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“Jis Alsikeiė; Jo Nėra Čionai; šiai Vieta, Kame Jį Buvo Padėlį...’’ Mark, 16.
pajėgomis ir įsiviešpatautų Ta, kurioj pasireiškia tai, kas
desperatinga pažiūra į žmo- yra didžiausia, taip kaip, annių dalykas.” — Taip R. Eu-, tai, Betliejus, mažiausias Jucken’as. Ką jis čia kalba pil- dėjos miestų, buvo tėviškė šios
naties atžvilgiu, galioja taip Žemės Didžiausiojo? Didingas
pat ir esmingųjų dalių atžvil-1 yra saulių okeanas; bet dar
1 giu.
didingesnė yra vienų viena
Skeptikas: Viskas savu lai- į žmogaus mintis, kuri šį saulių
ku. Kiti žmonės, kiti dievai. °keanQ suvokia retlektuodaSenovėj ir viduriniais amžiais nia— I anista suminėjai Hėgelį
Velykų tikėjimas buvo palai- Į
Darviną. Pirmojo garbės
minga tiesa; męs, naujųjų lai- va*nikas jau senai supešiotas;
kų žmonės, statydinamės nau-1 Darvino filosofiškų išvedimų
jas žinojimo ir tikėjimo šven- diduma yra taip pat beveik
tovietes; pasaulio istorijos at,nesta- Prieš tuos galvotogiliausioji tiesa vadinasi evo jus, kurie pasaulį vaizduojasi
liucija; iš čią eina visų gyve- kaip amžiną tapsmą ir plėto
i nimo reiškinių ir visų pažifl- tę, vėl priekin stoja Platonas,
i rų į gyvenimą relatyvumas. Aristotelis ir Tomas AkvinieKas senovės žmonėms buvo tis, imantieji pastovią būtį ir
tiesa, mums nebėr tiesa. Ar patvarius būties tipus. Visa\ Regelis ir Dov'virįgs veltui v- mo lfliko santykių kitime žmora gyvenę? Pavyzdžiui, imant
savo branduoliu visuomet
’ tik vieną dalyką, argi visiš- >ra toks Pat » visuomet tokiam
kas pasaulivaizdžio pasikeiti-j Pa^ žmogui atatinka ii visuornas, kei mūsų planeta (Že- met toki pat atsakymai į jo
mė) iš centrinės vietos yra paskutiniuosius širdies klau
degraduota iki lekiančio smil simus. “Žmonės yra tai, kas
ties grūdelio pasaulių univer jie visuomet yra buvę; silp
sume — argi tas pasikeitimas nybės ir stiprybės mišinys.”
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Krikščioniu.

Di. J. Ebe.ie. Vertė Prof. Pr. Dovydaitis.

Skeptikas: Žinią aš girdžiu, Įdų Aukštojoj Taryboj; “Mes
bet tikėjimo neturiu. Kas yra negalime nutylėt to, kų mes
sentimentalus, tas, žinoma, vi j esame regėję ir gi i\ Įėję.” Pau
suomet pasiduoda Didžiosios i liūs pareiškia; “Jei Kristus
Savaitės liūdnam ūpui ir Ve neatsikėlė, tai tuščias mūsų,
lykų Allelujos džiaugsmui; ! tikėjimas.” Mokytiniai tiek
bet tai juk yra tik nusiteiki į pat remiasi Kristumi nuo Vemai, kuriems protas yra išta lykų ryto iki Dangun įžengi
ręs savo (nusmerkianti) spre mo, kaip ir Kristumi nuo Be
ndimą, tai tik grynai estetiš tliejaus iki uolinio karsto.
ki pasismaginimai, kurie neSkeptik/is; Visa tai taip.
sugriauja tvirtai pagrįsto ži Bet mes šiandien jau esame
nojimo. Kalvarijos faktas y- atsipalaidavę nuo tokio tikė
ra aiškus; bet tikėjimas, kad jimo į stebuklus. Mokslas saNukryžiuotasis atsikėlė, mo ivo žodį ištarė. Teorija apie
dernioms smegenims yra ne gamtos priežastingumą nebegalimas. Šių dienų (Evange sugriaujama. Jei ji galioja,
lijų) teksto kritika rodo, kad tai nėra jokio Atsikėlusiojo,
Evangelijų pasakojimai, rods, jo k i ų a t s i k ei s i a n č i ų j ų.
yra autentiški, kad tie pasa
Krikščionis'. Ji ir galioja,
kojimai eina iš savo pačių a- ir negalioja. Esti pastovi makimis mačiusiųjų (liudininkų). terialinių daiktų tvarka, liet
’Bet tie liudininkai yra save taip pat esti ir dvasios pa
patys apgavę. Jie buvo susi saulis, kuri, su jąja susikry
jaudinę vizionieriai, jie buvo žiuoja, susijungia, i aukštesnepadarė esant stačiai nega Šiems žmonėms krikščionybė
tokie, kurie ką jų pojūčiams 1 nę sintezę. Taip kad stebuklimą tą antropocentrišką pa turi amžinos patvaros ir ga
įspaudė jų išvidiniai vyksmai 1 lai yra galimi. O kai dėl prie
saulio supratimą, kuris žmo liojimo. Mokslui žengiant prie
(pergyvenimai), tatai jie iš- žastingumo, tai ar Tamsta
gų stato į sukurtų daiktų cen kin, ji gali būt giliau pažįsta
projekcino (nukėlė) į išvirši ' vaizduojiesi esant galima, kad
trą ir kuriuo supratimu kaip ma; jos principai, kildami iš
nį pasaulį; jje tikėjo, kad per klaida gali būt pačių, kilniau
tik ir yra atsirėmusi krikš- viršupasaulio, spindi nenublėgyvena (mato, girdi) Atsikė- sių sielos funkcijų versmė?
čionvbė ?
stama tiesa, gėriu ir grožiu,
I
lusįjį, tuo tarpu čia tik jų į- Kad klaida gali pagrįsti do
Krikščionis:
Ar Tamsta kaip Platono idėjos. Tamsta,
jaudinti nervai rodė jiems ne rinį heroizmą, intelektualinę
j skaitei Schiller’j. Ar jis ne- būdamas mados paveiktas,
samus dalykus.
didybę? Ar Tamstai rodosi
I šūktelėjo medžiagos filosofa- tur būt manai apie tai,J*
JEZAUS KRISTAUS 13 NUMIRUSIŲ PRIS’KfiLIMAS
*• Krikščionis: Vadinasi, Ta esant galima, kad kankinių
l.ms; “Netauškėkit man tiek krikščionybę ir religiją iš vi
—.
» ** ' • (MaTi+tG, 1-7).
* '
msta manai, kad didysis kri pasiaukojimai,* Bažnyčios Tė
■ daug apie žvaigždynų ūkus ir sa, pakeis mokslas. Bet šioks
“Subatai praėjus, Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salome nu
kščionybės triumfas prasidė vų ir scholastikų spekulatysaules. Argi gamta yra dide klejos mariymast tiktai paro
sipirko kvepalų, kad atėjusios pateptų Jėzų. Labai anksti pirmą savaitės die
jo pirmųjų Kristaus mokyti vioji (proto) pajėga, tokio
lė tiktai tam, kad} ji duotų ju do, kad Tamsta nepažįsti tik
ną jos atėjo pas kapą, saulei jau užtekėjus. Jos kalbėjosi tarp savęs: Kas
nių optiniais apsigavimais, jų Dantės ir tokio M ich ei angelo
mums atris akmenį nuo kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė akmenį at
ms skaičiavimui medžiagos ? rosios mokslo eigos. Prieš ke(iš tiesos kelio) išklydusiu vizijos, šių dienų ligonis slaurištą; buvo gi jis labai didelis. įėjusios į kapą, jos pamatė jaunikaitį, sėdintį
Jūsų (kalbamasai) dalykas lioliką metų Prancūzų Akade
dešinėje pusėje, apvilktą baltu drabužiu, ir nusigando. Jis joms tarė: Nenusi
galvojimu? Tamsta manai, ginančių seselių vienuolių he
•berods yra didingiausias erd mijos narys Rmnetrėr’as iš
gąskite;
jūs
ieškote
Jėzaus
Nazareno,
kurs
buvo
prikaltas
ant
kryžiaus;
jis
atsi

kad Apvaizda, elgdamosi pa roizmas, trumpai kalbant, kad
vėj, bet, draugai, Didinga tarė žodį, apie “mokslo bank
kėlė,
jo
nėra
čionai;
štai
vieta,
kame
jį
buvo
padėję.
Bet
eikite,
pasakykite
jo
gal nemoralų dėsni “tikslas visi didieji krikščionybės nu
sis...”
negyvena
erdvėj rotą.” Žinomasai Berlyno fi
mokytiniams ir Petrui, kad jis eina pirm jūsų į Galilieją; tenai jį matysite,
pateisina priemones,” laikė e- siteikimai ir didieji žygiai ei(“Scbvvatzet mir nicht so viel losofas Panlsenčas ,(tl908) tą
kaip jis yra jums sakęs.”•
sant reikalinga apaštalams ina iš klaidos (suklydimo) ar
•von Nebelflecken und SonnenJ zo<^i pakartojo ir patvirtino.
duot klejoti, idant jiems tuo ba bent iš mišinio tiesos su svarbiausią dalį. Ne; man at- filosofų vadas Vokietijoj, ka-,sinėmis) pajėgomis. Jei šiais-\’atur nur gross, wei Mokslai — sakė jis — nepabūdu suteiktų pakankamai jė paklaida? O juk taip iš tikrų rodo esą protingesni tie, ku- rtą rašė: “Jei krikščionybė, įtsvarbiausiais klausimais žmo- j sic 7U
j,ien eue
j, gibt? Eu tenkino tų vilčių, kurios jiems
/.u zae
ziaciucii
cucii gibt
gų bei impulsų, reikalingų jų jų būtų. Nes Velykų tikėji rie sako, jog jau paprasto ,kur tūkstančiais metų traukė gus galėjo taip ilgai, taip gi- er Oegenstand ist der erha- buvo sudėtos pirma mūs gymisijai? Nes vienas dalykas mas buvo ne tik apaštalų ti duonkepio sienai sumūryt rei savęsp gerinusiuosius, kuri iš- iliai ir taip visiškai klysti, tai benste freilich im Raume. A- venusios generacijos; nei jie
tvirtai stovi: Velykų tikėji kėjimas, *bet jau beveik per kalingas susiderinimas su ga gamino nepasakomai daug dva argi jis šiandien gali staiga ))(>r preunąej įm Raume wohnt
;(mokslai) sukūrė tvirtų pa-,
mas i(tikėjimas Kristų iš nu ,3900 metų yra ir visų krikš mtos dėsniais, su tiesa ir kad sinio darbo, kuri judino sie ,įsigyt sugebėjimo tikrąją tie- der Erhabene nicht...55>. lAržiūrų į daiktų pilnatį, nei jie
mirusių atsikėlus) buvo sva čionių tikėjimas; jis, kaip pa tai, kas atliekama (padirba- las iki giliausių jų gelmių, ?są pažint? Ne; nutraukus rydieviškumas reiškiasi kaip
rbiausias fundamentas apaš grindas tikėjimo į nemirtin ma) kitokiu būdu, veikiai su- jei, tat krikščionybė buvo tik įsius su krikščionybe, butų iš
ne tuo, kad įaj^ kag men. nustatė tvirtų gyvenimui nor
talų tikėjimui ir jų veikimui. gumą ir pomirtinį gyvenimą, i truks kaip muilo burbulas. iVien kleja, tai turi kilt gilaus pagrindų suardytas ir žmoni- kiausia, kas visiškai nepaste mų ; žengdami priekin, jie netPetras ir Jonas pabrėžia žy- sudaro krikščionių tikėjimo Rudolfas Encken’as (+1926), nepasitikėjimo žmogaus (dva- įjos pasitikėjimas savo pačios bima, yra padaroma tokia vie

ŠVENTOS VELYKOS.
Velykos atėjo. Krikščioniškasis pa_
sauiis mini Kristaus mirusio ir prisikė
lusio atminimą. Linksma. Džiaugsmas.
Plačai, garsiai, linksmai skamba “Alleliuja! Alleliuja?” Maldos namai baž
nyčios — pilnos žmonių. Matyti jų tar
pe ir tokių, kurie Tetai pasirodo Die
vo namuose. Tikintieji, mylintieji Die
vą ir artimą žmonės, širdies gilumoje
meldžiasi, kad prisikėlęs Kristus pri-

Velykos atėjo. Krikščioniškas pa
saulis mini Kristaus mirusio ir prisikė
lusio atminimą. Linksma. Džiaugsmas.
Plačiai, garsiai, linksmai skamba "Al
leliuja! Alleliuja!” Maldos namai bažkeltų iš sielos mirties nelaiminguosius.

