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"Subatai praėjus, Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salome nusipirko kvepalų, kad atėjusios pateptų 
Jėzų. Labai anksti pirmą savaitės dieną jos atėjo pas kapą, saulei jau užtekėjus. Jos kalbėjosi tarp savęs: Kas mums 
atris akmenį nuo kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė akmenį atrištą; buvo gi jis labai didelis. Įėjusios į kapą, jos pa
matė jaunikaitį sėdintį dešinėje pusėje, apvilktą baltu drabužiu, ir nusigando. Jis joms tarė: Nenusigąskite; jūs ieškote 
Jėzaus Nazarėno, kurs buvo prikaltas ant kryžiaus; jis atsikėlė, jo nėra čionai; štai vieta, kame jį buvo padėję. Bet eiki
te, pasakykite jo mokytiniams ir Petrui, kad jis eina pirm jūsų į Galilieją; tenai jį matysite, kaip jis yra jums sakęs." M"rkalls

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS- TIESOS PR!SIKELIMAr PRISIKĖLIMAS

Morkaus 
16, 1—7.

Džiaugias gamta, kad nu
švito pavasario saulė. Gam
ta atbudo iš kieto miego. 
Žiemos šalčiai nebaugins ją. 
Iš kiekvieno ankstyvo žiedo, 
kiekvieno paukštelio čiulbė
jimo ir iš mūsų visų veidų 
trykšta džiaugsmas, links
mumas.

Džiaugiamės ir mes pava
sario grožybėmis. Tačiau to 
džiaugsmo pilnumas randasi 
fakte, kad mes krikščionys 
kaip tik šiuo laiku švenčiam 
Kristaus, Prisikėlimo Šven
tę. Štai, mūsų pilno džiaugs
mo pagrindas—kad prieš 19 
šimtų metų, Jeruzalėj tikrai 
kėlės Kristus.

Kasmet krikščioniška sis 
pasaulis prisimena Kristaus 
prisikėlimą. Kristuį mirus, 
nuliūdę buvo pirmieji krikš
čionys ir apaštalai, neš jų 
nuomonėje jėga ir neteisybė 
laimėjo. Tačiau tame ange
lo pareiškime: “Jis Prisikė
lė” įrodyta buvo, kad tiesa 
nemirė; Ji vėl gyvena.

Devyniolika suviršum šim 
tų metų prabėgo nuo to įvy
kio. Vienok šiandien pasau
lis jaučia sunkų jėgos kum-l 
štį. Visi mes laukėme karo 
pabaigos tikėdami, kad su- į 
lauksią teisingos ir pasto
vios. taikos. Karas, ačiū Die- 
vui, pasibaigė, bet, toli gra
žu, pastovios taikos dar ne
matyt. Šių dienų faktai įro
dinėja, kad tam darbui truk
do rusiškas komunizmas. 
Jie nemažai kraštų pavergę 
trokšta, kad ir likusios tau
tos patektų jųjų pančiuosna. 
Todėl, šiandien pasaulis ne
ramus. Viskas juda, jaučia
mas kaž koks neramumas, 
nepasitenkinimas.

Šiandien daugelis iš tautų 
yra komunizmo aukos. Jųjų 
tarpe ir mūsų tauta, Lietu
va. Brūtuali ir viską naiki
nantį bolševizmo jėga spau
džia tėvynę Lietuvą. Šian
dien Lietuvoje šeimininkau
ja ne tikri jos šeimininkai 
bet svetimi atėjūnai. Lietu
va pasidariusi ne jaukaus 
gyvenimo židiniu, bet tar
tum grobuonių ir plėšikau
jančiųjų vieta.

Prisidengę gedulo rūbais 
su didžiausiu nuliūdimu žiū
rime į pavergtąją mūsų tau
tą. Kasdien išgirstam Vis 
skaudesnių, graudesnių ži
nių. Ateina iš ten laiškų, iš 
kurių aišku, kad ten badas, 
ištrėmimai po Sibiro šaltus 
tyrus, dienos be vilties, be 
šviesos, ir tėvynės išsiilgi
mas. Lyg kokia audra, ru
siškasis imperialistiškas ko
munizmas nušlavė nuo Lie
tuvos žemės paviršiaus vis
ką, kas tik pakliuvo jo ne- 
gailestingan glėbin.

Rusų ponai tyčiojasi iš 
prispaustųjų ir žygiuoja iš
kėlę galvas. Jiems nerūpi, 
kad žmogus jau nebepaeina 
po sunkia našta, kad tautos 
paniekintos ir apiplėštos. 
Pasirodo, kad jų norams nė
ra ribų.

Štai, koks vaizdas baugi
na mus lietuvius švenčiant

Kristaus Prisikėlimo Šventę, i 
Laimingi mes esame šioje J 
šalyje, nes visko turime už
tektinai. Tačiau, tuo pat lai
ku girdisi mūsų brolių lietu
vių, išvarytų iš namų, iš tė
vynės, ašaros, vaitojimai. Tų 
brolių vaitojimai, kurie per- i 

alkę slapstosi ir skursta po
žemiuose, urvuose, miškuose 
ar šala tolimam Sibire.

Išgirskime jųjų pagalbos 
šauksmus. Prisikeikime ir 
mes ir gelbėkim kenčiančią 
tėvynę. Lietuva stovi viena, 
įi šalį nustumta, rūsčiam 
vergo likimui parduota. To
dėl nebijokime ištarti jos 
vardą savo valdžios ponams. 
Tokiu būdu josios ateitis 
aiškesnė bus. Tada jos var
das nebus vengiamas vadų 
sutartyje, įtakingia u s i o j e 
spaudoje, didžiųjų tautų kon 
ferencijoje.

Kristui mirus., “kaskart 
giliau skverbėsi žmonių šir- 
dysna abejonės ir nusivyli
mas ir vis žemiau lenkė pa
saulis galvą prieš jėgą ir 
laukė tiesos prisikėlimo. ’ ’ 
Sulaukę, jie matė, kaip Tie
sa prisikėlė perviršydama 
visas žmogiškas jėgas.

Dievas leido, kad pasauly
je būtų tautos. Jis leido, kad 
žmonės savo širdyse gaivin
tų tautiškumą. Niekas netu
ri teisę tam Dievo leidimui 
pasipriešinti. Visos tautos 
turi teisę gyventi ir tai lais
vai gyventi. Tautos naikini
mas yra žmogžudiškas dar
bas.

Taigi, švęsdami šias Vely
kas, prisiartinkime prie Pri
sikėlimo Tiesos Nešėjo, Skel- j 
bėjo. Prašykime, kad Jis pa
žvelgtų į mūsų brangią tė- ! 
vynę, stiprintų ir guostų iš- 
blaškytus ir pavergtus jos 
vaikus.; drąsintų kovojan
čius; penėtų badaujančius 
brolius ir seseris; kad grą
žintų jai laisvę ir toje lais
vėje eiti garbės, teisingumo 
ir meilės takais.

Daug metų ir šimtmečių, 
prabėgo nuo pirmo prisik
limo. Nekartą užvaldydavo 
jėga, tačiau, tiesa ir vėl pri- 
sikeldavo. Prisiminę savo 
brolių lietuvių neapsakomus 
vargus, skausmus, ir tikė
kime, kad ir vėl tiesa prisi
kels.

Bro. J. Klebauskas. MIC.

ŽIBUOKLE VELYKŲ TAURĖJ
Visas kalno pakriaušis 

būdomis nuklotas,. Čia su
vilkta aprūdijusių skardų 
gabalai, ištiestos plaktukais 
konservų blekinės, privogta 
lentgalių, senų, atlikusių ry- 
zų, ir viskas suklota savo
tiškiems butams — bedar
bių,, benamių stovyklai. Į 
kalną iškastos gilios angos, 
įsi rausta į požemį nuo žie
mos speigų ir darganų. Būb- 
nijančios vėjo skardinės du
rys, visos uždangstytos nu
dėvėtomis marškomis, ser
mėgomis, bespalvėmis palor 
mis, išmestomis ponų gū
niomis.

Už gūnių, už skardinių du
rų, kalno uolose knibžda 
Dievo sutvėrimai — alkani 
žmonės. Jų šimtai čia susi- 
nešę, sulindę, susimetę, kaip 
bitės spiečiais. Čia neišskir
si moters nei vyro, kūdikio 
nei senio. Čia maišatis kaip 
verdančiame katile, kaip 
šliužų vestuvėse. Čia pakie- 
blės mergaitės šešiolikinės 
susivėlę, senių veidais, su
virtusios su nirštančia tris- 
dešimtokų vyrų minia, su- į 
keitusios galvas ir kojas ša- 
rančiniam nakties ir dienos 
chaose, čia senės dėbčioja 
karklines išsilaužę į dukrų 
sauvalę, į ne šio pasaulio 
monus, į “sodomišką” su- 
niekėjimą.

Bernardeta neturi matu- 
šės nei tėvo. Neturi kam 
barti, nei guosti. Ji jaučia, 
kad ji turį būti kitų paguo
da, šildančia dvasine saule. 
Jos kasryt atgaivintas vei
das upelio eketėj dvelkia 
šviežumu, svetimas klas
toms. šešiolika metų jai iš
skrido su rudenio nežinomu 
paukščiu ir jau nębsugrįš.

Basa, pakiebli, aukšta, liek
na, kaip stirna, tandri, kaip 
neprinokęs vaisius. Ši skur
džių karalija — Bernarde- 
tei nesvetima. Ji siu ja su
sigyveno du metai. Ji čia 
pažiba ir valdovė, nepalie
čiama kaip uždara relikvija, 
mylima kaip sesuo, saugo
jama kaip kūdikis.

O tai visa jos aplinkuma 
Juozo rankose. Pažįstamo, 
nors ir svetimo. Jos tėvą 
su vienuoliais drauge nužu
dė savotiški kaimo sukilė
liai, pasigrobdami užanspau- 
duotą keistą karstą su Ber- 
nardetei skirtu tėvų paliki
mu. Jos tėviškės gūštą su
degino, nuvalė nuo žemės 
pavydas ir kerštas. Ją pa
čia atnešė klajokli žingsniai 
į sąšlavų, duobę pasirinkti 
duonos. Čia ji rado minią 
skurdesnių, alkanesnių už 
save. Nuo jų ir nesiskyrė. 
Susigyveno, sutarė, čia ra
do ir Juozą, jos tėvo buvusį 
pirmarankįi “grinorėlį.”

