirti le- 
gijonieriai moka.
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Pranas Jančius, MIC. MeM Viši gerai žinome, Jog dieh kokia spauda įsigalėjo,

KATALIKAI IR SPAUDA
SPAUDOS REIKŠME IR 
JOS REIKALINGUMAS

Šiandien karto ugnimi įsi
liepsnojusiame įpasa u 1 y j e 
žiaurūs žmonijos priešai de
da visas savo galingas pas
tangas išgriauti mūsų civi
lizacijos pamatus ir perdirb 
ti ją pagal eavo klaidingas 
pažiūras. KoVos Lauke mili
joniniai galingųjų tautų ka
riuomenėj pulkai mirtinai 
kaujasi vieni prieš kitus; 
kasdien žūsta niekuomi ne
nusikaltusių kareivių tūks
tančiai. Iš “mechaniškųjų 
paukščių” (lėktuvų) aptem
dytų padangių dažnai krin
ti fcpfrdgstamieji /“kiauši
niai” (bombos), vkur palik
dami griuvėsius, negyvus 
lavonus, skausmą, baimę, 
ttWiūdfcn< ir» ašaras. Į jūrų 
bedugnę skęsta torpedą par
blokšti laivai su visa savo 
prekių ar gyvybei? našta. 
Armotos ir parakas dabar- 
iniame pasaulyje sėja mir

ties kulkas, lieja visur ne
kaltą kraują ir atima žmo
nių gyvybę. AtrcdOį kad ar-

motos ir parakas valdo šian 
dieninį pasaulį.

Bet už armbtą ir paraką 
yra vienas daug galingesnis 
dalykas. Tai yra spauda. 
Spauda šiandien, sakome^ 
valdo visas pasaulio galy
bes. Spaudai turi nusilenkti 
armotos ir pasaulio galiū
nai. Kas savo rankose turi 
spaudą, tas, galima sakyti, 
yra kaip ir visagalis mate
rialiniame pasaulyje. Jeigu 
pasaulio nevidonai savo ran 
koše turės spaudą jie galės 
Varginti visą pasaulį ir prieš 
jttcii niekas begalės nė išsi
žioti; jei ištvirk&iai ir pa
sileidėliai savo rankose tu
rės spaudą, jie visą pasaulį 
paskandins ištvirkime ir 
niekąs negalės nė kveptelė- 

» P
SENŲ LAIKŲ SPAUDA

I Iii. J4 1Senęyeje tokios spaudos 
kaip t dabar, dar • nebuvo. 
Šiandien apa Ūda galime , pa
vadinti visa tai, - kas yra 
Spaušdihta, atbr, kaip se
niau žmonės sakė, visa kas 
yra ‘ ‘druka išdtukavota. ”

spaudą išrado Johas Guten 
bergas apie 1490 metais 
Pirtna taip pat buvo įvairią 
raštų, bet jie, žodžiu SAkan* 
buvo ne spausdinti, bet fi- 
rašyu aut pentamento, pa- 
piriiso, kilt vaško arba mo 
Ud lentelių, šitoks diittac 
reikalavo daug triūso. At
skiros kopijas vis tupėjo 
ranka būti perrašyto*?. To
dėl buvo maža net ir svar
biausių veikalų egzemplio
rių. Tad gi mažą žmonių 
skaičių tepasiekdavo. Ta
čiau, šiandien, išr?dtis spav 
dą, ir popiet. galima SUSyk 
išg-gūsdiftti tūkSt&nėiUS eg
zempliorių. pigia kaina, it 
juos visu? išleisti žmoftių 
tafpan.

Ne tiek svarbu mums ži
no i, kas yra spauda, kiek 
žinoti kokia ji yra, jos reik- 
šmę, ir mūsų pareigas jai.

ien jokia jai priešinga val- 
tožti negali turėti jokios 
reikšmės. Napoleonas pava
dino spaudą “šeštąja pasau
lio. galybe,” ir savo minis- 
teriui pasakė: "Būk stsar-, 
gus su laikraščiai*, nes vie
nas laikraštis galingesnis 
už du armijos korpusus.

Tautą be spaudos galima 
.palyginti į paukštį be spar
nų ama kariuomenę be pat
rankų ir parako. Spaudi tai 
minčių bei idėjų patrankos.
Kaip Šaudomiem gihkht 
svaido šūkius į priešo eiles,
taip spauda svaido mintis į .į bedievišką ir katalikišką

bent kalbėtojas.’’‘Jam j tai 
draugas atsako: “Taip, bet 
gaila, kad jiš ne žurnalis 
tas.” Iš tikro gaila, kad ka
talikai nesupranta spaudos, 
o -ypatingai katalikiškosios 
spaudos, reikšmę, Senovės ų# 
graikų išminčius tizcipas, I, 
jei Šiandien gyventų, be 
abejonės, sakytų, kad lie-j 
Žuvis negali tiek gero ar 
blogo padaryti, kiek gali ! 
spauda. Katalikui priešinin
kai labai gerai supranta ir 
įvertina spaudos reikšmę.
Ir 'mums katalikams reikia 
nusistatyti tikras pažiūras

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS “DRAUGO” SKAITYTOJAMS

SKALBIMAS VISOKIOS RŪŠIES BALTINIŲ 
WET WASH IR UŽBAIGTAS SKALBIMAS

. . , . J'S
WET WASH LAUNDRY ,,,

3001-3003 West 51st Street "• • . i. -m At' V* •' . .-z.
HEMLOCK 3723 •

Linkime gero pasisekimo mūsų vyrams kariuomenėj 
.............. -------------------

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tet Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

OudMfco liauto Vątfa&fet
W.H.F.C. 14 20 Ktlocyclėg —

KėtVetke, 7 vai. vakare.
W.XJ.F.B„. 1000

• N«edSlioJ, >:19

*
vakare.

’SSJiSS.'SSK i
Šu Income taksais ir kitais rei

kalais, kreipkitės viriminėtu 
’y antrašu. ' •

..... *-■.

Skolinam Pinigus

Morgičiams
eItas ik mandagus 

PATARNAVIVAS
KRElPRTtfeS PtttE Mt)SŲ
TAUPYKITE

dėl

19 44 /
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

Didelė Lietuvio
KRAUTUVE

Rakandų, Patlot Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečiu, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karietų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, pp vienu stegu 

Sti RAkafldų Ktatitutfe. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per SJ Pavasarini SI Metų

IŠPARDAVIMĄ
DABARTIM 
DIVIDENTŲ 
RATA............

1751 W. 47th Street

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

8241 So. Halsted Street 
Tel. CALnmet T23T 

A
Krautuvė atdara Nedėliomis — 

fauo 10 Vai. ryto iki 4 vtil. p.p.
Utarnikais. Ketvergais U Stiba- 

tomls iki 9 .30 v&L vakare.

K&fcft VRA TIKRASAt
skaudos v Atimti®

šiandien yra iSeittešpata- 
vęe lkbki kiauras spaudos 
reikšmes aupratimaja tka- 
gelia laikraščių ir žumabį 
savo tikslą matu tik tome, 
kad sudomintų didesnę skai 
tytojų dalį, juoe patrauktų 
informuotų, duotų dauginu
sia pasaulinio gyvenimo ži
nių, nuotikių, spektaklių bei 
literatūros, ir reikale ries 
tai ptvaisdttotų ilium racijo
mis, linksmais pasakoji
mais, gyvais feljetonais ii 
skandalingais įvykiais; teik 
ti Žinias iš katalikų gyveab 
mo kitur ir savo krašte r^- 
jiems ’ visiškai nesvarbu. 
Todėl ir katalikų laikraš
čiai niekuomet .nepajėgs 
lenktyniauti šioje srityje sū 
kitais, kurie gerai supranta 
tokius skaitytojų reikalavi
mus ir žino, jog jiėihs ne
reikia paisyti jokių apsiri
bojimų dėi savo informaci
jų kokybės, kiekybės ir tei
singumo: Taigi klaidinga į 
spaudos reikšmę pažiūra.

Dabar pažiūrėkime, kokia 
yra tikra spaudos reikšmė. 
Garvežiui, automobilių, or
laiviui, parako, radio išradi
mas krašto ir visuomenės 
pažangoj turi nepaprastai 
daug reikšmės. Vi* dėlto 
žrfiohių gyvenime ir pažan
goj nemažiau turi reikšmės 
ir Spauda, nes Spaudoje bu
vo teikiamos rapie visus iŠ’ 
radime reikalingos žmo
nėms Žinios; kaip juos savd 
gyvenimui pritaikinti ir var 
toti. Kad geriau sūpratUs 
visuotinę spaudos reikšmę, 
Užteks pacituoti garsių žmo 
nių išsireiškimus, ką jie sa
ko apie spaudą, pažvelgti į 
patį šiandieninį gyvenimą, 
ir dalykas paaiškės.
DIDIEJI ŽMONES 
APIE SPAUDA

H. Taifie, garsusis pran
cūzų istorikas, štai ką sako 
apie spaudą: “Pasaulį valdo 
trys pajėgos: politinė, pini
ginė, ir spauda, tačiau ši 
trečioji bene bus galinges
nė, nes nuo Šios priklauso 
ir pirmosios dvi.” Spauda 
yra visos tautos mokykla. 
Tačiau mokykla auklėja ir 
moko vien tik jaunimą,— gi 
spauda—visą tautą.

