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Sveiki, sulaukę šv. Velykų!
VOKIETIJA GAVO DAR 

VIENĄ ĮSPĖJIMĄ

Aiškinama, kad Lenkijos balsa
vimas — tik “formalumas”
PRANCŪZIJA SUTINKA DARYTI 

PAKTĄ SU MASKVA

z/

•-

BERLYNAS, bal. 19. — 
Prancūzija pakankamai įspė
jo Vokietiją, su pravesta T. 
Sąjungos tarybos pripažinta 
rezoliucija. O šiandien dar 
Anglija ir Italija paskyrimu 
įspėjoi nacių vyriausybę, kad 
ji nieku būdu nesikėsintų at- 
militarizuoti Pareinio zoną, 
kuri po karo išmilitarizuota. 
Anglija ir Italija pažymi, 
kad tos zonos atmilitarizavi- 
mas reikštų stačiai karan 
kvietimas.

PARYŽIUS, bal. 19. — 
Prancūzijos ministerių kabi
netas, Šiandien pripažino mi- 
litarinio pakto su sov. Rusi
ja idėją:----

Pakto pilnas tekstas dar 
neparašytas. Tas bus padary 
ta iš Ženevos atvykus čia so-
vietų reprezentantui.

Aktualus pakto pasirašy- 'kai puola ir žudo vokiečius 
mas įvyks Maskvoje ir iki to 
laiko tekstas (turinys) nebus
paduotas viešumon.*

Podraug dar nėra žinoma, 
kada min. Lavalis vyks Mask 
von. t

PRANCŪZU KAREIVIAI 
VIZITUOJA ROMĄ

ROMA, bal. 19. — Apie 
2,000 prancūzų kareivių atvy
ko čia porai dienų pasisve
čiuoti pas italus fašistus. 
Premjero Mussolinio vyriau
sybė vaišina juos.

Italijos kariuomenės dalių 
deleguotos komandos pasiti
ko vakar traukiniais atvyku
sius kareivius svečius. Iš ge
ležinkelio stoties jie nužygia
vo į Venezia rūmų priešakio 
aikštę, kur premjeras Musso- 
linis sveikino juos. O šiandien 
Šventasis Tėvas palaimino 
juos Šv. Petro bazilikos aik
štėje išsirikiavusius.

Tuo keliu Prancūzija susi
riša glandesniais ryšiais su 
Italija.

SOFIJA, bal. 19. — Bulga
rijos karalius Borisas prem
jero vieton pakvietė A. Tos- 
cbevą, diplomatą ir istoriką.

ORAS
CHICAOO IR APYLIN

KES. — Iš dalies debesuota; 
maža temperatūros atmaina.

BERLYNAS, bal. 19. — 
Kai kurie vokiečių laikraščiai, 
atsipeikėję po apturėto iš 
T. Sąjungos tarybos smūgio, 
rašo, kad Vokietija galų gale 
privaloi ignoruoti tarybos pri 
pažintą rezoliuciją ir dirbti 
savo darbą.

Oficialiai aiškinama, kad 
Lenkijos paduotas balsas už 
rezoliuciją Ženevoje yra nie
kas daugiau, kaip tik papra
stas “formalumas” ir tas nė 
kiek nękliudo Vokietijos drau 
gingų santykių su Lenkija. 
IVokiečiai pasitenkina pačios 
Lenkijos pasiaiškinimu.

Kad draugingi santykiai 
nepakirsti, liudija dar šis 
faktas, kad Vokietijos laikraš 
čiams uždrausta paduoti ži
nias apie vykstantį terorą 
Dancigo koridoriuje, kur len

VOKIETIJA RIJO IZO
LIAVIMO

BERLYNAS, bal. 19. — 
Vokietija šiandien yra labiau
sia pabūgus, kad ji gali -būt 
apjuosta “geležiniu retežiu,” 
tai vra, aplinkui apjuosta ki
tų valstybių ir izoliuota nuo 
pasaulio. Vokietijos vyriausy
bė desperatiškai dirba, kad 
tas neįvyktų, nes tokiam atsi
tikime Vokietija viską pralai
mėtų ir nieku būdu neįsteng
tų atsilaikyti prieš politinį ir 
ekonominį spaudimą. Į tai at
sižvelgus, Vokietija susilaiko 
nuo formalaus protesto prieš 
T. Sąjungos tarybą ir lankia 
oficialaus pranešimo, kas yra 
tarybos nutarta.

Diktatorius Hitleris yra Ba 
vari joje. Jis pas save pakvie
tė užsienio ministerj ir kitus 
žymiausius patarėjus, ku ka
riais tariasi, kas reikia da
ryti, kad išvengus izoliavimo 
pavojaus. Hitleris pareiškia, 
kad Europa ima persekioti 
/Vokietiją ir vokiečių tautos 
pareiga gintis nuo to.

DTHON, BĮ., bril. 19. — Na
grinėjant bylą staiga pakvai
šo kaltinamojo žmogžudžio 
ginėjas advokatas Harold 
Nimz, 22 m. amž. Pasiųstas 
bepročių įstaigon.

Kitas advokatas užėmė jo 
vietą.
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Smagu, smagu, mums — Aleliuja Dangus nušvito — Aleliuja!
Tušti yr Viešpaties kapai... Pasaulį apėmė džiaugsmai,
“Jis kėlės — Jo čia jau-nebėra!” Visur ir žemėj ir danguje —-
Griausmingai skamba varpais! ^JP^Šiandieną gied linksniai, linksmai!

PENKI KARDINOLA! ŠIANDIEN 
KALBĖS PER RADUA

Penkių kraštų — Am. J. 
Valstybių, Italijos, Airijos, 
Prancūzijos ir Austrijos, kar
dinolai šiandien kalbės per 
radiją. Ragins pasaulį palai
kyti pastovią taiką.

Kardinolai kalbės kiekvie
nas iš savo kraštų. Jų kalbos 
bus girdimos Amerikoje per 
WABC — Columbia radijo 
tinklus.

Tas įvyks nuo 12:30 iki 
1:30 dieną (Eastern Standard 
time).

Šie kardinolai kalbės: kard. 
AscaleBi, Neapolio arkivysku
pas; kard. O’Connell, Bosto
no ark.; kard. MacRory, Ar- 
magho ((Airija) ark.; kard. 
Verdier, Paryžiaus ark.; ir 
kard. Innitzer, Vienos arki
vyskupas.

ROMA PER 3 VALANDAS 
KAIPIŠMIRUSI

ROMA, bal. 19. — Šian
dien, Didįjį Penktadienį, per 
tris valandas — nuo 12.-00 iki 
3:00 popiet, šis miestas buvo 
kaip išmiręs. Minėta Išgany
tojo mirtis ant kryžiaus.

(Visam mieste visokių rei
kalų vedimas buvo nutrauk
tas. Bazilikos ir visos bažny
čios buvo kupinės tikinčiųjų.

Gatvėse jokio triukšmo, vi
sų ko giliausiąs susikaupi
mas. Amžinasis Miestas yra 
visam krikščioniškam pasau
liui pavyzdys.
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SAARO GUBERNATORIUS 
Už BAŽNYČIOS APSAUGA

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, bal. 19. — Grįžusio Vokie
tijon Saaro krašto guberna
torius J. Buerckel paskelbė 
pareiškimą, kad katalikų ir 
protestantų bažnyčios šiame 
krašte turės užtikrintą sau 
apsaugą, kadangi Dievo įsa
kymai toli naudingesni 
žmonijai, negu pačių žmoniij 
sudaryti įstatymai.

O gubernatoriaus pagelbi- 
ninkas pareiškė, kad Saaro 
krašte nebus vietos nacių nau
jojo pagonizmo propagandai. 
Uždrausti šiems gaivalams su 
sirinkimai ir raštų skleidimas.

PAKLIUVO 17 M. AMŽ. 
MOKINYS

Pagaliau policija sugavo 
Leo Magnus, 17 m. amž., Tu- 
ley vidurinės mokyklos moki
nį, kuris parašė du grasinan
čius laiškus nerandamo din
gusio 4 m. amž. vaiko tėvui 
Max Perrot. Magnus reika
lavo 150 dol.

Policija užstatė 
ir sugavo mokinį.

spąstus

BUS PAKVIESTA IR 
VOKIETIJA

ŽENEVA, bal. 19. — “Ma
žosios santarvės” reprezen
tantai tariasi apie įvyksian-

UŽDRAUSTOS NEPADO
RIOS DAINOS

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, bal. 19. — Vokietijoje jau
nųjų nacių organizacijos gru
pėse imta platinti ir dainuoti 
dainos, kuriomis ižeidžiama 
Katalikų Bažnyčia.

Katalikai ir protestantai su 
kėlė protestus prieš tai. Tuo
jau uždrausta dainuoti tas 
dainas. '

PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ 
CHICAGOJ

Kaip visam katalikiškam 
pasauly, taip ir Chicagoj ry
toj Prisikėlimo šventė bus 
švenčiama su liturgija ir įs
pūdinga muzika katedroje ir 
visose kitose bažnyčiose.

Švč. Vardo katedroje Jo 
Emin. Kardinolas Mundelein 
laikys iškilmingas pontifika- 
les Mišias 12:00 dieną. Pro
cesija prasidės 11:40.

HITLERIS SVEIKINA 
KARDINOLĄ

KOELNE, Vokietija, bal. 
19. — Jo Emin. kardinolas 
Schulte, Koelne arkivyskupas, 
minėjo savo vyskupavimo si
dabrinį jubiliejų.

Be daugelio kitų sveikinimų 
kardinolas gavo ir nuo dikta
toriaus Hitlerio sveikinimą ir 
linkėjimus. ,

čią Romoje konferenciją Pa- 
dnnojaus pakto reikale. Šion 
konferencijon bus 'pakviesta 
ir Vokietija.

PART ONE

POPIEŽIAUS MIŠIOS IR AMERIKOJ 
BOS GIROIMOSPER RAOOA

BUS TRANSLIUOJAMA RYTOJ 
ANKSTI RYTĄ

NEW YORK, bal. 19. — 
Pirmą kartą įvyks, kad per 
Velykas iš Vatikano bus tran 
sliuojama per radiją Popie
žiaus iškilmingų Mišių eiga 
Šv. Petro bazilikoje.

Jei bus pakankamai tinka
mos oro sąlygos Atlantiko 
vandenyno plotuose, pamaldų 
eiga bus girdima Amerikoje

tais NBC WEAF- -WJZ ir 
CBS radijo tinklais.

Įspūdingos ceremonijos pra 
sidės su “Benedictus,” kurį 
gros trimitininkų koras.

Pasibaigus Mišioms Popie
žius išeis bazilikos balkonan 
priešais ruimingąją aikštę ir 
tenai suteiks palaiminimą su
sirinkusioms minioms. Po pa-

nuo 4;45 Velykų rytą (cen-1 laiminimo transliavimas apie 
tral Standard time) kombinuo 6:15 bus nutrauktas.