Velykos nušvito. Vargšui žmogui
nušvito viltis. Ji skaisčiai šviečia, lyg
giedriausioje dienoje, vasaros saulelė.
Ai kaip gera, kaip ramu širdyje. Am
žinybės, pomirtinio likimo klausimas
išrištas. Abejonės pranyko. Kristus tik
rai mirė. Jis buvo palaidotas. Jis buvo
suvyniotas j skaras, apkrautas kvepa
lais, sudėtas uoloje iškaltame kape. Ant
kapo angos buvo užristas didžiulis ak

muo. Anga buvo aklinai užtaisyta. Vi
sa buvo apraišiota virvėmis ir antspau
dais atžymėta. Sargyba pastatyta. La
bai rūpestingai apsisaugota, kad "Kris
taus mokytiniai nepavogtų Jo kūno ir
neskelbtų, kad Jėzus prisikėlė.”
Taip visa ką surengė žydai, Kris
taus nužudytojai. Jie nemanė, kad tuo
savo darbu parengė geriausius įrody
mus Kristaus prisikėlimo. Jie patys pa
statė liudininkus. Jie patys sutaisė, kad
kūnas nebūtų išvogtas.
O štai atėjo brangi valanda. Kris
taus dievybė gražina Jo kūnui gyvybę.
Bet gyvybę kilniausią, kurios mirtis jau
negali paliesti. Kristaus kūnas buvęs
sukapotas, suaižintas, žaizdomis pripil
dytas, likęs be lašo kraujo, kūnas su
perdurta širdimi, kelias iš grabo.
Žemė dreba
nuo Dievo galybės.
Kapas atsidaro. Jėzus Kristus skais
čiausias, gražiausias, puikiausiame, jau
liuosame nuo kentėjimų, palaimintame
kūne išeina iš kapo.
Mirtis nugalėta. Ji bejėgė. Žmogaus
siela, jam mirus, nepranyksta. Ji gy
vena kitu, nuosavu gyvenimu. Ji gryžta j kūną, kada Dievas jai skiria. Ji
gauna savo kūną atgal, bet jau atmai

nytą, kitokį, kokį užsipelnė.
Kristus kėlės kaip miręs žmogus.
Jo siela jam gryžo. Žmogui viltis švie
čia. Jis, kad ir mirs, gyvas bus. Jo sie
la nemirs. Ji vėl pareis j kūną, Dievo
skirtoje, valandoje. Kaip nesilinksminti! Kaip nesidžiaugti! Kaip nešaukti Al
leliuja!
Kristaus kūnas kentė badą, trošku
lį, šaltį, karštį, širdies skausmus ir kū
no sopulius. Jis alpo. Jis kruvinu pra
kaitu buvo apsipylęs. Daugiau kentė,
kaip žmogaus kūnas kenčia.
Velykos atėjo. Kristus prisikėlė. Jo
kūnas garbingas, šviesus, skaistus, pa
laimintas, be žaizdų, be skausmų. Jis
visur eina be kliūčių. Jam nėra sienų,
nėra uždarytų durų, nėra nepereinamų
kalnų, neišmatuojamų vandenynų. Prie
šai jo nepasiekia.
Kristus visiems žadėjo tokį kūną.
Bet Jis pastatė sąlygą: reikia, kad kiek
vienas žmogus virstų Kristumi. Kaip
tai padaryti? Kristus pats paliko būdą.
“Kas tiki j mane, kad ir mirtų, gyvas
bus.”
Kas tiki j Jėzų, tiki j Jo žodžius.
Tas tiki, kad Jėzus gyvas, kaipo Die
vas ir žmogus yra Švenčiausiame Sa

kramente. Tas tiki ir j šią didžią, gar
bingą ir išganingą paslaptį. “Aš gyve
nimo duona,” kalbėjo Jėzus žydams.
"Jūsų tėvai valgė tyruose manos ir mi
rė. Šita yra duona, nužengianti iš dan
gaus, kad, kas jos valgys, nemirtų.
Aš esu gyvoji duona, kurs iš dangaus
nužengiau. Kas valgys tos duonos, bus
gyvas per amžius; duona gi, kurios aš
duosiu, yra mano kūnas už pasaulio
gyvenimą. Tuomet žydai ginčijosi tarp
savęs, sakydami: Kaip jis gali duoti
mums valgyti savo kūną?
Jėzus gi
jiems tarė: Ištikrųjų, ištikrųjų, sakau
jums, jei nevalgysite žmogaus Sūnaus
kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite
savyje gyvenimo. Kas valgo mano kū
ną ir geria mano kraują, tas turi amži
nąjį gyvenimą ir aš prikelsiu jį pasku
tinėje dienoje. Nes mano kūnas tikrai
yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra
gėrimas. Kas valgo mano kūną ir ge
ria mano kraują, tas pasilieka manyje
ir aš jame. (Jon. 6, 48-57).
Tie Jėzaus žodžiai rodo, kaip gali
ma žmogui tapti Kristumi ir pelnyti po
mirties garbingą prisikėlimą ir palai
mintąjį kūną, panašų j Jėzaus Kristaus
prisikėlusio kūną.

MALDA.
O, Viešpatie, išgirski balsų mano
Baisaus nusidėjėlio seno.
Malonės trokštu, melsdamas tiktai —
Gyvent ir mirt ištikimai.
Maldauju Tavęs, Dieve, aš šiandienų
Maldos žodžius priimk kiekvienų.
Kų tik darysiu, kada ir kur —
Tau meilės himnas bus visur.
Iš meilės noriu poteriauti
Ir garbint Tavęs nesiliauti;
Darbe, namie, viduj, lauke
Sveikatoj, skausme ir varge
Iš meilės žodžiai ištarti —
Nebus skausmų taurė karti
Del Tavęs noriu dirbti ir kentėti
Tave per amžius danguje regėti.
Kryžvinis,
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gi brido vis į gilesnę tamsu yra kompromisų. “Žmonės y(ne tiek jau daugelio; tikriau iš jų girdėsi kokių satyros
mą. Biologija, fiziologija, sme ra tai, kas jie visuomet yra
bus pasakyti: šalia labai ne žurnalo pašaipų. Jie vaizduo
genų anatomija, padarydamos buvę: silpnybės ir stiprybės
daugelio. Pr. D.) netikinčiųjų jasi esu dvasiniu atžvilgiu
•
•
* 1
visus savo aptikimus, vis už- mišinys^ dažnai viršų imu pro
būta ir daugelio (tikriau: di- aukščiau iškilę už visas reli
sidurdavo painesnes mįsles. tas, o dar dažniau — aistra”
(džiausios daugumos. P r. /).) ginių papročių sensualybes,
— Ne kitaip vyko ir istorijos (Die Menseben sind, was Me
tikinčiųjų. O prie to tokios bet žiūrėk: valgių surašo kor
mokslams. Ar kalbėsi apie Bi nseben immer waren, Gemisch
galvos, kaip Baeumker, Ehr- telė jiems yra svarbesnė už
blijos Raštų kritikų, ar apie von Scliwachheit und von
hard, Ehrle, Pinke; 'Grane'rt, \Goethų ir Šekspyrų; o kas įde
Homerų ar apie Kanto filo Kraft, oft siegt Vernunft und
Grisar, Mausbttch, Sekam, Ki- gintų susilaužyt iš dvidešim
sofijos plėtojimosi eigų; visur oefter nocb die
Leidensefl, Schyoers, IFczss, IF. Seh- ties dukatų, kad tokių konveIdealus atmesti dėl
pasirodo, kad mūsų žinojimas chaft)
nnidt ir k. —- visuomet išlaiko rsacijose (tarpusavio kalbose)
čia tėra pusė žinojimo, kad to, kad jie neišvengia pavopalyginimų su geriausiomis į daugiausia laiko atiduodama
mes visuomet turime prisipa- jaus būti piktanaudžiojami,
/intelektinėmis pajėgomis iš-šnekoms apie moteris, šunis
žinti, jog dvasinės srovės iš- tai, vadinasi, keikti saulę, dėl
priešingojo liogerio. Šiandie ir paskutiniųjų dienos sensatryška iš mums nepasiekiamų to, kad ji šviečia ir blogiev (Klova u jaučiame dvasios, li-įcijų, tai lažybų taip pat negyvybės gelmių. “Viltis, tiks siems. Saulė ir paliks saule;
teratūros ir meno gyvenime .praloštų, kaip ir nabašninkas
dalykai jau beveik visiškai Į filosofas Šopenhaueris Frankliuoju tyrinėjimu Įžvelgt tik didelis dalykas paliks didelis
rovę iki pačių pagrindų, su ir tuomet, jei jo mokiniai ka
pasislinko krikščionybės nau-{furte. (J krikščionybei taip pat
dužo; mokslas nenuveda iki rtkartėmis bus menki. Tik
idai. Per pasaulį eina katali pridera ir tai, kad jos šalini
daiktų galo jokiame punkte, reikia nešališkai žiūrėt. Nie
kiška banga, kaip kad buvo nkų darbas ir pasiaukojimas
nei mažiausiame, nei didžiau- kas nekalba apie tūkstančius
j perėjusi romantikos banga pi- nedaro esant negalimų buvišiame. Manydami pasaulėžiūrų {(vienuolių, kurios aukoja savo
?rm šimto metų. Pakanka at- mų šioj ašarų pakalnėj kai ku
reikiant remt vien tik tikslino-»sveikatų ir gyvybę ligoninėse
šinant konversijas (atsiverti riam parazitų skaičiui, kai ku
ju tyrinėjimu, mes turime vi-{'ir džiovininkų namuose; ar
mus)
Ford’o, Chesterson’o, riam skaičiui Famuli \Vagner,
siškai atsižadėt jų kuomet no- į tai teisinga matyt tik tų, kuri
Papini’o, vau Eeden’o, He>r- kai kuriai perdaug išpuikurs turėt.”
niurnėta šalin vienuoliškų dra\emano, Bahr’o, dell-e Grazie, šiai
>75-?, išsidvėj.ics?? d
<1/75
įbužį? Ar tai teisinga, ar ob
1 Siyrid, Undset ir k. O Tams-. siusiu svieto perėjimų grupei
Skeptikas: Tamsta esi scho jektyvu nematyt tų vyskupų
ta kalbi apie. moderniojo mo ir dar daugiau išsidvėsusiems
lastikas, operuoji kažkokia vi- bei popiežių, kurie yra buvę
kslo neigiamųjį nusistatymų smagurninkams. Bet yra juo
,ršlogika, kuri nėra logika. Te .asketais ir kankiniais, tų me.(krikščionybės atžvilgiu)!
kinga, kad nepasakius frivo
oriškus abstrakčius dalykus inininkų bei poetų, kurie yra
Rods, tikrieji tiktai neran liška, kada tie 'parazitai cr.ve
palikime šalia, o žiūrėkime į 'buvę šventaisiais, tų valstybigia atatinkamo atgarsio vieš- telaiko naudingais ir pažanfaktus: (Pasakyk, Tamsta), i ninku ir karo vadų, kurie kal
ipataujančioj piešoj (spau-.giais (visuomenės elementais).
Idoj). Bet juk tatai kaip tik {Žinoma: Cliacun a son gout;
ar tai tiesa, ar ne, kad mūsų bėdavo rąžančių, nematyt vimoderniųjų mokslininkų did įsų tų vyrų ir jų kultūros daLinksma diena mums nušvito,
gėda mūsų laikams, kad jie bet kartų ateis atsiskaitymas.
Visi troškom džiaugsmo šito,
žiausia daugybė atmeta baž irbo, 19-kos šimtmečių pozity
į,visuose, taip pat. ir religiniuo- Gali Tamsta eiti su mados
Kėlės
Kristus,
mirtis
krito,
nytinę krikščionybę? Ar tai viausio darbo žmonių sieloms
'/se dalykuose, duodasi vadžio- kvailiais; o man yra brangi
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!
tiesa, ar ne, kad viešpataujan i aukštyn kelti, žmonijai dorojami už nosies nesufalsifikuo- manoji pasauližiūra. Ji eina
čios viešosios nuomonės vado vinti ir civilizuoti,—jų, taigi,
tiems ainiams tųjų, kurie Je-.iš tūkstančių metų gelmių; jų
Dangaus Karalius aukščiausias
vai yra Velykų tikėjimo prie-'.nematyt, o badyt akis su aisruzalio forume buvo šaukę išpažino šviesiausio proto, su
Išganytojas brangiausias^
šininkai? Ir ar toji Tamstos įtrų suklupdytais ir nuslyduAtpirko mus maloniausias
nežmoniškųji ‘‘Crucifige!”
btiliausios sąžinės žmonės. Kų
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!
krikščionybė yra tokia brang įsiais į Bacho ir Veneros glėSkeptikas: Aš vis matau' Europa turi tikros sielinės
intina? Sergius ir Aleksand ibį, s# siekusiais portemonnaie
.aiškiau ir aiškiau: esi tikrų kultūros, tai eina iš jos. Ji iš— •i
deli
analitikai,
viešpačiai
vie