Šalia seno Benado urvo 
Juozas įtaisė Bernardetai 
kampelį. Užrezgė, uždangstė 
senais skarmalais, aptulno- 
jo. Čia netikėtai atklydo nu
žudytųjų vienuolių šuo, ir 
prisišliejo prie Bemardetos. 
Taip niekur nenuvejamas, 
nenugenamas. Cypia, unkš
čia, uodega vizgena, ašaros 
kaip žmogaus akyse. /

Už Bernardetos palapinė- 
lės balsu iš skausmo ūlbau- 
ja ligotas kūdikis Margelius, 
žaizduotomis kojomis, susi
rietęs neužauga. Nušalę ko
jos taip ėmė ir nukrito mė
sų gabalais. Pajuodo, papu
ro, nužaizdavo. Juk čia ne 
vieno žaizda. Kad ne kūne, 
taį jau dvasioje tikrai pū-

Linksma diena mums nušvito, 
Visi troškom džiaugsmo šito; 
Kėlės Kristus, mirtis krito. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Per šventą Atsikėlimą,
Duok rmums kaičią atleidimą, 
Tegu ir mus džiaugsmas ima! 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja'

liuoja. Čia klykia kūdikių i 
priemaiša motinų paspar- 
niais... O jų vis padaugėja, 
vis po vieną pasipildo, nors 
susuktų daug jų išnešama į 
nekaltą šventą žemelę.

Bernardeta du metai pa
skendus darbe. Ji nekaltina 
moterų, kurios tik sėdi su- 
lieitusios kojas skarmalų 
guoliuose ir voliojasi su 
žinduokliais vaikais. Tai ne 
tinginystė, tai savotiškas 
dvasiškas nuopuolis nekelia 
rankų nei blusai nusivaiky- 
ti. Čia vaizdas baisus. Tam
su ir oras dvokiantis. Nors 
Bernardetos rankos atpliušo 
beteškinant palas eketėj. 
Mergiokštės kažkodėl visai 
išžlebo. Tūno su vyrais už 
vieną pypkę nepasidalina. 
Bernardetai keisti jų poel
giai, nesuprantami, net pa- 
sibiaurėtini. Už duonos plu
tą, už pypkęs pačiulpimą, 
tai jau žiūrėk ir bučiuoja 
šešiolikinė seną neklaužadą. 
O, kaip biauru ir nepaken
čiama Bernardetai! Bet juk 
ne žmonėms žmonių kaltes 
sverti... Ją taip išmokė tėve
lis galvoti, įžiūrėti kituose 
tik gerą. Ir Bernardeta bent 
tą valandą pasigroži, kada 
vakare sutartinai ūžia vie
nas garsas požemiuose:

—Tėve, Kuris esi danguo
se, pažvelk, ir pasigailėk... 
—Tik kažkodėl tada pasiša
lina Juozas ir šluostosi akis 
už skurluotų daubų pasislė
pęs. Tada nutilsta ulbavęs 
ir žaizduotasis Marselius, o 
senas Benadas užžiebia nuo 
seniai sutaupytą vaškinę. 
Bernardeta tada suklupus 
gyvai tiki, kad dangaus Tė

vas myli ir šiuos žemės vai
kus... O gal ir išves bado lū
pas'diena po dienelei?... Gal 
bent Marseliaus pasigailės... 
Jis toks kenčiantis ir nekal
tas... Bernardeta jam visa 
siela pasiaukoja... Ji atme
na, kai tėvelis pasakodavo 
apie “lozorių.” Bernardeta 
nei kiek neabejoja, kad čia 
ne “lozorius.” Ji su pagar
ba, atidžiai rišinėja, jo žaiz
das, pataiso nuo ašarų su
žliugusį pagalvėlį. Ji guos
dama Marseliu žada Vely
koms parnešti iš miesto da
žytą kiaušinį. O tai jau Mar
seliui masinanti prabanga. 
Jo gimtadieny Bernardeta 
atidavė jam šunį Pironą su 
ilgu retežėliu skatindama, 
“tik pas veik, taį galėsi vi
sur pasivedžioti. ” Marse
liui užmiršta skausmą ir 
šypsosi. Vakarais prie su
kurtos ugnies ji išsineša 
žaizduotąjį ant rankų, bent 
žvaigždelėmis pasigėrėti, pa
sidžiaugti šokinėjančiomis 
kibirkštėlėmis. Ji pasakoja 
Marseliui apie jo gerąją ma
mytę ten, toli už žvaigždynų 
jo belaukiančią... Už jo kan
čias, jei kantriai kęs, ten 
jam ruošiamas rožių sostas 
mamytės ir angelėlių ran
komis iškaišytas. Marselius 
nuo Bernardetos žodžių 
svaigsta. Po visų, pažadų jis 
kančiose nei neaiktelia.

Visa ši benamių minia 
Bernardetą beveik dievino. 
Tik kodėl ji turi dažnesnius 
pokalbius su Juozu? Juodu 
dažnai nuklysta kalnais pa
vasarį nešančiais. “O tai gal 
piktos dvasios darbas skai
tyti vėjus su vienu bernu” 
—kuždasi moterys. Jos neži

Kai sudūzgė varpai Velykų rytą gražų, mielą,
Kai pasileido saldūs motyvai iš visų bokštų;
Kai sujudo vėjai, kad medžiai ir vandenai šniokštų— 
Atėjai, Viešpatie, ir pažadinai mano sielą.
Uždėjai Ranką ant peties kraujo rože kaišytą,
{sakei taip: “Kelkis.! Eik, jau į naujo amžiaus slankstįi!” 
Ir siela plonute balta ramune susilankstė,
Atsistojo prie Jo vėliavos kaspinų tą rytą.
Stovėjo gretos angelų prie didžio, didžio Kalno,
Sielų vėliava šilkinė, baltutė plevėsavo ...
Ranka Švenčiausia ant jos žodį išrikiavo:
“Sielų Prisikėlimas!”—biro auksas iš Jo Delno.
O paskum angelų trimitais Jis švelniai įsakė: 
“Sugauskit, į visų bažnyčių dūsaujantį varpą!
Aš gi stosiu į visų dūzgiančių altorių tarpą!
Susirinks mano numylėtos, nes joms širdis plaka.
Už jas Aš vilkau kryžių ir dūrė erškėtys galvą.
Už jas Aš ištiesiau drobinę Ranką vinies kančiai!
Lai trūksta šiandien nuo gražiųjų sielų aistrų pančiai, 
Aš jas nusivešiu į Mano meilės gražią kalvą.
Dėl jų ištaisiau salionus minkštų debesų pūko.
Ir sužiebiau žirandelius, aušrinių neregėtų!
Argi veltui iš Mano kielikų Vynas tekėtų?...
Argi veltui ant kryžiaus—Mano visos gyslos trūko.
O, ne ... tu ateisi mieloji, baltutė, žavi, skaistutėlė ... 
Po Mano vėliava—“Prisikėlimu” pažymėta!
Aš myliu tave! Kaip gražią gėlę išpuoselėtą,
Eikš į Mano glėbį, nes tau Mano grabas^—vartelius atkėlė.

MARIJA AUKŠTAITfi.

no, kad Bernardetos ir Juo
zo vieni planai išvesti šią 
minią iš alkio ir dorinio su
puvimo nasrų.

Ir šį pavakarį Juozas su 
Bernardeta nuklydo. Iš to- j 
lių dvelkia pavasario vėje
lis, čirena linksmi marga
sparniai, žolelė stiebiasi į 
saulę, iš upės seniai išgužė- 
jo ledai.

Smalsusis Benadas riogli
na lazdele pasiramsčiuoda
mas paskui jauną porą.
‘ ‘Gink, Dieve, ims ten kur; 
tarp sprogstančių būrelių ir 
susifcučiuos... Tada tikrai 
pirmas perkūnas trenktų į 
mūsų lizdą,”—svarsto sene
lis, sekdamas iš paskos. Ir 
kaip tyčia Juozas su Ber
nardeta susėdo saulėj ant 
akmens. Benadas gulstelėjo 
žingsnius, nučiuženo į pa
kalnę, prigulė, prisišliejo už 
skurdžiakrūmio, ir vis dėbt 
ar nelabasis dar nepalietė 
mergaitės rožinių lūpelių ? i 
Bet kur tau sulauksi! Vel
tui Anuprienė kelias naktis 
nemigo laukdama ar Juozas 
ne’|yliauš į Bernardetos pa- 
lapinėlę. “Legentai,” vis 
“legentai,” ką tu juos su
vaikysi, varto kokius raš
tus.. O, macnelė jų nematė... 
sau žinosi, kaip pasiklos, 
taip ir išsimiegos,”—grįžta 
senelis ir spiaudosi prieš 
Anuprienę Tau visa minia 
tuoj pasiskirsto kalnais po 
kelis ir seka Juozo žings
nius. Juozas laiko raštą ran
koje, “tik ne laikraštį” — 
pastebi sekėjai. Bernardeta 
jau tik striksi, kaip ožka, 
aplinkui. Sučiulbėjo, suulbė- 
jo abudu, rankomis pasaliu- 
tavo ir kas sau kalnais nu
bildėjo.

—Kad tu svietelio, kas ta 
do mergaitė,—gėrėjosi Ci- 
nelis.—Ir į tancių, ir į rą
žančių. Kad ne ji, seniai mus 
būt vėjai išnešioję. Ji mūs 
visa širdis... Dievuliau, dar 
persekiojami Tai dieviškas 
pasitikėjimas! Gal jūs nie
kad nematėt, o aš mačiau:

Naktį išbėga ant kalno, ran
kas į viršų, taip ir meldžia
si. O vis tik ir kokiam ten 
šventajam turėjo žmonės 
rankas prilaikyti, šaukian
tis už žmones. O mes?... Bro
leliai, kilkime bent iš dvasi
nių skurlų... prastai... Tą 
mergaitę mums Dievas siun
tė. Ji ir prie ligonių, ir prie 
darbų. Marselius jos prižiū
rimas jau lazdele kėblinėja. 
Ir Benadui kojas ji išgydė. 
Tai palaimos žvaigždė mūsų 
skurdžių lizdui.

* * *
Bernardeta grįžo vėlokai. 

Jos rankoje pilkos palos 
kampu uždengtas gniužulė
lis. Ji angeliškai nusišypso
jus įlindo į savo palapinę. 
Vėlai, sutemus parėjo Juo
zas. Ir kaip visi nustebo, 
kad jis parsinešė smuiką. 
Juk tokia, prabanga čia dar 
neužkliuvo.

Kūrenosi ugnis. Kibirkš
tys kilo į tau-sią naktį. Pra
virko Juozo smuikas dar ne
girdėta rauda... Taip, rodos, 
ima ir kalba. Už širdį viską 
pasako... Susirinko visa lo- 
puotoji minia. Ir paskutinė 
sugraibstyta bulvė kepa pe
lenuose. Minios apsėdo lieps
nojantį lauželį, sužiuro į 
vieną smuiko tašką, susi
kaupė, įsiklausė. Ir Bernar
deta klausosi linguodama 
glėby Marseliu. Smuikas 
posmus nutraukė.