NESKOLINTI PINIGŲ 
EUROPAI

WASHINOTON, bal. 19.— 
Senatorius W. E. Borah, 
resp., ir senatorius J. H. Lew 
i s, dem., vakar Senate kar
čiais žodžiais puolė Europos 
valstybes, kurios nemoka ka
ro skolų Amerikai ir tuo bū
du peržengia savo prievoles, 
nustatytas sutartimis.

Šios visos valstybės sudaro 
T. Sąjungą, kuri yra “be nu
garkaulio įrankiu” atsisakan
čioms mokėti karo skolas val
stybėms. Ši Sąjunga smerkia 
Vokietiją už sutarčių neigimą, 
o tuo tarpu tyli, kada jos pa
čios nariai (valstybės) neigia 
padarytas sutartis.

Abu senatoriai, kurie yra 
senato komiteto užsienio san
tykiams nariai, reikalauja, 
kad Amerika neskolintų Euro 
pai nė vieno cento daugiau, 
kadangi Europa kiekvieną pa
skolą panaudos pasirengimui 
naujan karan, kurs ten ir vėl 
užsiliepsnos už kelerių metų, 
o pai ir greičiau. Amerika ne
privalo prisidėti nei pinigais, 
nei medžiaga prie Europos 
to rengimosi karan.

Amerika turi didelius in- 
vestmentus Europoje. Ir jei 
pasireikš ten karas, tie in- 
vestmentai bus galingas fak
torius, kad įtraukti karan ir 
Ameriką. Tad naujos pasko
los Europai būtų paikas daik
tas, ypač atsižvelsrus į faktą, 
kad Europa atsisako mokėti 
daugiau kaip 11 bilijonų do
lerių skolų, kurias pasirfkoli- 
no stačiai verkiančiomis ap
linkybėmis.

Sen. Le-wis nurodo, kad, 
štai, Anglija, kuri skolinga 
Amerikai bilijonus dolerių, 
nė žodžiu neužsimena apie tas 
skolas savo išlaidų sąmatoje. 
Prancūzija duoda gausias pa
skolas kitų Europos kraštų 
ginklavimuisi, o Italija pa-
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PRAVEDĖ PREZIDENTO 
APDRADDOS BILIŲ

WASHINGTON, bal. 19.— 
Kongreso žemesnieji rūmai 
šiandien 372 balsais prieš 33 
pravedė prezidento Roosevel- 
to pasiūlytą pensijų senatvė
je ir bedarbių apdraudimo bi 
lių. Bilius pasiųstas senatan.

Numatoma, kad jei bilius 
bus galutinai pravestas, neto
limoj ateityje apie 20 milijo
nų darbininkų turės progos 
gauti pensijas, arba šelpimą 
nedarbo laiku.

Pramonininkai daug dirba 
prieš bilių, kadangi ir jiems 
reikės žymiai prisidėti prie 
tos socialės apdraudos palai
kymo. Tas jiems nėra juokai, 
ypač rūpintis darbininkų li
kimu.

MIRĖ V, MATULAITIS
KAUNAS. — Balandžio 4 

d., 8 vai. vakare, po sunkios 
ligos mirė buvęs valstybės !' 
kontrolierius ir žymus visuo- J 
menės veikėjas Vincas Matu
laitis. Prieš mirtį iš savo 
draugo prel. Grigaičio priėmė 
Šv. Sakramentus.

Plačiau apie velionį rasite 
redakcijos pastabose.

RADO APIE 10,000 DOL.
SHEBOYGAN, Wis., bal. 

19. — Už 20 mylių nuo čia 
mirė pati viena gyvenusi bu
vusi muzikos mokytoja Miss 
Harriet Keacto, 62 m. amž, 
Suvykę giminės rado jos n« 
muknose apie 10,000 dol. pi
nigais ir asekuracijpmis.

naudoja dideles sumas naujų 
teritorijų įsigijomni. Ameri
kai gi Rkolų mokėjimą neigia.
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DIENOS klausimai
BtūSV ŽODIS

Dienraščio “Draugo” redakcija yra dė
kinga savo maloniems bendradarbiams, kurie 
prirašė tiek daug gražių straipsnių Velykų 
numeriui, kad pačiai redakcijai lieka tik nuo
širdžiai pasveikinti* su šventomis Velykomis 
savo bendradarbius ir skaitytojus ir palin

kėti linksmai praleisti šventes ir laimingai 
kitų Velykų sulaukti.

Mes džiaugiamės tuo faktu, kad beveik 
visi mū£ų bendradarbiai matė reikalo pablė 
žti svarbų iš visų jėgų kelti žmonėse religin. 
sųinonę: kiek galima platesne vaga varam 
katalikiškąjį veikimų, t. y. visiems apašta
laujant.

Praėjo devyniolika šimtmečių nuo Išga- 
nytojaus prisikėlimo iš numirusių, baigiame 
minėti reikšminguosius Jubiliejinius Metus, 
tačiau dar daug kas žmonijos gyvenime yra 
taisytiha, dar tdli gražu ne visur pritaikin
tas prie gyvenimo išganingasis Kristaus mo
kslas. Dėl to pasaulis tebėra pilnas neapy
kantos, keršto, neteisybių, vieni kitų perse
kiojimų, kančių, ašarų ir kraujo praliejimų. 
Valstybės iš pašėlimo ginkluojasi, sėja kerš
to seklų prieš savo kaimynus ir rengiasi lieti 
nekaltų žrtidnių kraujų, naikinti turtų ir visų 
pragarų atverti žemėje. Valdovai renkasi į 
tarptautines konferencijas be-ųa tjun, kad tai
kų pasaulyje palaikyti, bet prie nieko konk- 
ietauš neprieina ir neprieis, nes lie tais ke
liais eina, Les jų ir protas ir širdis prisisiur
bę kerštu, jie nesivaduoja artimo meile, jie 
Idos didelės reikšmės dalykus d’rba nepasi
prašę Dievo pagalbos, jie pamiršti nusiže
minti ir įsigilinti į Kristaus, Pasaulio Išgany. 
tojaus mokslą, kariame taip aiškia:, taip tik
si iii yri nurodyta keliai, vedų prie taikos, 
ramybės, prie visų tautų broliško sugyveni
mą, prie žemiškos ir amžinosios gerovės ir 
la'mės.

Štai kur reikia pakreipti maldas Kris
taus Prisikėlimo šventėj, štai kur plačiausi 
dirvi katalikų nuolatiniam darbui, štai dėl 
ko musų bendradarbiai ragina labiau įsisą- 
moniilti religiniai ir pasiryžti visa atnaujin
ti Kristuje, nes kol to nebus, padangė vi 
suorbet bus apsiniaukus karo debesimis ir 
oras prišvinkęs parako smarve. Kristus at
nešė į pasaulį ramybės šūkį, bet tik tiems, 
kurie yra geros valios. O, kiek maža šian
dien geros valios žmonių! Kiek neteisybių ne 
tik tAtpvalstybiniame ir politiniame gyveni-, 
me, bet ir kasdieniniuose žmonių rūpesčiuo 
sė t Kas turi akis, tas mato, kas turi ausis — 
girdi, kiek daug suktybių, vagysčių, sau- 
žudysčių ir žmogžudysčių pap Idoina, nes
inonių širdys pripildytos vien tik žemiškų 

Orybių troškimu, ištvirkimu ir užnuodytos 
bedievybės nuodais. Prie to veda bloga spau
da, blogi teatrai ir kitokios nedorybių .pu
vėsiais prišvinkusios aplinkybės..

Kristus ne be reikalo savo šventąjį mok
slų paskelbė, Bažnyčių įsteigė, kentėjo, ant 
kryžiaus mirė ir iš numirusių prisikėlė. Tai 
padarė žmon ų gerovei jų išganymu). Mūsų, 
katalikų parteigk yra šaVO pavyzdžiu it savo 
ibtrbbis taisyti sugedusį gyvenimų, naujinti
SKrišbijė. Tbl pagrindas it medžiaginės, ir 

Varinės gerovės ir kolas, einahtis prie UI 
tbs. Avi nebbs pataisyta visttbrneriė, vftrgū ir 

ARUstybių priešakyje atsistos žmonės, kurie
kdlib politikos vairų pasuks Kristaus bu

kli kėllftia.

Tai t’ek mes nerijome pridėti prie mū- 
ų bendradarbių raštų, įdėtų šiandien į dien- 
J»*io “Dranzo” Velykoms pašvęstų laidų.

Išrodo, kad lenkai išmintingiau pradeda 
protauti. Nors pernai ir sudarė sutartį su 
vokiečiais, tačiau dabar jau pradeda matyti 
savo klaidų. Jų akis prakrapštę Hitlerio ne
paprastai dideli apetitai ne tik atgauti pa- 
-uulinio karo metu prarastas teritorijas, bei 
žengti toliau į rytus. Kuomet sulaužyta Vei 
.salio sutartis, pradėta ginkluotis, pasiryžta 
ne tik Klaipėdą, bet ir Dancigą užimti, tada 
aukai, nežiūrint visų sutarčių pakėlė riau
šes prieš vokiečius, Lenkijos atstovas Tautų 
oųjungos Taryboj balsavo už Vokietijos pa
smerkimų.

Lenkijos spauda taip pat daug nepalan- 
KUino parodė Hitlerio iRs-mojimams. V ienas 
įenkų senatorius laikraštyje “Gazeta Wat- 
szavvska” sako, kad

‘•fc>u Klaipėdos likimu aukštai yia *usi- 
yya ir Dancigo likimas. Eventuams daly
bų pasikeitimai Klaipėdoje gali panašių 
pasėkimų iššaukti ir Dancige. Šita ap
linkybė kelia solidarumo reikalų tarp 
Lietuvos ir Lenkijos politikus verčia bū
ti bendresniais”.
Lenkų senatoriaus spėjimas išsipildė. Bu

vusiuose Dancigo miesto balsavimuose vokie
čių naciai žūt būt buvo pasiryžę to miesto 
valdžios kontrolę paimti į savo rankas. Tam 
tikslui siekti nesigailėjo pavartoti ir teroris
tinių priemonių.