ras VI, Richelieu ir Mazarini, (ir pasaulio garbės?... Tamsta
pažįsti tokius vyrus, kaip Co-} bėjo apie Platonų ir Bažny-1 tikriausias klerikalas!
Esi auklėjo barbarų gimines, užnoj
specialybėj,
bet
jie
yra
ppee ir tfouryet; kaip Mari- čios Tėvus. Jis baigė šiaip re vienas per vėlai gimusiųjų. piojusias Europą tautų kilno
Renesanso gadynės kardino \sakai tiesų: mokslininkų ir
neįžiūrimai
menki,
kur
tenka
tnin ir ft-runetielre, kaip Sche- flektuodamas: “Daugelis mū- Esi vienas tokių, kurie su sa jimosi laikais, ji išgelbėjo an
lai ir 18-ojo šimtmečio galan ižurnalistų kastoje yra daug
kalbėt
apie
žinių
medžiagos
ler ir Foerster, kaip Kralik <sų dienomis laiko save esan vo mistika netinka gadynei tikinės kultūros turtus, ji iš
tiškieji abbėes, inkvizicija, ka (krikščionybės) neigimo. Bet
nkinimai už raganavimų—na, ikų tai įrodo? Yra tokių, yra įsutraukiinų draugėn, susiste- ir Willmann? Ar Tamsta ži čius per daug išmintingus, kad su bankiniais rūmais ir luksu- ugdė vidurinių amžių katedrų
turime padėkot pasaulio dva jr kitokių dvasinių srovių, minimų ir jos priderinimų prie nai,'jog net temų, kame ilgų alėtų priimt krikščionybės siniais (vandens ir oro) lai statytojus, vidurinių amžių
siai, kad anoks krikščioniška- Krikščioniška dvasia kartkar- i,viršiausiojo pažvilgio; jie (to laikų triumfavo negacija, jau idogmų; o iš tikrųjų jie yra vais, su laisva literatūra ir su (filosofijos ir teologijos) Sušis ir bažnytinis gyvenimas temis ištyžta (sužlemba) su iš-1 ki mokslininkai) yra genialūs prieš pasaulinį karų pasireiš- perpoifei.” Taip jau būta prieš dar laisvesniais amusemen- ūmių autorius, pražydino Rė
jau musų šiandien pergyven tižusiiiis krikščionimis, paskui! žinovai vienoj mokslingumo ' kė persilaužimas religinės tra kavę. O šiandie? Ar po speci-i.t’ais. Cliacun a son gout. Sa-mesanso sielų žiedus. Kame
visų šios žemės galybių ir vi- įprovincijukėj, tačiau tuoj UŽ'dieijos prasme? Kas tuomet, , fiškai moderniosios kultūros Apnuok Tamsta apie vidurinius .šiandien ne vien tik pelno ietas, arba bent susilpnintas.
.su piktų dvasių proteguojami Į jų specialybės ribos praside-1 pav., Berlyne klausė paskaitų .baisingo bankroto pasaulinla- '.amžius—o aš einu su laisvai- škoma, bet su pasiaukojimu
Krikščionis: Tamsta krikš- Į
ateina priešininkai, paima po da—Nietzschė’s žodžiais s&-!įokių vyrų ekonomistų bei vi- une kare ir po pasaulinės re- įsiais, su pažangiaisiais...
tarnaujama, kame ne tik vačioilybės nesugriausi, nurody
ikant
—
jų
“
grosse
Dummheit.
”
;
guoiueninkų,
kaip
Delbruek,
voliucijos
vakarykščiai
auti’
Krikščionis:...
Su
vergais
ir
romą amerikoniškoji civilizazicijas ir aprūpina sakyklas
damas į jos chroniąue seandat *1
savosios dvasios dvasia. Bet. iBet Tamsta kartų nusigrįžti dFagner, Schnioller, galėjo ste- kristai neliko labiau susimų-imados paikiais. Jie vaizduoja- eija, bet kuriama ir sielos kulettse. Juo idėjos yra kilnes
tai dar joks tiesos įrodymas. nuo tokių profesorių, kurių y- • )^.tįs dėl to konservatyvumo, ytę ir tylesni? Ar vadovauja-Lsi esą laisvi ir suverenūs, o ltūra, tenai pirmose eilėse stonės, juo labiau jos atsiduria Kai kurių moderniųjų moks- /ra šimtai, o paimk Tamsta ti- kurio jie laikydavosi, išvad nčioj inteligentiją' visur kur Į tikrovėj iš jų lūpų tekalba vi krikščionys. Kuris iš krikšišstatytos -žmonių piktanaud- lininkų kompetencija spręst ’ krai dideles galvas ir pažiū- žiodami apie tūlų smulkmenų. nepadidėjo krikščionių ska'- ikokia frazė iš žydų laikraščio, čioniškos gyvenimo pažiūros
žiojimui. Kame susiduria žmo apie krikščionybę yra gana rėk, kiek ten rasi krikščiony-{Berlyno universitetinių filoso- čius? Jau visais laikais moks-1 frazė, jau rytojaus dienų ne- aukštumos pažvelgia į obliga(Tąsa ant 3 pusi.)
gus ir idealai, ten visuomet menka. Daugumas jų yra di- bės išpažinimo! Ar Tamsta fų senioras vienų kartų kal lininkų tarpe šalia daugelio turėsianti jokios vertės, arba

TIKRASIS KATALIKŲ
KELIAS.
Popiežiaus neklaidingumas.
Bažnyčia mus šiaip mokina: Popie
žius, veikiant šv. Dvasiai, yr,a neklai
dingas tik tikėjimo ir dorovės daly
kuose, ir tik dviejuose atsitikimuose:
a). Kada jis skelbia savo nutarimus
kaip aukščiausias ganytojas ir Bažny
čios mokytojas, pasiremdamas apašta
liškuoju autoritetu ir b) kada paskel
bia visai Bažnyčiai.
Popiežiaus nutarimai grynai pasau
liniuose dalykuose gali būti klaidingi.
Taip pat popiežius gali suklysti ir ti
kėjimo dalykuose, kada aiškina priva
čiai kaip mokslininkas ar rašytojas.
Bendrai imant, tikėjimo dalykus vi
suomet turime priimti už tikrus, nes,
pasiduodant abejojimams, jie gali nu-!

galėti mūsų valią ir giliai įsiskverbti
sielon. Kol tvirtai laikysimės tikėjimo
tiesy, tol būsime geri karalikai.
2. Apie kai kuriuos
katalikiškojo
mokslo dalykus nieko nerandame nei
Šv. Rašte pasakyta nei Bažnyčia nieko
nėra nutarus. Šiuose dalykuose nesu
tinka nė teologai: vieni laikosi vieno
kios nuomonės, kiti kitokios. į tokius
dalykus galima tikėti, galima netikėti,
tik svarbu, kad pareiškus Bažnyčiai
savo nuomonę, tuoj jos paklausytume..
Pavyzdžiui apie Švč. Mergelės Ne
kalto Prasidėjimo paslaptį pirmaisiais

katalikybės amžiais
buvo įvairiausiu
nuomonių. Vieni manė, kad Marija ne
buvo paliesta pirmosios nuodėmės, kiti
priešingai tvirtino. Kol Bažnyčia nieko
nesakė, tol šis klausimas buvo atviras
ir kaip kas norėjo taip tikėjo. Pačių
teologų, manančių, kad Marija nėra
Nekaltai Pradėta, niekas eretikais ne
vadino. Pagaliau 1854 metais Bažny
čia iškilmingai visam pasauliui tarė sa
vo žodį, kad Marija yra Nekaltai Pra
dėta. Nuo to laiko kas Šia dogma nesu
tiktų, tas būtų eretikas. Kiekvienas ka
talikas į šią tiesą būtinai turi tikėti.
Jei nežinome, ar koki tiesa Bažny
čios yra formaliai paskelbta kaip ne
klaidinga, ar tik Bažnyčia taip mano,
ar dar yra neišspręstas klausimas, tai
reikia laikytis Bažnyčios nuomonės.
Kilus abejojimams šitaip mąstyk: Gali
būti ir taip, bet aš šiuo atveju laikausi
Bažnyčios nuomonės. Be abejo, tai bus
išmintingiausias žingsnis. Nesugriauna
ma yra tiesa, kad Bažnyčia niekuomet
nėra tikėjimo ir dorovės dalykuose mo
kinusi taip, kad nesutiktų su sveiku
protu. Bažnyčioje gyvena pats Jėzus
Kristus, amžinoji Tiesa, kuris yra pa
sakęs: “Štai, aš esu su jumis per visas
dienas ligi pasaulio pabaigos.” (Mat.
28, 20).
Bažnyčios mokslo nutarimai yra Šv.
Dvasios veikimo išdava. Šv. Dvasią
buvo pažadėjęs pats Bažnyčios įsteiėias, Jėzus Kristus, ir nuo pirmųjų
ekminių, kada Šv. Dvasia ugninių lie

žuvių pavidale pasirodė ant apaštalų
galvų “pasilieka per amžius”
kaipo
“tiesos Dvasia” (Jon. 14, 17). “Kuo
met gi ateis ta tiesos Dvasia, ji jus įves
į visokią tiesą.” (Jon. 16, 13). “Ramin
tojas gi, šventoji Dvasia, kurį Tėvas
atsiųs mano vardu, jis jus viso išmo
kins ir primins jums visa, ką tik aš
jums kalbėjau.” (Jon. 14, 26). Taip
kalba dieviškasis Išganytojas.
Visai
teisingai pirmaisiais amžiais buvo sa
koma, kad Bažnyčios nutarimai, tai
“Dievo pasakytasis žodis.”