Garsusis mūsų tautieti.*, 
lietuvis, Profesorius tirėtas 
Žiiiip Sako: ‘‘Su nesk&itan- 
Čla tauta nieks nesiskaito? 
Vadinasi, tad, kad kur šian-

paaaulį ir jomis uždegi at- 
ikirus Žmones ir vituomehę. 
Jėi vieuomenėje bus įdieg 
tos bedieviškos idėjos jį tu 
res iširti; jei joje bus įgy
vendintos Kristaus mokslo 
mintys, ji bus galibgk,. kaip 
Kristaus Ratnyčia pastaty
ta ant Bv. Petro uclo*. spau 
dą galimi vadinti didžiuoju 
mūsų laikų pamokslininku. 
Vienas iš žmonių, išgirdęs 
garsaus pamokslininko žo
džius išsitarė: 'Iš tiesė tai

Spaudą.; ų- j .; •

ŠPAUfcA VRA tVG 
P«HtS ; ’ Fl t

i
[TRAI KKTRAl

Susą
TO

MONARCH LIQUOR 
.3529 So. Halsted St

.J>8*<h7Mu>8 #064 x

DR. VAITUSH, OPT
>36021

akių aptemimo,

da
romai fa 'elektra pMtoRanftl Ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at- 
kftfttoittM i BSkykln* Vfclkus. 
VALANDOS: fltto 10 ryto Od 0 V.

nuo pietų, ė . nė*auloj patai tttttarų. 
2^

4712 fcou
Hmm TARDŽ

At.

Spauda yra lyg tas peilis, 
si kuriuo galima duonos 
atsipiatiti, bet galitaa su juo 
save susižeisti, spauda yra 
nelygi. Jau praėjusiame 
šimtine yje žymus vokiečių 
rašytojas Stoicaa yra pasa
kąs: “Mūsų liaikaią raidė
mis ant pųpiefie kovoja dan 
gus.ir pragąras.” fi tikrų- 

spauda yra tos kovos£

KREIVOS AKYg ATITAISOMO^ 
Jaunuoliai, kurie heprilmami į 

karo aviadjoė kkyriitt tt priežas
ties spalvų ueregėjimo (eolor
Blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apatiniu iigydyti.

i A

e .t. u Ašy

šeštad’enis, Bal. 8 d., 1944

rnARGUTU’

FURNITURE
BROKER

Everything ln the line o» 
Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ BLASDIENINIf 
r A r>TO LAIKRAfiTIS, ĮSTEIGTAS BALa U, 1933 M

aukas, kur vyksta Smarkios 

(Nukelta į 3 pusi)<’ ■ J r. , ? * » •, A* • • >
III ■-■■■

Avė. 
9617 ‘ 
4848

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas m chiRuteaĄs

ofiso Valandos

S

2 Ud. 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
susitarus

Rdad
SS— -..f

Būkit Malonūs

SAVO AKIMSIiU 4» Š-* J —* . n * . , .
i

Samlnudti. jas modcrnlAklausia 
metodą, kurią regSj mo mokslas 
gaU ' MBpIkti. ? •' -

SS SOSTAI PATYIUMO 
pririnkime akinių, klirlte pradili

na vlaą aklų jtchiplmą..

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

** K«mpas 18-tos 
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:Kasdien ».ae a m. Iki «.-»o p. m. 
Trsaad. ir faėtad. »:IO a m.

Ik> T:»0 a in.

Mi,

4

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

IStaiso.
Oflko Ik Akinių Dirbtuvė 
8401 BO. HALSTED ST. 

Kampas 84$h Street 
Yal&ndos nuo 10 Iki 4; nuo 8 iki 8 

Sekmadienyje pagal autartį.

IRI/KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOfilMTĮ — BE KOMIŠINO

3E

PAfAftNAVttlAS GRBTTAB Dt TEISINGAS 
----- rT . L .

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISIONT ■     ,.. nttii ll I.hmiu I mi .1

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND-
loan association

OF CHICAGO

4192 Archer Ave< Virginia 1141
JU8TIN MAGKltiWlCH, Ptae. and Mgr.

BE 3a

WHFC - UM kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.4 f k..; -v-m.

EXTRA PROGRAMAS Penk 
' -j. tadieniato nuo 7 Iki 8 v. V.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Weatem Ave» Chicago. I1L

Telefonas — GROvehlll 2242 
I ‘ '» rfl ■ »* ■— t ■ •*sa

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STMKOL'iS,
raYSICIAN AND SURGBON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:. ;
Nno 2 Od 4 ir nuo 6 Iki 8 val. vak.

Nedėliomis pagal sutartį ; '
Ottee TeL YAftds MM ' ‘
Namų TeL PROspeet 19fe> ' ./

1 - (f 1
TeL YARds 2246

DR. C, YEZaiS "
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai.: ntio 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Treiiadieriį pigai autartį. "

Ofiso Tel. VIRglnia OOM 
Rezidencijos Tel.: REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Otaa VSL: M? M 8-4:M P.H. 

Trečladienlab pagal sutarti

Tet YARda 5921
KĖNirood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35thJStree\

Tet OANal 8122

i i i DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cerittkk Rd. 
Valandos: 1—8 popiet lt 7—8 * v. 
Sekmad, Trečiad. ir Šeštadienio 

. vakarais ofisas uždarytas. * 
REZIDENCIJA

--fWS241 West 66th Plaee»
■ Tbt RfcrubBe 7888 Ji,

TeL CANai 0257
ftea Tel.: PftOspect 8859

DR. R. t ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted SL 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANbOŠ: 11 v. ryto iki S p.p.

6 Dd 8 VAI. vakarti.
Tet YARds 8146

ML V.A. SIMKUS•RYTOJAM Iii
B AKBOUB1
244 Went 96th Street

▼aL: 11-12; 2-4; fa* 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 fa- 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.
— ■ ■■ . 4..« ■T.1,.1 M.nU—

Skaniausia dtidftA yra tofl, 
kurią Uždirbame saVn tanio
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspeet 6080 .
Jei neatsiliepia, Sauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 Se. Kedzie Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
iiskiriant treėiad. ir sekmad.

Ofiso Tel........VIRglnia 1886
DR. AL. RACKUS

GYDYTOJAS tR tfltlRtUOAS 
4204 Archer AVeftue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 0d 8:00 VaL 
Treėiad. ir Sekm. tik nusitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

fir Penktsdictiiafa 
VkL: 10-12 ryte, H 7-9 P. M. 

1147 S. Halsted Sk> Ofclcagi 
Pir—di misi s, Trečiadieniais

/ fa* feitadieniais 
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Are.
(2-tros lubos)

Ofiso telefonas: tARds 0554 
Jei Beaislliėpia ištikite—
Res. TeL: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Ntio 10 iki 12 vai. fyto, nuo 2 Od 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 tai. vak. 
Sekmad. nuo 10 Ud 12 ved. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CttiRUKGAS 

<146 Archer Avehne 
Otao T«L UAFayette 8Ž10
Bes. Tek EAFsyette 0094 

I Jeigu Neatsiliepiama—
•aukite: KEDrie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 8 iki 9 vaL;

/Penktad. 8:80 Ud 9:30 vak.
Befttad. ū vai tu 9:80 rak. 

Sekmadk-nlalh pagal stisitarimą.

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jia juokinai.

J. W. Goethe
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Įima pacituoti, tačiau jiems 
nėra čia nė laiko nė vietos.

Mat, mume lietuviams ka
talikams reikia labai ausi 
rūpinti spaudos klausimu 
šiandien, kada didžioji be
dievybės jėga mėgink užka
riauti visą pasauij ir paverg 
ti mažas ir didžias tautas. 
Svarbu gi nuims turėti ge
rą- spaudą. Atsiminkime 
kiek spauda prisidėjo prie 
mūsų tautos nepriklauso-, 
mybės iškovojimo.