—Aš užbaigiau. Turbūt, 
sukviečiau visus. Dabar žo
dis priklauso sesei Bernar
detai,—kalbėjo Juozas. Ber
nardeta pakilo. prišliejo 
Marselį prie senio Benado. 
Ji kažkokiu nervuotu kosu
liu sukosėjo ir, išėjus į prie
kį prabilo:

—Mano broliai Kristuje! 
Nusileido ant mūsų palai
mos ir džiaugsmo naktis. 
Velykų naktis. Gražesnė už 
puošniausius salionus... Ma
lonesnė už kodylus, šven
tesnė už girių maldą. Kada

(Nukelta į 2 pusi.)
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ŽIBUOKLE VELYKŲ TAURĖJ

Garbingoje Kristaus Prisikėlimo ir Pergalės šven
tėje, nuoširdžiai sveikiname mūšy brangias rėmė
jas, rėmėjus ir visus geradarius. Linkime visiems 
tikro velykinio džiaugsmo ir visų malonių, kurias 
Kristus pelnė prisikeldamas iš mirusių.

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų geradariams 
už suteiktas aukas vajaus metu. Jūsų visų intencija, 
V elykų antrą dieną bus atlaikytos šv. Mišios vienuo
lyno koplyčioje, ir Seselių maldos kils prie Aukš
čiausiojo melsdamos Jums visiems gausaus atlygi
nimo.

ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS 
MOTINA M. JUOZAPA

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

BLAISE STUDIO
Portrait & Commercial Photography 

BLAISE KAZLAUSKAS, Sav.

150 Broadway Melrose Park, III.
Tel. Melrose Park 2317

rx

(Atkelta iš 1 pul.) prispaudus mažą indelį su 
saliorai apkrauti krizante- žibuoklėlė. Minia ją
momis, kada aidi juokas so- Srebia ant rankų stato ant 
čiųjų lūpomis, mes, gyveni- Pavirtusio stuobrio, mote- 
mo išmesti į sąšlavyną, so- i r^s verkia, kūdikiai klykia.
pūliuoti sielose, sujunkime 
savo maldą Visagaliui skir
tingesnę, gražesnę, kilnesnę. 
Mū? malda tebūnie šiąnakt 
širdies malda. Tai išsikentė- 
jusių sielų skundas dangui,

, erdvei, nes tai mūsų šventy
kla atarų krapylaiš nusijo- 
ta, lūpų kodylais nusmilky- 

i ta. Aš atnešu jums žibuok
lę Velykų taurėj, tik vieną 
vienintelę, nes ir mūsų šian-

4>

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

SEREIKŲ ŠEIMA
BUCERNE IR GROSERNĖ

4549 So. Paulina St. Tel. Yards 6497
%

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

m

ANTANAS IR IADVIGA YOCIAI
TAILOR, CLEANER & DYER 

4457 S. Talman Avė. Chicago, Illinois

H

DR. V AITUSH, OPT.
LIETUVIS

dangus lašnoja, o Marselius 
varto delnuose paskutinę iš
kepusią bulvę. Bernardetai 
riedi ašaros. Ji nori už šitą 
vjn minią^sakyti: yfaauj-*
I avo grabuį nesu žibuoklę, i taiso trumparegystę ir toliregys- 

tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. 

Kreivos akys atitaisomos.

prastą, kaip mūsų širdis...’ 
Bet ji negali šių žodžių pa
sakyti, ištarti, kertasi kaž
kas gomury, ir ji vos išta
ria:

—Broliai, tai dokumentas
dien vieni siekiai “darbo ir f • • • Štai ir raštas, mes už-
duonos.”

Bernardeta nusilenkė. Jos 
kūnelis nusiraitė ir dingo. 
Rankų plojimas, ūžesys, ne
rimas ir smalsumas susipy
nė. Juozo smuiką vėl pravir
ko. Dabar Benado širdis 
taip ir liko, lyg už akmenų 
užkabinta, retežiais apgran- 
diniuota, o jau dabar ne 
smuikas verkia, tik šios mi
nios vargas neišbrendamas,
nepavelkamss, begalinis.

* * *
Pasirodė vėl Bernardeta. 

Nuo požemių angos ji, kaip 
pasaka, artėja. Jos rankoj 
keistas smalinis švyturys, 
lyg viltimi žiburiuoja, lieps
nelė plasda. Prie širdies ji

Nebus kiaušinių 
ritinėjimo

-S

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

UŽ INDĖLIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER FEDERAL SAV1NGS & LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
RaStinė atdara nuo 9:Jo vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro.

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,

Tel. — YAlhls 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 1 iki 4 pp. Ir 7 IW r*k.

VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Sekmad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys "atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1378

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į

I. RIMDZUS, D. C.
UCENSED CHIROPRACTOK

IN STATE OF INDIANA 
Tome Galis In Indiana—

Phone WENtworth 2527 

PHYSIO THERAPY

936 West 63rd St.
UOURS: IMUy •—« P. M- 
S&turdaya 9 A_ M. to S P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieni} po r 4 akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Megaaminuott jas moderni&kiausiu 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų aklų įtempimų.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0628, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE'

kviesti į šv. Vincento ben
drabutį Velykoms. Tai nuo
pelnas mūsų tylaus Juozo.

Dabar Bernardeta nušoko 
žemėn, lėtai priartėjo prie
v • W . ' W VA V..* AAVAAAVz A KV KZ A A AA A A VA. A A A A A

JUOZO, ištiesė jam ranką su 1 karo aviacijos skyrius iš priežas-
Velykų. taure ir jį pabučia-1tks sPalvii neregėjimo — (color, 

J , ... blindness), kreipkitės prie manęs.vo. Minia sujudo, skardines . Apsiimu išgydyti, 
subruzdėjo, ir juodi šešėliai 
pasileido link miesto. Tik 
vargšas Marselius liūdėjo 
Bernardetos glėby.

Marija Aukštaitė

Tikslus Tyrlmtu* 
G/thoptic Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujiuam

LIETUVIAI DAKTARAI

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbės nuo “Nugarskau- 

smų”, “Rheumatlpmo” Ir 
“Muskulų Skausmų”.

Vartokite . . .
HEALTH KESOKT M1NEKAL 

BATH DRUSKA
l

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 VVEST CERMAK RD.
(VirS Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien .— 10 tkl 12. 1 iki 5, 7 
iki 9 — SeStad. — 10 ryte iki 6 vak. Sek
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

maišu kas užtenka 
maudymams.

1«
KAINA TIKTAI — $1.00 

Prašykite Jog vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsak.vmue su pl- 
nigaią tiesiog i —

Lietuvoje per Velykas vi
suomet būdavo ritinėjama 
kiaušiniai. Iš kur tas papro
tys atsirado Amerikos Jung. 
Valstybių sostinėj, nežinia. — 
Gana to, kad prieš karą per TeI 
Velykas Baltųjų Namų sode 
būdavo taipat kiaušinių riti
nėjimo pramoga.

Šįmet manyta atgaivinti, 
toji tradicija, bet prez. Tru- 
man uždėjo savo “veto”. Sa- j 
ko, tai būtų eikvojimas mai
sto, kuris reikalingas šelpi
mui nuo karo nukentėjusių 
Europoje.

Pradėjo leisti 
aikraštėli
Los Angeles (LAIC) — 

Los Angeles ir San Francis- 
co lietuviai pradėjo leisti 
mimeografuotą mėnesinį biu
letenį ‘ ‘Kalifornijos Lietu
viai”. Jį relaguoja bendro
mis pastangomis Prel. J. 
Maciejauskas ir lietuvis- 
San Franciskietis A Skirius

LICDYJA PEARL HAR
BOR BYLOJE

1'

v

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Southsaldlečlai, įkrelpkltė, | RHIM- 
KUS DRUGS. S301 8. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTAM AS (R CHIRURGAS

472H SM». Ashland Avė.
4 2 -O-U*. lUDOfel

Ofiso CeleloiiM: k ARda 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Res. Tel.: MlDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną

V IR 0980 f offlce ir Namu.)

Dr. Wal!er J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)
4003 S. Archer Avė. f

VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. PaEutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15th St. ir 49th Ct.
Cicero, Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien oo 2-4 pp. ir 6-8 vak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

Ofiso Tel.: GROvehDl 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 7 iki 8 vak.: ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMloek 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2408 West 63rd Street
▼AL: nuo 7 Iki • kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3219 

Rez. TeL REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

šaukite: KEDrie 2888 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo e iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VV. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6448 

Res. Tel.: HEMlock 8150

VALANDOS: '
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

8147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 v. 
(Trečiad., ir šeštatį, pagal sutartį)

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 Sa. Kedzle Avenue 

▼▲LANDOS: nuo 1-4 Ir 1-9 kasdien
Išskiriant trečiad. Ir Mkmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublie 7868

Rsa. 6958 So. Talman Ava 
Rea. TeL GROvehill 9617 
Offlce TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2428 West Marąuette Bcad
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

DR. V. P, SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* • •
68C3 W. Cermak Road

BEBWTN, ILLINOrS

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
Res. Tel. — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bertvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERWYN 6200

VALANDOS:
Kasdien: 2-4 pp.; 7-9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutartį.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

3E

Adm. Harold R. Stark, bu
vęs viršininkas karo laivy
no operacijų, pašauktas liu
dyti kongresiniam komitetui 
Pearl Harbor byloje. (Acme- 
Draugas telephoto)

UARGUTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-raoa 

Iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:80 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 Iki 8 vaL vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242
i —- ■ -r — , ,

TeL OANal 9257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALA10RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted'st. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: U ▼. ryto iki 3p.p.

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. S1MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

TeL YARds 5921

KENvrood 5107.

DR. A. J. BERIA5H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo, 
srklvs he žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Franeisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

UZSISAKYKIT “DRAUGĄ”

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4640 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office TeL YARds 4787 

Namų TeL PROspeet 1980

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VIRginia 0086

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
V AL \N DOS: nuo 2—4 Ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1198 
Vann 1>l.» PFI.IIMN

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso TeL: SEEley 7880 

Ree. TeL: BRUnswlsk 0597

VALANDOS:

Nuo 1 Iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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BALIUOS TAUTŲ LIKIMAS
(Jų Tarptautinė Padėtis)

BRUNO De CHEVRIER

Šventų Velykų Šventese 
sveikinu savo parapijiečius, draugus 
ir pažįstamus ir linkiu, kad kartu su 
prisikėlusiu Kristumi kiekvienas prisi- 
keltumėm kilnesniam gyvenimui.

"Draugui" ir visam jo štabui linkiu 
sėkmingai skleisti Kristaus idėjas lie
tuvių tarpe.

Prelatas M. L. Krušas
Šv. Jurgio Parapijos 
Klebonas

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

%

DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas

Milda Buick Sales
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

907 W. 35th STREET, CHICAGO, ILL. 

Telefonas Lafayette 2022 

Rezidencjios Tel. Cedarcrest 61.61

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. J. A. PAUKŠTYS 
4204 Archer Avė. Tel. Lafayette 4949. 