Tas pats lenkų senatorius toliau sako:
“Lenkija,dėl Vokietijos kišimosi į Lie
tuvos vidaus reikalus negali likti rami. 
Lenkija į tas Vokietijos priemones ry
šium su konfliktu dėl Klaipėdos turį pa
žiūrėti taip, kad tai būtų daroma Dan
cige”.
Tas pats autorius savo straipsnį baigia, 

pabrėždamas, kad mažiausias teritorijos už
grobimas Baltijoje tuo pačiu gręsia Lenkijai 
ir kad vokiečiams puolus Klaipėdą, tas pats 
atsitiktų su Pomeranija. Aišku, kad taip bū- 
ių. Bet kur buvo lenkų protas, kuomet jie 
pernai darė bičiulystės sutartis su vokiečiais. 
Berods lenkų politikus buvo apėmus pagun
da, progai pasitaikius, pasidalinti Pabaltijos 
kraštų su vokiečiais, kurių patys dabar jau 
pradėjo bijoti.

fcIO KRAŠTO POLITIKAI IR KARAS

Šv* Jono Apaštalo ir Evangelis

to Jėzaus Kristaus Mirties 

Liūdymas
(Jono XVIII)

Kristus Kėlės! Aleliuja!
Marija Magdalena, nusipir- buvo neapsakomas džiaugsmas 

kusi brangių kvepalų, išsisku- — tikros Velykos. .Ji g.ih\ < 
bino prie Jėzaus grabo. No- giedoti linksmų “Aleliuja , 
rėjo tais kvepalais apšlakšty- kaip ir mes kad giedame, nes 
ti mirusio Išganytojo kūnų. tikrai Kristus kėlės, patys JĮ

Velykų rytas jau aušo. Ma-matė ir su Juo kalbėjosi.
...... . . rija Magdalena, eidama ke- Mes. kad ir nematom irsvoanuo metu Jėzus išėjo draug su savo mokytiniais per .. . . . , ’ . K

•bito upelį, kame buvo daržas; į tų, įėjo jis ir jo nioky- llll» ruPlnosl " kas Ja» atris Kristaus, bet tikime, ir tai 
i. Žinojo gi tų vietų ir judus, kurs išdavė jj, nes Jėzūs didžiulį akmenį nuo Kristaus tvirtai, kad Kristus kėlės iš 

dažnai ateidavo tenai su savo mokytiniais. Taigi, Judas, kapo. Priėjusi artyn, žiūri — numirusių ir giedame: 
pasiėmęs būrį ir tarnų nuo vyresniųjų kunigų ir pariziejų, akmuo jau atrištas. Nudžiu “Kristus kėlės, mirtis krito, 
atėjo tenai su žibintuvais, žiburiais ir ginklais Jėzus, žilio- go. Bet..., pamačiusi tuščių visi laukėm džiaugsmo šito
damas visa, kas turėjo ant jo ateiti, išėjo priešakiu ir jiems b _ nusigando. Ji grei Aleliuja Aleliuja ” •
tarė. Ko ieškote! Jie jam atsake: Jėzaus Nazarėno. Jėzus ? • . - y, , . Aienuja, Alei uja...
jiems tarė: Aš esu. Stovėjo su jais ir Judas, kurs jį išdavė. tai pas aPasta usJr sa' Mes laukėm šv. Velykų - 
Taigi, kaip tik jis jiems pasakė: Aš esu, jie pasitraukė atgal ko: A aėmė Viešpatį iš kapo džiaukimės jų sulaukę,
ii puolė ant žemės, luomet jis vėl juos paklausė: Ko ieš- L nežinau, kui jį padėjo. Sveikinkime vieni kitus: tėve-
kote! Jie gi tarė: Jėzaus Nazarėno. Jėzus atsakė: Sakiau Į T j pasakiusi jį vėi nusi. liūs, draugus, pažįstamus; bet 
jums, kad as esu; jei tat manęs ieškote, leiskite šitiems šalini , , pa^aKnisi, ji vei imsi , * i i ’
eiti. Kad išsipildytų žodžiai, kuriuos jis yra pasakęs: Kuriuos j skubm° at»aL ,Var«&e nezln0 vlsų Pinna neužmirškime pa
mali davei, aš nepražūdžiau iš jų nei vieno. Tuomet Simonas i nė kų daryti. sveikinti prisikėlusio Kns-
Petras, kurs turėjo kalavijų, išsitraukė jį, ištiko vyriausiojoj Priėjusi mato du baltus an- taus, padėkoti Jam, kad dėl 
kunigo tarnų ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu j gėlus, stovinčius prie tuščiu mūs tiek daug iškentėjo. Te-
Malkus. O Jėzus tarė Petrui: Kišk savo kalavijų į makštį. «-rabo Magdalena gailiai ver- būna pirmosios tos dienos va-

iv’ “K„r py. landėl&s Jėzui paaukotos.
vęsl Būrys, ir tūkstantininkas, ir žydų tarnai nutvėrė Jėzuj . v,, T )
ir surišo jį. Jie atvedė jį pirma pas Annų, nes jis buvo uoš-| -’° mail° \ lespatp... Ir ii Į Nuėję prie gražiai išpuošto 
vis Kajifo, kurs buvo tais metais vyriausias kunigas. Kaji- dar žvalgėsi, kažko laukė, j Kristaus i grabo, pasveikinki- 
las gi buvo tas pats, kurs yra pataręs žydams z Goriau, kad • Išgirsta kažin k<j slmant. nio širdingai ir tyliai savo
vienas žmogus mirtų uz tautų. Jėzų sekė Simonas Petras Atsigręžusi pamato ateinantį širdyje kų nors Jėzui paau 
ir kitas mokytinis. Tas mokytinis buvo pažįstamas vyriau- 
šiam kunigui ir įėjo draug su Jėzumi į vyriausiojo kunigo 
kiemų; o Petras stovėjo lauke ties vartais. Kitas tat moky
tinis, kurs buvo pažįstamas vyriausiam kunigui, išėjo ir pa
sakė durininkei, ir įvedė Petrų. Ta tarnaitė durininke tarė 
Petrui: Ar ir tu esi iš šito žmogaus mokytinių tarpo! Jis 
tarė: Neesu- Prie žarijų stovėjo vergai ir tarnai, nes buvo

Kedr
Iiiiiai

Kįlant karo pavojams Europoje ir Jung
tinių Valstybių politikai pradeda planuoti, 
Kaip išsisukti iš karo. Vieni sumano, kad 
tie kongresmonai, kurie balsuotų už įtrauki
mų šio krašto į karų, patys pirmieji turėtų 
stoti į armijų, kiti, kad neduoti jokių pasko
lų kar aujančioms Europos valstybėms, treti, 
kad karo amunicijos dirbtuves apdėti didžiau
siais mokesčiais, kad jų savininkai nesindu- 
ilotų žmonių nelaimėmis ir nekrautų sau tur
tus. Paduodama ir daugiau sumanymų. Geras 
tai yra dalykas, tačiau vis tai yra gydymas 
žaiztių paviršiais, bet nepagrindiniai. To- 

..... priemonės karo nesustabdys ir šio kraš
to į jį įstoti nesulaikys. Tam reikia ko nors
didesnio.

Kornunistų šlamštai garsina J. Jūsevičių 
vi. B. J.) kaipo veiklų Katalikų darbiftinkų 
katalikų organizacijoje Ir juo didžiuojasi, nes 
tai esąs “susiprūtęs darbininkas” ir dėlto 
dalyvaująs komunistiniamė judėjime. Reikia 
pažymėti, kad tas žmogįis nebėra jokiu ka
talikų veikėju ir kad tuo/i, kurie nueina tar
nauti komunistams, vadinama tautos išdavi
kais ir religijos priešais. Gaila, kad ir komu
nistų giriamas J. B. J. tokį vardų nori užsi
pelnyti.

Kun. prof. J. Vaitkevičius, M. I. C., paša 
Sakė septynias religinio turinio kalbas gavė
nios metu per mūsų dienraščib rad jo valan
dų. Kalbos buvo aktuaiės, turiningos, moks
liškos. Jų klausė tūkstančiai žmonių ir jomis 
pasinainlojo, pagilindami savo žinias iš re- 
lig’jos mokslo Gerb. kalbėtojui klausytojai 
yra dėkingi. Nfbiažiau yra dėkingas ir “Drau 
gas”, kad gerb. prof. Vaitkevičius neatsisa
kė pašvęsti savo bran&ų laikų jo skaitytojų 
ir jo vedamų radijo programų klausytojų ge- 
revti. Visi nekantriai lauksime, kuomet gerb. 
Profesorius ir vėl prabils į radijo klausytojus.

žmogų. Tai buvo pats V. J ė- j kokime. Ir ne tik pažadėkime 
žus; bet vargšė Magdalena j bet ir padovanokime kų nors. 
Jo nepažino, nes pro ašaras j Tu žinai, kokios dovanos 
maža kų matė. Ji manė, kad Kristus nori. Gal labai bran
tas nepažįstamasis bus Kris
tų iš karsto išnešęs ir todėl

gios, paklausi, kurios tu ne 
galėsi iš niekur gauti? Ne:

susieina visi žydai, o slapčia aš nieko nekalbėjau. Kam mane i Kristus tik ištarė; “Marija” I širdį V. Jėzui, pasiaukok Jo 
kUusi! Klausk tuos, kurie girdėjo, kų jiems esu kalbėjęs; — ir ji pažino savo myli Dieviškai Širdžiai, o Ji pada- 
stai, šitie žino, .kų as sakiau. Kuomet Jis jam tai pasakė, miausių Alokvtojų ir Viešpa-
vienas iš čiapat buvusių tarnų užgavo Jėzų per veidų ir tarė: L- 
Taip tu atsakai vyriausiajam kunigui? Jėzus jam atsakė: Jei 
kalbėjau negerai, įrodyk, kad *ai netiesa; o jei gerai, kam 
mane muši? Anrtas nusiuntė Jį surištų pas vyriausiąjį kuni
gų Kajifų. Simonas gi Petras stovėjo ir šildėsi. Taigi, jie____________________ ___________________ _____________
jam tarė: Ar ||r(įų esi iš jo mokytinių tarpo? Jis išsigynė ir j ,r jis targ ŽV(lau .. Atai jU(jQ karalius. Jie gi šaukė: Šalin 
tarė: Neesu. Tuomet vienas is vyriausiojo kunigo tarmį, gi-į su juo, ?aHn į prikalt jį ant kryžįaUs. Pilotas jiems targ: Pri. 
minaitis to, kuriam Petras buvo nukirtęs ausį, jam tarė. Algi kakj anf kryžiaus jūsų karalių? Vyriausieji kunigai atsakė: 
ne tave aš mačiau draug su juo darže? O Petras vėl išsigynė,' neturime karaliaus, o tiktai ciesorių. Taigi, tuomet jis 
ir gaidys tuojatJpiagydo. Taigi, jie atvedė Jėzų nuo Kajito padavė jj jiems prikalti ant kryžiaus. Jie gi ėmė Jėzų ir iš- 
t teismo rūmų. Buvo rytas; jie patįs neįėjo į teismo rūmų, i sivedg lr nešdamas sau krvžių jis išėjo i tų vietų, kuri va- 
kad nesusiteptų/4>et kad galėtų valgyti Velykų avinėli. Pilo-J ainasį Kaukolių, ebraiškai 'gi Golgota.’ Tenai jie prikalė ji 
tas tat išėjo prie jų laukan ir tarė: Kokių skundų utnešate ard kryžiaus ir draug su juo kitudu, vienoje ir kitoje šalvie, 
prieš šitų žmogų? Jie atsakė ir jam tarė: Jei šitas nebūtų viduryje gi Jėzų. Pilotas'parašė taipogi ir parašų ir padėjo 
piktadaris, įneš nebūtumėm tau jo padavę. Tuomet Pilotas viršuje kryžiaus. Buvo gi parašyta: JĖZUS NAZARĖN \S 
jiems tarė: Imkite Jį jūs patįs ir teiskite Jį, savo įstatymo žyi)i; KARALIUS. Tų tat parašų skaitė daug-lis žvdu, 
laikydannes. Bet žydai jam tarė: Mum, nevalia konors už- nos vjeta, kame Jėzus buvo prikaltas ant kryžiaus, buvo arti 
mušti. Kad išsipildytų Jėzaus žodžiai, kuriuos yra pasakęs, „lie'sto, ir buvo parašvta ebraiškai, graikiškai ir lotiniškai. 
nurodydamas, kokia mirtimi Jis numirs. Taigi, Pilotas vėl Taigi vyriausieji žydų kunigai sakė Pilotui: Nerašyk: 2vd < 
įėjo į teismo vietų, pašaukė Jėzų ir Jam tarė: Ar Tu esi karalius, bet, kad jis sakė: Aš esu žydų karalius Pilotas 
žydų karalius? Jėzus atsakė: Ar pats iš savęs tai sakai, ar atsakė: Kų parašiau, parašiau. Kareiviūi, prikalę, jį ant krv- 
tau kiti pasakė apie mane? Pilotas atsakė: Argi aš žydas? žiaus paėmė jo drabužius (ir padarė keturias dalis, kiek- 
tavo tauta ir vyriausieji kunigai padavė man tave; kų esi vienam kareiviui dalį) ir jupų. Jupa gi buvo nesusiūta, bet 
padaręs? Jėzus atsakė: Mano karalystė ne is šio pasaulio; nuo viršaus iki apačiai visa nuinegsta. Jie tat sakė vienas 
jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk ko- kitam.: Nepjaustykime jos, bet meskime burta, keno ji bus. 
votų, kad nebūčiau atiduotas žydams; dabar gi mano kara rad išsipildytų Rašto žodžiai: Jie pasidalino sau mano d ra 
lystė ne iš čia. Tuomet Pilotas jam tarė: Tu tat esi kara- M;žįus |r dėl mano rūbo metė burtų. Taigi, kareiviai tai pa- 
iius? Jėzus atsakė: Tu tai sakai, aš esu karalius. Aš tam gi- darė. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, ir jo motinos 
miau ir tam atėjau į pasaulį, kad Būdyčiau apie tiesų; kiek- S(.SUo Marija Kleopietiė, ir Marija Magdalena. Taigi, Jėzus, 
vienas, kurs yra iš tiesos, klauso mano balso. Pilotas jam pamatęs rtiotinų ir stovintį mokytinį, kurį jis mylėjo, tarė 
tarė: Kas yra tiesa? Tai pasakęs vėl išėjo pas žydus ir jiems savo motinai: Moteriške, štai tavo sūnus. Po to tarė moky- 
tarė: jAš nerandu jame jokios kaltės. Yra g[ pas jus pap- tiniui: Štai, tavo motina. Tr nuo tos valandos mokytinis pa-

rys tai, kad tu būsi laimiu- 
gas-a; pripildys tavo širdį 

Dabar Marija Magdalena ii I ^kru Velykų džiaugsmu, 
visiems, kurie Jėzų mylėjo. S1. S. (“Š-nėlis”

Taigi, tuomet Pilotas Iiepe imti .Jėzų ir nuplaku, u p]nę, p,iną nksaus, pakėlė prie jo burnos. Jėzus, paragavęs 
ii, nupynę iš erškėčių vainikų, uždėjo jam ant galvos nksaus, tarė: Išsipildė. Tr nulenkęs galvų, atidavė dvasių, 
lutė jį purpuriniu drabužiu. Ir jie ėjo prie jo ir sa- (Kadangi tai buvo Prisirengimo diena), kad kūnai nėpasi- 
ikas, žydų karaliau! ir mušė jį per veidų plaštakmnis. liktų ant kryžiaus sukatoje, (nes tai buvo didžioji sukatos 
išpin Pilntns ir iiems tnrė: Štai. nš išvedu ii inms n__

kareiviai, 
ir apsiautė 
kė: Sveikas,
Vėl tat išėjo Pilotas ir jiems tarė: Štai, aš išvedu jį jums diena), žydai prašė Pilotų, kad būtų sulaužyta jiertls blauz- 
laukan, kad žinotumėte, jog aš nerandu jame jokios kaltės, j dos, ir jie būtų nuimti. Taigi, kareiviai atėjo ir sulaužė blauz- 
(Taigi, Jėzus išėjo su < rškėčių vainiku ir purpnriniaim* rū- das pirmojo ir antrojo, kuriuodu buvo prikaltu ant kryžių 
be); o jis jietns tarė: štai žmogus! Paihatę jį vyriausieji j draug su jnomi. Priėję gi prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau 
kunigai ir tarnai, šaukė ir sakė: Prikalk ant kryžiaus, pri-j miręs, nelaužė jo blauzdų, bet vienas kareivis atvėrė jietimi 

D kursai ma- 
Ir jis žino.

............................................... . . _______ _Jes tai įvyko,
nes padarė save Dievo Sūnumi. Pilotas tat, išgirdęs šituos kad išsipildytų Raštes: Kaulo nesulaužysite jame. Ir vėl 
žodžius, dar labiau bijojo. Ir vėl jis įėjo į teismo vietų ir kitur Raštas Rako: Žiūrės į tų, kurį jie pervėrė, 
tarė Jėzui: Iš kur tu? Jėzus gi nedavė jam atsakymo. Tuo Po to gi Juozapas iš Arimatajos (nes jis buvo Jėzaus 
met Pilotas jam tarė: Tu man nekalbi? ar nežinai, kad aš mokytinis, bet slaptas iš baimės žydų) prašė Pilotę, kad 
turiu valdžios prikalti tave ant kryžiaus ir turiu valdžios jam būtų valia atimti Jėzaus kūnų. Pilotas leido. Jis tat 
paleisti tave? Jėzus atsakė: Neturėtumei prieš nųine jokios atėjo ir nuėmė Jėzaus kūnų. Atėjo taipogi ir Nikodemas, 
valdžios, jei tau nebūtų duota iš aukštybių. Todėl kas tau kurs buvo anksčiau atėjęs pas Jėzų nakčia, ir atsinešė apie 
mane padavė, tas turi didesnę nuodėmę. Nuo tos valandos1 šimtų svarų mišinio myros ir aloės. Juodu tat paėmė Jė- 
Pilotas ibškojo paleisti jį. Žydai gi šaukė, sakydami: Jei; zaus kūnų Ir aprišo jį marškomis su kvepalais, kaip yra 
šitų paleidi, neesi ciesoriaus prietelis. Nes kiekvienas, kurs ! paprotys laidoti pas žydus. Toje gi vietoje, kame jis buvo
daro save karaliumi, prieštarauja ciesoriui. Pilotas, išgir 
dęs šituos M.džius, išvedė Jėzų laukan, atsisėdo teismo kra- 
sėje, vietoje, kuri vadinasi -Litostrotos, ebraiškui gi Gabata. 
Buvo Prisirengimo diena prieš Velykas, apie šeštų valandų.

prikaltas ant ksryžieus, buvo daržas, o darže naujas kapas, 
kurianie niekas dar nebuvo buvęs paguldytas. Tenai tat 
juodu paguldė Jėzų dėlei žydų Prisirengimo dienos, nes 
kapas buvo arti.
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Kun. J. Vaitkevičius, M.I.O.

Kristaus Iš Numirusiu Prisikėlimas
Gamta neturi priemonių at

gaivinti numirėlį. Ji kovoja 
mi mirtimi tik tokiu būdu, kad 
sęstant ir mirštant vienam gy
viui, ji perkelia tų gyvybę ant 
kito vieneto, tam nykstant ant 
trečio, ketvirto, penkto ir taip 
toliau, kilnodama gyvybę nuo 
vieno vieneto ant kito, išlai
ko jų ant žemės ir apsaugoja 
nuo išnykimo.

Kaip kada gamta nesuspėja 
)x?rkelt besibaigiančios gyvy
bės ant kito vieneto, todėl 
visų tų gyvių veislė žūva ir 
nustoja buvusi ant žemės. Tuo 
gamta parodo savo bejėgišku
mą kovoje su-mirtimi, ji ne
turi galybės panaikint mirtį 
ir sugrąžint gyvybę numiru
siam daiktui.

Žmogus, gyvendamas gam
tos viduje, tai pastebi. Kur tik 
jis eina, susiduria Su mirtimi, 
visur mato mirštant gyvus d ai 
ktus, bet nemato niekur jų pri 
sikeliant, jų atgijant. Kas ka
rtą mirė, tas turi pasilikt nu
miręs amžinai. Išeities nesi
mato niekur. Išgirdęs apie pri 
sikėlimą, žmogus ne tik neno
ri jam tikėt, bet nenori net 
rimtai svarstyt, manydamas, 
kad tai nėra galimas dalykas. 
Atėniečiai buvo ramiai besi
klausą šv. Povilo apsakinėji
mo apie Kristų, kol neišgirdo, 
kad Kristus buvo prikaltas 
prie kryžiaus, kad numirė, 
b u v o palaidotas iv 
kad trečią dieną prisikėlė iš 
numirusių. Išgirdę tai, sukėlė 
sumišimą, ėmė tyčiotis iš šv. 
Povilo ir nutraukė visą susi
rinkimą ir prakalbą, pareikš-' 
dami, kad tokių pasakų jie 
nenorį klausyt.

Tą tat iš numirusių prisi
kėlimą, kuris atrodo žmoguT 
negalimas ir netikėtinas, Kri
stus pasirinko kaipo ženklą 
savo dieviškumui įrodyti, ir 
padarė iš jo kertinį viso mūs 
tikėjimo akmenį. Jei Kristus

mą jais tuose, kurie juos gar
bino ir aukštino, nes visiems 
būtų aišku, kad melagingą di
denybę ir galybę aukštino.