PAŽVELGKIME į 
ISTORIJĄ

Tereikia mesti akį į isto
riją matyti tikrą spaudos 
reikšmę. Juk per spaudą 
grįžo prie Dievo suklydu- 
sieji Bažnyčios vaikai. Sv. 
Augustinas paskaitęs S v. 
Rašto žodžius buvo tiek su
jaudintas, kad * atsivertė. 
Šv. Ignacijus Lojolą, kari
ninkas,. sužeistas kare, gu
lėjo ligoninėje. Į jo rankas 

^pateko “ Kristaus Sekimo” 
knyga. Ją perskaitęs jis ta
po kataliku ir didžiausios 
vienuolijos įsteigėju.

Panašių atsitikimų gali
ma rasti ir mūsų dienoje. 
Nesenai grįžo į Bažnyčią 
garsussis raporteris ir ra
šytojas Eddie Doherty. Jis 
prieš pasikalbėjimą su kun. 
Coughlinu, (perskaitė Šv. 
Teresėlės gyvenimą. Biuvo 
tiek sužavėtas, kad pasirįžo 
ieškoti tiesos. Už kiek laiko 
ją radoi ir grįžo į Bažnyčią, 

i Daugybės tokių nuotakių ga

Katalikai ir spauda
» •
(Atkelta nuo 2 pusi.) 

grumtynės už tikėjimą į 

Dievą ir dorą. Mūsų tikėji
mo priešai senai jau supra
to spaudos reikšmę ir su 
visu uolumu griebiasi jos 
darbo. Toliau Štolcas pride
da: “Jei nori Kristui pri
klausyti, skaityk tik krikš
čioniškus raštus; su kiek
vienu dešimtcenčiu, kurį tu 
išleidi blogiems raštams, iš
duodi velniui vekseli savo 
sielos sąskaitom” šie žo
džiai griežčiausia tinka mū
sų laikams.

Popiežius Pijus X dar la
biau pabrėžia katalikiško
sios spaudos reikšmę: 4‘Vel
tui jūs statysite bažnyčias 
ir steigsite vienuolynus; 
visi jūsų geri katalikiški 
darbai ir įstaigos yra vel
tui, jei jūs nesuprasite pa
sinaudoti gynimosi ir įsą- 
monimo ginklu—katalikiška 
spauda.”

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir DraugamsSVEIKINAME

Garbingoje Kristaus Prisikėlimo šventėje visus 
mūsų brangias rėmėjus-remėjas, geradarius, ben
dradarbius Ir prietelius.

■
Auštančio Velykų ryto prieblandoje, koplytė

lėje-^ramybės šventovėje, suklaupusios prie Am
žinos Meilės šaltinio—-Kristaus, dėkingomis šir
dimis maldausime Jums gausiausių malonių bei 
palaimos.

Velykų antradieni šv. Mišios bus laikomos 
Jūsų intencija. Nuoširdžiai prašysime Garbe 
šviečiantį Atpirkėją, pripildyti Jūsų širdis ramy
be Ir džiaugsmu, ir suteikti Jums dvasinį ir me
džiaginį atlyginimą.

Atvelykio antradienį šv. Mišios bus paaukotos 
už mirusias Rėmėjas-Rėmėjus ir Geradarius. 

Jums atsidavusius
ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
MOTINA M. JUOZAPA

JONAS IR ONA PAUKŠTAI
z

BUčERNE IR GROSERNft

4069 S. Sacramento Avė. Chicago, IIL

' . Tel. LAFayetto 5563

SPAUDA MUMS BŪTINAI 
REIKALINGA

Išnagrinėję spaudos reik-i 
šmiėe problemą turime da
bar pažvelgi i į spaudos rei
kalingumą. Rasime nemaža 
tokių katalikų, kurie katali 
kų spaudos reikalais visai 
nesidomi. Taip pat yra ir 
fokių, kurie laiko katalikiš- j! 
vą spaudą visai nereikalin Jr 
ra. Toki reiškiniai rodo, kad 
katalikai dar parmuša yra 
sąmoningi, šiandien katali
kams nieko nėra reikalin- 
geanio, kaip gera katalikiš
ka spauda. Ji reikalinga ti
kėjimui, dorovei ir Bažny- 
čiai. . 7 "

-* . * • ,r

Kad' spauda reikalinga 
tikėjimui, galima suprasti 
iš to ką vienas vyskupas 
apie tai eako: “Kataliki&kn- 
ii spauda yra geriausia sa
kykla. kurioj galima strem- 
ti didieji bedievybės ir kiai- 
datikybės puolimai ” Jeipn 
katalikai atsisakymų nuo 
savo spaudos, tai būtų tie
siog tikėjimo išdavimas 
Kur mea katalikai ’ nueitu
me, jei neturėtume katali
kiškų laikraščių? Jei kas
dien nestovėtume savo tikė
jimo sargyboje ir jei neat
remtame tuos priekaištus, 
kuriuos daro tikėjimui dau? 
gausingesnė bedieviška span 
da ? Be. k a*ulikiškos - spau
dos budėjimo ir priekaištu 
griovimo netikėjimas tuol 
pasiektų savo tikslą, būtent, 
iš visų širdžių, išrautų ti
kėjimą.

Katalikams svarbu turėti 
tokią spaudą, kuri būtu ido- *1 
mi. bet draug ir tokia švari, 
kad be baimės ja galėtume 
duoti jaunimui. Mums rei
kia stiprios spaudos stovin
čios ant krikščioniškos do
rovės pamatų ir netarnau
jančios minios smalsumui 
ir žemiesiems žmogaus pa- 

- linkimams. Kovoje už krikš 
' čionišką dorovę spauda yra 

vienas stipriausių ginklu 
Kas kitose sritvue veikiama' 
erotiniais itikinėiimais. tai 
čia daugiau dirbama vaiz
dais -ir impulsu žadinimu , 
Per blogą mauda siurbte 
įsisiurbia doroviniai nuo- 
dti. Drauge su doros griu
vimu eina ir tikėjimo išri- 
žadėiimas. Katalikai turi 
turėti tokia spauda, kuri vi
sokiems šlamštams užkirstu 
kelią!

Kas galėta suskai*yti vi
sus tuos puolimus ir šmeiž
tus^ kuriuos nekenčiamai 
Bažnyčiai daro visokiausi 
bedieviui, laisvamaniai ir 
masonai? Jie veda planingą 
tarptautinę kovą ir, reiklia 
pasakyti, daug kur laimi. 
Dėl to katalikams reikia 
stipraus ir vieningo fronto, 
reikia stiprios katalikiškos 
spaudos. 4

Linksmų Šv. Velykų Švenčių! 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PETER P. MARKUS
PUIKUS DRABUŽIŲ 

SIUVIMAS

Taipgi
VALIMAS IR PROSUIMAS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

A. ANDREWS
HARDWARE TOOLS & CUTLERY 

904 Lake St. Tel.: Melrose Park 745
Melrose Park, i Illinois

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

CHERRY MEAT 
PACKERS, Ine.

2230 W. 22nd Street Chicago, Illinois
Telephone Canal 3144

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

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MARSHAL SQUARE 
WET WASH LAUNDRY-

2621 CERMAK ROAD
TELEFONAS — ROCKWELL 9208 09 

JOSEPH STERCZEK — JOSEPH MAGDZIARZ — 
PETER HAWRYS, Savininkai

BILL’S TAVERN
4756 So. Westem Avė. Chicago, III.

CHICAGO, ILL.

WM. ir ONA POPELL, Sav.
Tel. Lafayette 2649

4538-40 S. Marshfield Avė. Chicago. 
-NAPOLEONAS C. POCZULP 

Telefonai Yards 6040-6041

==

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 

skelbiasi "Drauge"LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

SHAMET’S TAVERN
JOS. G. SHAMET, Sav/

Salė išnuomavimui visokiems parengimams
- ’ . ' c?' . t , » •

1500 So. 49th Avė. Gcero, Illinois
• v • į - , A * • r

Phone Cicero 6960

Linkime Visiems Mūsų Kostumerims
J • • «

Lietuviams!
ir Visiems

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LEADING WET WASH 
LAUNDRY

2420 So. Westem Avė. Tel. Can. 7096

STANLEY LITWINA8, Vedėjas

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime

Savo Kostumeriams, Draugams Ir Pažįstamiems

ADOLPH'S TAVERN
ADOLFAS IR SOFIJA KRAUJALIAI

Savininkai

2014 Canalport Avė. Tel. Canal 1703

TeL VICTORY 12723039 So. Halsted Street
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ŽMOGŽUDYS tės peilį ir buvo besmeigiąs 
į tėvą, bet aš laiku nutvė
riau jo ranką su peiliu ir 
rėžiau jam į galvą, ir tae 
pargriuvo.

—Jūs užmušėte $?
—k4 ai žinau: stipriai Į 

pataikiau j sprandą, beakai 
pargriuvo, tai palikau tėviri 
patikrinti jo kišenes, o aš 
turėjau apsidirbti su kitais.