Res. LAFayette 8297
J

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

»puo TARPU kai šiandien 
A Europos kontinento plo
te pagrindinės figūros yra 
angažuotos labai komplikuo
tame žaidime, kitos, antro
jo bei trečiojo plano figūros 
laikosi “užšachuotos” pak
raščiuose, stebėdamos, ko
kios bis kovos pasėkos jų 
atžvilgiu.

Čia norime kalbėti apie 
Baltijos tautas, kurias jų 
geopolitinis likimas yra nu
lėmęs gyventi tarp Rusijos, 
laikančios jas dabartiniu 
metu savo dominacijoje “so
vietinių respublikų” titulu, 
ir Vokietijos, kurios grės
mingas žvilgsnis jau nuo 
XII šimtmečio buvo nukreip 
tas į Dauguvos, ir Nemuno 
pakrantes.

Jau nuo amžių Baltijos 
tautų likimas yra daug per
gyvenęs blogų ir gerų valan
dų, tačiau jis nieku nėra 
praradęs aktualumo, šiame 
rasių, civilizacijų ir intere
sų kryžkelyje didžiosios kai
myninės valstybės, visais 
laikais stengėsi pasilaikyti 
laisvę savo manievrams...

* * *
Šio karo metu Baltijos tau 

toms suskambėjo stiprinan
tis balsas iš vietos, kuri bu
vo pavadinta esanti “kaž
kur Atlante.” Britų Imperi
jos Ministerio Pirmininko ir 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ten išdirbtoji Charta 
nustato, kad po šio karo 
neturės, būti daroma jokių 
teritorinių pakeitimų, kurie 
nebūtų priimti suinteresuo
tųjų tautų laisvai išreikšta 
valia (Chartos 2 straipsnis). 
Vadovaudamiesi tarptauti
nės teisės senu demokrati
niu principu dėl tautų teisės 
pačioms nuspręsti savo liki
mą, anglosaksų demokratijų 
šefai Atlanto Chartos 3 
straipsnyje pareiškia, jog 
jie “respektuoja visų tautų 
teisę pasirinkti tokią val
džios formą, kokioje jos 
trokšta gyventi; jie nori, 
kad būtų sugrąžintos suve
reninės teisės ir laisvos val
džios reiškimasis, tiems, iš 
kurių tat jėga buvo atimta.” 
Štai principai, kurie be jo
kios abejonės liečia ir Balti
jos valstybes.

Tenka dabar išsiaiškinti, 
kokias formas turės įgauti 
tasai ateities statusas ir ko
kius teigiamus rezultatus

galės jis duoti Baltijos tau
toms. šiandien mes nenori
me leistis į diskusijas lie
čiančias dabartinę Baltijos 
tautų padėsį Sovietų Sąjun
gos rėmuose. Pasitenkinki
me tuo tarpu pareiškimu, 
jog baisiose rungtynėse, ku
rios. šiuo metu lošiamos Eu
ropos rytuose, Baltijos tau
tos jokiu būdu negali būti 
užmirštos. Jos negali būti 
iškirstos iš busimosios tarp
tautinės santvarkos, jau vien 
dėl tog pagrindinės priežas
ties, kad jos yra tautos kaip 
tik ta prasme, kurią, joms 
suteikia Atlanto Charta, už
tikrinanti joms laisvą ir ne
priklausomą ateitį. Iš kitos 
pusės, šios tautos per 22 
savo nepriklausomo gyvavi
mo metus yra ^rodžiusios 
savo pilną sugebėjimą gerai 
sutvarkytam ir klestinčiam 
valstybiniam gy v e n i m u i. 
Kad baltai nori ir trokšta 
gyventi laisvi, tai yra paro
džiusios jų šimtmetinės ko
vos dėl nepriklausomybės ir 
jų atkakliausias priešinima
sis nacių okupacijai 1941- 
1944 metais. Šios tautos, sa
vo slaptosios spaudos ir gau 
šių slaptųjų susigrupavimų 
balsais yra reiškusios savo 
ryžtingą valią laisvos gyven 
ti ir ieškojusios priemonių 
nublokšti nacių jungą.

Valstybes, Baltijos kraštų 
statusas nėra nieku pasikei
tęs net ir po Yaltos Konfe
rencijos.” Ir jis pridėjo, kad 
“Baltijos Valstybės — Esti
ja, Latvija ir Lietuva, — 
Valstybės Departamento te
bėra pripažįstamos.” Tas 
anglosaksų nusistatymas ne

pasikeitė ir ligi pastarųjų 
dienų. “Daily Worker” di
plomatinis redaktorius 1945 
metų spalių 20 dienos nume
ryje rašė, kad “Jungtinės 
Valstybės nepripažįsta So
vietų Rusijai teisės atsto
vauti Nūrembergo byloje 
Estijos, Latvijos ir Lietu-

I vos respublikoms, lygiai 
kaip ir kai kurioms kitoms 

! teritorijoms.” Tai buvo išva- 
Į da iš teisėjo Jacksono laiš
ko, kurį 1945 m. spalių 6 d. 
jis parašė generaliniams tei
sėjams (prokurorams ir ad
vokatams) ir kuris buvo vie- 

(Nukelta į 4 pusi.)

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• 3RANDES
• RŪMO

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

HATHAN 
KANTER 

“Lietu viSkaa 
Žydukas”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Mikas Jovarauskas

LINKIME VISIEMS 
MŪSŲ DRAUGAMS, 

KOSTUMERIAMS 
IR

PAŽĮSTAMIEMS 
ŠIA LINKSMA 

ŠV. VELYKŲ PROGA!

Savininkai

%

Jonas Bertulis

Roosevelt Furniture Company
2310 WEST ROOSEVELT RD. Phone SEEley 8760-8711

Štai trys Baltijos tautos 
—Lietuva, Latvija, Estija, 
—ieškančios sau užsitikrinti 
ateities garantijų ir laukian 
čios, kad joms būtų pritai
kinti kilnieji teisingumo ir 
laisvės principai Tarp kitko, 
atrodo, jog ir Sovietų Są
jungos vyriausybė, vedanti 
labai realistinę politiką, ne
laiko Baltijos - valstybių 
klausimo nei išspręstu, nei 
esančiu vien sovietų vidaus 
reikalu. Ir tai dėl paprastos 
priežasties, jog Maskvos vy
riausybė Jabai gerai žino. 
kad nė viena didžioji valsty
bė ligį šiol nebuvo pripaži
nusi Baltijos valstybių įjun
gimo 1940 metais į SSSR ir 
kad Baltijos kraštų, diploma
tinės atstovybės tebeveikia 
visoje eilėje užsienio valsty
bių. šiuo atžvilgiu buvo iš
sklaidytos paskutinės abejo
nės USA Valstybės sekreto
riaus 1945 mt. kovo 4 die
nos deklaracija, pagal kurią 
“kiek tai liečia Jungtines

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

★
2 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tel, Townhall 2109

★
6812 So. Western Avė., Chicago, III.

Tel. Grovehill 0142

i\mi n

HZ

J

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00
VETERANŲ PASKOLOMS!

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ - 4%
BE KOMISINO

Tortas Viri 117,600,000. — Atsargos Fondas Viri 11,800,000.

.STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICII, Pres. and Mgr.

Office hours dally: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdaya 9 A. M. to 8 P. M.

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS bfldu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill ot. Rigbts patvarkymus.

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siamo reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

£
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu

visiems savo parapijiečiams/ veikė
jams, draugijoms ir pažįstamiems. 
Sveikinu taip pat "Draugo" štabą ir vi
sus katalikiškos spaudos platintojus 
linkėdamas jiems kogeriausio pasise
kimo.

Kun. J. Šaulinskas
Visų Šventų Parapijos 
Klebonas

r?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

J. F. ARLAUSKAS
MANUFACTURER 

OF LADIES COATS AND SUITS 
5016 WEST 16TH ST.

Phone: Townhail 1863 Cicero, Illinois

Sveikiname Visus Kostumerius, Draugus ir 
Pažystamus Su

ŠVENTOMIS VELYKOMIS

NUO VALDYBOS IR DIREKTORIŲ •

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
TURTAS VIRŠINA $1,500,000.00

1500 S. 49th Court Cicero, Illinois

Phone OLYMPIC 412

Joseph F. Gribauskas, Raštininkas

PASKOLAS ANT NAMŲ DUODAME ANT ŽEMŲ 
NUOŠIMČIŲ, ILGŲ METŲ IR BE KOMIŠINO

Su Financiniais Reikalais Kviečiame Kreiptis j 
ST. ANTHONY SAVINGS

BALTIJOS TAUTU LIKIMAS
(Jų Tarptautinis Statusas)

BRUNO De CHEVRIER
(Atkelta iš 3 pusi.) 

šai paskelbtas Berlyne 1945
mt. spalių 19 d. Didžioji Bri
tanija tuo reikalu irgi užė
mė panašią poziciją.

Be viso šito Sovietų Rusi
jos vyriansybė be abejonės 
yra gerai painformuota apie 
Baltijos tautų pabėgėlių akai 
čių, Europoje, kurių apie 300, 
000, tuo metu kai Raudonoji 
armija 1944 metų vasarą 
artėjo prie šių trijų kraštų, 
paliko savo tėviškes, šalin- 
damiesi nuo to rėžimo, kuris 
pirmojo sovietui viešpatavi
mo laikotarpyje 1940-41 me

mą savo nariams Baltijos 
valstybes vertė juo labiau 
ieškotis tokių garantijų. Ry
tų Paktas, kuris savo pirmi
niu užmanymu būtų turėjęs 
valstybėms teikti kolektyvi
nę pagalbą agresijos atveju 
ir kuriame turėjo dalyvauti 
ir Vakarų Europos pajėgos, 
niekad netapo kūnu. Tada 
pasigirdo kiek atgaivinan
tis balsas iš Strezos. Trys 
didžiosios Vakarų Valsty
bės, susirinkusios į Isola 
Bella konferenciją, paskelbė 
savo ketinimus “tęsti dery
bas dėl pageidaujamos sau-

tais tiems kainavo daueiau gumo plstotžs Ry*« Banketus jiems kainavo daugiau je „ Stresa uip pat ne_ 
turėjo jokių pasėkų...nei 200,000 geriausių pilie- 

| Į čių mirtimi ir ištrėmimais.
Baltijos pabėgėliai negali ir 
nenori grįžti į savo susovie- 
tihtas tėvynes. Europoje iš
kyla nauja tarptautinė pro
blema, liečianti šių pabėgė
lių likimą ir jų teisinės būk
lės sureguliavimą.