Todėl pagundose^prieš šv. Tikėji
mą nenueikime per toli, bet susilaikę
pasakykime: aš laikausi “gyvojo Dievo
Bažnyčios, tiesos šulo ir tvirtumo.” (1.
Timot. 3, 15). Visa kas iš šio tiesos
bokšto skelbiama, nėra klastingas žmo
gaus žodis, bet amžinasis, neatm.ainomasis Dievo žodis. — įsitėmykime, kad
paprastos prieš tikėjimą mintys nėra
nuodėmė; jos yra ir pasilieka pagun
domis tol, kol mes toms mintims prie
šinamės ir mūsų valia nesutinka.
Kartą šv. Vincentas Paulietis ilgai ir
sunkiai buvo kankinamas pagundų prieš
tikėjimą. Tada šv. Vincentas užrašė
ant popieriaus gabalėlio Apaštalų Ti
kybos Išpažinimą ir užsikabino ant sa
vo krūtinės. Jis padarė su Dievu tada
šią sutartį: “Mano Dieve, kiek aš kar
tų šį lapelį spausiu prie savo krūtinės,
tiek kartų paskaityk taip, tartum aš iš
naujo aiškiai išpažinčiau Katalikų Baž
nyčios tikėjimą ir jos mokslą.” Kada
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sukildavo pagundos, tada jis uždeda- j tarė: “Mamyte, štai aš tau parvežiau 8
vo ranką ant krūtinės ir atnaujindavo Tėve mūsų.” Po to tarnaitei paliepė vi
tikėjimą. Panašiai turi elgtis ir kiekvie sus vaikus nusivesti kambarin ir duoti
valgyti.
nas katalikas.

Suėjus visiems kambarin ir susėdus
prie stalo, Zakarijas pradėjo pasakoti
apie savo kelionę: “Geroji mamyte, pi
TIKROJI ARTIMO MEILĖ. nigų visai neparvežiau, bet jų vietoj štai
šitie vaikučiai. Tačiau, atleisk, brangioji,
R. B.
Našlė fšvorienė buvo labai geros šir aš kitaip pasielgti negalėjau. Nuvažiavęs
dies moteriškė. Jos vyras buvo žymus į N., greitai suradau skolininko butų. Bet
pirklys ir prieš savo mirtį neturtingam kų aš sužinojau ir kų aš ten radau? Mū
savo draugui Giniui buvo paskolinęs di sų skolininkas miręs prieš tris mėnesius,
delę sumų pinigų. Praslinkus po Svorio o jo žmonų taip pat radau gulinčių jau
mirties keliems mėnesiams, našlė pasi grabe. Štai šitie vaikučiai, apstoję miru
šaukia savo sūnų Zakarijų, 29 metų jau sios motinos lavonų, klykė ne savo bal
nuolį, ir sako: “Važiuok, brangusai, pas sais. Labai susijaudinau. Tada aš pra
Ginių ir atimk skolų. Matai, kad jau ir dėjau galvoti: Negaliu namo grįžti tuščiom
mums patiems reikia.” Sūnui antrų kar rankom, bet, iš kitos pusės, negalima ap
tų kartoti nereikėjo. Išvažiuodamas karš leisti ir šių našlaičių. Aš esu vienturtis
tai atsisveikino su motina ir žadėjo už sūnus, motinų turiu labai gerų, tad pa
trijų dienų sugrįžti. Išvažiavo. Motina imsiu visus ir parsivešiu namo.
Be to, prisiminiau senų gražių patar
kasdien karštai meldėsi, kad Dievas lai
lę:
“Daug vaikų, daug Tėve mūsų. —
mintų sūnaus kelionę ir saugotų nuo plė
Daug Tėve mūsų, daug palaimos. —”
šikų.
Čia sūnus nutilo ir pilnomis meilės
Trečių dienų našlės kambaryn įbėga
akimis pažvelgė į savo motinų. Ši gi, gi
tarnaitė ir praneša, kad jau parvažiuo
liai susijaudinusi, apkabino savo sūnų ir,
jąs Zakarijas. Ir iš tikrųjų, prie durų
glausdama prie krūtinės, sušuko: “Gerai
tuoj sustojo karieta. Sūnus ir vežikas
padarei, mano sūnau, nes ne mano ir ne
sėdėjo pačiame priešakyje. Bet kaip bai
savo ieškai, bet to, kas Dievo yra. Lai
siai nustebo našlė, pamačius per karie
minga aš motina turėdama tokį sūnų.”
tos langus visų daugybę vaikučių galvų.
Ir išauklėjo juodu visų aštuonetų vai
Zakarijas greit atidarė karietos dureles
kų didžiausioj Dievo ir artimo meilėj, o
ir, linksmai šypsodamasis, iškėlė iš jos
Dievas jiedviem atlygino aštuoneriopai.
viėnų paskui kitų aštuonetų vaikų. Moti
na iš nustebimo tik rankas laužė, o sūnus
Vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
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Juozai Paukštelis.

— Kaip gerai. Žinai ką, le-' Paėmė laiškiuką.
“Apsergėk Viešpatie, jei ką
Bėga kruvinos ašaros,
Ibūti!”
vute, aš jai parašysiu trumpą
— Gerai, Antaniuk.
pamatyčiau prie jos durų ar
“Mama!.. Man baisiui sunŠirdis virpa... Dega, tary
laiškelį... Tik kelius žodžius... , Išeina į bažnyčių.
langelio.”
ku... Mamyte!’’ Tartum kal- tum ugny. Iš daržinės atbėga
Tu paduosi.
6.
i Taip ir mato Pranskūnas ba kruvinasis jo veidas.
šuo Cimbolas... Uodegą visge*
girdėjo Linkuvoje. Vėl visi e “Ji turi žinoti apie mane...
1.
Velykų šeštadienis.
i save sustingus}.
Ji krūptelėjo ir ėmė žegno aia, šokinėja aplinkui,
Pirkia...
užsimiršta. Klega ir juokiasi.; Dar nenustojo manęs mylėti...
Ievutė krosnį kūrena. Puo “...G a 1 nesusivaidyčiau... tis.
i Senis užsidegė baisiu pykAnt sienos kalsi suplyšusi
Atsidaro kamaros durys,
Gal parašys taip pat kelius dus kaičia, Ona geldoje tešlą Nubėgčiau ir užmuščiau.“
jičiu ant šuns. Kietai suspau9.
sermėga ir dvi milinės.
| — Bet, vaikai, močia atsi- žodžius. Tada nors keliose minko.
Ji dar karta šluostosi ašaIš lėto daro jaujos duris, dęs pagalį, šveitė Cimbolui
Pavakarys. Viduje prisirin- įgulė, o jūs apie jaują ir už- jaujose mane uždaryti}, aš bū ■ — Valerija ryt per “Prisi-lras ir eina maišyti bėgančio Bijo, kad jos per smarkiai ne- tiesiai į galvą.
siu laimingiausias.’’
ko daugybė juodų šešėlių.
imiršote.
kėlimą” viena bažnyčioje gie- puodo.
sugirgždėtų. Įeina... Jis nieKaukdamas, Cimbolas tris
Įeina senis Pranskūnas.
i Pirkioje staiga visi užkan- į — Gerai, Antaniuk, aš taip dos... Koks buvo jos džiaug7.
ko nekalba. Pasilenkęs, susi- i kartus apsisuka ir skersas na— Kastute, ar jau buvai do žudą. Veidai pasikeitė. A- Į ii r norėjau,
smas, kai padaviau Antaniu-,, Pranskūno vaikai išėjo į ba kaupęs lyg prieš altorių. Re-! bėgai į patvorį,
jaujoj? Jei ne, tai gal dabar kys keistai žiba. Rimti tėvo j Už lango kažin kas šliap, ko laiškelį.
I žnyčią.
ngiasi kurti jaujos krosnį.
Į
10.
man nueiti? Jis dar neval žodžiai, kaip žaibų smūgiai šliap — vaikščioja. Jaujos laTik atsargiai jūs su tais
Pirkioje jau visai pradėjo
Užžibino lemputę. Dega šaVėl sugrįžta į jaują.
visus sustingusiais padarė, ngelio kamštis pamažu įkri- [laiškeliais.. Be reikalo jam pa temti. Motina ant lovos susi-1 kailius
gęs— Del ko tą Cimbolą muTylus, prispaustas senio ba žiūri vieni kitiems į akis. Ty-i to vidun... Ievutė užpūtė švie- sakei.
lietusi poteriauja.
— Ar tėtušis žadi kurti? išeif
lsas.
įsą.
Ji...
Iš kamaros ateina motina.
“Šiuo laiku bažnyčioje įni
— O ką darysi nekūręs... t — Paseno šuo ir niekam ve— O Jėzus!.. Kažin kas žiū — Ona, ar tu jau..?
— Truputį vėliau, širdele,
— Palauk, tėtuši, aš tuojau
šparai... Tuojau kunigas apie Jei šviesos neturi, tai bent ši- įrtas... Reiks sakyti močiai,
rėjo pro langelį... Pražuvome.
Aš pati... Dabar mat, vis žmo paruošiu.
— Aš ne... Mano dabar ra- Kristaus kančias pamokslą Urnos turėk.
kad suskųstų činčiberio.
— Gal taip kas, visai nie nkos -tešluotos... Gal Ievutė. Įsakys. Paskui mergiotės gie-1 Pakiša šakalius. Deda ber
nės lyg tyčia, vaikščioja...
Tėvas sėdasi ant suolo ir
— Ar iš tikrųjų kas buvo?
ko nemanydamas, pamatęs,
Raukšlėtas,
pageltęs jos nekantriai laukia.
— Tėtušis ką tik nuėjo.
dos “Daržely alyvų.’’ Toks žines malkas. Jaujoje pasida- Į t Tėvas lyg neginti... Klaukad su šviesa jaujoje, norėjo
veidas liūdesio kupinas. Gi
4.
Ievutė kalba tyliau už mu malonus tos Valerijos Jonuš- rė šviesiau.
piasi ant kelių ir kursto ugnį.
liai įsmegusios, drumzlinos aIevutė pamažu atidarė jau pagąsdinti.
sės lėkimą.
kvtės balsas.’’
— Argi ir Velykas turėsiu
“Ką čia jam sakysi — gal
Kiek palaukus Ievutė sugrį
kys... Tarytum kokią paslap jos duris.
Tyla.
Tėvas eina prie krosnies. I- sulaukti jaujoje?!
taip kas pamatęs šviesą ėjo
žo į pirkią.
tį užslėpusi jose laiko. Šneka — Antaniuk!..
Jau trečias mėnuo, kaip ma pliauską ir skelia šakalį...
— Ką padarysi, mano vai- pasižiūrėti... Ir be to, jam vi5.
— Aš čia — atsiliepė bal- ■
nt lūpos keistai judinusi ir
Pranskūno šeima išmoko nuo- Ranka sudrebėjo ir šakalys ke. Jei Dievas neleidžia, negi sko pakanka.’
Verbos, sekmadienio rytas. širdžiai tylėti... Ir Ona, Ievu iškrito. Paima ir vėl skelia.
dreba.
sas iš po ardų.
pats ką įstengsi.
Keliasi...
—
Mama,
aš
nubėgsiu
pa