—Jojamai, blogos suk3k- 
tuvės,—tarė mergaitė liūd
nai.—Man taip baisu. Neik 
šiandien,—rytoj atliksi tą 
save uždavinį.

—Ne, "aš pasiryžau ir ei
siu. Rytoj gali būti vėhi.

Ligi pasimatymo. Mar- 
janal >

Ir šoko jis ant atsikišu
sios uolos ir greit kopė j 

kalnelį. Mergaitė dar kartą 
sušuko liūdnai:

—Jojšsnai!..—bet jis jau 
negirdėjo.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Viaitms Savo Kostumeriams ir Draugams

. LIBERTY TAILORS
u T. BRAZIS, Sav.
jn Cleaners, Dyers and Purriers

1403 So. 49th Ct. Cicero, fl.inois
& Cicero 6841

ŲŠO. Apačioj jau matėsi 
juoda vandens juosta—

—Taip, graži tu būsi, šių 
kalnų karalienė...

—Bot ar tau negaila pa
likti tuos kabius ir mane ir 
eiti į miestą, iš kur gali ne
besugrįžti?

—Ne,—sušuko jis pasi
drąsinę*.—Aš tarvęs niekuo
met neužmiršiu! Bet tau 
negalima eiti ten į žmones. 
Jie tave sučiups ir užmuš.

Jaunuolio lūpos tvirtai 
susispaudė. Abu stovėjo 
kaip užburti ryto šviesoje. 
Prie jų kojų čiurleno nėra- 
mosis upelis. Saulė jau ge
rokai pakilo.

—Jajamai,—gailiai meldė 
po trumpos tylos mergaitė, 
—kam gi parodysiu grandi
nį ir skarelę, kas jais gėrė
sis? Gal šios uolos? Leisk 
mane j slėnį pas žmones.

Bet jis pakratė galvą:
, —Ne, negalima,—ir abu
nuėjo kelis žingsnius upelio 
krantu.

—Kalnų vienuma mane 
slegia,—sušnabždėjo po va
landėlės jis.—Aš noriu eiti 
į miestą pas žmones. Rytoj 
aš dar kartą išmėginsiu sa
vo laimę ir drąsą,—if suda
vė ranka per apsiaustą, ku
rio kišenėj suskambėjo pi
nigai.—Tada čia skambės 
kas nors geresnio, tik ne šie 
sunkūs variokai.

Nusišypsojo jis ir toliau 
kalbėjo: •*

—Prieš metas, kaip tik 
šią dieną, su tavo tėvu už- 
puolėme pirklius. Viens at>- 
skubo išsitraukti iš pajuos-

kalno> urvo, pasirodė vyriš
kis. Jis lėtu žingsniu žengė 
į priekį. Paskui jo pasirodė 
ir moteriška.

—Jojamai, ir aš eisiu un 
tavim,—pratarė ji msiHa- 
flamos prie jo.

Jaunas vyriškis, vos pa
lietę* viena' ranka mergai
tės petį, šaltai tarė:

—Ligi šaltinio, Marjam, 
gali sau eiti su manim, bet 
uuo ten nė žingsnio į žemu-

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!
* > •

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

STUMBLE INN
1437 So. 49th Court, Cicero, Illinois

Užlaiko Fox Head ir Old Bohemian Alų 
Chili ir Sandvičius Visados Galima Gauti

Marjam, nors kr 
mis, turėjo paleisti

nenoro-
jaunuo-

Jojam&s iš lėto, susimąs
tęs, tartum apgalvodamas 
didžio žygio planus, ėjo to
lyn. Bet štai mergaitė vėl 
prisiartino prie Jojamo ir 
šypsodamos paklausė:

—Ką gi man parneši iš 
Jeruzalės?

—Gražią šilko skarą.
—Tiktai ? — nusistebėjo 

i nepatenkinta.
—Ir aukso auskarus.
—Tiktai?!
—Ir,—tarė jis, ir jo akys 

; sužibo džiaugsmu, — rytoj 
aš užkabinsiu tau ant kaklo 

, puikiausi grandinį.
Juoko banga perbėgo per 

mergaitės veidą, ir gražios 
raudonos lūpos prasiskyrė, 
ir pasirodė dviz eilės baltų 
dantukų. ; f

—O, kaip graži tada aš 
būsiu, kaip graži!..

Linksmų šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

NUO VALDYBOS IR DIREKTORIŲ

ST. ANTHONY SAVINOS & LOAN ASSN.
1500 S. 49th Court Cicero, Illinois

Phone: Cicero 6901 JOBN BUDRIK, Sav

Jojamas klaidžioja Jern-i 
žales miesto gatvėmis, dai
rydamasis į svetimų kraštų 
žmones, kurie suvažiavo į 
besiartinančias Velykų šven 
tęs net iš Sirijos, Armėni
jos, Graikijos ir Romos. Pili 
nos gatvės žmonių, kad net 
sunku praeiti. Jojamas pri-' 
Martino prie papuošalų pir
klio. Čia buvo mažiau žmo
nių. Senis pirklys tyliai sė
dėjo ir žvalgėsi į šalis. Jo 
žila barzda siekė krūtinę, it 
juodos akys žygčiojo iš po 
surauktų skruostų. Jojamas 
išsirinko gražiausią gran
dinį, bet bet dar nesiskubi
no už jį atsilyginti, — tik 
vartė, grožėdamasis blizgan 
čiais rutuliukais. Tuo laiku 
tarnas atnešė pirkliui dau
giau prekių ir jas padėjęs 
atidžiai įsižiūrėjo į Jojamą. 
Jojamas pabėrė ant stalo 
pinigus. Pirklys patenkintas 
pažvelgė į vaikiną ir pini
gus subėrė į maišelį. Joja
ma® paslėpė brangenybę po 
apsiaustu ant gauruotos sa
vo krūtinės ir greit dingo 
minioje.

Tarnas stovėjo valandėlę 
susimąstęs,—norėjo atsimin 
ti, kur būtų matęs šį vaiki
ną. Staiga jo akys sulieps
nojo ir tvirtai suspaudė 
kumščius. Baisus įvykis 
kalnuose stojo jam prieš 
akis. Ji* jaučia, tartum, gu
li žemėje paplūdęs kraujuo
se ir vos alsuoja, šis vaiki-

PHONE CICERO 412Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Lietuviams!

INSURED SAVINGS — REAL ESTATE LOANS

FUNERAL HOME
Suteikia Mandagų ir Simpatišką 

Laidotuvėms Patarnavimą
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

1810 Lake Street Melrose Park, III. LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Ofiso Tel.: Melrose Park 635 
Resid. Tel.: Melrose Park 6074 

Privatinis Ambulansas 
Karai Renduojami Visokiems Reikalams

GEORGE JASKUNAS TAVERN

Užlaiko Tik Pirmos Rūšies Gėrimus 
1401 S. 48th Ct. Cicero, III. Tel. Cicero 6940

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pinnų Morgičių

CRANE COAL COMPANY 
. 5332 So. Long Avenue
M Telefonas — PORTSMOUTH 9022 

WEST VIBGINIA STOKER..... ,<gg gQ 
| STOKER COAL, Aukštos rūšies,

E 2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
[| BLACK BAND LUMP....................g Į į 25

"• rcn«KJH» COKE ..............$12.50
- Extra Coarse

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Savings and Loan Assn. of Chicago HYBL TOBACCO CO.
CHARLES B. HYBL, Satiaiakas

Wholesale Dealers in 
CIGARS, TOBACCO, CIGARETTES

407G Archer Ave. Chicago, III
Phone Vir. 3133 — Quick Delivefy 

Mes kalbame Lietuviškai

—Pone, tai buvo tas plė
šikas, kuris pernai mus pa
kely iš Damasko apiplėšė ir 
sumušė. Aš prisiekiu jums, 

(Nukelta j 5 pusi.)

nas pasilenkia7 prie jo. Jo 
ronkoj blizga peilis. Taip— 
tai jis, tos pačios baisiosios 
akyk, juodi plaukai. Jis šo
ko prie pirklio ir sušuko:

2202 W. CERMAK BD........................Tel. CANaI 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų BaStiųf

NUOSIRDŽIAI LINKEJAM

LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Visiems Lietuviams, Ypatingai Visiems Mūsų Kostumeriams 

' .... Ir Draugams
Studio

Mūsų pačių padirbti | 
PARLOR SETAI — au 

springsais,
arba jūaų j 

Benas
ar matrasas
pp r. 11 lt ,1- BLiB\T*w4I
padarytas
kaip naujas. i

Valdyba Ir Direktoriai

pilaskiLINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Klem., Pran. ir sūnus Edvardas
v Norkus, sav.