Yra negalima šiuos pabė
gėlius apkaltinti nacių “ben
dradarbiais,” ir Vokietijos 
bei nazizmo simpatikais, nes 
daugumas iš jų kaip tik yra 
nariai slaptųjų Baltijos 
rezistencijos organiza c i j ų, 
nukreiptų prieš vokiečių 
priespaudą 1941-44 metais. 
Tūkstančiai baltiečių, geriau 
šių patriotų, anksčiau, 1940- 
41 metais, laikytų sovietų 
kalėjimuose, naciams atėjus 
buvo iš naujo apkaltinti ar
ba ištremti į koncentracijos 
lagerius.

Čia išminėtų aplinkybių

Taip vienišos, paliktos sa
vo likimui, Baltijos valsty
bės, nors ir būdamos pasi
skelbę neutraliomis, 1939 
metais buvo priverstos su
daryti tarpusavinės pagal
bos sutartis su Rusija, kuri 
kaip tik esmėje buvo Vokie
tijos priešininkė (nors ofici
aliai geruose santykiuose) ir 
žvilgčiojo piktai į Lenkiją.

Kaip ten nebūtų, Baltijos 
valstybių tarpusavinės pa
galbos sutartys tik su viena 
Rusija, kaip tat 1939-40 me
tų praktika parodė, buvo pil
nos pavojų. Diplomatinė is
torija mus moko, kad sąjun
ga kurios vienas partneris 
silpnas ir mažas, o kitas 
stiprus ir didelis, yra visuo
met pavojinga. Dar dau
giau! Yra visiškai aišku,

kad konflikto atveju kiek- 
viena iš didžiųjų Baltijos 
sektoriaus kaimyninių vals
tybių meta savo armijas j 
Baltijos erdvę ne vien tam, 
kad ten operuotų prieš prie
šininką, bet ir tam, kad už
sitikrindama visus avansus, 
šią erdvę vėliau sau galėtų 
pasilaikyti.

Iš to plaukia, jog nėra iš
mintinga esant tarp dviejų 
priešininkų, kreiptis į vieną 
iš jų, ieškant apsaugos prieš 
kitą. Tai lygu lysti tarp kū
jo ir priekalo. Pati istorija » 
čia mus įtikinamai moko...

Vadinas, logiškoji tarptau 
tinės politikos linija Baltijos 
valstybėms neleidžia pasida
ryti vieno savo didžiojo kai
myno pakaliku prieš kitą. 
Yra šiuo atveju kita išeitis, 
daugiau nuosaiki ir labiau 
tinkanti tiek tikrą j am Balti
jos tautų charakteriui, tiek 
ir teisingai suprastiems Eu
ropos interesams. Šis naujas 
sprendimas glūdi visai šalę 
ir yra svetimas bent kokiam 
“tarpusavinės pagalbos” 
paktui.

Šitas sprendimas yra — 
Baltijos valstybių perma
nentinis neutralitetas, su di
džiųjų valstybių garantija.

Taksai tarptautinis statu
sas, suderintas su kolekty
viniu saugumu, pirmiausiai 
giliai derintųsi su trijų Bal
tijos kraštų politine psicho
logija, kaip lygiai ir su tuo 
pobūdžiu, pagal kurį yra su
siformavęs jų istorinis liki
mas. Juk tos trys tautos gi
liai persiėmusios vieninteliu 
rūpesčiu gyventi sunkiai iš- 

(Nukelta į 5 pusi.)

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Antanas ir Uršulė Grisiai
BUČERNE IR GROSERNE 

1827 S. Union Avė. Chicago, Illinois
Tel. Can. 5213

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JULIA’S RESTAURANT
STANLEY, JULIA IR SŪNUS BENEDIKTAS, Sav.
4656 S. Western Avė. Tel. LAF. 2879

CHICAGO, ILLINOIS

akyvaizdoje yra neįmanoma į d' 
tvirtinti, jog Baltijos valsty
bių klausimas daugiau nebe
egzistuoja. Baltijos valsty
bių klausimas vis dar tebė
ra, ir dargi jis yra pasida
ręs toks rimtas, komplikuo
tas ir jautrus, kad stačiai 
nedrįstama jo liesti. Tačiau 
tyla juk dar nėra joks iš
sprendimas. Baltijos sritys 
istorijos bėgyje buvo kupi
nos neramumų ir patarnau
davo išeities punktu ne vie
nam karui, štai dėl ko did
žiosios valstybės, trokšda
mos atstatyti Europoje pas
tovią taiką, negalės atsiekt 
šio tikslo, radikaliai ir vi
siems laikams neišsprendę 
Baltijos kraštų statuso.

Prieš šį karą Baltijos val
stybės, susirūpinusios sava 
ateitimi, visomis priemonė- 

y^jmis ieškojo sau saugumo 
— į garantijų. Tautų Sąjunga 
vistengėsi įvesti kolektyvinį 

saugumą, bet tas jai nepa
vyko. Tautų Sąjungos nepa
jėgumas garantuoti saugu-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

WALTER’S TAVERN
GERAS ALUS — VYNAS — DEGTINĖ

4535 SOUTH ROCKWELL STREET 
Telefonas VIRginia 0903

VLADAS IR MARCELĖ KOWALAUSKAI,
SAVININKAI

Salė Renduojasi Visokiems Parengimams
-i S?

%

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

FRANK SMILGIS
GROCERY and MEAT MARKET 

4248 S. Artesian Avė. Chicago, III.
Tel. Lafayette 4798

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visems Savo Kostumerams ir Draugams

POVILAS BALCHUNAS
»

3131 SO. HALSTED STREET Calumet 5685

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

JONAS Ir ELENA VAITKAI
DRY GOODS KRAUTUVE

2700 West 43rd St. Chicago, I1L
Tel. VIRginia 3153

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

[NKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mm Jau pafrelbAJom. tOkitaaMama, 
kurie kentėjo d.l NBRVTBKUMO, OD
OS, KRAUJO. LIAUKŲ. IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome llnplntmo kanale 
runesal&vlmu., nutekėjimui. pertenku 
vertima tuMIntl pOilų, nuolatini kėllma- 
el nekala 11 lovon
Fiznre m fluoroskopiaka 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00

PILĖS (Hemoroidal)
IBGTBOMA MUSU RAUGIU MBTODU 

BB OPBRAUIJOH
X-RAY EGZAMINACIJA

BB SKAUSMO
RB PIOVTMO, BB DBOINIMO, 

Dldllumoje atvAJų palenavlna nuo t 
Iki ė dienų laikotarpyje.

Gydymo kietai prieinami kiekvienam 
darbininkui.

I'ATBNKINIMAB GARANTUOJAMA® 
KIBKVIRNAM KURI PAIMAM OTDTT1 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAI®

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampai Adams—.eitame Aukite
VALANDOS: Nul t ryto Iki I Vakare 

Rekmadlenlale nuo 10 Iki 1

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

Dr. CHARLES J. SVENCISKAS

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

A. ANDRE WS •
HARDWARE TOOLS & CUTLERY 

Persikėlė į nuosavą namą 
135 No. Broadway Tel.: Melrose Park 745

Melrose Park, Illinois

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Visiems Pacijentams, Draugams ir Pažįstamiems!

DR. A. YUŠKA
GYDYTOJAS

2422 W. Marguette Rd. Grovehill 1595

NELAUKITE— 
Rytoj Jau Gali luti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI 8iū Kompanijų:

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

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

5E

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

VNIIER V. S. GOVERNMENT SI I’ERVIHION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAtJSKAS President & Manager

Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9 A. M.-7 P. M. 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon

50

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!
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Jr BALTIJOS TAUTŲ LIKIMAS
(Jų Tarptautinis Statusas)

BRUNO De CHEVRIER

Šventų Velykų Švenčių Proga 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU

savo parapijiečius, draugus ir pažįs
tamus. Linkiu, kad švęsdami šias 
šventes ramioje nuotaikoje, prisimin
tume brolius lietuvius, kurie kenčia 
pavergtoje Lietuvoje.

Kun. A. Linkus,
Šv. Kryžiaus Parapijos Kleb.

atkaklios barbarų bangos 
dar ne kartą siautėjo ir vi
sados mėgino prasiveržti į 
kelius, vedančius Vakarų 
Europon. Tokiu būdu Lie
tuva, ir kitos Baltijos tau-

(Atkelta iš 4 pusi.) lerinio reicho pusės, Baltijos tos, pasidarė civilizacijų 
kovotoje laisvėje ir plėtoti™18^8 atm3t6 visokius .santaka, saugojusiu Europą 
savo ūkinius bei moralinius Pasiūlymus ir saugojo grieš-1 nuo Rytų pabaisos.
lobius, savo sąmoninga va
lia stengiasi išsipalaiduoti iš 
to skritulio, kuriame rungia- 

užgrobiškos pajėgos ir

tą neutralumą.
Bet po viso to, kas yra

įvykę, neišvengiamai reikia 
pasakyti: idant šisai neutra
litetas būtų efektyvus ir gy
vybingas, reikia, kad jis bū

si
tarptautiniai prieštaravimai.

Baltijos tautos yra labai 
prisirišusias, prie tarptauti
nės teisės, siekiančios įvesti i ;, v. . * ralimu autoritetu ir, reikalui~ nustatančios santvarką,

Iš kitos pusės, Baltijos 
valstybių neutrali z a c i j o s 
principas yra visai panašus 
į tą, kurį iškėlė Vienos Kon
gresas, sukurdamas Olandi
jos karalystę tarp Prancū-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Savo Kostumeriams ir Draugams

LINKI

BONNIE BET SUPER FOOD MART
SAV. JOHN GUSTAINIS

1800 Main St. Tel. Melrs. Pk. 3033
MELUOSE PARK, ILL.

rX
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime Visiems Savo I kostumeriams ir Draugams

Res.: 1601 S. 49th Court Res. Phone Olympic 311 
Office Phone Olympic 311

Grant Works Coal & Oil Co.
ADAM BERNADIŠIUS, Prop.