Išganytojas nesibijojo duoti 
tokio pažadėjimo, nes žinojo 
gerai, kad jį išpildys, o tuom 
atgaivins apmirusį apaštalų 
tikėjimą ir duos ne tik apaš
talams, bet ir visiems tikin
tiesiems iki pasaulio pabaigai 
savo dieviškumo nesugriauna
mą įrodymą ir tvirčiausią ti
kėjimui pamatą. Reikalaujan- 
trims, tat, jo dieviškumui že
nklų jis atsakė, kad nebūsią

ŠV. GRABO BAŽNYČIA 
JERUZALĖJE

Pirmutinė Šv. Grabo bažny- 
čri buvo pastatyta po ilge tin
kamos vietos ieškoiimo kara
lienė Elena, pirmojo krikščio
nio imperatoriaus motina pas-

duota kito ženklo, kaip Jonos tatė Bažnyčia buvo pašventin
pranaSo ženklas, nes kai .Tona j,a.336 Vėliau u*ni’

__  v , . I. n. v Į Ka’P

žiaus mirtį, kad kūnai nepa
siliktų šventei, kuri turėjo 
prasidėti su saulės nusileidi
mu. Pildydami įsakymą, jie 
sulaužė dviem dar gyviem la
tram blauzdas. Kada priėjo 
prie Kristaus, rado jį jau mi
rusį. Bet kad nepasiliktų abe
jonės, ar tikrai yra miręs, vie
nas iš kareivių pervėrė jietimi 
Kristui širdį, užduodamas tuo 
būdu jau neabejotiną mirtį, 
nes su perverta širdimi niek* 
negali išlikti gyvas. Iš atver- 
tos žaizdos ištekėjo kraujas 
ir vanduo.

Visi šie faktai liūdija, kaip 
stropiai buvo žiūrima, kad 
te:smo nutarimas būtų įvyk- 
dintas, kad Kristus tikrai bū
tų numarintas ant kryžiaus, 
todėl nežinau, kaip galima bū
tų abejoti apie jo mirties tik-

pi melagingų gandų sustab- sikėlimo liudininkais ir taip 
tvirtai laikėsi tos tiesos, kad 
visį be lšrmties guldė už ją 
galvą. Žmogui gyvybė yra bra 
ngi, todėl pigiai jos neatiduo
da, jeigu gi apaštalai čia ati
davė, tai tik dėl to atidavė, 
kad matė, kud prisikėlimo tie
sa vra brangesnė už gyvybę.

Tris metus jie vaikščioda
mi su Kristum, matė daug 
stebuklų, bet nei viena? nepa
darė į juos tokio įspūdžio, 
kaip tas, kuris įvyko po jų 
Mokytojo mirties. Tas stebu
klas atmainė visą jų gyveni
mą, niekad jie daugiau nesvy
ravo ir neabejojo apie savo 
Mokytojo dieviškumą.

pranašas buvęs tris dienas žu 
vieš viduriuose, taip ir 'žmo
gaus Sūnus būsiąs tris dienas 
žemės viduryje. (Mato 12, 39).

Kitoje vietoje Išganytojas, 
pranešdamas apaštalams apie 
būsimą kančią ir mirtį, pra
neša ir apie savo iš numiru
sių prisikėlimą, sakydamas: 
“štai mes einame į Jeruzalę, 
žmogaus Sūnus bus išduotas 
vyriausiems kunigams ir Raš
to žinovams, jie pasmerks jį 
mirti, ir paduos jį pagonims 
tyčiotis, plakti ir prikalti ant 
kryžiaus; ir trečioje dienoje 
jis atsikels iš numirusių”. 
(Mato 20, 18-19).

Kad tas prisikėlimo pažadė
jimas nebuvo apaštalų prama
nytas, arba jiems vieniems duo 
tas, bet viešai mūs Išganytojo 
visiems paskelbtas, turime į- 
rodvmą vyriausių kunigų ir 
Rašto žinovų ėjime pas Pilo
tą ir reikalavime sargybos, 
kad kartais “suvedžiotojas” 
nebūtų susitaręs su apaštalais, 
kad anie pavogtų jo kūną ir 
paskelbtų liaudžiai, kad pri
sikėlė.

Reikalavimas saugoti kapą 
nėjo toliau kaip iki trečiai 
dienai, nes rėmėsi paties “su
vedžiotojo” žodžiais: “Valdo
ve, sako žydai Pilotui, mes at-

ir vėlesnes, sunaikino.
Dabartinė bažnyčia buvo pas-! rūmą. 
tatvta 1810 m. Bokštas užbai
gtas 1868 metais. Dabartinis 3. Kristaus prisikėlimą pri 
mūras visai nedidelis ir vra
pastatvtas iš raudono ir gel
tono akmens, kuris yra pana
šus į marmorą.

prisikėlė, visas.tikėjimas gan- šuninėm, kad tas suvedžioto-
na dievišką antspaudą; jeigu 
gi ne, visas tikėjimas pasida
ro- tuščias, apsirikimo ar mela
gystės šventykla.

Prisikėlimui tat esant ker
tiniu viso Pkė-ūmo akmeniu, 
Dievo apvaizda apstatė jį to
kiomis apsaugomis ir tokiais 
įrodymais, kad nė vienas žmo
gus su sveiku protu negali 
jiems atsispirt, negali jų ne- 
iriimt ir negali nenusilenkt 
prieš tikrąjį Kristaus iš nu- 
nr rusių. prisikėlimą.

Sustokime Ir mes prie tų 
įrodymų, kad, juos pažinę, su
stiprintume savo tikėjimą ne 
tik i Kristaus prisikėlimą, bet 
ir į visą jo mokslą.

1. Kristus duoda prisikėlimo 
pažadėjimą

Galime vartyt visas žmonių 
istorijas, nuo pradžios ligi ga- 
luj, galime tyrinėti garsinglau 
šių karalių, tautų vadų, moks
lininkų ir kitokią galiūnų gy
venimus, o n'ekur nerasime to 
kio pažadėjimo, kokį davė 
mūs Išganytojas, būtent, kad 
trečią dieną po savo mirties 
kelsis iš numirusių. Nė vie
nas iš jų neišdrįso žadėt pri
sikėlimo iš numirusių tuojaus 
po mirties, nes žinojo gerai, 
kad negalės išpildyt tokio pa
žadėjimo, o žadėdami ir nelB-

jas dar gyvas tebebūdamas sa
kė: Po trijų dienų aš prisikel
siu. Liepk tat sergėti kapą iki 
trečiajai dienai, kad kartais 
neateitų jo mokytiniai, jo ne
pavogtų ir nesakytų liaudžiai: 
Jis kėlėsi iš numirusių". (Ma
to 27, 63-64).

Sulig Kristaus priešų gal
vojimu užtenka saugoti Kris
taus kapą iki trečiai diena'. 
Jeigu nesikeis ligi tam laikui, 
o kad nesikeis jiems buvo aiš
ku, bus įrodymas, kad neiš
pildė savo pažadėjimo, o per 
tai pasiliko melag's ir suve
džiotojas visų akyse. Tolesnis 
jų nuomone kaipo saugojimas 
neturi tikslo, nes vis vien nie
kas netikės apaštalų skelbi
kui, nor« jie, pavogę kūną, ii 
skelbtų liaudžiai kad prisikė
lė.

Pilotas rado teisėtu jų rei
kalavimą, todėl ne tik leido 
pastatyt sargybą prie kapo, 
bet ir uždėt valdiškas antspan( 
das, kad nieks neišdrįstų pa
judint kapo.

Metu dabar visiems viso pa
saulio mokslininkams ir abe- 
jotojams klausimą, ką dAugiatf 
galėtų ji© padaryt šiandie tie
sos patikrinimui, jei kas pa
sakytų, kad į trečią dieną po’ 
savą mirties kelsis iš numi
rusių. Be abejonės, uždėtų ant

sargybą. Tas tat ir buvo pa
daryta su Kristaus kūnu: bu
vo paguldytas į uoloje iškal
tą kapą, buvo užristas didelis 
akmuo, uždėtos valdiškos ant- 
spaudos ir pastatyta sargyba. 

2. Kristus tikrai mirė
Kad kas galėtų prisikelt ,‘š 

numirusių, reikia pirmiausia, 
kad numirtų ir tai tokiose ap
linkybėse, kad mirtis būtų- ne
abejotina.

Kokia buvo Kristaus mirtis 
šiuo žvilgsniu? Ar paliko ji 
nors kam mažiausią abejonę?

Kristus nemirė kur tyruose, 
toli nuo žmonių, be jokių liū 
dininkų, bet visos Jerozolimos 
akyvoizdoje, dvas’škų ir civi
lių valdžių prižiūrimas, kad 
gy v as neišliktn.

Romos įstatymai, kuriais va 
dovavosi Pilotas, buvo griež
ti, jie griežtai reikalavo, kad 
teismo nutarimas būtų įvyk- 
dintas taip kaip jis skamba 
Kristus buvo pasmerktas mirt 
ant kryžiaus, taigi ant kry
žiaus jis ir turėjo mirt. Kada 
Juozapas iš Arimatėjos atėjo 
prašyt Piloto, kad jam atiduo
tų Kristaus kūną, kad galėtų 
jį palaidot, Pilotas ne tuojaus 
sutiko, bet pasiuntė šimtinin
ką patikrint, ar Kristus yra 
miręs ir kada gavo atsakymą, 
kad yra miręs, patenkino Juo
zapo prašymą.

pažįsta jo priešai

Pirmieji prisikėlimo liūdin - 
nkai ir pranešėjai buvo sar
gai. Jiems bestovint prie ka
po ir budint, nes po mirt e* 
bausme nevalia buvo sargui 
užmigt sargybos vietoje, pa 
sigirdo trenksmas, sujudo že
mė, akmi'" nusirito nuo kapo 
angos. Kapas buvo tuščias, ne 
buvo jau reikalo saugot jj 
ilgiau.

*
Atsipeikėję iš baimės, par

bėgo sargai į įmestą ir prone 
šė vyriausiems kunigams a 
pie tai, kas atsitiko, būtent, 
kad nepaisant saugojimo, pri
sikėlimas įvyko, kapas yra 
tuščias.

Žydai patvirtino tą žinią 
savo elgesiu. Jie papirko sar
gus, kad niekam nepasakotų 
apie tą įvykį, © Kristaus kū
no išnykimą iš kapo aiškintų 
apaštalą išvogimu jiems be
miegant. Jeigu žydai būti} ti
kėję, kad apaštalai yra ištik- 
njjų Pavogę Kristaus kūną, 
sulaužydami valdiškas antspau 
das, su didžiausiu įnirtimu bū 
tų puolęsis suiminėt apaštalus, 
turėdami džiaugsmo širdyje, 
kad pasitaiko jiems nepapra
sta proga nusikratyt ir apaš
talais, išžudyt juos, kad nebū
tų kam skelbti Kristaus moks
lo. Pirmiausia jie būtų išrei
kalavę atiduoti jiems Kristaus 
kūną, o kada apaštalai būtų 
pradėję skelbti savo Mokyto
jo prisikėlimą, žydai būtų pa- 

. . ~dę Kristaus kūną viešai ir
Kareiviai, kurie vykdė tei. i1 „tų užkirte kelią melagin- 

mo nutarimą, gavo įsakymą '„ieir- gandams ant visados 
pagreitriti prikaltųjų prie kry I Kiekviena valdžia, kuriai rfl-

dymas, n© kitaip būtų ir pa
sielgus. Jeigu žydai to nepa
darė, jeigu leido apaštalams 
laisvai vaikščiot ir skelbt Kri
staus prisikėlimą, parodė, kad 
neturi kitokios priemonės ga
ndams sustabdyti, kaip tylė 
jimą, nes prisikėlimas tikrai 
yra įvykęs. Tuo tat tikslu ir 
papirko sargus, kad anie nie
kam nieko nesakytų, o kūno 
išnykimą iš kapo pateisintų 
savo užmigimu. Žadėjo net už 
tart pas Pilotą, jeigu sargams 
gręstą bausmės pavojus už 
užmigimą.