■cosomr mra, marke,
/ * <!?*•*"’ ''Z"?''

2033 S. Halsted St Chicago. III.

. ,, INCORPORATED

26th ir So. Whipple Sts.
Telefonas: Rockwell 8200 Chicago, Illinois

KAZIMIR PAZDAN, Pres.
X, A. CZON&TKA, Sekr. W. TUMAN
ė, HL PAPHtiCKL viee-pras. J. K. PIERZCHALA Direkšnrai

i A. J. KNUTRGWSRI, Treatj. J. KURLAND

Ant vlshn sutairpysits 29% 
per VASARIO Ir NOVO riMu

Telefonas SEELEY 87fi0
EAOLE RESTAURANT

1745 S. Halsted St< Chicago, IIL

Phone Caml 4621 — Phone Seeley 9453

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

■■B L JK_ - i .
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ŽMOGŽUDYS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams

BRYAN HARTNETT

ALDERMANAS 

12-to' Wardo
PIRKIT U. S. KARO BONUS IR ŠTAMPAS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams

CHICAGO CITY BANK 

& TRUST CO.
•*■.. i ,-ais West 63rd St 

Wentworth 8800

paritiejus. Jo tanki barzda 
ižte- jau pradedanti žilti. Akys, 

kaip dvi liepsnelės, žibėjo 
kčitt. panieka. Kalbėjo palengva
į tą ir iš aukšto.
tdėlę —Kas yra mano artimas f i
ižką —pabaigė paviztejus.
I ne- Jėzus pakėlė galvą ir fpa- 
Ijeai žvelgė į užpakalį. Jojamas 

sudrebėjo neišlaikęs Jožvilg 
per snio. Jėzus pravėrė graiią- 

bai- siaa lūpas ir tarė: 
mato —Vienas žmogus ėjo iš 
misi Jeruzalės į Jėriką ir papus- 
nies lė J žmogžudžių, rankas, kū
mai* rie ji apipiešė, sužeidė ir 
sis- paskirai pusgyvį pMiko. Tae 
ras- pačiu keliu, ėjo vienas kuni- 
lpnu gas, tačiau, kad ir matė jg 

praėjo pro šalį. Taip pat ir 
De- levitas, praeidamas pro tą 

vietą, matė ją bet nuėjo sau. 
3ali- O samarijietls, užtikęs jį, 
imas pasigailėjo: aprišo jam žaiz 
tėjęs das, užpildamas alyvos. Už- 

pu-* sodino jį ant savo gyvulio, 
©nių nugabeno į užeigos namus 
pėsi, ir ten. jį prižiūrėjo. Ryio- 
sbuk jaus dieną davė šeimininkui 
1 Jo- cfcu denaru ir tarė: 
prie —Rūpinkis juo; jei dau-
reidoį gilu išleisi,-<-sš grįždamas 
i stoį tmtt atiduosiu.

šrįasi Baisus buvo Jojamui Kris 
Jis taus žodžiai.

gra- Jis paslapčiomis pažvelgė 
aiš- į Kristaus veidą, ir jo ant

imis. syse vėl skambėjo: "Vienas 
ūme žmogus ėja iš Jeruzalės į 
5 pat Jeriką ir pakliuvo į žmogžu- 
škiai džių rankas...” Jis troško iš 
ėjosi čia kuo greičiiaiuuai bėgti, 
Įima nes čia kiekviena kolona, 
buvo kiekviena statula priminė

jam baloius nusikaltimus, 
Jis nori bėgti, bėgti ten—į 
laisvuosius kainus, pas Mir- 
jam, užmiršti baisias valan
das ir šią kančią.

—O Mirjam, brangioji 
Mir j ana!

Jis mąsto, kaip Mirjam 
džiaugsis, gavus šį brangų 
grandinį. Aukso rutuliukai 
Mizgės saulės šviesoje, ji 
šypsosis.

Bet vaizdas greit pasikei
čia. Ten, kalnuose, jis mato 
sužeistą žmogų, nuo kurio 
baisaus žvilgsnio jis negali 
pasislėpti.

Ilgai klaidžiojęs minioje, 
Jojamas sustojo nuvargęs 
plačios gatvės kampe, kur 
buvo maža žmonių. Jau ren
gėsi sėstis ant akmens, bet 
štai lyg iš po Žemės išlindo 
pirklio tanias. Apsižvalgė 
aplinkui ir, smarkiai suri
kęs, puolė plėšiką, šis atsi
peikėjo jau tarno stipriam 
glėby. "Mirtis ar gyveni
mas”—dingtelėjo Jojamai j 
galvą. Ir tie du žodžiai jam 
davė nežmoniškos jėgos 
Kaip liūtas pasipurtė ir iš
sivadavo iš užpuoliko. Su
blizgėjo durklas, ir abu par
puolė ant žemės. Bet Joja
mas greit, pašoko, gulėjo tik 
jo priešininkas. Per mušty
nes susirinko aplinkui daug 
smalsuolių. Jut tarpe buvo 
ir romėnų kareivių. Dar ke
lios minutės, ir Jojamas bu
vo surištas. Kareiviai, k’imš 
čiuodami į pašonę, kažkur 
jį varė. Pasišiaušę jo plau
kai karojo ant kaktos, krū
tinė smarkiai kilnojos, ii- 

i bančios akys kažko ieškojo, 
tartum stebėjosi, kode, ne
surištas jo priešininkas, ii 
kuk jis? Tas jau gulėjo pa
plūdus kraujuose.

—Štai plėšikas, žmogžu
dys!—šaukė iš visų pusių.

-—Aš rasčiau, kai jis nu
žudė pirklio tarną.

—Ir aš, ir aš!—pasigirsta 
daug balsų.

—Žmogžudys, žmogžudys! 
—šaukė aplinkui.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOHN J. LYNCH 
DOMESTIC AND STEAM COALS

24th Street and Westem Avenue 
CANAL 0072 WABASH 7929

LINKSMŲ §7. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. & MRS. A. J. GUSSEN
DANTISTAS

1410 So. 49th Court Cicero, Illinois
Fhone Cicero 4854—W

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Trečiadieniais ir Šventadieniais pagal sutartį.

Linksmų šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

VVALTER MELKUS
GROSERNfi IR BUCERNfi

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams

BOV/MAN DAIRY 

COMFANY

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

'.v-Ų, BLAISE STUDIO
Portrait & Commescial Photography 

BLAKE KAZLAUSKAS, 9»v.

ISO Broadway Mokote Park, T1L.
TA MelMM Park 2S11

Tamsiame kalėjimo pože
my ant sudrėkusių šiaudų 
sėdi Jojama*. Jis, po trum
po tardymo,, buvo jau pas
merktas mirti. Bet kodėl jis 
negali laisvas mirti, ten kai* 
nuos, kur saulė taip gražiai 
šviečia! Kur Mirjam žaidžia

—Mirjam, brangioji Mir 
jam!—-šaukia graudingu dus 
liu. balsu.

Paskiau pašokėta iš guo-

Tel. Yards 5694

CHICAGO, ILL.

las.jiūir

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime VMenis Savo Kostumeriams ir Hraugama!

JULIUS SAVICKAS
UŽEIGOS SAVBffiOUS

1720 So. Union Aro. CANal 1258

lio, surūdiję grandiniai 
skamba ant jo rankų ir ko
jų. Pažvelgia pro langelio 
geležis į orą. Tolumoje stūk 
sto kalnai, kur ji*, būdomas

laisvas, laipioja. Kaip 
gera... Ten jo laukia ] 
jam. Bet nesulauks!

—Sudiev, brangioji, 
(Nukelta į 9 pusi.)

VISIEMS LIETUVIAMS—

Nuoširdžiai Linkime Jums Sulaukti

Linksmų Šv. Velykų švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ANTANAS DAMASKA IR SUKUS
DEALER IN COAL, COKE, WOOD 

MOVLNG — EXPRESSING

4425 S. Artesian Avė. Virginia 2839

LINKSMŲ «V. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kosiumeriants ir

AL'S MOt CLUB
Algirdas Brazis, Sav.

Draugams

Cicero, Illinois

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIUI

Pinate
Novak Krautuvėje, 

kuri artimiausiai
m ■»««•

NOVAK’9
STOCK YARD

MARKETS
Mėsos Krautuvė* 

randasi



<F =% ŽMOGŽUDYS
(Atkelta nuo 5 pusi.) 

matysiu tavęs daugiau! — 
ir susmuko į guolį...

Dvi didelės ašaros nusiri
ta per veidą. Bet ar jis ko-

turi verkti? Ar pirmą kar
tą žvelgia mirčiai į akis?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams

Lai žios šv. Velykos atneša visiems lietuviams 
laimės ir sveikatos.