WE SELL FUEL OIL

16th St. and 49th Court, Cicero, III.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS 

IR DRAUGAMS!

ir
kurioje jos galėtų gyventi 
nesibijodamas, pavojaus, kad 
kuri nors iš didžiųjų kaimy
nų jas sunaikins, ieškoda
mos pačios įsikurti sunai
kintųjų vietoje. Pagaliau, 
kag suteikia didelio dvasin
gumo šių tautų ypatingam 
kilnumui, — tai tas pasiti
kėjimas, kurį jos teikia tarp
tautinei teisei, su viltimi, 
kad ji garantuos jų nepri
klausomybę. šios tautos pa- 
kėlusios tiek daug ir taip 
žiaurių svetimųjų okupacijų, 
sudeda savo viltis į| jų tei
singą reikalą ir į naują tarp- 

I tautinę santvarką, kuri už
draudžia agresiją, priespau
dą ir garantuoja jų laisvę. 
Bergždžia būtų ir kalbėti, 
kad Baltijos valstybės puo
selėtų, ar būtų kada nors 
ugdę savyje, bent kokias už
kariavimo ar groboniškumo 
tendencijas bei dvasią. Or
ganiškai susitvarkiusios sa
vo tautiniu pagrindu, jos 
yra apsisprendusios ribotis 
savo esamomis tarptautinių 
susitarimų nustatytomis sie
nomis Tai parodo, kad Bal

tų garantuotas grupės vals- zįjos įr Vokietijos, ir iš da- 
tybių, sugebančių savo mo- Įįes kaip padarė Berlyno

Kongresas, konsoliduodamas 
esant, netgi jėga laiduoti jo Balkanų. valstybes tarp Aus- 
gerbimą. Čia kaip tik nu- trijos, Rusijos ir Turkijos.
krypsta viltys į anglosaksų 
demokratijas ir Prancūziją. 
Šios didžiosios valstybės, ir 
taip pat dar kai kurios ki-

Prie viso to, trijų nepri
klausomų Baltijos Valsty
bių gyvavimas, tarpe kitų, 
Baltijos jūros pakrančio vai

tos, atrodo turėtų rimtų prie stybių žymiai prisidėtų prie 
žasčių prisiimti šitokią prie- Į pusiausviros išlaikymo Rytų 
žiūros prievolę. Juk, tiesa Europoje.
sakant, galima tvirtinti, kad Galop nepamirškime, kad 
Baltijos kraštų nepriklauso- mažų nepriklausomų valsty- 
mybė yra visos Europos bių. grandinė aplink Baltiją 
svarbus interesas. sudaro vertingą jūrų laisvės

Juk ištikrųjų, jų teritori- prįncipo sustiprinimą Balti
nio integralumo išlaikymas joje. Be ju egzistavimo, šio- 
yra pirmiausiai visiškai su- je jūroje nebūtų jokios poli-
derintas su ta tarptautinės 
santvarkos “architektūrine’ 
idėja, kuri vyravo atstatant 
Europą po 1914-18 metų ka
ro ir kuri nieku nėra nusto
jusi savo aktualumo dabar
tiniame laikotarpyje. Tai 
yra vadinamoji “barjero iš-! 
skiriančio siautėjančias jė
gas” doktrina. Tai tarsi py- i 
lijnas, kuris per daugelį 
šimtmečių tarnavo užtvara 
germanų veržimuisi į Rytus,

; bei slavų įi vakarus. Čia bu- , 
! rime galvoje faktus, kaip 
į pv.: 1260 m. prie Durbės
ežero ir 1410 metų prie žal- jtuos tautos yra karštos ša- jrio Rur ,ietuvjų ,atvių „ , 

hrnnkes tarptauhnės teisės lenR Armijos sutriuškin0 
tokių, principų, is kūnų jos ■ teutonų ord kariuomenes 
laukia, išganymo ir kas joms žalgirio kovoje germanų ga-

tinės pusiausviros ir tat tu- 
(Nukelta į 6 pusi.)

sudaro stačiai tikėjimo, bei

j?

Nathan Kanter

MONARCH LIQUOR
Phone Yards 6054

EIKIT PAS LIETUVIŠKĄ ŽYDUKĄ,
JEIGU NORITE BUTELIUKĄ

3529 So. Halsted St. Chicago, III.
V..... _ ---------
Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

J

kulto srių. Tokiai teisei jos s.Jtriuįklnta 
rodo nuolat savo gilią išti
kimybę. Tuo būdu Baltijos 
tautos yra tapusios tarsi 
prototipas to, kuo galėtų 
pasidaryti valstybių ben
druomenė, iš kurios visiems 
laikams jėga būtų pašalinta 
ir kur viešpatautų vien at
sidavimas bendrąjam tikėji
mui į gėrį. žodžiu tariant, 
tos tautos yra linkusios at
statyti ir stabilizuoti tą le
galią padėtį, kurioje jos bu
vo. Tas reiškia, kad jos turi 
išsidirbusios tipingą nuola
tinio neutralumo psicholo
giją, kuri jau yra giliai įlei
dusi šaknis jų galvosenoje.
Tai daro tris Baltijos vals
tybes savotiškai panašias į 
pirminius XIII amžiaus tris 
Šveicarijos konfederatus.

Visa tai toli gražu nėra 
vien grynas teorinis kons
tatavimas. Trijų Baltijos 
valstybių užsienių ministe- 
riai, 1939 metais susirinkę 
Kaunan ji periodinę Baltijos 
Santarvės ‘ ‘konfer e n c i j ą, 
vieningai pripažino, kad ne
utralitetas geriausiai ata.tin- 
ka jų kraštų esminius inte
resus. Trys ministeriai, be 
to, buvo vieningos minties, 
jog ši linkmė tikrai sudary
tų jų didelį įnašą taikai, prie 
kurios jie yra tvirtai prisi
rišę ir kurios labui apsis
prendę bendradarbiauti soli
darumo dvasioje ir sutarti
nai su visais kitais kraštais.

Atitinkamai jų politikos 
linkmei ir taikingam nusi
teikimui į šio karo pačioje 
pradžioje visų trijų Baltijos 
valstybių vyriausybės pas
kelbė savo neutralitetą. Ne
žiūrint stipraus spaudimo ir 
net teritorinių pažadų iš hit-

lybė Rytuose buvo visiškai
I sutnusKinia ir nebepajėgė 
prisikelti per keletą šimtme
čių, ligi 1914 metų Didžiojo 
Pasaulinio Karo. Čia taip 
pat turime galvoje totorių ir 
slavų veržimąsi į Rytų Eu
ropą. Sprendžiamoje kovoje 
ties Mėlynaisiais Vandeni
mis 1362 metais Lietuvos 

j Karalius Algirdas nugalėjo 
tris totorių chanus ir atstū
mė juos Krymo kryptimi 
anapus Dono žemupio. Nors 
jisiveržimas ir sudužo į Lie
tuvos karalių ir kunigaikš
čių apsigynimo mūrą, bet

JOS. E. BUDRIK
RAKANDU IR JEVVELRV 

KBAUTUVt

3241 So. Halsted Street
CHICAOO, ILLINOIS
Tel. CALnmet 7237v

Pas mus rasite didelį pasirin 
kimų įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t L 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖ JTMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VVCFb, 1000 k. Nedėlios vnk. 0:30 
VVHEC 1450 k. Ketverge rak. 7:00

%

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
proga sveikinu

visus parapijiečius, parapijos rėmėjus 
ir geradarius.

Nuoširdžiai linkiu visiems gausios 
Kristaus palaimos, visuose jū darbuo
se, "Draugui" ir visam jo štabui kuo- 
geriausio pasisekimo.

Kun. V. Černauskas
Šv. Juozapo 
Parapijos Klebonas

STASYS LITWINAS SAKO:

“DABAR- Tai Geriausias Laikas Pirkti

REIKMENIS’

J

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
| DIENĄ

BE Mes I. ariMi AGENTAI I>ėl 
NJAMIN MOORE MAGI.T

MARTIN SENOIR MALIAVŲ 
I,R VAItNIšŲ, ir —

KEM-TONE VALSVAIt.

\W

Tinime Gražų Pasirinkimą 
194«m. SIENINĖS POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMloek 8262

‘ii

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnlšio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Uailboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAV1MAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS L1TIVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
.,1,39 S. HALSTED 81. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.

S".y: j. ——- - 4.------- ~

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo 

Kostumeriams
ir

Draugams!

ADOMAS
DULSKIS

SPORTIŠKA,
INTELIGENTIŠKA

UŽEIGA
1859 West Hastings St. 

Tel. SEEley 9110

4

%

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!
' Linki

Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams

MUTUAL 
FEDERAL SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

2202 West Cermak Road
Phone CANal 8887

m

VALDYBA IR DIREKTORIAI

VALDYBA:
John J. Kazanauskas,

Pres. & Mgr. 
John Želi s, Vice President 
Stephanie Kazaniu kas,

Sec’y-Treasurer 
Joseph Misevich,

Ass’t. Sec’y-Treasurer

DIREKTORIAI:
William Duoba 

Michael Kelly
Joseph W. Kilikevice 
Peter Kraujalis
Anthony V ilkas
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

BALIS TAVERN
BARBORA BALIS, Savininkė 

6558 So. Morgan Street Tel. Wentwortii 0418

S

%

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams, Draugams 

Ir Visiems Lietuviams

VALDYBA IR DIREKTORIAI

KEISTUTO SAVINGS 
and .

LOAN ASSOCIATION
3236 South Halsted Street

Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti iki 
$5.000 Federalinėj Įstaigoj.
JOS. M. MOZERIS, Sec’y

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

MR, ir MRS. PAUL PUTRIM
BUčERNĖ IR GROSERNĖ

1436 South 49th Court 

Phones OLVMPIC 5429—752

4—...... . —
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

■ 58

Mid-fct lewelry and Music
Antanas P. ir Bronislava 

Liakai ir Šeima, Sav.

PRIE KAPO

Dedikuojant Roosevsltų rūmus nacionalinei šventovei, 
prezidentas Truman uždėjo vainiką ant velionio F. D. 
Roosevelto kapo. Sale Mrs. E. Roosevelt. (Acme-Draugas 
telephoto)

BALTIJOS TAUTŲ 
LIKIMAS

(Atkelta iš 5 pusi.)
rėtų rimtų nepageidaujamų 
pasekmių navigacijos saugu
mui. Dėka šitokios giliai tai
kingų valstybių serijos jos 
pakrantėse Baltijos jūra į- 
gautų tam tikro neutralumo 
charakterji, jei jau ne teisės 
tai bent bendrosios politikos 
koncepcijoje. Gi jei Baltijos 
jūros valstybės (įskaitant 
Suomiją ir Lenkiją) netektų 
savo nepriklausomybės ir 
išnyktų iš šios erdvės, tai 
tada būtiniausiai iškiltų, nau 
ji sukrėtimaį ir tikrai pasi
reikštų okupanto pretenzi
jos į DOMINTUM MARIS 
BALTICI.

Galų gale yra dar Europa' 
ir aukštesnio pobūdžio inte
jr

-/V

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

■df

Linksmų Šv, Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

ROYAL BLUE
GROSERNĖ IR BUČERNĖ

CHARLES BELL (BALČIŪNAS), Sav. 