■
“
Vargšas
Antaniukas...
— Aš puti, širdele, aš pati...
tė ir Kazimieras — visi jie
— Dabar labanakt, sūneli...
— Ar jau kursi?
| Tyli...
Eina prie krosnies ir kažką Kaip aš čia dabar jam prade- i plakti Antaniuko, — visai ty- maža tekalba. O jei kalba, tai
— Jau... Ką darysi nekūręs. ( Krosnyje ugnis liežuviais
vliai šneka Ievutė.
skubiai dirba. Rodos, visai siu sakyti-?..”
be galo tyliai. Žodžio “jau Naktis, kad ir giedri, bet ne- įplakasi, ūžia... Dūmų jau iki
(Tąsa nuo 2 pusi.)
— Žinoma, jūs tik lakstyto ja” ir už kažkokius pinigus šilta.
Jis atsisėda...
nieko nebuvę...
ižemės... Tėvas praveria duris, £jneR mados nuomones, tam
težinot. Kai pamatys kas, ta nė vienas garsiai neištars.
— Ar tu dar nemiegi?..
Senis pamažu dedasi vailo- Paimk beržinių malkų... Į ir atkiša langeli.
(visuomet atrodo, kaip Dantei
Ykinę kepurę. Nieko nesakyda — Nemiegu... Kas čia da da bus.
Motina eina prie lango. Ji, Gal taip nerūks ir akių jam' Abudu susėdo... Pusbalsiu
. parftdigą Jg
.
Ievutė
daugiau
ir
neprašo.
bar tave nešioja nakties vidu
mas išdūlina laukan.
1 šnekučiuojasi.
į ^oįo jjg susjiaĮko jr ieško sakaip medis. Pasiremia... Žiūri ne®8Ji
žino,
kad
dienos
metu
tik
ryje?
Ką
sakysi?
2.
iį aptemusią jau,.’:}.
- Tu nežinai - aš jau viUž sienos kažkas subrazda., VQ gimtosios pianetos: “Al
— Nieko, nieko... Būk va- su reikalu teleidžia eiti į jau
— Mama, juk dar niekas
Iš akių ima byrėti ašaros... sas beržines baigiu sukūrenti, j — Greičiau traukis po ar-s sižveigiau aš atgal per visas
nius.
jaujoje nebuvo!
Šluostosi ir bejėgiai linguoJi atsiduso ir nieko neat-, du.
' septynetą sferų. Žemę aš pa
Ievutė jau pasiruošusi eiti Ka galvą.
Tokie garsūs (sūnaus Kazi
sakė... Tėvas susirinko šakaAtsistoja... Jis pagūžomis mačdau tokią mažytę, jos
Ievutė
užžibino lemputę.
į bažnyčią.
miero žodžiai, tartum degan
Pirkioje
dukterų,
tartum,
liūs.
Pasiėmė degtukus... Iš- nubėga į kampą.
Priėjo artyn, ir sėdasi šalia
pavidalas mane prajuokino: ši
“Aš turiu paimti jo laiš nebėra. Mažiausiu savo tušte- ėjo.. Gūrina visai pamažu, ty-i, “Kasgi čia galėtų vaikščiotys švino botagai užkirto jai j .
tokia maža vietelė ir mus ji
j°.
kelį... Jis ir Valerija man be lėjimu jos bijo sudrumsti nuo liai.. “ Juk dažnai iš žingsnių j
per širdį.
klausia pats savęs tėvas, daro tokius išdidžius.” O jei
— Aš tau, broleli, negaliu galo dėkos...”
— je-tus, vaikeli, kas ar tu
širdų motinos ašarojimą. Abi žmonės gali suprasti.” Dai-1, Paima iš krūvos pagalį ir
kam skersai kelio perbėga,
galvos netekai šitaip rėkti?! iškęsti nepasakiusi... Man gaiPro seklyčios galą, niekam dvi paraudusios. Lyg nusigan rosi...
i eina laukan.
triukšmaudami ir ermiderį keAš sakau, kad jūs patys sa-Ja Jus,i abiejų... Valerija ta nematant ji nubėgo.
dusios, nerimstančios.
8.
i Argi ir tokių naktį kas vai-Įldami, toki padarai, kuriuos
Jis jau senai Ievutės laukia.
vo gerklėmis ji pražudysit... įve kaip mylėjo, taip ir tebeJos gerai žino, ko taip gai Ji nuo lovos įsižiūri j Įau
iKŠeiotų apie langus. Vogti ar truputis jų turimos madiškos
Kazimięras nusigando. Jo myli...
...“Mieliausioji Valiute, aš liai motina verkia.
gą... Paraudę nuo saulėleid išnipinėti.”
pseudokultūros yra išpuiki
veidas atsimainė ir dreba. Ši_Jai kažin kas pasakė, kad esu gyvas ir sveikas. Jau keli j jeįna tėvas. Jo žingsniai žių rasos lango stiklai... Jai , Nuo jaujos langelio kažin nęs, tai ką gi padarysi — tesirdis smarkiai muša
tavęs nebėra gyvo... Šiandien mėnesiai, kaip slapstaus savo sunkūs ir lėti. Sėdosi prie rodosi, jie kruvini. Dar labiau kas nubėga į Gailionių kele žinie — nes visuomet esti nuo“Tikrai, kad man protas visą sumą bažnyčioje praver- krašte. Tikiu, Dievas man pa
įsmeigia akis. Stikle pajuoda lį... Sėdasi ant arklio... Kano rstabrų žmonių, kurio iš lektristalo. Sunkiai dūsauja.
susimaišė... Kaip aš galėjau ke... Kad matytum, į žmogų dės. Pasibaigs karas ir tu būPirmą kartą jis atsiduso iš vęs, sukritęs veidas... Didelės, pos šlepsi j purvyną... Nujo nės lemputės turi daugiau ma
taip nežmoniškai surikti! Ogi nebepanaši...
į,si mano. Tik neužmiršk ma leisdamas į karą sūnų Anta tamsios akys... Jos giliai pa ja.
lonumo, negu iš saulės švie
kad už durų dabar būtų kas
inęs...
Neliūdėk...
Sudiev..,
Asislėpusios
po
kaktos
kaulu...
sos.
“R.”
.
“
Viešpatie,
kas
čia
galėjo
ną.
Jis nutvėrė Ievutę ir smar
klausęs... Pražiltume...” i
imžinai tavo Antanas.”
— Juk, tur būt, visi trys
Pats savęs susigėdijo. Gal kiai pahučiavo.
—
Aš
nežinau,
kaip
tau
at

i
Sulenkė
laiškiuką,
eisite į bažnyčią?
vą nuleido ir sėdasi ant sta
silyginsiu
!
i
—
Šit,
paduok
jai...
Papra

— Dukterys tyli.
lo...
Jaudinasi,
nerimsta
vietoje.
šyk,
kad
perskaičiusi
tuojau
— Mudu su močia pabūsi3.
—
Po
pamaldų
priėjusi
net
sunaikintų...
Be
to,
abidvi
nie

va
namie.
Sekmadienio popietis. Ona
manęs
klausinėjo
apie
tavo
kam nė pusės žodžio...
Motina dar teberauda. Jis
ir Ievutė parėjo iš bažnyčios.
mirtį.
Ievutė
linktelėjo galvą... .taip pat įsižiūrėjo j jaują.
Nusirėdo
išeiginius drabu
žius Sėdasi valgyti...
Ievutės skruostai pabalę...
1
Akys keistai bėginėja ir spin
di. Valgydama ji nė žodžio
Dodge, Sedan — 1926
neprataria.
Studebaker, Coach — 1925
— Kas tau, Ievute, ko to
Graham Paige, Coupe — 1928
kia nusiminusi?
Chrysler, Sedan, Model‘70— 1927

“Linksmą Dieną Apturėjom!..”

LINKIME SMAGIAI IR LAIMINGAI PASIVAŽINĖTI
AUTOMOBILIAIS VELYKŲ SVENTEIE

MUSIĮ BARGENAI

Į KLAIPĖDĄ
TIESIAI

Tyli...
— Ko tyli, sakyk, kas at
sitiko?
Ievutė padeda Šaukštą... Apsidairo, pasiklauso, ar kas
peateina.
— Aš negaliu... Baisiai man
jos gaila... Bažnyčioje per vi
są sumą ji klūpojo prie šv.
Jurgio altoriaus ir taip ver
kė, kad aš negalėjau ne žiū
rėti.
— Sakyk kas tokia?
— Dar klausia... Ogi Vale
rija... Juoda skarele susirišu
si... Po pamaldų išeina iš ba
žnyčios ir tiesiai prie manęs.
“Sakyk, levutvt, ar tiesa, kad
Antaniuko jau nebėra gyvo?’’
Aš atsakiau, kad mes nieko
nežinom... Visa, kaip nuodė
gulis... Į žmogų nebepanaši...

— Aš sakau, kodėl jau tre
cia savaitė, kaip nebegirdėti
jos giedant.
. — Gaila man jų abiejų...
Pareina Kazimieras. Mer
gaitės garsiai pasakoja, ką

Be persėdimo Didžiuoju
•

laivu

Oscarll

.

SUKAKTUVĖS

IŠ NEW YORKO

%

Didžiojo Lietuvos KunigaikAčio

Gegužės 24

VYTAUTO

11 vai. r.

mirties

Visi Lietuviai Visose šalyse
Ižkilmingai Avęs Alai, sukaktuves Ir prlsl
mins senovės lietuvių kovas už laisvę, jų
didvyrlAkus žygius Ir tose kovose didelius
tų karžygių laimėjimus.
Prisidėkit prie
Alų didelių 500 metų iškilmių aplankyda
mi savo tėvynę.
Scandinavian American Linija siunčia
vieną IA savo didžiausių laivų tiesiai 1A
New Yorko | Klaipėdą.
<
PRISIDĖKIT PRIE ML8!

Užsisakykit vietą dabar.
Del žemiausių kainų ir toli
mesnių žinių rašykite arba
kreipkitės prie šių autori
zuotų Cbieagos agentų:

P. P. BALTUTIS
3327 So. Halsted St.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St.

J. J. ZOLP
4559 So. Paulina St.
arba į

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St.,

Chicago

Graham Paige, Sedan, Model 37 — 1929
Graham Paige, Sedan, Model 621 — 1929
Graham Paige, Sedan, Model 614 — 1929
Graham Paige, Sedan, Model 621 — 1929
Chevrolet, Coupe — 1928
Paige, Sedan, Model 675 — 1927
Ford, Town Sedan — 1929
Chevrolet, Sedan — 1926
Chevrolet, Sedan — 1926
Chevrolet, Touring — 1926
Paige, Sedan — 1927
Paige, Coach — 1927
Nash, Sedan — 1926

Studebaker, Coupe — 1928
Jewett, Touring — 1925

Graham
Graham
Graham
Graham

Paige,
Paige,
Paige,
Paige,

Sedan,
Sedan,
Sedan,
Sedan,

Model
Model
Model
Model

615 — 1929
612 — 1929
619 — 1928
610 — 1928

Mažai įmokėti, balansas mėnesiniais išmokėjimais jūsų kišeniui pritaikintais.
Visi automobiliai geriausam stovyje. Tik pamislyk, 1929 Graham-Paige, 4 du
rų, sedan tik už $250 jmokėjimo, balansas mažais išmokėjimais.
SAVININKAI:
CARL YVAINORIS,
JOSEPH BAGDONAS
JOHN LASKEY,
PETER NOVAK

BRIGHTON MOTOR SALES, Ine.
3962 Archer Avenue
TELEFONAS LAFAYETTE 6666

Chicago, Illinois

r

l

t
&

DRAUGAS
Liukiu sveikam sulaukti šven
tų Velykų... Kai išsikūrens,
užsidaryk duris ir užkišk lan
gelį.
— Gerai, tėtuši... labųmikl..
Rytoj, tėtuši, abudu su mama
ateikite pas mane.
Nieko neatsakė... Išėjo.
Ir numetė savo milinę ir
sėdasi prieš besikūrenančių
krosnį.
“Prakeiktas gyvenimas... Ir
savo tėviškėj laisvės neturi...
Slapstykis nuo visų, bijok lyg
būtum žmogų užmušęs.”
Įsižiūri j kylančius dūmus..
Jo mintys nuskrenda i Rūko
mų kaimų... Gražūs turtingo
ūkininko Jonuškio namai. Se
klyčia šviesiais popieriais iš
mušta.
Ant blizgančios tacos Vale
rija neša obuolini vynų... Iki ' Visas pasaulis švenčia Vejuosmens geltoni, garbanoti į'šventę. Ji yra Jėzaus
Kristaus iš mirusiųjų Prisi
Valerijos plaukai.
“Prašau gerti, Antaniuk.” kėlimo diena.Atvaizde mato
> Per jo kūnų ūžtelėjo malo me Forest Lawn Memorial
nus šiurpulys. Greitai išsi Parkų, Glendale, Calif. Čia
iškilmingai švenčiama šių me
traukia laiškelį ir skaito;
“Mielasai Antaniuk, tavo tų Velykos.