POLONIA BOTRiG W0RKS
1912-14 West Hubbard St.

Tel. SEEley 8S83

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

Fine Wine and Liquors
TAVERNŲ SAVININKŲ DĖMESIUI

Kas pas mus kartą pabando, tas 

perka visuomet

Telefonuokite Tuojau '

VIRGINIA 0044-5
.. ' " J

Wholesale Wine Liąuor Dealers

DISTILLERS OUTlfT COMPANY
2439 W. 47th STREET

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
UNKOB

MUSŲ DAUGUMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS

DR. PETER FAHRKY & SONS CO.
Gamintojai

DR. PETER'S "OOMOZO"

2501 W. Woshin<jton Blvd.
CHICAGO, ILUNOIS

■k:

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams, 

Mūsų Gausingiems Kostumeriams 

Ir Draugams!

The
HALSTED EXCHANGE 

NATIONAL BANK
OF CHICAGO

Narys Federal Reserve System ir Federal Deposit 
Insurance Corporation

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja ui kilnius idealus.

DTENRAftTTR DRAUGAI. CHTCAOO. TT.TTNOTR

kį pakeitė kitu: “Ant kry- 
žiaus jį!” Tas baisus šūkis 
apėmė visą miestą, lyg ko- J 
kia maro liga. Minios šauk- i 
smai judino orą.

Vidurdienis. Kalėjimo po-, 
žemy viešpatavo tyla. Pas-

kia ištižusi moteris, kad kutiniu vandens lašeliu Jo
jamas suvilgė sukepusiat 
lūpas. Jautė baisų alkį. Ar-

Jeigu jį kankintų, kūno mė- gi jį būtų užmiršęs kalėjr 
są gabalais draskytų,—jisi mo sargas, o gal tai prana 
neturi rodyti nė mažiausio sauja laisvę? Kaip trošku!.. | 
kančios šešėlio. Paniekos Už durų pasigirdo žings- 
juokis kankintojams turi niai ir kurtus ginklų ir šar- 
veržtis iš jo lūpų, o ne bai- vų bildesys. Atsklendė ,skląs 
lūs aikčiojimai. Jis turi juok tį, sugirgždėjo durys, ir įėjo
tis—nori juoktis!

Bet kai jis taip galvojo,
tamsoje pasirodė dvi mel

du šarvuoti kareiviai. Kali
nį perėmė drebulys. Karei
viai sučiupo jį ir išstūmė iš

lios akys, pirma vos įžiūri-1 požemio į kiemą. Jojamo.
mos, paskui vis aiškėjo, slin 
ko arčiau prie Jojamo. Taip 
tos (pačios Galiliečio ’kys

akys, atpratusios nuo švie
sos, negreit dabar susivokė, 
kas dedasi aplinkui. Jis nie-

Ausyse praskambėjo kažko- ko daugiau nematė, kaip tik 
ki balsai, pirma tartum vėjo kareivius, kurio jį) buvo ra-, 
■įžslopinti bet paskui kas- tu apsupę. Kiemo tolumoje 
kart buvo aiškiau girdimi ir girdėjosi minios šūkavimai: 
pagaliau išsiskyrė atskiri “Nukryžiuok $! štai Jėzus 
žodžiai: Žydų Karalius!” Jojama*

—Vienas žmogus ėjo iš! nuleido žemvn galvą, bijo- 
Jeruzalės į Jeriką ir pakliu-; damas sutikti Galiliečic 
vo (i plėšikų rankas kurie jį' žvilgsnį. Bet ausyse neper- 
apipl’šė, sužeidė ir paliko traukiamai skambėjo: 
pusgyvį... —Vienas žmogus ėjo iš 

Liūdnai skambėjo šie žo- Jeruzalės į Jėriką ir pakliu- 
džiai. Plėšiko lūpos prasi- j vo į plėšikui rankas... 
šiepė juoktis, bet greit su- Tartum kokia sunki naš-
sičiaupė. Jis susiėmė ran- ta slė.^ė Jojamą, kad nega- “įįauries laisva kai’-
komis už galvos ir atsišliejo Įėjo nė pasijudin'i. .................„____________
į šaltą akmens sieną. Taip —Greičiau imk kryžių,
jis išsėdėjo ilgai, ilgai. z mes tavęs nelauksimi—su- 

Dabar jis negali juoktis, i suko kareivis.
Ne, jau negali. O Galilieti, Pakilo triukšmas, 
kaip sunku žmogžudžiui Golgota. / 
mirti! Paskutinis plaktuko smū-

Kelias dienas prieš Vely
kas, Jeruzalėj atsitiko svar
bus istorijoj įvykis: Suėmė

gis, ir trys kryžiai su sun
kiomis naštomis . stovėjo 
kalne, žemai apačioje saulės 
šviesoje spindėjo jo šventa-

Kristų, žmonės kaltino ir sis miestas. Toli mėlynuoja
teisė Dievą. Minia, kuri ne
seniai šaukė: ‘ ‘Hosanna Do
vydo Sūnui!”, dabar tą šū-

kalnai, į juos žiūri nukry
žiuotas Jojamas. Jo veidas 
baisiai iškreiptas skausmo

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

C. & J. AUTO PARTS CO.
PERKAM IR PARDUODAM VARTOTŪS KARUS 
Junk and wrecked cars wanted for scrap to liek 

the Jap
Drums Refaced, Clotch Platės and Brake 8hoes Relined

3220-40 Archer Avė. LAFayette 1090
CHICAGO, ILLINOIS

Jr
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

, Lūt&tu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
V /f - . ' Sg ■ ,

CONWAY BIRD
THE "VILLA" RESTAURANT

MARQUETTE RD. & S. WE8TERN
Dine Wine and at the "Vilią"

Prospect 9390 Chieago, Illinois

1

Linksmų Šv. Velykų švenčių
Linkime Visiems Lietuviams

PILSEN RECREATION
BOWLING ALLEYS

AIR CONDITIONED
1509 W. 18th St. ' Seeley 9720

12 BRUNSWICK ALLEYS 12
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■..... nn " ■■ąX3-.;aaaa

Linksmų Šv. Velykų Švenčių Linkime Visiems
Mūsų Draugams ir Balsuotojams!

ALDERMAN JOSEPH F.

0R O P A
DEMOKRATŲ KANDIDATAS 

už

WARD COMMITTEEMAN 

21-mo Wardo

EDWARD J.

0 Z E M A
DEMOKRATŲ KANDIDATAS 

* nž
. REPRESENTATIVE

15-to Senatoriai Distrikto

Primary — Antradienį — Bal. (April) II d., 1944
Balsavimai nuo 6 ryto iki 5 pp.

------------------- -----------  Prašykite Demokratų Baloto.
~ J 0 -■ fr"-11 B —

Neužmirškit Balsuot 
..... B

Iš žaizdų lašas po lašo krin- į V/ 
ta žemyn kraujas...

Viskas žuvo. Jei kada atei 
tų čia Mirjam, pasakysiu 
kad aš, smiltėta žemė, su- 
gėriau jos meilužio kraują 
O Mirjam, kaip toli tu nuo

nuos, sa vo gimtinėj. Jis (pa 
kreipė galvą į nukryžiuok 
Galilietį. Jis nori prašyti i 
galingojo Stebukladario, kad 
Jis pratęstų jam gyvenimą. 
Taip, nori jis gyventi, bet 
kitaip, nekaip ligi šiol gyve
no. Jis neskriaustų nė ma
žiausio vabalėlio.

Minia skuto vis labiau:
—Nuženk nuo kryžiaus, 

jei tu esi Dievo Sūnus? Eik 
pas mus, ir mes įtikėsim!

—Kitus Jis gelbėjo, bet 
savęs negali išsigelbėti.

Minia pritarė kitoj pusėj 
Kristaus nukryžiuotas žmog 
žudys: 'į

—Jei tu esi Dievo Sūnus, 
gelbėk paisai save ir mus.

Jojamas jį draudė.
Jėzus pilnomis skausmo 

akimis pasižiūrėjo į/žmones 
ir ištarė:

—Tėve, atleisk jiems, nes 
nežino, ką daro!

Jojamas buvo bepradedąs 
kalbėti, bet vėl nutilo. Pra
šymas susilaikė jo dreban
čiose lūpose. Galva nusviro 
ant krūtinės, ir akys apte
mo. Jis jautė, kad silpsta, 
kad jau artinasi ta valandė
lė, kada t’irės skirtis su šiuo 
pasauliu ir eiti įi nežinomas 
sritis, gal į prapultį. Jis nori 
eiti į Šviesą, į vienintelę 
Šviesą, kuri spindi iš Nu
kryžiuotojo Galiliečio akių. 
Sukaupęs paskutines jėgas 
pake'ė galvą ir per kraujo 
rūką ir bliksiančias akyse 
žiežirbas sutiko Jėzaus žvilg 
snį ir silpnu balau tarė:

—Viešpatie, atsimink ma
ne, kai nueisi į savo karaly
stę!