Tik pralošęs savo reikalą, 
•elgiasi žmogus taip, kaip kad 
elgėsi žydai. Jie nemeta kal
tės ant sargų, priešingai juos 
paperka ir glosto, kad tylėtų 
Nebaudžia ir apaštalų, nes 
negali j rims įrodyti kaltės, 
antspaudo-* ant kapo buvo ne
liestos. Nepasiliko žydams nie 
ko daugiau, kaip tylėt ir me- 
•uot

4. Apaštalai nebuvo lengva
tikiai

Pasklidus žiniai, kad Kris 
us prisikėlė, apaštalai įtikė- 
o ne tuojau, ir įtikėjo ne gan

dams, o tik pačiam Kristui, 
kurį jie matė savo akimis ir 
palytėjo savo rankomis, ir tai 
ne vieną kartą.

Kaip apaštalai buvo atsar
gu- ir nelengvatikiai liudija 
Tomo apaštalo elgėsis. Jam 
buvo pranešta, kad Kristus 
prisikėlė ir daugeliui apašta
lų jau yra pasirodęs. “Jei, sa
ko, nepamatysiu jo rankose 
vinių perdurimų, neįdėsiu sa
vo piršto į vinių vietą ir ne
įdėsiu savo rankos į jo šoną, 
netikėsiu”. (Jono 20, 25).

Iš to matosi kaip tas apaš
talas buvo atsargus, jis nepa
sitenkina pamatymu, nepasiti
ki savo akimis, bet reikalauja 
patikrinimo kitais pojūčiais,; 
rankų palytėjimu.

Kada Kristus pasirodė ir 
šv. Tomui ir pakvietė jį pa 
lytėt jo žaizdų ir įdėti ranką 
į jo šoną, sutirpo šv. Tomo' 
visas netikėjimas ir visas at
sargumas, todėl parpuolu ant 
kelią, šaukdamas: “Mano Vie-i 
špats ir mano Dievas”.

Kad apaštalai tikrai yra 
matę prisikėlusį Išeanvtoįą, 
liudija ?r tas faktas, kad nuo 
pat pradžių vadino save pri-

Kristaus prisikėlimas iš nu
mirusių tesustiprina ir mūsų 
tikėjimą, kaip kad sustiprino 
apaštalų, ir mus tepamokina, 
kad Dievo žodis yra tvirtes
nis, negu dangus ir žemė. Ne
sibijokime bedievių šūkavimų, 
nes ir žydai džiaugėsi ir šū
kavo nužudę Kristų; tačiau, 
jų džiaugsmas tęsėsi neilgai: 
Kristui prisikėlus, prasidėjo 
jiems nauji vargai, su kuriais 
bekovodami turėjo žlugti. Pa
našus žlugimas Jaukia ir šių 
laikų Kristaus > ir jo Bažny
čios žudytojus ir laidoto jus.

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

PASKOLOS NUO 4 IK115 METŲ
Jūs galit© gaufi paskolas ant pirmų morgičių dėl 

taisymo ir budavojimo naujų namų arba dėl atmokėji- 
mo morgičių, su lengvais mėnesiniais išmokėjimais nuo 
4 iki 15 metų.

Jūs, taipogi, galite pradėti taupyti savo 
šioje įstaigoje nuo 10c. į savaitę ir aukščiau.

Raštinė atidara kas dieną.

pinigus

KEISTIfTO LOAN ANO BUILK 
ASSOCIATION NO. 1,

Member of tlie Jrideral Home Loau Bank,

840 West 33rd Street,
Phone: YARds 2790 and 2791

Jr
LIETUVIAI ŽENGIA PIRMYN!

MARGUTIS CMC OPERA HOUSE
21 Balandžio - April 1935

VELYKŲ DIENOJE
Pradžia 5:30 valandą vakare

“MUZIKA - MUZIKA”
Muzikos, Dainy ir Šokių Vakaras

v“' / r /

, ''Z'

f

$25,000.00 HAREHOUSE SALE
Per 4 dienas turi būt išparduota milžiniškas atakas:

Rakandų, Radio, Skalbiamų Mašinų, Parlor Setų, Mat- *
rasų, Lovų, Springsų — už negirdėtai žemas kainas. 
Skalbiamos Mašinos po ... *19.00 ir up

Parlor Setai po ....... *28.00 ir up

Radios po ............. -• *5.00
Radios gražiuos© kabinetuose po ... *9.50

Family Furniture Mari
3345 ir 3347 S. Halsted St.

CHICAGO

EKSKURSIJOS
i#

pildydami, pakirstų pasitikėjl- spaudas ant kapo ir pastatytų

SVEMI AMERIKOJ LINIJA
TIESIOG J KLAIPĖDĄ 

Motorlaiviu “Gripsholm”
Išplaukia IS Npw Yorko

GEGUŽES 25 D. 1935 M.
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935
Tuo pačiu motorlaiviu 

(Per Gotbenburgą-Stnękholm) 
New York — Klaipėda

Rengtam on:
Liet. LalvakorCIų Agentų Sąjungos 
Am.

Kiti llplauklmat Ii New Yorko
Kungsholm - - - - Gegužės 2, 
Kungsholm - - - - Biržtelio 4, 
Drottningholm » - Birželio 12, 
Drottninghohn .... Liepos 17
Informacijų Ir lalvakorCIų kreipkite# 
| bet kur| Sąjungos nar), autorizuotą 
vlettn) lalvakorCIų agentą, arba , bet 
kurią mūaų raUtlną. Tarp Švedijos ir 
KlaipAdoa plaukioja naujas modernli- 
kaa laivas •MARIEHOLM’.

SWEDISH AMERICA!* LINE 
ĮSI R. Mtchlgan Av«., . Cblcago, I1L

h V St ’ ■ 'V*"-'? ‘

•

AUDITORIUM
TME CMICA50 CIVIC ©PIRĄ HOUSI

Civic Operos Rūmų \ idus
DALYVAUJA GERIAUSI ARTISTAI!

T iki etų Kainos: >1.10, 75c., 65c. Boxes: $1.65.
(Including Tnx) ___

Po programo šokiai prie puikios DAVĖ BENNETT 
radio orkestros. Šokią pradžia 8:C0 vai. vakare. 

EXTRA! Lietuviai Pirmą Kartą Civic Operoj Šoks ir 
Dainuos, Būkime Visi LAIKU!

Civic Opera House adresas: Madison ir Wacker Drive

Z
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Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

-------------- Kaz. Andriušis -—=——
(Tęsinys)

— Stasiuk, aš pastebėjau, 
kad tu jau beveik visai neval
gai, — sakė jam kartą Vaclo
vas. — Gal sergi!

— Ne, nesergu.
— Tai kodėl nevalgai?
— Pasninkauju, kad tamsta 

būtum geresnis, kad nerūstin- 
tum taip gero Dievo visokiais 
tunieisi mane persekiojęs. Kol 
taip darysi, tol nevalgysiu.

Sic žodžiai ka p koki aštrus

do draugauti su ištvirkėliais 
miesto vaikais. Ištvirkimas — 
tai limpamoji liga, kuria la
bai lengvą užsikrėsti pačiam 
ir užkrėsti kitus.

Vargšas, ruošiasi gelbėti, o 
visai nenujaučia, kad Vaclo
vas jum ruošia naują smūgį, 
kuriam atsispirti tiesiog ne
galima, — arba pasiduoti ar
ba mirtis.

— Dabar tikrai pavyks, — 
patenkintas kalbėjo Vaclovas,

VERSALIO TAIKOS SUTARTIES AUTORIAI i netoli miesto priėjo didelį ce- 
I mentinį tiltą, nors upelis bė- 
I gąs pro tiltą buvo nedaugiau 
vieno metro platumo, lonau 
prie upelio gulėjo didžiulis su
lig žmogaus ūgio samanomis 
apaugęs akmuo, kurį, kaip

kusių šunų, matyt, tykančių t nerodyk tokio didelio religin- 
sudoroti lavoną. Tačiau per guino. Žinai, visokių yra čia 
vėlu — iš lūšnelės įšienua kaž- žmonių, kartais vienas kitas 
Koks žmogus, greitai pagrie-' gali ir supykti. Ger.au bu»,
bia lavoną, bet, pamatęs pra
einančius Vaclovą su biasiu- 
ku, susilaiko ir vėl dingsiu

jei jiems nusileisi, vienu kitu 
žodžiu pritarsi — juk tas tau 
nieko nepakenks. Tu gali šir-

žmones pasakoja, velniai at- tarpdury. Do valandėlės jis vc-i1 dyje turėti vienu, o kalbėti ir
nešė išlupę iš pragaro puma- išėjo ir lavoną nusinešė į vi

dų, — bus maisto...

dygliai smarkiai žeidė Vaciau:*, galutinai apsvarstęs visą to- 
širdį. Jis tokio pasiaukojimo limesnio veikimo planą, žie
dai nebuvo girdėjęs ir niekuo- sa> jalu Stasiuko buvo gaila 
met nesitikėjo, kad šis ber-
piktžodžiavimais ir kad ljau- 
n'.ukas gali tai padaryti.

— Ne, negaliu pražudyti šio 
didvyrio! — sušuko pats sau 
-— Tai jau per daug. Toki žm 
nės išeina pasaulinio garso va
rais. Jausčiausi daug nusikal
tęs, pražudydamas jo sielą.
Juk siela tikrai yra, — kal
bėjo sau mintimis, — ir aš

ir jj net ėmė gerbti, bet vis 
tik pasiryžo jį išsiųsti į Ru
siją.

įveturių galingų valstybių, laimėjusių buvusį pa
saulinį Larą vyri', sudarę Versalio taikos sutartį, 
kurią pralaimėjusi karą Vokieti,ja šįmet sulaužė. Iš 
kairės į dešinę: Orlando (Italijos). Lloyd George 
(Anglijos), Clemenceau (Prancūzijos) ir W:lson (J.
A. Valstybių). (Acme Photo)

dėjėlių Užtarytojos, globos ir ten turįs kažkokių reikalų ir
- Ten, aš tikras esu, ka(l i»;ralho» kovoje su pagundė-

to kerčios, ir tada sugriuvęs 
visas pragaras. Taip Stasiu
ku! papasakojo ir Vacius, rim
tai jrodinėdamas, kad praga
ro jau nėra. Nusivedęs prie 
akmens parodė net velnių na
gų įspaudas į akmenį, bene
šant iš pragaro. Stasiukas tik 
palingavo galva ir linksmai 
nusijuokė.