didelė, raudona saulė... Ji tie
sia savo auksinius pirštus.
Siekia iš naujįo glamonėti mė
lynąjį,'dangų ir pilkųjų žejnę.
Gyvybę nešantis pavasario
rytas. Šlapias išdrumblotas
kelelis. Pranskūno daržinės
kampas. Vienmarškinis, galvų
į purvus įbedęs guli jaunas
žmogus. Jo plaukai kruvini ir
sulipę... Marškiniai ties nuga
ra perplėšti... Šalia didelis
kraujo klanas... Jis tartum
bučiuoja juodų žemę.
Apkabinęs.
Vaikščioja ginkluotas vokie
čių žandaras... Retkarčiais jis
pasižiūri i nekrutantį žmogų.

laiškelį gavau. Neišpasakytai
dėkoju. Dabar vėl atgijo ma
no gyvenimas. Aš maniau,
kad tavęs jau nebėra pasauly
je. Kad Dievas padėtų tau iš
sisaugoti. Meldžiaus ir dar
labiau melsiuos už tave...
Dėkui Antaniuk... Dabar ži
nosiu, kad mano Antaniukas
pasilieka toks pat, koks ir bu
vo... Laukiu... Apie tavo slapstymos iš manęs nė kažin kas
nesužinos... Sudiev. Tavo Va
lerija.”
Jo’skruostai pasidarė skai
stesni Ausyse, tarytum nau

Šeštadionis, Bal. 19 d., 1930

— Prakeikta tarnyba!
— Žandaras sustoja... Klau
Saulė jau visa pasirodė.
8081.
“Dannn... dannn...* dannn.” f “Koks malonus ir skardus
Linkuvos bažnyčios varpų moters balsas 1”...
Keistas
garsai... Siūbuodami skrenda ■
į visas puses. Jie budina, ke-Į
lia tikinčiųjų širdis... Kiekvie-'
nam šneka šiurpulingai džiuginančius žodžius;
i — Kristus kėlės!.
Praslenka keletas sekundIst V. Pres. A. J.
žiu... Skardesnis už varpų
•skambėjimų balsas;
Secretary John B.
— Linksmų dienų apturėjom!.
Tai visoj parapijoj garsi
“kantarka” Valerija Januškytė gieda.

šiurpas jį perima... Kažkas iš po žemių veržiasi ir kyla
traukia bėgti tolyn... Nejausti, skaudus, slegiantis klyksmas:
negirdėti, nematyti.
— Vaikuti mano, galvele
Iš Pranskūno pirkios, kaip mano!.
Iš “R.”

President Frank J. Palt

VVlodarskl

2nd V. Pres, S. M, Kaczmarek

Brenza

Treasurer V. W. Rutkauskas

Pioneer Fire Insurance Company Of America

29 S. LA SALLE ST.

Chicago, Illinois,

Tel. Central 6390-91

Ši kompanija turi neaprybuotus parankumus užrašinėti
visokią apdraudą — insurance.
LINKSMŲ

VELYKŲ

Oficieriai ir direktoriai šios kompanijos linki visiems
savo klientams ir draugams

Širdingai velijame visiems mūsų Kostumeriams

ir draugams

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ
Dėkodami už suteiktą paramą.

JONAS P. EVALDAS

Kada Mintijate Apie Apdraudą, Atsiminkite

PIONEER FIRE INSURANCE KOMPANIJĄ

Pervedimai —
Apdrauda —

DIRECTORS:

Paskolos — /

John W. Zacharawicz
V. W. Rutkauskas
Frank J. Palt
S. M. Kaczmarek
Alderman J. Zentak
V. Duzewski
S. S. Tyrakowski
A. J. Wlodarski
John B. Brenza

1-mi Morgičiai —

Chicago, III.

840 W. 33rd Str.

Tel. Yards 2790

jos ugnys kūrenasi.
“Ištikima mano Valiūtė.”
Bučiuoja laiškų. Pamažu Linksma diena mums nušvito,
Visi laukėm džiaugsmo šito
drasko ir meta į ugnį.
Kėlės Kristus, įnirtis krito
11.
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!
Aušta giedras Velykų ry
tas. Ant dangaus skliauto kaž
kieno nematomos rankos tie Klojimo durys praviros. Prie
sia žvilgančias, purpurines jaujos matyti kažin koks žmo
gūnias.
gus.
Ima čiulbėti vyturėliai. Ke
Ji balta, kaip perkelis. Tė
liasi miškas.
vo skruostai ir smakras bai
Pirkioje, prie lovos galo
siai dreba.
klūpoja senelė Pranskflnienė.
— O Jėzus, o Jėzus!... Tė
Per jos skruostus rieda aša
ros. “Dieve, kuris šiandien iš veli, eik greičiau... eik žiū
barsto kelies, pasigailėk ma rėk... Ko tu lauki!...
nęs ! ’ ’
Susiima už krūtinės ir pa
Mušasi į krūtinę.
svyra prie lango. Tėvas svir“Pasigailėk, pasigailėk ma dukuliuodamas, kaip girtas,
nęs!... Atitolink mūsų nelai bėga laukan.
mes... Išgelbėk mano vaikelį...
12.
Dieve, Dieve Aukščiausias!”
Nuo klojimo, priešais jį at
, Žegnojasi ir ilgai tris kar
bėga vokiečių žandaras.
tus bučiuoja žemę.
— Aa, ferfliuchte... sakraPranskūnas taip pat baigia
poteriauti... Maunasi batus ir ment... Kaip tu išdrįsai savo
namuose slėpti rusų belaisvį.
velkasi kailinius.
Pranskūnas nusiėmė kepu
“Reikia eiti gyvulėlių pa
rę.
šerti.”
— Ne belaisvis, bet tikras
— Klausyk, tėveli, per an
ksti pas gyvulius. Gal jam mano sūnus.
— Aaa!... Už jį tu savo ga
nuneštom švarius baltinius...
Tegul persivelka... Juk Vely lva atsakysi.
kos.
Ima jį už krūtinės ir smar
— Jei duosi, galėsiu nune kiai stumia atgal.
šti... Jis, vaikas, prašė, kad
— Grįsk!... Tu areštuotas!
abudu šį rytų pas jį nueitu
Per daržų atlekia dar du
me.
žandarai.
— Nueisiu, kaip aš pas jį
— Aaa!.
nenueisiu.
13.
Neapsakoma
tyluma.
Vėl pasipylė jos karštos aTik pamūšy šlaitas tyliai
šaros.
\ \ . v M
šlama... Aukštai padangėse
Ore kažkieno riksmas. Pyts, vyturėlių linksmas čiulbėji
pyU, pyts — tris kartus iš mas.
šovė.
\
%
*
Nakties tamsa baigia pasi
— O Jėzus Marija! — nė nerti vakarų krašte. Vėjas
savu balsu suriko Pranskflnie miega saldų rytmečio miegų.
nė. Abudu puola prie lango... 'Iš - juodo horizonto išlenda

LINKSMŲ VELYKŲ
Visiems mūsų Kostomeriams ir Draugams

GREEN VALLEY PRODUCTS
Jo

WM. d. KAREIVA,
SAVININKAS

4644 So. Paulina Street
Tel. Boulevard 1389

Linksmų Šv. Velykų
Velijame visiems mūsų Kostomeriams ir Draugams

METROPOLITAN WET WASH
L A U N D R Y
LIETUVIŠKA' SKALBYKLA
6551 South Kedzie Avenuc
Chicago, III.

Res. — Melrose Park 3458

Tel. Prospect 8939

Tel. Lafayette 9733

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ

Linki Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

Lietuvių Maldininkų Kelionė į Lietuvą
Per Romą
Amerikos Lietuvių Katalikų
Federacija šiemet organizuoja
ekskursijų į Lietuvą per Romą
arba taip vadinamų maldininkų
kelionę. Romoje aplankys Šven
tąjį Tėvų, katakombas, gražią
sias ir didžiausias pasauly baž
nyčias, šventas vietas, sustos dvi
dieni Neapolyje, iš kur nuva
žiuos į Pompėją. Romoje išbus
septynias dienas. Maldininkus
globos Romoje gyvenantieji Tė
vai Marijonai — didžiai gerbia
mas kun. Prof. Būčys ir kun.
prof. Rėklaitis.

Šie> metai yra Vytauto Didžio
jo metai. Iš tos priežasties Lie
tuvoje įvyks visa eilė iškilmių,
kuriose daugelis Amerikos lie
tuvių norės dalyvauti. Pakelyje
iš Romos į Lietuvą, maldininkai
norėdami, galės sustoti Oberamerg&u mieste, kur šiemet įvyk
sta Kristaus Kančios vaidinimas
Ši ekskursija iš New Yorko iš
plauks 1930 m. gegužės man. 17
diena, laivu “Roma”, šis lai
vas yra didžiausias ir gražiau
sias iš laivų, kurie eina iš Amerikos į Italiją.

ŠAUNIAUSI KURINIAI

SV. PETRO
BAZILIKA
Tai šauniausias
kūrinys Michelangelo ir Bernini sukurtas.

R.

V*
ROMA
Šauniausias kūri
nys drąsaus JfauJosios Italijos geni
jaus sukurtas.

z

Šiai maldininkų kelionei vado.

vaus kun. M. Urbanavičius, M.

s. D. LACHAVICIUS
LIETUVIS GRAB0R1US

I. O.

Laivakortė j Neapoli $120.00 ir $104.00, o kelionė Iš Romos į Kauną antra klesa $48.00, trečia $35.50. Taksai $5.00.

VISAIS KELIONES Į LIETUVĄ PER ROMĄ

2314 West 23rd Place
Telef. Roosevelt 2515

Reikalais Kreipkitės Į

FEDERACIJOS KOMISIJA
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

Tel. Roosevelt 7791

Šeštadienis, fiai. 19 <L, 1930

D R-A U G'£S
PRANEŠIMAS

Velykų Šventės Legenda.

DR. M. T. STRIKOL j DR. R. C. CUPLER

15.

Telefonas Boulevard 1988
Ofiso Tol. Vlctory 8487
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Of. ir Re*. Tel. Hemleck 8174
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
|
Oakley
Avenue
Ir
34-tas
Street
čiu — YlrSuJ Belsklo-Rakščio aptie
Teist. Canal 1718-0141
kos) po nr. 2 42 S West Marųuette R d.
Ofiso Valandos* I Ik! lt, 1 Iki 1
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel.
Valandos: 3 Iki 4 p. p. Panedėllale
dieną, tr «:>• Iki 9:21 vakare
Prospect 1930.
3133 S. HALSTED STREET
Ir Ketvergals vakare
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
4608 S. ASHLAND AVĖ.
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Antras ofisas Ir Rezidencija
6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
NetoU 4lth Street
Chloago, IU. 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Re*. <1641 S. Albany Avė. Tel. Pros Ofiso Tel. Vlrgtnla 0084
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su
Rezidencijos: Vaa Buren 6888
'vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po
tarti.
no I I VniA/AD?lfl? Iplet- utarn- lr Subat. Nuo 8-6 vak.
Ulll Ji Ja KUTvAIlUnlv Šventadieniais pagal sutarimą.

(Neišleistas grafo L. Tolstojaus kūrinys).
Kada Viešpats išgirdo tau
tų dejavimus ir nuskriaustųjų
vaitojimus, Jis nutarė dova
noti žmonėms bendrų džiaug
simu nors vienų kurtų per metus> — ir sutvėrei iš savo gar
bės spindulio skaisčiųjų Vely
kų šventę.
Ir tarė jai Viešpats:

DR. S. A. BRENZA

k

— Nuženk j žemę, mano du
krele, ir paskelbk visiems žino
uėms taikos ir susikuupimo
ivalandų. Dirbantiems duok
ipasilsėti, vargstančius i>aguo,sk ir kalėjime esančius palei
sk, susipykusius sutaikyk ir
viltį turintiems pažadėk jų no
rų išsipildymų.