Tada praskambėjo malo

nus Jėzaus baltas:

—Iš tiesų sakau tau: šian 
dien su manimi būsi Roju
je- .

Tie Jėzaus žodžiai pavir
to kažkokiu nežemišku- tar
tum varpų gaudimu. Tas 
gaudimas, ūžesys kaskart 
stiprėjo, kad nėt nutildė

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Jis parūpintą jums polisą per mflsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chieago Board of Underwriters*

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERTAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S-INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNTTY COMPANY.

REMIERAS^F

PASAULIO PREMIERAS

BROLIAI VEŠOTAI 
Perstato Dramą —

"LIETUVA TĖVYNĖ"

• — Bus ir —
DAINOS — ŠOKIŲ — MUZIKA — KOMEDIJOS

SOKOL SALOJE, 2346 South Kedzie Avė. 
Chieago, Illinois

Velykų Sekmadienį, Bal. 9 d., 1944 m.

Pradžia 5 vai. vakare. jžangn 80c., Taksų 10c., Viso $1.00
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DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat. ir Rytmetinės ir Vakarinė! 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoi 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
. prieinama. TIKTAI 26 CENTAI. Siųskite aavt

užsakymus sekančiu adresu:

LAIVAS"9 9

2334 S. Oakley Ave^ Chieago, III.
ss

buvo taip malonus, kad 

kaip balsamas, tildė jo kan- 

minios šūkavimus. Jojimui čias. Jis nebejautė skausmo

tik girdėjo via tolstantį
ūžesį...

Išvertė A. Skraistė.
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sulas (gubernatorius) Pli* 
nijus Jaunesnysis, geras 
rašytojas, kurs eavo teisme 
dažnhi rasdavo krikščionių, 
kartą rašė ciesoriui Traja- 
nui ‘‘Teisingajam,” klaus
damas, kaip su jais pasielg* 
ti, nes: “Krikščionys susi
renka tam tikruose namuo
se ir Kristaus garbei, kaip 
kokiam Dievui himnus gie
da.” Ir vėl nieko apie Dievo 
Sūnaus asmenį. Tiek žinių 

(TęsihyS 8 pusi.)
■ H.. ..'m i, I

ATRODĖ KRISTUS?GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chįcagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alui yra pagamintas UMmportuotų 
pirmos rūšies produktų.

VALANDOJENULIŪDIMOPasak leidžiamo Jeruza
lėje mėnesinio laikraščio 
“La zPalestine,” geriausią 
Kristaus dvasinį paveikslą 
sukūrė šv. Paulius: “Numy
lėjo mane ir pats išsidavė 
save už mane mirčiai.” Tai1 
V. Jėzaus meilės paveiks
las. Bet apie Jo veido bnio- 
žus nieko nesako, nors Tau
tų Apaštalas su prisikėlusiu 
Jėzum buvo susitikęs kelio
nėje į Damaską... ir apako 
nuo šviesos.

Sv. Paulius bUvo paimtas 
"į trečiąjį dangų. Gal matė 
ten Kris'aus žmogystę? 
Apie tai jis pats rašo: “ne
tinka apie tai kalbėti... Nei 
ausis negirdėjo, nei akis 
neregėjo... ką Dievas suren
gė savo išrinktiesiems?’

Jau IV amžiui, išaušus 
Bažnyčios laisvės saulutei, į 
Bažnyčią veržėsi Tiesos pa
siilgusių stabmeldžių mi
nios. Daugelis, savo ligšio
linius dievukus galėdami ne 
tik apžiūrėti, bet ir paliesti, 
klausė kaip apaštalas Pily
pas: “Viešpatie, parodyk 
mums Tėvą, ir to mums už
teks.” V. Jėzus atsakė: 
“Kas į mane, Pilypai, žiūri 
—mato mano Tėvą/’

Taip gal ir anie naujieji 
krikščionys sakė: “parody
kite mums Jėzų, tikrą Jo

šventų veido bruožų atvaiz
du ir nusiraminsime. Juk 
Kristus dar taip neseniai 
aht žemės vaikščiojo, tat 
kurgi Jo paveiks’as?”

Cezarėjcft vyskupas EU- 
žebijus visiems į tai atsako, 
kaip D. Kostantino seseriai, 
kuri pas jį teiravosi apie 
Kristaus išvaizdą: “Turime 
pasitenkinti tuo, ką pasakė 
šv. Paulius, nes Kristaus is 
kūno jau nežinome.”

Žydui istorikas Flavijus 
Juozapas, kuris aprašė Je
ruzalės sugriovimą, saVo j 
veikale — “žydų senovė/ 
apie Kristų taip rašo: “Tuo 
laiku gyveno Jėzus, protin
gas žmogus, jeigu tinka Jį 
žmogum VadiUti. Kadangi 
priima.” Bet ir Flavijus 
atliko nuostabius darbus
fesorį tams^UĮt Jt sįuiojou 
buvo mokytojas tų, kurie 
Juozapas Jėzaus išvaizdos 
neaprašo.

O ką pagonių istorikas 
Tacitas kalba? “Krikščionis 
kbjo vardo Davėjas, Kris
tus, nukankintas viešpatau
jant Tiberijui, Poncijaus 
Piloto įsakymu.” Bet ir ši
tuose žodžiuose nė vieno 
bruožo apie Kristaus išvaiz

dą.
Pirmojo amžiaus gale Bi- 

tinijoj (M. Azijoj buvokon

kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUSDIBTRIBUTOB

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South SOth Avėfiue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
, Telefonas GROvehUl 0145 ♦ I • 7 ■' • i 77 * •

Mūsų patarnavimas yra greitas, Mandagus lr
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

■MH BEERS
Urmo <whoMMle) kainomis pristato i alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk- 
ainius daiktus '•.■ . "
už PRIEINA- 
MAS JUMS 
KAINAS! F‘ 
Turime didelj

ir gerą pasi- 1 I
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 

| Rekordų ir įvairių kitų muzi- 
| kalių daiktų.
į Taipgi taisome Laikrodžius, 
i Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
į Plunksnas, ir Muzikalius In- 
Į strumentus. Pasinaudokite!
į JOHN A. KASS
I JEWELRY — WATCHMAKER 
( — MUSIC

'4216 ARCHER AVENUE 
L Phone: LAFAYETTE 8617

NUOŠIRDŪS LINKĖJIMAI. 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

CtbŽtAUStA MIESTO PIETŲ PUSĖJ
UNUIN® SPAUSTUVE .; < ?. i

THE STANEK PRESS
JAN A. STANEK, Vedėjas 

(Organizatorius)
Darbą apskaičiuojame prieinamomis kainomis, 

garbingas ir mandagus patarnavimas

1715 sa ASHLAND AVENUE
TfcL. CANAL 4535 vt* CANAL 4348

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi iiiftUitiiimmiiimiinimiiiiiiimiiiiiiii 
PAMINKLAI ---3M||||

MAUZOLEJAI

Pasitikėjimo
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

LINKIME VISIEMS MŪSŲ KOSTUMERIĄMS 
IR DRAUGAMS! J i : ?' j

Mumis

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

ELSTON LAUNDRY

PETER KOWAC2fiK, Pres. L. KOTERSKI, Sekr.

4248 Elston Ave. Tel. KEYstone 8452

PERSONALIZBD MBKOtUAlA it NO ADDltlOirii, OOSTt 
I'ARTICIIAK PEOPLE PKEPER PACHANKIS FRODUOllONS 

DltftRIBUTOJRB OP TH& FAKOUS MON TELIA J GRANITE 
M ont Beautlful—MoNt EatliifAs IMmagial n«l I* The Worl(l

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITCS nhm —

SUVIR8 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JUSU

Geriausio Materiolo ir Darbo

JOHN W. PACHANKISdavė daugeliui muaų Lietuvianu 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 
Member of the Lithuanian Chamber of CommerceLINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Visiems Mūsų Rėmėjams ir DraUgams, Bdwlers ir
Sportihinkams nuo

Archer-Kedzie Recreaiion Center ’
RuDlCKl Bros.