IŠVEŽIOJIMAI DYKAI

5022 West 16th St. Cicero, Illinois

Telefonas OLYMPIC 6895
J

Portugalu prielanku- $ 
mas Lietuviams

New York (LAIC) — Li
sabonoje j vieną saleziečių 
įstaigoje parengimą buvo 
atsilankęs laikraščio “Voz” 
vyriausia redaktorius ir tu
rėjo ilgą pasikalbėjimą su 
ten gyvenančiu kun. A. Sa
bu. Kitą dieną “Voz” buvo 
išspausdintas vedamasis, ant 
rašte: “Lietuvių tauta, gyva 
palaidota.” Ne vienas portu
galas rodo daug simpatijų 
Lietuvai. Yra ir tokių, kurie 
Driglaudė pas save ne vieną 
Portugalijoje atsidūrusį lie
tuvį. Toks portugalų prie
lankumas ryškiai skiriasi 
nuo portugalų administraci- 
ios elgesio, kuri, apskritai 
imant, su tremtiniais cere
monijų nedaro.

resas išlaikyti Baltijos kraš
tų nepriklausomybę. Mes 
visi gyvename gadynę, kur 
laisvė yra tapusį beveik re
liginio kulto objektu ir di
džiule visų tautų viltimi. 
Atėjo valanda, kada reikia 
pagaliau žinoti: ar Atlanto 
Charta, pripažinta ir pasira
šyta visų Sąjunginių Valsty
bių, Sovietų Rusiją - įskai
tant, bus ar nebus pritaikin
ta visoms tautoms. Kaip 
Atlanto Charta, taip lygiai 
Dumbarton Oaks ir Jungti
nių Tautų Chartos irgi skel
bia garantuojančios tautų 
nepriklausomybę ir integra
lumą. Pagal tas Chartas jė
ga užėmimas - okupavimas 
nėra pripažįstamas teisėtu 
teritorijos įsigijimu. Trum
pai tariant, dabartiniai pa
saulio vairuotojai, nežiūrint

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKĖJIMAI NUO 

MR. ir MRS STANLEY BALZEKAI
Savininkai

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avė. Tel. VIRginia 1515

CHICAGO, ILLINOIS

Ašis nuskandino 
4,773• •

Washington, D. C. — Jūrų 
Departmentas paskelbė, kad 
karo metu ašies (vokiečių, 
italų, japonų) jėgos jūrose 
nuskandino 4,773 sąjunginin 
ku laivus, gabenus'us armi
jai ginklus, amuniciją ir mai
stą.

gyvenamos valandos sunku
mų, tebepretenduoja giną 
tarptautinę teisę ir tebesau- 
goją jos šventuosius dės
nius.

Tuomet reikia tvirtinti, 
kad jei dar ir šiandien ma- 
žuiu ir silpnųjų tautų teisės 
nebūtu gerbiamos ir saugo
mos iš didžiųjų valstybių 
pusės, tai būtų iš pat pama
tų sugriovimas tautų įstaty
mo didžiojo pastato, — to 
pastato, ant kurio žmonija 
sudeda tauriausias savo vil
tis.

Breno de Chevrier.
(+) DR. BRUNO de CHEV

RIER straipsnis tilpęs Pran
cūzijos mėnesiniame tarp
tautinės politikos žurnale 
“RES PUBLICA” (1945 mt. 
gruodžio mėn. numeryje). 
Tai pirmas drąsesnės min
ties Baltijos valstybių klau
simu straipsnis Prancūzų 
spaudoje nuo išvadavimo.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS 

IR DRAUGAMS

MIDWEST STORES
Victor ir Rozalija Slepikas

4140 So Maplewood Avė.
Tel. LAFayette 3646

Linksmų Šv. Velykų 
Švenčių

Linkime Visiems Savo 
Kostumeriams ir 

Draugams

GUST ir MARTA 
STAKAUSKAI

Savininkai
UŽEIGOS

4600 S. Marshfield Avė.
Tel. YARds 0171

V— ------------- fr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime

Savo Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems

ADOLPH'S TAVERN
ADOLFAS IR SOFIJA KRAUJALIAI

Savininkai

2014 Canalport Avė. Tel. Canal 1703

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Tony The Cleaner & Furrier
ANTANAS IR ONA LUKOŠIAU Sav.

2555 West 43rd Street
Tel. LAFAYETTE 1310 CHICAGO. ILLINOIS

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios I&dirbystėa 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTA8

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GRO. 1988 — TRI. 0078

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

SK
+2+

JONAS INN
JONAS ANDRIŠIUNAS, Sav.

' Užlaikom Aukštos Rūšies 
ALŲ — VYNO — GĖRIMŲ

700 W. 31st St. Tel.: VICtory 6152

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkiu Visoms Savo Kostumerkoms ir Draugėms

ELIZABETH LINGERIE SHOP
LINGERIE

ELZBIETA LANG, Savininkė

1904 S. Cicero Avė. Cicero, Illinois
Phone Cicero 1130
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ANTRASIS FRONTAS

Šv. Velykų Proga Nuoširdžiai

sveikinu Šv. Mykolo parapijiečius, 
visuomenės veikėjus, draugus ir pa
žįstamus. Linkiu visiems sutartinai 
darbuotis, kaip parapijos darbuose, 
taip ir visuomeniniam veikime.

Kun. P. A. Gasiunas
Šv. Mykolo Parapijos 
Klebonas

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti- 
oiuB žiedus, rąžomas plunksnas

t r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas I

Be '.o, turime 
dideli ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
ališkų matrumen 
tų, Muzikos Kny
gų. Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ii 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

K LR V —- MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8611

Tikri draugai tik laimėje 
reikia užsiprašyti, kad atsi
lankytų; nelaimėje atsilan-j 
ko nekviesti. — Teorfist’as. 1

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodare 5765

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senų, atdarų 
Ir Skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu nesalimų serai lftel- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
UBOULO Olnt- 
meut palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žalsdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagelbės Išgydyt 
senaa atda
ras Ir skau 
džlas žals

das. Vartokite JI Irgi skaudlems 
nudegimams, ftųftų ir sutrflkimų 
praAalInlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimų. Atvėdina va
dinamų Athlete's Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo jo plėtimus!, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms lė lauko pu
sės

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po ėl.oo, 1.7(1, ir 8.00.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog i:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chieagn Sfl, (11.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

kiami. Čia tris metus dirbę 
geriausi vokiečių specialis-

Antrasis frontas vakaruo- pajėgus, krantai įtvirtinti, ta*- ^'en budinti šauniausia 
se... bet mes viską įveiksime, nu- į vokiečių kariuomenė. Nuo

Kiek apie jį prikalbėta, galėsime ir būsime laimėto- Narviko iki Solonikų Euro- 
jai!.. — sklido visokiausiais Pos krantai paversti plienu, 
būdais ir priemonėmis vaka- Šimtai tūkstančių Europos

spėliota, visokiausių galimy
bių ir negalimybių sukurta. 
Jis buvo be pradžios ir pa
baigos, kaip pasaka apie am
žinąjį žydą. Kiek kartų jo 
laukta, nusivilta ir vėl lauk
ta. Žmogaus vaizduotė laki, 
o kantrybė ribota. Ir vis

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Taisom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam 1S namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikus Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

%

vinių sąjungininkų balsai. 
Ir mums, pavergtiems Euro
pos vabalėliams, tie žodžiai 
buvo skambūs, kaip gražiau
sia muzika...

Antrasis fr o n t a s... —- idėlto ilgai lauktasis, šimtus iktu juoku rgk5 vckie{iaj 
kartų įtikėtas ir tiek pat 
kartų neįtikėtas antrasis 
frontas vakaruose suliepsno
jo, pavyko ir šiandien jau 
įrašytas į istorijos pusią-1 
pius,kaip pats didžiausias Į 
pasaulinis karo įvykis.

Antrojo fronto vardas la
biau pradėjo dominti 1943 
m. kai Stalingrado katas
trofa parodė, kad kariauti 
moka ir gali ne vien vokie
čiai. Šeštosios vokiečių ar
mijos žlugimas galutinai iš

—Mes laukiame, esame pasi
ruošę, kodėl gi neateinate..

Spauda mielai kartojo 
Bismarko pasakymą: jei an-

geriausių darbininkų ten į- 
dėję visus sugebėjimus savo 
žemės gynybai. Vakarinių 
krantų įtvirtinimai buvo ro
domi filmose.

—Pabandykite čia įkelti 
koją! Seniai laukiame, kodėl 
vėluojatės?...

Neį traliuo.se kraštuose ši 
dvikovė buvo sekama su di
džiausiu susidomėjimu, o pa-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

STANLEY CLEANERS
S. ŠIMULIS, sav. — CLEAN1NG & DYE1NG

2150 S. Hoyne Avė. Tel. CANal 5474
J

. vp,, , vergtos Europos tautos lau-glai išliptų į Europos kran- ‘ \ .
tas, aš įsakyčiau karo poli- antr?° fr°nto-
cijai juos nuginkluoti. Sis ves giedroa' kalP .la,do

, , resmam gyvenimui. Jis bu-pasakymas tinkąs ir dabar- . . ....
ciai,—pilni pasitikėjimo did
žiavosi vokiečiai. 1944m. pradžioje visokiau-1 n

si gandai ir kalbos apie an- 1 -Amerikos kariai nenorės trąjį frontą buvo madoje 
eiti mirti be jokio tikslo į £>aUg kas antrojo fronto 
Europos žemę. Anglija—at- Įaukg jau sausio mėn. gale.

GARY: INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

blaškė vokiečių neįveikiamu- SYvenusi valstybė, garsi tik ^ai tas Įaįtag praėjo buvo 
tuščiais pažadais. Kur gi są- , rastas pateisinimas, kad an- 
jungininkų laivai milijoninei tragįs frontas negalėjo laiku 
kariuomenei pervežti ir ap- prasidėti dėl sovietų įsiver-

mo pasaką. Teherano konfe
rencija antrojo fronto lau
kimą sustiprino ir suįdomi
no. Nuo to laiko antrasis 
frontas vakaruose nenutrau
kiamai įėjo į spaudos pusla-

rūpinti? Jei juos ir pastaty 
tų, jie bus geriausias taiki 
nys vokiečių povandeni 
niams laivams, šeimininkau

žimo į šiaurinę Norvegiją. 
Anglų ir amerikiečių antra
sis frontas buvęs suplanuo
tas Norvegijoje, bet be so
vietų, dabar gi sovietai šį 
planą sutrukdę. Kiti antrojo 
fronto laukė Balkanuose, 
dar kiti—Danijoj. Bet vis 
dėlto daugumos akys krypo 
j Prancūzijos krantus. Ten 
turėjo prasidėti istorijoj ne
girdėtas įvykis, didžioji

pius, jo vardą nuolat minėjo . .
radijas ir jo įšliepsnojimas • iantiems visose jūrose ir vi- 
buvo laukiamas ir laukia- Į s JOSe vandenynuose, net pa- 

. čios Amerikos pakrantėse.
Ilgas, sunkus ir smarkus ras jūros dugne,

antrasis frontas buvo pro- kaip ir vilkstines, nepamatę 
pogandos srityje. 'ir nepasiekę Europos kran-

—Antrasis frontas bus su- šaukė vokiečių spauda
darytas. Visi pasiruošimai,ir ra^Bas- 
jau baigiami. Vokietija bus 1 ‘ Kai jau laivų buvo pakan- kraujo drama ir spręstis šio 
nugalėta, sutriuškinta., Jei karnai pristatyta, vokiečių karo sėkmė ir likimas.

povandeniniai laivai buvo gof ar 13 vis * antrasis 
frontas įvyks? .ir skubės

mas.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams 
Ir Draugams

MIDWESI SERVICE 
STAIION

2335 S. Westem Avė. Cor. 23rd PI.
Phone CANal 3764 

PHILLIPS “66” PRODUCTS
MOTOR OILS, RANGE & FUEL OILS

V. YUKNIS, Sav.

- w
NULIŪDIMO VALANDOJEnenorite būti visiškai sunai

kinti, pasiduokite be sąlygų, išnaikinti arba nebegalėjo
Vokiečiai geri kariai, narsiai pasirodyti jūrose, Anglija ir anglai su ameriitiečiais, kai. 
kaunasi, jų galybė dar dide- Amerika turėjo Afrikoje : mūsų nuomone, laikas dirba 
lė, karinis potencionalas dar i gausias divizijas, vokiečių j jų naudai? Ar nepagailės
——------------- ~ propogandos giesmelė apie tūkstančių gyvybių? Visa

stoką laivų, apie nenugali- ^aį neturint istorijoj pavyz- 
mus povandeninius laivus, j džio. mums atrodė fantazi- 
nutilo. Tada atėjo eilė gar- nis dalykas, nors juo tikėjo- 
binti Prancūzijos krantų me.
įtvirtinimus. Jie esą neįvei-'' (Nukelta į 8 pusi.)