A. L DAVIDONIS, M. D.
i 4910 So. Micliigan Avenue

I

Tel. Kenwood 5107

Linksmų Šv. Velykų

ARCHER FURNITURE
PARLOR SUITE MANUFACTURERS
JOSEPH KAZIK, Savininkas

4140 Archer Avenue

LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ VELYKŲ

MATAS ZIZAS
Namų Statytojas

7215 So. California Avenue

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;

Visiems Kostomeriams ir Rėmėjams

WEST SIDE GARAGE
2037-41 West 22nd Street
Tel. Canal 2469

Linksmų Šv. Velykų
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Rėmėjams

THOMAS HIGGINS
PLUMBERIS

2313 So. Oakley Avenue
Tel. Canal 0610

Chicago, III.

Sveikinu Su Šventomis Velykomis
Visus Savo Kostumerius, Draugus,
Rėmėjus ir Pažystamus

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt Street
Tel. Canal 1678

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
2 Iki 4 Ir 8 Iki 8 v. v.
Nedėltomls nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Ofisas 8418 Franklin Blvd.
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. Canal

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė

So.

Weetem

Republlc

6764

8466

DR. A. RAČKUS

Avenue

Tel. Prospect 1688
Reuldenclja 2159 So. Leavitt Bt.
Tel. Canal 2281
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-6 v. v.

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

Nedalioj pagal susitarimą
Po kiek laiko panorėjo A- nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
IR OBSTETRIKAS
šventadienio
ir ketvirtadienio
Gydo
staigias
ir
chroniškas Ilgas
mžinasis pamatyti, kaip elgia'Ofise Tel. Canal 2118
vyrų, moterų lr vaikų
Ofiso Tel. Kedzie 0482
Namų Tel. Lafayette 0098
si žmonės tų šventų dienų, ir,
Rczidenclos
Tel. Drexel 9191
DARO OPERACIJAS
nužengęs su Velykų švente s^e-ĮTei. Hdmiock 87oo
Rez. Tel. Prospect 0610
mėn, keliavo po miestus ir1
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
OFISAS
kaimus.
į
Nedaliomis ir seredomis tik
iškaino susitarus
1900 S. IIALSTED STREET Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
i
Pagerėjo gyvenimas žemėje. GYDYTOJAS III CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Rodos, pasikeitė jos išvaizda;
Ofisas ir Laboratorija
Rez. 6622 So. \Vhipple
NAMAI
Vaikų ir visų chroniškų ligų
VjjJ<'2-4,
7-9
v.
v.
Išskiriant
Ket.
visi džiaugiasi, patenkinti. Ir j
Ir X-RAY
4193 ARCHER AVĖ.
Ofisas 8600 W. Roosevelt Road
-L—
.
____
—
2130 ĮVEST 22nd STREET
mato Viešpats: didelis, aukš
Valandos: prieš pietus pagal sutarti
Kampas Central Park Avė.
CHICAGO
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
tas namas, gausiai apšviestas;
ADVOKATAI
VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak
už didelio stalo sėdi šeiminin
Nedaliomis lr šventadieniais 10-12.
Tel. Lafayette 5791
kai, šalia jų vaikai, o dar to
Tel. Wentworth 3000
liau tarnai, visi garbina Die
Rez. Tel. Stewart 8191 Phone Armttage 2822
vų ir valgo.
ADVOKATAS
Vai: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Ir tarė Viešpats Velykoms: ' Suite 721 First National Bank Bidg.
1146 MILWAUKEE AVENUE
Dabar pažiūrėsime, kaip |
38 S. DEARBORN ST.
Office: 4459 S. California Avė.
Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. II. !
10-5
1
įpraleidžia šventę neturtingie-įTeb Randolph 5130-5131. vai. 1
Seredos vakare uždaryta
Nedėlioję pagal sutarti-

DR.B.ARON

DR. A. L YUŠKA

DR. A. A. ROTH

PAUL M. ADOMAITIS

Vakarais: 2221 W. 22nd Strce
Street
(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.
Ttl. Canal 2552

7.

Linksmiausių Švenčių Velykų

Re*. Tel. Mldway 1111

Ir štai prieš JĮ sena, pakry(pusi trobelė; viduje aplink
j stalų sėdi vyras, žmona ir pe1 nketas vaikų; stalas padeng
ėtas švaria staltiese. Nušveis
ADVOKATAS
toje žvakidėje dega žvakė;
11 So. La Šalie St., Room 1701
grindys ir langai numazgoti; Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Vakarais
'sienos išbaltintos. Kiekviena
9241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0562
me kampelyje
viešpatauja
7-9 vai. vak. apart Panedėllo lr
! tvarka ir rimtis. Šeimynėlė
PėtnyčloH
tyliai šnekučiuojasi. Šeiminin
kas su meile žvelgia tai į žmo
nų, tai į vaikus, o jo akyse
spindi, kaip žemčiūgas,džiau
igdzlunas Borden)
(John Bagdztunas
gsmo ašara.
ADVOKATAS
į Suspindo Viešpaties veidas.
■ Jis, nubraukęs vargdienio a- 105 W. Adams St. Rm. 2117
Tclephone Randolph 6727
šarų, papuošė ja savo vaini
kų. Nuo jos nušvito dangaus 2151 W. 22 St. 6 iki 9 va*.
Telephone Roosevelt 9090
j aukštybės. Ir paklausė Vieš Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
pats Velykų:
Į/ — Kas sukūrė jiems šitų. ra
mybę ir laimę?
i Velykos atsakė:
L — Jie patys: vyras padeda LIETUVIS ADVOKATAS

DR. H. BARTON

DR. W. F. KALISZ

6558 SO. IIALSTED STREET

NedclloJ pagal sutarti

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Ofiso ir Res.

JOHN KUCHINSKAS

DR. S. BIEZIS

5913

Boulevard

DR. A. J. BERTASH

A. A. OLIS

BORDEN,.

DR. A. J. JAVOIŠ

Tel. Vlctory 9379

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKIŲ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
3464 SO. IIALSTED STREET
Ofisas
2201
West 22nd Street
Ofiso valandos nuo 1 Iki l po !
Cor.
So.
Leavitt
St. Tel. Canal <238
pietų lr 6 Iki 8 vai. vakar*
Res. 3201 S. WALLACE STREET Į Rezidencija: 6640 So. Maplevrood
Avenue
Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. V.
NedėlioJ: 10 — 12 ryto
Tel. Hemlock 8161

SPECIALISTAS

DR. V. S. NARYAUCKAS

Tel. Canal 0257

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2426 West 19 Street
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

3263 S. Halsted St

DR. P. Z. ZALATORIS

Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. j». 6—9
v, v. NedėlioJ susitarus.

į

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v.
NedėlioJ 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Res. Prospect 6156

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė,
Valandos 11 ryto iki 9 po pietų
6 iki 8:80 vakare

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR
AKUŠERIS

DR. CHARLES SEGAL

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323
Vai.: 8 Iki 10 ryto
6-8 vai. vakare

Perkėlė
4729

savo

SO.

ofisą

po

ASHLAND

numeriu
AVĖ.

SPECIJALISTAS
LIETUVIS

AKIŲ

SPECIALISTAS

OFISAI:
^901 — 14 St.
2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėllomls 10 Iki 12

žmonai, o ji vyrui. Vaikai pa
2221 West 22nd Street
Palengvina aklų {tempimą
kuria
Telef. Midway 2880
•atl prleiaatlm galvos skaudėjimo,
klusnus, geri ir stropūs; vie
svaigimo, aklų aptemimo, nervuetuArti Leavitt Street
nas tvarko kambarį, ‘antras
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Telefonas Canal 2552
sau kreivas akla nulmu cataractus.
Tel. Boulevard 1491
/šveičia1 žvakidę, trečias inazAtitaisau trumpą regyst* lr tolimą
Rezidencija
472 9 W. 12 PI.
Nedaliomis
igoja langus, ketvirtas nešio Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- regyst*.
Susitarus i
, _
cs
J
•
•
X*
Prirengiu teisingai akinius vlsuoM Tel. Cicero 2888
ja vandenį, penktas prižiūri kare. beredauus ir 1 ctnycio- atsitikimuose, egzaminavimas tiaro
Gydytojas, Chirurgą* lr Akušeri*
““ uaku^ p*rod*nCla
kūdikį, žodžiu, visi bendrai di- mis DUO 9 iki 6.
DENTISTAI 3343 SO. HALSTED STREET
.rba.
Bpecialė atyda atkreipiama moky
Valandos: Nuo 2 — 4 a p.
ki o» vaikučiam*
*i — O kuo užsiima šeiminiu7—9 vakare
Office Boulevard 7949
1
Valandos nuo 19 ryto iki 8 va*
kas? — paklausė Viešpats,
kare. Nedėllomls nuo 19 ryto Iki
(Juozas J. Grišius)
t — Jis — nešikas. Dirba ka
19 po pietų.
sdieninį sunkų darbų ir vos
ADVOKATAS
LIETUVIS DENTISTAS
Kainos pigesnės, kaip kitur
prasimaitina su šeimyna.
4712 S. ASHLAND AVI.
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
II
RUSIJOS
4145 So. Ashland Avenoe
i — Aš jį apdovanosiu, — ta
Telef. Boulevard 2800
Ant Zaleskio Aptiekos
Tel. Boulevard 7589
Gerai lietuviam* žinoma* per 18
RESIDENCIJA:
rė Viešpats, — iš savo loby
metu*
kaipo patyrė* gydytoja*, efcl*
6 61 f So. Rockwell Street
rurgae Ir akušeri*.
TeL Canal 9111
no aš duosiu jam, daug aukso,
Telef. Republlc 9723
Gydo stalgia*
Ir chroniška* 13i — Viešpatie, — tarė Vely
gasvyrų, moterų lr valkų pagal kkn>
kų šventė, — jis Tavo jau ap
jaustus metodu* X-R*y tr kltoMu*
DBNTIBTAH
elektros prietaiaua.
Pritaikyme
akinių
dėl
visokių
aktą
dovanotas! Tu davei jam,
2201 WEST 82nd STREET

DR. S. A. DOWIAT

DR. V. A. ŠIMKUS

Linksmiausių Švenčių Velykų
Visiems Mano Kostumeriams, Rėmėjams,
Draugams ir Pažystamiems

S. t>. TELSER
Daimontų ir Auksinių Daiktų Krautuvė

2205 W. 22nd St., Chicago, III.
Tel. Canal 5496

Visus savo mokinius, buvusius mokinius, jų tėvukus,
ir visus kitus, kurie mano patarnavimu naudojosi
sveikinu su ŠVENTOMIS VELYKOMIS

ANTANAS POCIUS
Beethoveno Muzikos Konservatorijos Vedėjas

3259 ^So. Halsted Street
Tel. Victory 1404

JOSEPH J. GRISH

J. P. WAITCHUS

LIETUVIS

WABHINGTON, bal. 17. —
Mrs. McCormick, Kongreso
: atstovė, paskelbė, kad ji netu, rinti jokių santikių su Thom| psono politine srove Chica
goj. Sakosi, ji be tos srovės
į būtų laimėjusi nominacijų se

ADVOKATAS

•

127 No. Dearborn Street

DR. G. Z. VEZELIS

25 METŲ PATYRIMO

JOHN SMETANA, 0. D,
OFTOMETRISTAS

Sveikinu Su Šventomis Velykomis
Savo Kostumerius, Draugus ir Pažystamus

MARQUETTE JEWELRY & RADIO
Savininkas, R. ANDRELIUNAS
2650 West 63rd Street
Tel. Hemlock 8380

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

DR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

ADVOKATAS

Persikėlė po num.