Pagaliau įėjo į Charkovo 
miestą. Koks baisus gatvių 
vaizdas, net šiurpas berniuką 
nukratė nuo galvos iki kojų 
pirštų: lyg kokį kapų vaiduo
kliai slankioja žmonės išpur
tusiais, sulysusiais veidais.

tam tikiu. Taip pat yra ir 
Dievas. Tik nedabar jie man 
rūpi. Dabar reikia p'nigų, rei
kia pabaliavoti, o kai pasen 
siu, kai atsigulsiu į mirtie*
patalą, tada pagalvosiu ir a 
pie- sielos reikalus. Juk ir lat
ras iš Kr’staus kryžiaus deši
nės nekitaip elgėsi. Tačiau 
prieš pat mirtį gailėjosi ir 
buvo išganytas. Tad ko dar 
daugiau reikia!

Nutarė tuo tarpu liautis 
taip smarkiai veikt’, o pasi
taikius pinnai progai išsiųsti 
į Rusiją, kur turėjo gerų drau 
gų, kad ten ji padarytų be
dieviu. Pats nenorėjo ir net 
nedrįso daugiau jam prikai- 
š oti ir pašiepti tikėjimą, — 
kažkoks sąžinės balsas dažnai 
sakė: išsiųsk jį į Rusiją, o tu 
nebūsi kaltas jo žuvimu. Pa
galiau net pačiam pagailo va
rgšo berniuko, besikankinan
čio dėl jo netiisėjimo.

•Stasiukas pajuto, kad Va
ciaus veikimas visiškai atslū-' 
go, nusilpo arba veikė labai 

ežyrniai. Tačiau jis visai ne
nujautu, kad Vacius jam ruo-f 
šia tikrą pražūtį, kitų ranko
mis. Dabar dažnai prisimin
davo ir Genutę, kuri jo širdy 
je pada- nemažą žaizdą ir 
dėl kurios jis atsidūrė tokioj 
rizikingoj būklėj. Jis nuo jos 
pabėgo, bijodamas nupulti 
skaistybėje, o e‘a, kur gresia 
atšalimas ar net paniekinimas 
tikėjimo, jis lyg koks didvy 
ris stovi vLai nedrebėdamas, 
dėl pavojaus netekti tikėjime. 
Įveista. Atrodo netekti skais
tybės dorybės yra daug pavo
jingiau, negu netekti tikjimo. 
Tačiau menkas yra to tikėji- Į 
mas, kuris nepildo Dievo jam ' 
uždėtų pareigų; o be to, tikė
jimui prarasti reikia daug iš 
priešingos pusės pastangų, ži
noma, jei pats to nenori; o tuo 
tarpu prieš skaistybę kartais 
užtenka mažos pagundos. 1

Jis pasiryžo Genutę gelbėti, 
nors tas atsieitų daug darbo 
ir pasiaukojimo. Jam buvo gai 
la jaunos mergaitės, taip že
mai puolusios doroje. Tiesiog 
pasibaisėtina! O tačiau tas y- 
"ft.

— Bet ji nekalta, — galvo
jo Stasiukas ją teisindamas.
— Tai motinos kalte, kad lei-

mis ir geidulių sukilimo metu. 
Rašė tikrai norėdamas pagel
bėti ir išvaduoti vargšę sielą 
iš kūno vergijos, tad įdėjo vi
sas savo sielos galias ir ži
nias, ką buvo įgijęs iš tėvo 
Justino ir gerosios sesers alau 
pytoje*

Į bolševikų * ‘ rojų ’ ’
Pono Vaclovo Taki vaizduo

tė pina puikius planus ir vai
zdus. Štai, po ilgų įtikinimų, 
•Stasiukas sutinka su juo va
žiuoti į Rusiją. Rodos, jau da 
bar jį mato, kai jis pamažu 
žingsnis po žingsnio žengia 
prie bedugnės. Iš karto dai 
eina jos krantu, bet štai, vie
nas neatsargus žingsnis ir 
Stasiukas jau plaukia raudo
najame liūne... Jis savo atsie
kė.

Jokiu būdu Stasiukas nebū-' 
spalvomis nuplėšdamas skais-*tų sutikęs važiuoti į Rusiją,, 
čios, nesuteptos sielos kilnu-, jei Vacius nebūtų patikrinęs 
mą ir garbę Dievo akivaizdo Į kad kada tik norės, galės grį 
je, o taip pat ir begalinį Dic-ižti atgal, žinoma, kai jau ga

dar pradžioje kelio sugniuš ir 
tada jau bus lankstus, kaip 
įkaityta geležis. Jis dar jau
nas, nepažįsta gyveninio vy
lių, nors atsparumo jau turi, 
bet tuoj pasiduos kūno geidu
liams, o tada jau bus man ge
ras įrankis prieš “ilgaskvei 
nius” ir jų “klapčiukus” 
buržujus, — taip sau galvojo 
ponas Vaclovas, žiūrėdamas į 
berniuką.

Ilgai galvojęs, daug >lanų 
apsvarstęs, pagaliau nutarė 
parašyti Genutei laišką, — ta< 
jo gelbėjimo priemonė. Kito 
Klos nesurado — eiti pas j;; 
j namus nedrįso, bet dar bi 
jojo, gatvėje kur nors susitik 
ti ta’p pat nenorėjo. Tad at
sisėdęs ir gerai apgalvojęs pa
rašė jai ilgiausią laišką, aiš 
kini ir plačiai įrodydamas 
nuodėmės baisumą, aiškiomis

vo gailestingumą darantiems 
atgailą ir malonių gausumą 
t’ems, kurie ryžtasi išeiti iš 
nuodėmės vergijos. Paskatino 
dažnai šauktis Marijos, nuši

f

po mėnesio gal po dviejų grįš
atgal, pasiimdamas ir Stasiu- Jei, rodos, Lietuvoje paniaty 
ką. Vargšas berniukas, nieko ■ tų tokių žmonių, tikrai bėg-
nesuprasdamas apie jam ruo
šiamą pavojų, pasitikėdamas, 
rodos, rinitais “gerojo” pono 
žodžiais, sutiko važiuoti.

Vieną gražią dieną, užraki 
; nę kambarį ir raktą palikę na- 
[ j o šeimininkui, išvažiavo. Ke 
l.onė trumpa. Dalį kelio va
žiavo traukiniu, dalį — auto
busu ir pagaliau sustojo Cha
rkovo mieste. Tiesa, ne pačia
me mieste, be už miesto dar 
koks kilometras ar daugiau 
kelio, mat smarkiai sugedo 
autobusas ir keleiviai gavo 
į miestą e:tį pėkšti. Beeidami

tų kiek tik kojos neša, lyg 
nuo kokių vaiduoklių. Bet čia 
kur bėgsi, kad visur toki pat 
baisūs. Sudriskusiais rūbais, 
murzini, suskretę vaikai slam
pinėja aplink štangom apkai
tais langais krautuves, tartum 
norėdami ką nučiupti, bet ii 
ten tuščia. Tuščia ir alkana 
Krautuvių vitrinos, rodos, la
biau išalkusios už tuos dvi ar 
tris dienas nieko nevalgiusius 
vaikus. Visur šiurpu, nyku. 
Štai gatvės užkertėj guli su
sirietęs vaikas — bado auka. 
toliau matosi keletas susisu-

— Pone, kaip čia baisu... — 
nusiskundė Stasiukas. — Mes 
čia tikriausiai mirsime badu... 
Aš noriu grįžti į tėvynę.

— Nenusiminki, branguti, 
mudviem duonos niekuomet nu 
pritruks. Šie visi kadaise bu
vo buržujai ir smaugė varg
šus, nepasigailėjo našlaičių, 
neturtingųjų, negirdėdavo jų 
aimanų ir nematydavo vargo 
spaudžiamų ašarų, tai dabar 
ir jie tegul paragauna alka
nųjų duonos. Jų nesigailėk, 
nes jiems taip ir reikia!

— Bet šitie vaikai, kuo jie 
kalti! — klausė rodydamas j 
gatvėje susirietusius vaikus.

— Matai, ir jie yra buvu
siųjų buržujų, tai dabar ir jie 
turi atkentėti už tėvų kaltes, 
— aiškino Vaclovas.

Valandėlė tylos. Paskui Sta 
siukas vėl prabilo:

— Bet man čia vis tik bai
su... Toks vargas, skurdas.

— Na ir ko bijoti? -- Šie 
Kalti, juos baudžia; o mu
dviem, sakau, užteks visi o, ne 
tik duonos. Tik tu. Stasiuk.

Jr

Jr
SVEIKINAM SU ŠV. VELYKOM SAVO KOSTUMERIUS 

WEST PULLMANIEČIUS

701 VV. 1201li St.

Alex. Bron. Zube
MEAT MARKET AND GROCEKY

Chicago, Elhiois

lęs stotį į vienuolyną. O ligi 
baigs šešioliką metų, dar tu
rės praeiti pusė metų su vir
šum, taigi ligi tam laikui tik
riausiai sugrįš. Vacius sakėsi

SVEIKINAM SU ŠV. VELYKOM SiVVO KOSTUMERIUS 
WEST PULLMANIEČIUS

12217 So. Halsl.il St.

Frank Rimkus
LIETUVršKA UŽEIGA llllMIKO, 111.

j?
Jr

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams dr Kostumeriams

JOHN’S STORE
JONAS BRAZAUSKIS, Sav.

1447 So. 50th Avė. Cicero, III.
• Tel. Cicero 3702

Galima gauti: ice cream, saldainių, cigarų, cigaretų, 
visokių angliškų laikraščių, “Draugą,” vaikams žaislų 
ir visokių dalykėlių dėl mokyklos.

j?

Jr
LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIU 

LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS
J. Balsevičis Hardware

2325 S<>.

Jr

F'alnta, 
tšoyac Avė.

OIIb, Glaus and Varnishes
Tel. UANal 8850

LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO DRAIGAMS IK KOSTUMERIAMS

Joseph Keserauskas, R. Ph.
4847 W. 141h St.

GRANT VVORKS DRL’G STORE
Uteero. Illinois

J^
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS IK KOSTUMERIAMS
Joseph Skiris

GRGCERY AND MEAT MARKET 
1815 So. Ittlli A irime • Uk-ero. III.

J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO PAUIJKNTAMS IR DRAUGAMS

Dr. P. Atkočiūnas
DENTISTAS

1448 So. 49th Ct. Cicero 8147 g.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

STANLEY CLEANER
STANLEY ŠIMULIS, savininkas 

, Pustoni Tailor — Cleaning and Pressing

2150 So. Hoyne Avė. Tel. CANal 5474

Jš
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
MIDLAND BARBER AND 

BEAUTY PARLOR
BEN IR H EI jLN MURAKAS, savininkai

Permanent Waving
Marcelling, Shampooing, Manicuring, Facial, Scalp. 