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą. I!
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi ) Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks

D'iUflšZū yra pi\r.^

patenkinti tat.' m«n« fedevratt 
kuriuot met padirbome jiem

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
| mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
#21 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON

— Savininko —•

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas TOWNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, Ik
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mfiaų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
j Asų finansiškam stovini prieinamas!

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ—

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

NARIAI:

0 h I e a g o a 

Lietuviu 

Laidotuvių 

Dlrektori y 

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnanjam 
d ieną ir nakt)

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

J. LIULEVICIUS
1318 S. CAL1FORN1A AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. I. RIDIKAS
3361 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th St.___________ Phone YARds 0781

MAŽEIKA -ir- EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WE8TERN AVĖ.

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

traliuo.se


S DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Šeštadienis, bal 20 d., 19^3
r

ANTRASIS FRONTAS
(RAŠOMOS KNYGOS FRAGMENTAS)

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu visiems savo Parapijonams, 
Draugams, Prieteliams, dienraščiui 
"Draugui," jo visam štabui ir visiems 
"Draugo" skaitytojams. "Draugas" ke
liauja iš namo į namą platindamas 
Dievo karalystę. Todėl tesiranda 
"Draugas" kiekvienoje šeimoje.

Kun. Ign. Albavičius
Šv. Antano Parapijos 
Klebonas, Cicero, III.

y?

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ALEKSA'S BAKERY
LIETUVIŠKOS DUONOS IR KEKSŲ KEPYKLA

Savininkas JUOZAS GAVĖNIA
3339 S. Morgan St. Chicago

Telefonas Yards 7258

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24 ]0 METAMS

$500.00 GYD™°
POLISAS

$4.00

(Atkelta iš 7 pusi.)
Vokiečiai dėl antrojo fron

to vakaruose nebuvo tikri. 
Jie ir tikėjo jo galimybe, 
ruošėsi jį sutikti, bet ir guo
dėsi paslėpta viltimi, kad gal 
jo ir nebus, gal tikrai tai 
tik propoganda. Invazijos 
atveju ir tikėjosi atmušti, 
bet kartu ir bijojo. Oficia
liai buvo skelbiama, kad kal
bos apie antrąjį frontą va
karuose esąs nervų karas, 
turįs tikslą gąsdinimais pa
laužti vokiečių tautos mora-

laukiam, vaišės paruoštos. 
Lietuvoje šeimininkaujan

tieji vokiečiai kartojo tą pa
tį. Tegul tik pabando. Vo
kiečių patrankos visuose Eu
ropos krantuose pasiruošę 
kraujo puotai. Priešą pasi
tiks nauji ginklai. Tada Vo
kietijos pergale įtikės ir 
tie, kurie bando svyruoti, 
ten priešą sumušus, bus at
sisukta į rytus ir suduotas 
bolševikams lemiamas smū
gis. Vokietijos vėliava ple
vėsuos visoje Europoje. Tik

lę. O jei svečiai iš salų ban-1 ji viena gali Europą apgin- 
dys keltis—prašom, seniai I ti, maitinti ir valdyti. Vo-

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO POL,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulir.istras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuviškų Patarlę:- 
’SAVAS PAS SAVĄ'//

Tiesiog Jums 
Iš Musų Dirbt a vės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams Ir Draugams

JOE VILIMAS
45ONTRACTOR & BUILDER 
Home Repairs — Real Estate

6753 So. Rockwell St. Chicago, III.
Tel. HEMlock 2323

rZ

L

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

JOHN VILKAS
GROSERNĖ IR BUČERNE

1.

3248 So. Green St. Tel. Yards 7484

CHICAGO, ILL.

y?

f

Ii

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačiu išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkčjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32. III.
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS
J

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

------★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★

Sr

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

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

KRIAUČIŲ SAPA
PRANAS IR IEVA NAVAKAUSKAI, Sav.

Cleaning, Pressing and Repairing 
Suits Made To Order

2653 W. 43rd St. Tel. Laiayette 4116

kiškas teisingumas kuria y; 
naują ateitį...

Atėjo birželio šeštoji die- 
na. Pamiršę gręsiantį pavo
jų iš rytų, mes nukreipėme 
akis į vakarus. Tą naktį 
Prancūzijos krantuose pra
dėjo realizuotis daugiau 
kaip du metus skambėjusi 
antrojo fronto pasaka, Pa
vergtai Europai tai buvo 
džiaugsmo diena, išsilaisvi
nimo simbolis, tai buvo žen
klas, kad vargas ir vergija 
nebus amžinas, žmonišku
mas ir teisė vėl grįžta į Eu
ropos žemę. Grįš į savo na
mus išblaškyti ir užuiti Eu
ropos žmonės. Nuo karo pra
džios tai buvo pirmoji links
ma diena.

Žinia apie antrąjį frontą 
Kaune pasklydo birželio 6d. 
ankstyvo ryto valandomis. 
Žmonės neslėpė spinduliuo
jančio džiaugsmo. Visų vei
dai nušvito, praskaidrėjo. 
Demokratinių sąjungininkų 
pažadai nėra tušti žodžiai, 
jie tampa kūnu. Šiandien 
išsipildė antrojo fronto su
darymas, ryt išsipildys At
lanto Chartos idealai. Tegy
vuoja demokratija, žmogaus 
teisių gynėja, pasaulio kul
tūros ir civilizacijos gelbė
toja! Mes, vaikščiojame link
smai šypsodamiesi, sveiki- 
nomies, leistuose ir neleis
tuose kabakuose skambėjo 
stikliukai antrojo fronto 
garbei. Sujudimas ir pagy
vėjęs tempas priminė pirmų
jų karo dienų vaizdus, nors 
nesuvaldomą pasitenkinimą 
ir reikėjo slėpti, kad per 
daug nekristum akin mūsų 
žemėje dar visagalinčiam 
vokiečiui.

Antrojo fronto žinia vo
kiečius sujaudino.. Jų puose
lėjimas, kad gal antrojo 
fronto visai nebus, gal ne
drįs rizikuoti, kad visį žo
džiai apie antrąjį frontą gal 
tik nervų karas, neišsipildė, 
galutinai žlugo. Generalko- 
misariatas nerimo. Oficialiai 
visi pareigūnai rodėsi išdi
dūs, pasitikį, džiaugėsi se
niai lauktuoju įvykiu, kad 
dabar anglai ir amerikiečiai 
pamatys tikrąjį vokiečių pa
jėgumą. Vis dėlto reikalas 
buvo rimtas. Vokiečiai žino
jo, kad anglosaksai lengva
būdiškai nerizikuos, kad jie 
turi milijonus kariuomenės 
ir dominuojantį oro laivyną.
Jie mišo matydami links
mai nusiteikusius lietuvius, 
kalbančius jau apie įvykusį j 
ir pavykusį faktą. Ir jiems 
nepatogu buvo ką nors da
ryti, nes ir patys vaizdavo 
linksmus, patenkintus žmo
nes. Jie laukė kas valandą 
naujų pranešimų apie priešo 
nuvijimą į jūrą, apie naujų 
ginklų panaudojimą. Deja, 
belaukiant linksmybės, atėjo 
nusivylimas. Nauji praneši
mai kalbėjo apie naujus iš
laipinimus, naujus sunkių 
mūšių židinius ir dramatiš
kas gynimosi kovas. Kaunie
čiai jau buvo išmokę skaity
ti vokiečių pranešimus: sun 
kios kovos reiškė bėgimą.

Buvo aišku, kad išsikėli- 
mas pavyko. Ilgai lauktas, 
visaip apkalbėtas antrasis 
frontas prasidėjo. Jis prasi
dėjo Prancūzijos krantuose. 
Ten prasidėjo šio karo spren 

H. Devenis.*dimas.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

VALDYBA IR DIREKTORIAI
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS SAVO 
KOSTUMERIUS IR DRAUGUS IR LINKI 

VISIEMS SULAUKTI

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

DIREKTORIAI:
JUSTIN MACKIEWICH 

MICHAEL JASNAUSKAS
ADAM BARTUS 

JUSTIN MACKIEWICH, Jr.
HELEN KUCHINSKAS

LEON GINIOT1S
DIONIZAS JANKEWICZ

ZENON POCIUS 
BRUNO SHUKIS

JUSTIN MACKIEWICH, Direktorių Pirmininkas

Telefonas: VIRGINIA 1141 
4192 Archer Avė. Chicago 32, III.

^z

L'sėd Fat Makes Soap

One pound of eatvaged fat makei 
approxlmatety one 24 o«. packagt 
of soap cbipa Save all used fata.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
f —
Linkime Visiems Lietuviams

t

BRYAN HARTNETT

ALDERMANAS

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

4 =%
LINKSMŲ S F. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

ALEX GERIBA IR ŠEIMA, Sav.
MODERNIŠKOS GROSERNES IR BUČERNES 

2659 W. 71st St. GROvehiU 3064

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

ARCHER AVENUE FURNITURE CO
PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI 

4140 Archer Avė. Chicago 32, Illinois
Savininkas

JOE KAZIK—KAZIKAITIS 
Telefonas LAFayette 3516

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Ern Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street 
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

RROIUED STEAK8 IR CHOPS MPSŲ SPECIAUYBft 
Ravloll — Spaghettl — Vištiena Ir žuvies Valgiai 
E. 4. STATKUS tr R. AMBROSE, Savininkai

J

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!