3236 S. HALSTED STREET
Tel. Victory 6965
Valandoa: 2-6 po pietų, 6-8 vakare

Netoli

Morgan Street

Valandoe* Nuo 9 Iki II ryto
1025 W1ST 18 STREET

VALANDO8: Nuo 19 — II pl*<« N
nuo I Iki 7:19 vai. vakara
Tel. ofiso Canal >119 Re*. 8o. nktog
2281, arba Randolph 6999.

ISTAS X-RAY
DENTISTAS

6931

F. W, CHERNADCKAS

Bt)

DR.J. A. PAUKŠTYS !:

Kampas Mlchlgan Avė.
Tel. Fullnyin 5950
Nuo 3 iki 9 vak. Ir Subatomis

Centrai

OfilM ir Laboratorija

(Kampa* Leavitt

ywn
Tel. Lafayette 5820

52 East 107-th Street

Telephone

DR. 6.1. BLOŽIS

nuo 1 lld I vakarv
Seredoj pagal
ral sutartĮĄ

Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 9 Iki I Išėmus Subatas

natam
Įrti4fctJ'..nn -

DR. HERZMAN

Ekspertas tyrimo aklų
akinių

Ir

V

4193 Archer Avenue

DR. MAURIGE KAHN

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

pritaikyme

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kaanp. 18 8t. 9 aukšta*
Pastcbėkit mano Iškaba*
124 North LaSalle 8treet
Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:30 va
CHICAGO. ILLINOIS
karo. Seredomis nuo 9:80 iki 12 V.
Nuo 9:61 Iki I vai. vak.
ryto. Nedėllomls nėra skirtų
Office; 1906 So. Union Ava
valandų. Room I
TeL Rooeevelt 9716
rhooe Canal 9618
Vai ano I Iki I vaL vak.

Boulevard 7681
Re*.

Hemlock

7611

DR, A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So.

Ashland

Vai.: Nuo 9 ryto Iki

Avenua
I

vakare

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų.
f]
Nuo 7 Iki 9 vakare.
į
NedSl. nuo 10 Iki 12 dioną
J

DH

o

9HB-

SS
žmonai ir jų vaikams geras
Širdis, ir nėra už juos laimin
gesnio net tarp kunigaikščių
ir turtingų.
Nušvito Velykos ir nusišy
psojo. Ir paėiniė Viešpats ši
tų šypsnį ir sutvėrė iš jo Ge
rumo Angelų.
— Tu sutvertas, — tarė Jis
angelui, — iš švaros ir ramy
bės, iš džiaugsmo ir pasiten
kinimo ir nuo šios dienos tu
vaikščiosi kartu su Velyko
mis ir stiprinsi žmonėse džiau
gsmų ir laimę.
i Grįžo Dievas į dangų, atsi
sėdo soste ir liepė angelams
giedoti pagarbos himnų Vely
kų šventei, vykdžiusiai Jo va
lių ir suteikusiai žmonėms —ramybę ir džiaugsmų.
❖

Slinko laikas. Supykęs Šė
tonas dienų ir naktį ardė Ve
lykų šventės darbų, sėdamas
žmonėse nesutikimų, kerštų ir
rengdamas pasauliui senųjų
netvarkų.
Ir vėl paplito dejavimai, ku
riuos išgirdo Viešpats.
Kada prisiartino šventoji
diena, Viešpats vėl su "Vely
komis nužengė žemėn pažiūrė
ti, kaip gyvena žmonės.
, Buvo karšta diena. Saulė
degino nuo ryto lig pat vaka
ro, o smarkus vėjas sukėlė ore dulkių debesius, kurios li
po prie blakstienų, veržėsi į
nosį ir burnų. Dirbti buvo su
nku, ir prakaitas, sumišęs su

I

I7

BeHarMrt,

Bal.

12

SB—59=

-» 'i. .1

— Tu vėl viskų pragėrei!

tamsiomis t

veidais; tik vakare vėjas nu jį barti.
— Nusiramink, mano dūk-1
Vaikai
pravirksta,
prasiderimo, ir žmonėms palengvėjo.
rele! — tarė Jis Velykoms.—‘
Tada nusileido Viešpats že- da muštynės, — tikras praga Gudriai kailio gundytojas, bet
men.
aš žmonių nebaugiu ir tavęs
ras.
Prieš jį žemas, senas, griū
Ir štai mato Viešpats: at nuo jų neatimsiu. Bet štai kų
vantis namas. Lenguose tam skrido prie namo Šėtonas at padarysiu!
su.
sistojo ir kvatojasi.
, Ir iš gniužulo, surinkto Šė
Šeimininkė piktai šaukia
— Įeik,—tarė jam Dievas, tono, Viešpats sutvėrė kitų a-,
vaikus:
— pasigrožėk savo darbu.
ngelų, Piktumo Angelų.
— Eikit į kambarį, mazgoDrebėdamas įėjo Šėtonas ir,
— Tu sutvertas, — tarė Jis
kit grindis, langus! Kur žva- žemai nusilenkęs, pradėjo ri jam, — iš purvo ir pykčio, ir
kės! Jau šventė. Skubėkit,; nkti nuo grindų vaikų ašaras, nuo šios dienos lydėsi Vely
prakeikti!
sumišusias su purvu, ir,t ap- kas. Ir bus taip: kada ateisit
— Mama! Nėra. šluotos, — I vyniojęs jas kambario tamsa, į žmogaus trobų ir ten rasit
taikų ir tvarkų, švarų ir suti
šaukia viena. — Duok pinigui prinešė Aukščiausiajam.
kimų,
tegul Gerumo Angelas
— Mama, vandens vežėjas
— Teisingasis Teisėjau, vi
nebeduoda vandens be pinigų, sos žemės Teisėjau, — pra sako: “Tebūnie taip ir kitais
— kalba kitp.
dėjo Šėtonas. Tai, kų čia pa metais,” o Piktumo Angelas
O trečia verkia:
matei, darosi visoje žemėje, ir teatsako: — “Amen.” Jeigu
— Nėra žvakių, o skolon ne tokiems niekšams argi Tu dar namuose viešpataus purvas
beduoda.
teiksi savo malonę? Ne tik tė ir netvarka, šauksmai ir bar
Rodos, oras pilnas dejavi vai nepavalgydino savo vai niai, tai Piktumo Angelas te
mų. Moteris su vaikais sėdi kelių, visų savaitę kankino taria: “Tebūnie taip ir kitais
nusiminę; jų veidai išblyškę, juos sunkiu darbu, ir šitų šve- metais,” o Gerumo Angelas
sulysę, visi ištempę ausis klau ntų vakarų jų. ašaros liejasi, turi atsakyti: “Amen.” Ir
sosi, ar kas už durų nesu- kaip lietus, žemėn. Išleisk ir žmonės gaus savo užmokesti.
Sugrįžo Viešpats į skaistų
skrebės.
j Tu ant jų savo rūstybę, tegul
— Dar tėvas negrįžta! — sužino pasaulio gyventojai, jį} dangų, o su Juo Velykos
stebisi vaikai.
kad nėra baisesnio teisingu ir naujasis angelas.
Nuo to laiko, kada ateina
Laikas slenka. Senai naktis; mo ir keršto, kaip Tavo.
vėlai, vėlai pasigirsta daužy
Ir apsiniaukė Valdovo vei Velykos žemėn, jas lydi Geru
masis į duris, — ir į namų das. Susiūbavo debesys ir su mo Angelas iš dešinės ir Pi
įėjo sverdėdamas žmogus. Jis, drebėjo žvaigždės. Velykų šve ktumo Angelas iš kairės.
nusiėmęs tuščių maišų nuo pe ntė stovėjo nusiminusi, palen
Ir Viešpaties žodis visada
čių, nubloškė jį į kampų ir su- kusi galvų, o šviesios, skais- pildosi.
nkiai atsidusęs atsisėda už čios ašaros lašėjo iš jos akių.
Tolstojaus žodžius užrašė
/. Tenerom ’as.
stalo.
Paėmęs jos ašaras, metė į da
' — Nieko nėra!—sumurma ngų, ir jos suspindo milijar
Išvertė Leonas Vitkauskas.
jis. Pats gi dvokia degtine.
dais žvaigždžių.
Iš “R.”

1930
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Ir tarė gailestingas Vieš- jįjį
m
srovėmis nuvargusių žmonių — sušunka žmona, ir pradeda pats;

dulkėmis, varvėjo

a.,

Sveikiname
Visus Su Šv.
Velykomis
Lai VELYKŲ ALELIUJA linksmai gaudžia viso
H

S

se lietuvių šeimynose.

i:

■■
Lietuviai ėmė keliauti į Dėdės Šamo šalį kad prisikelti iš
skurdaus gyvenimo. Tūkstančiai Amerikos lietuvių atsiekė savo
tikslo. O kitiems laimė dar meiliau nusišypsojo ir tie įsivarė į

turtus.

Tą faktą pravartu atsiminti dabar per VELYKAS, per Kris
taus prisikėlimo šventę. Dabar lenkiame galvas prieš Tą, Kurs

davė ir leido, kad taip atsitiktų.

Jei pažiūrėsime, vienok, į tuos, kurie įsivarė į turtus, tai

pamatysime, kad to jie atsiekė per uolų, ištvermingą ir pieningą

GĖLES VELYKOMS

ii

darbą ir kooperuojant vieniems su kitais.

MES MOKAME CASH,
UŽ LIETUVOS 5% BONUS

•jį.

'

i

BALANDŽIO (APRIL) 20 DIENAI

Monev Orderiai į Lietuvą per Račių t$ktai 25 centai

TŪKSTANČIAI GĖLIŲ PASIRINKIMUI

Paskolos teikiamos ant Real įstate

Mūsų Bankas ir kitos mūsų įstaigos išaugo panašiu būdu.
Mūsų Bankas ir kitos mūsų įstaigos augo teikdamos patarna

KAUFMAN
STATE
-» » * r - - •

Velykinės Lelijos
Raudonos Tulpės
Hijacintai, visokių spalvų

124 N. LA SALLE St.,

vimą savo kostomeriams. 0 mūsų kostomeriai kilo mūsų pa

OB1CAOO, ILL.

tarnavimo dėka.

3g

ŽEMIAUSIOS KAINOS

FRANK JINDRICH
Gėlininkas
Tel. Canal 1787

2145 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

Visuotina Ekskursija Į Lietuva
Laivu Leviathan
BIRŽELIO 11 D., 1930

f

t

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
S SVARBUS PRANEŠIMAS g
g CHICAGO S LIETUVIAMS g

Jausdami stovį ant gyvenimo išbandytų, tikrų pa
matų, širdingai linkime tautiečiams

1 J. F. Radžius :

B|

(Didžiausiu Pasauly Laivu)

GRABU 1SDIRBYSTĖJ
Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nereikės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bų dėl sekamų priežasčių:
1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už
grabą.
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
graborių.
To apsilenkiant jūs sutaupysite Šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
jūsų kišenlaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
lengva.
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j
savo Išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus,
kurs jums patiks.

s

S

668 W. 18th St.
Tel. Canal 0174

įi

DIRECTORS:

JOHN KROTKAS

JOS. ZIENTEK

JOHN B. BRENZA
STEVENS S. TYRAKOWSKI

EDWARD MAU

S. A. SZYMKIEWICZ

EMIL A. BASENER

FRANK GRILL

JUSTIN MACKIEWICZ
I

Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

2

JOHN B. BRENZA,
President
JOHN KROTKAS,
Vice-President
S. A. SZYMKIEWICZ,
Vice-President
STEVEN S. TYRAKOWSKI,
Vice-President
JULIUS C. BRENZA,
Cashier

iIB

Į J. F. Radžius
Ofisas:

LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ!

JULIUS C. BRENZA

Skyrius:

ALEX DARGIS

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

&