4304 SO. KtiDŽIE AVENUE 
Tel. Virginia 9831—Lšfeyetto 1268

Naujų VELVATONE
DANTŲ FLEITŲ

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4585 W. ttashiagtoa Blvd. 5919 South Troy Street 

TėL ESTėbrOok 3645 Tel. REPublic. 4296
VALANDOS: Kasdišn 9-9 V. *ak.‘ Seštad. ir Sekm. 0-6 vai

Mūsų pastatytas 
TftVAMS MARIJONAMS 

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 

PHONE: BEQEVe«108

tTtMAMAS NAUJAS I 
rSkioiAs natuiUi 
itšiaoš dastų n LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

:xWelvatone,?.x
$12.50

IKI $39.56 UI KIEKVIENA

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNBRAL HOME

Geriausias patarnavikhšs — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkilne Visiems Mūsų Kostumerišms ir Draugams! AMBULANCE

Patarnavimas
Dieną IT NaktįNARIAI

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Kot.lrtuoda. B. Mtmilo. Natūrai*, apal- 
»oa Nablnnka. Vlae] fair tinome. dantų 
plaltoa Pam.lnniM epyatal cloer plaltoa.

Plnnk.no. tankumo, MUiltnrO., Pa tai
kinimo. garantuota., Matortolaa labai pa- 
■a*n» t camtlat. Vieno, diena, tal.jmų 
patMHMMatša. S*MMM*1MSk HMM.PHILLIPS pftODUCtS

wė sėll the finEsT Motor dils

4601 Archer Ave. 6800 S. Western A v 
Virginia 9012 Grovehiil 2604

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
Darome p'ettM JapanMad Ir 
ganta* tik ii lAimiuotą dentLattj

HEJNA BROS
DENTAL PLATE CO.

10821 SO. BOCltlGAN A VE. * Phdtae PCLlMaN 9661

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ ANTANAS M. PHILLIPS

8907 LITUANICA AVE. Phoae YaH
I. LIULEVIČIUS

P. I. RIDIKAS
STATYBAI REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
' PANAUDOKITE PROG| DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOrfa

9954 BO. BAI/ffED ST.
Telephone YARDS 14194330-34 S. California 

. Avenue 
Lafayette 0727TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU MAŽEIKA EVANAUSKAS

8819 LlTtlANfCA AVE. Phone YARDS 1118—M
y0'”u.Vo<'<>oV TAUPYKITE mūaų įtaigoje. Jteų inUSliai rūpestingai glhbo ja- 

* < out mi ir ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In-
Įfmvfe °4pU<"'°oh durance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

SENIAUSIA kit ŽYMIAUSI 4 LIETUVIU FtNANStNft ĮSTAIGA 
— 47 Metai Sekmlhgo Patarnavimo! —

K^STUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

Koplyčios Veltui visose
Chicagos Dalyse

LACHAWICZ IR SUNAI
BT X8rd PLACE PhMeei CANAL ŽAIS

MICHIGAN AVE. OOMMODOBE 5780

PULLMAN 1270

WGE8Radio

.vtrtad.

MOST
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rlasi tamsūs plaukai, pri- 
brendusįo rytų riešuto spal
vos. Perskirti pusiau, leis
damiesi kairėn ir dešinėn, 
uždengia ausis ir eina ligi 
barzdos, kur su ja susieina. 
Blakstienos juodos, akys 
gyvos fr perveriančios, • pik 
nos nuostabios šviesos. Jo 
žvilgsnis nuostabiai malo
nus ir labai garbingas. No
sis tiesi ir ilga, ne perdaug

Kaip atrodė Kristus?
(Atkelta iš 7 pus.) 

iš seniausių šaltinių apie 
Kristaus išvaizdą.

Bažnyčios D-ro (t 749) 
šv. Jono Damaskiečio raš
tuose yra. toks Kristaus iš
vaizdos aprašymas:

“Per galvos vidurji, ku
rios dalių proporcija ir su
dėtis iš tikrųjų graži, ski-

atviromis šnervėmis. Viršų , 
tinė lūpa pridengta lengvais 
ūsais, kurie žemiau jos ne
siekia. ir sudaro puikią lūpų 
harmoniją.” ’

Tai apytikris, tradicinis 
Kristaus atvaizdas, kurs 
nuo seniai reiškiamas krikš 
čioniškame mene. Yra dai 
vienas dokumentas, taip 
vad. “Publijaus Lentulo 
laiškas.” P. Lentulas prieš 
P. Pilotą buvo Judėjos val
dytojas.

Cn taip kalbama apie 
Viešpatį Kristų:

“ ... žmogus aukšto ūgio, 
puikios išvaizdos ir malo
naus veido; kas tik jį pa
mato, tuojau gali mylėti ir 
gerbti; jo plaukai garbiniuo
ti, labai tamsios spalvos, 
šviečią; jie laisvai leidžiasi 
ant pečiui ir per vidurį gal
vos, nazaretiečių papročiu, 
perskirti pusiau. Jo kakta 
atvira, plati ir labai aiški 
Veidas be jokių raukšlių ir 
dėmių, įspūdingas ir kiek 
tamsus. Jo nosis ir lūpos 
'abai taisyklingos. Barzda 
i’ga ir perskirta pusiau. 
Akys pilkai melsvos ir aiš
kios. Kada jis bara, % yra 
baisus, kada moko—malo
nus ir patraukiąs. Jame 
jungiasi linksmumas su gar 
bingumu. Niekados nema
tyta, kad juoktųsi, bet ver
kiantį—dažnai matyta. El
giasi labai paprastai. Ran
kos visada pasiruošusios 
mielai patarnauti. Kalba 
mažai ir kukliai. Jis yra 
didžiausias iŠ žmonijos sū
nų.”

Senieji Kristaus atvaiz
dai, išsilikę katakombose, 
simboliškai (vaizdingai) iš
reikšdavo ar jauna įkvėpi
mo davėją Apofliną, ar gla
monėjantį gyvulius Orfėjų, 
kurie, pagal pagoniškus 
graikų mitus, buvo miru
siųjų vėlių vadovai į laimės 
šalį. Taip buvo daroma to
dėl, kad stabmeldžiai, pate
kę į katakombas, rastų sau 
žinomus vaizdus ir taip su
klaidinti negalėtų > susekti 
krikščionių. Kristus ten ii I 
buvo vaizduojamas kaip 
jaunikaitis ar kaip piemuo

Todėl ir dailininkus Leo
nardas da Vinči “ Paskuti
nėje vakarienėje” paveiksle 
Kristų vaizduodavo kaip 
jaunikaitį; (be ūsų ir be bar
zdos). šis L. da Vinči pa
veikslas primena šv. Joną, 
Jėzaus mylimąjį mokinį.

Laikraštis “La Palest ine” 
taip baigia šį klausimą: 
“Veltui ieškotume Kristaus 

- paveikslo, žinome, kad Jė
zaus žmogystė yra tobuliau
sias Dievo rankų padaras 
Nieko nėra buvę ir nebus 
gražesnio, tobulesnio u ž 
Kristaus asmenį. Jėzaus 
siela—tai šviesuma, išmin
tis. • ''

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ! 

Linkiu Visiems Lietuviams!

Aleliuja, Aleliuja,
; ^ Aleliuja!

' • A ? ’ ‘I77’’''’’* ~ • v . , *
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

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams, Draugams 

Ir Visiems Lietuviams!

State Senatorius nuo 9-to Distrikto

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Lietuviams

JOS. F. BUDRIK
3241 So. Halsted St. Chicago, III

Tel. Calumet 7237

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME

VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 
IR NARIAMS!

CATERERS
ORDERS TAKEN TO ALL PARTS 

OF THE CITY
4270 S. Archer Avė. Chicago, Illinois

Telephone Virginia 9564LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS!Linkiu Visiems Savo 

Kostumeriams Ir Draugams

JOE VILIMAS
CONTRACTOR & BUILDER 
Home Repairs — Real Estate

Local No. 25. 
THOMAS BURKE 

509 S. Wabash Avė.

GYDYTOJAI M. M. IR K. R.

« ' TAYLOR. M. D.
1625 WEST NORTH AVE. ARMITAGE 8307-8 Chicago

6753 So. Rockwell St,

Linkime Linksmų Šventų Velykų Švenčių 
Visiems Lietuviamsl

Linksmų šv. Velykų Švenčių
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 

IR VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS

LAUKITE!-
Rytoj gali būt pervelu!

Jei norite užtikrinti nuo ugnies namas, baldus, auto mobilius, ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, 
arba brokerio, kad Jis parūpintų Jums polisą per M ŪSŲ kompaniją. Nelaimei ištikus, neturėsite jokių 

nemalonumų.

“MES ESAME PIRMAKLASIU NARIAI CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

HUGH B. CONNELLY
Alderman of the llth Ward

222 West Adams Street Kambarys 1548-54DABAR
Telefonas CENTRAL 5208ką Ir anUtą HM) LENTŲ—4OLLWOM 

— 8TOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ —

PASITABKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ KOMPANIJŲ

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY

PIRKIT U. S. KARO BONUS IR ŠTAMPAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-toa vaL ryto iki 5:30 vai. po pietų
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