Treatinents and Finger Waving
4182 Archer Avė. Tel. LAFayette 4639

%

Viršininkai ir Valdininkai Linki Visiems 

Draugams ir Klientams

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
*

METROPOLITAN 
STATE BANK

t
NARYS FEDERAĖ REJSEiRVE SYSTEM .

2201 West Cermak Road
Tel. CANal 1955-6-7

JOHN BRKNZA, prezidentas 
JULIUS BRENZA, kasierius

daryti kita. Svarbu tik vidu
je tvirtai laikytis, o išorė tai 
tik dėl žmonių akių. Ar ne 
tiesa, Stasiuk?

— Nelabai noriu tikėti, — 
įimtai atsakė Stasiukas. — 
Jei kas ima pūti iš viršaus, 
tuoj puvimas persimes ir į vi
dų.

Jo buvo neginčytina tiesa. 
Pats Vaclovas tai patyrė sa
vo gyvenime, ir turėjo nusilei
sti berniukui. Bet vis dėlto 
jis nenustojo vilties, kad ka
da nors pamatys šį mažąjį di
dvyrį su pasigerėjimu mind- 
ziojant visa, kas dabar jam 
šventa, kilnu, už ką pasiryžęs 
kentėti nors ir baisiausias ka
nčias. Ir taip manyti jam bu
vo rimto pamato.

(Daugiau bus)

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė remti ir platinti kata
likišką spaudą. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga
nymo kelią į ainžinastį.

Graži kalba yra ženklas to
bulos sielos. Tad grąžinkim 
savo kalbą!

DOVAM-DOVANOS!

virs $2,000
30 BRANGIŲ DOVANŲ

PASKYRĖ

Peoples Rakandų Išdirbystės Co.
Savo Kostumeriams,

Kurie Šį Pavasarį Lankys 
Peoples Krautuves Pirkimo Reikalais.

Dovanų laimėjimas arba išdalinimas

ĮVYKS 30-ta DIENĄ BIRŽELIO
BIRUTES DARŽE

Ta Diena Vadinsis

PEOPLES DIENA
Kontestas Eina Visu •Smarkumu.

Peoples Krautuvės Labai Prisirengė Pasifilyti 
Didžiausį Pasirinkimą Puikiausių Prekių.

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS MIESTE
Pilkite Čia Dabar. Taupykite Pinigus 

Ir dalyvaukite Laimėjime

TŲ BRANGIŲ DOVANŲ
. i

Kiautuvėse bus suteikta 

daugiau inEorr incijų.

MAN UFACT U R INO COMPAMYi

4179-83 ARCHER AVĖ. 2536-40 W. 63rd ST.
Tel. Hemlock 8400

f
Tel. Lafayette 3171

J

Halsl.il
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Šeštadienis, baland. 20, 1935

PER TAVO ŠVENTĄ PRISIKĖLIMĄ

Kas nemyli, tas nepažino Dievo.
1 J on. 4, 8.

Golgota, Golgota, Golgota! Kaip slap
tingai šiandien skamba tavo1 vardas milijo
nų žmonių lūpose! Golgota, kiek tu slepi 
amžinųjų paslapčių, kiek neši paguodos že
mės varguoliui, kiek skausmų tavo tyliosios 
uolos nuramina ir kiek jos dar nuramins! 
Golgota, tavo tylinčios uolos pasauliui dau
giau pasako, ne kaip visjį jo išminčiai, tavo 
kalbų supranta išminčiai ir prasčiokėliai, 
prieš tave lenkia galvų visas pasaulis, tavo 
pilkosios uolos žmonijai suteikė didesnius 
turtus, kaip dideli aukso kalnai, iŠ tavęs 
sušvito spindulys, kuris amžiais švies žmt- 
nijai kelių! Golgota, tavo uolos tik kartų 
sudrebėjo, beit jos sujudino visų pasaulį, 
tavo uolos iškėlė tik vienų kryžių, kuris ma
tomas visame pasauly, tavo uolas griauja 
vėjai ir laikas, bet iškelto Kristaus Kry
žiaus niekas nenugriaus!

* * *
Verda, kunkuliuoja žmonių gyveni

mas: vienas pro kitų skverbiasi prie laimės, 
lipa per mažesniuosius, mindžioja lavonus, 
ir klaupiasi minios prieš laimės dievaitę. 
Laimės dievaitė renkasi iš jų gražiausias 
aukas. Amžinasis laiko ratas nesustabdo- i 
mai sukasi ir dievaitei atneša gražesnių au
kų, o senąsias nugramzdina bedugnėn. Ir 
Hiinių minios eina visų gyvenimų, grumiasi, 
Kyla ir vėl puola — siekia laimės dievaitės, 
siekia laikinosios laimės, apleidžia amžinųjų.

Į sūkuringų amžinosios kovos gyveninių 
liūdnai žiūri Dievas—Žmogus. Jo tylus žvil
gis perveria visų žmonijų. Jo veide spindi 
meilė ir ramybė. Jis tyliai nuleido ant krū
tinės erškiečiais vainikuotų galvų, ir pro Jo 
sausas, troškulio iškankintas lūpas prasiver
žė tik vienas slaptingas žodis: “Išsipildė.” 
Jis užmerkė akis ir mirė, kad vėl gyventų.

Mirė, kad vėl gyventų — tai amžių pa
slaptis, kuriai aukojosi Dievas1—Žmogus. 
Per mirtį į gyvenimų — skelbė jisai. Prisi
kėlimas į amžinąjį gyvenimų yra tikroji 
žmogaus laimė — taip mokė Jis, vaikščio
damas po dulkėtų slaptingi) rytų šalį — 
šventųjų žemę.

Pažvelk ir tu, skaistusis jaunuoli, į tų 
šalį, kur tyliai svyruoja aukštosios palmės, į 
kur grakštūs kedrai-4en kia savo garbinius, į 
kur mirusios jūros į kietas krantų uolas I 
liūdnai plakas. Pažvelk į saulėtų smiltingą I 
žemę, Žmogaus kojomis išvaikščiotų ir jo 
prakaitu aplaistytų, pažvelk nors mintimi, , 
o tu pamatysi daug dalykų, kuriuos kasdie- j 
niniaine gyvenime užsimiršti.

Ten, tarp daugelio vaizdų, pamatysi ir 
Samarietį, kuris gelbsti visų apleistų, mir- ; 
štantį keleivį. Tasai Samarietis, nepaisyda
mas nuovargio, kančios ir kepinančios sau
lės kaitros, atsidėjęs slaugo ligonį — pake
leivi. Kristus — gailestingumo Samarietis I 
klaikioje šio nelaimingo ir kenčiančio pašau- j 
lio kelionėje. Žmonija — milžinas ligonis, 1 
veikus gyvenimų tarp žiaurių kentėjimų, 
nuodėmėse ir žaizdose. Bet Viešpaties ma
lonė yra neribota, ir Kristus nepraėjo pro 
šį kenčiantį elgetų, — Jis pasilenkė prie jo 
ir išgelbėjo savomis kančiomis; Jis kentė
jo ant kryžiaus, ir Jo pralietas kraujas iš
gydė visus, kurie tik norėjo išgyti. Ir tie, 
kurie priėmė jo patarnavimus ir aukų, iš
sivadavo iš savo kančių.

Mūsų dienos pasaulis įsikinkė garų, 
vandenį ir smarkųjį vėjų, deimanto grąžtais 
pragręžę kietas tyrų uolas ir pasiekė van
denis; gigantiški kūjai lengvai suploja ga-Į 
balus metalo1; telegrafas, telefonas, radio, 
teleskopas panaikino erdvę; tūkstančiai dirb 
tuvių su menkomis muskulų jėgomis atlie- j 
ka darbus, kurių nesapnavo senovės titanai; 
orų ir žemę raižo greitieji orlaiviai ir trau; 
kiniai, elektra suka milijonus mašinų, varo 
tūkstančius traukinių, apšviečia pusę pasau
lio. Visas pasaulis pavirto milžinišku me
chanizmu, viskas sukasi ir sukasi be galo. , 
Su tuo mechanizmu drauge sukasi ir žmo
gus.

Bet garo ir elektros amžiuje žmonės ne . 
mažiau skursta, kaip barliarybės laikais: 
šalia aukštų žėrinčių rūmų stovi mažutės 
pakrypusios grjčutės; triukšmingose sosti
nės, išpiltose asfaltu ir elektros saulėmis 
apšviestose gatvėse sutinkame suvargusių, 
skausmingų ir piktų veidų, tarp didelių tur
tų ir prabangų varguoliai įniršta badu.

štai pasaulio tragedija!
Grynas, l»e dvasios mechanizmas žmo

nijų ėmė kankinti, žmogaus dvasia ėmė jau
sti tuštumų ir ilgėtis amžinybės, ilgėtis ši
lumos. Išsiilgusi dvasia ieško atsparos, ie
ško kalbos, kuria galėtų su Dievu susikal
bėti.

Su Dievu susikalbėsim tik tada, kai at- 
gimsim, kai mūsų dvasia pakils aukščiau 
kūno kiautų. Atgimimas! Kas pasenęs ne

A. Kučinskas

norėtų atgimti ir antrų kartų eiti šio gyve
nimo keliu!? Kas nenorėtų po didelių dar
bų, sunkios gyvenimo naštos, vėl tapti jau
nuoliu, mylėti ir džiaugtis gyvenimu? Gy
venti — tai džiaugtis, mylėti amžinai; at
gimti —r pasiekti laimės, gyventi amžinu 
džiaugsmu. Bet atgimimas eina tik per 
skausmus, — kas nori atgimti, turi kentė
ti! Visiems amžiams gražiausių atgimimo 
paveikslų paliko Kristus: treji metai gyve
nimo pamokslų, stebflklų, atgailos, alyvų 
daržas, kraujo prakaitas, dygių erškėčių 
vainikas, kryžius ant sopulingų pečių ir 
mirtis prie kryžiaus vainikuoja kelių į pri
sikėlimų amžinajam gyvenimui!

Pasaulio Valdovas sostu pasirinko kry
žių, jį sunkiai nešė į Golgotą ir ant to sos
to tyliai nusviro Jo, galva. Anais laikais pa
niekintas kryžiaus ženklas, Kristaus kančių 
sostas, dabar iškeltas triumfuoja virš visų 
pasaulio sostų! Ir stat crux dum volbitur 
mundus (stovės kryžius, kol suksis pasau
lis) !

Daug mes skundžiamės savo sunkiu gy
venimu, dažnai beviltėmis akimis žiūrime į 
ateitį, nerandame tikslo gyventi; daugeliui 
užgesta tikėjimas ir viltis.

Linksmi Velykų varpai skamba visam 
pasauly. Nejučiomis linksta žmogaus ko
jos ir klaupia nužemintai lenkdamas galvų 
Atgimusiam. Ir daugelis tų, kurių dvasia 
kietai miegojo, pabunda naujam gyvenimui. 
Pabusk ir tu! kilk į aukštybęs prie Visa
galio kojų drauge su šventos prisikėlimo 
giesmės melodijomis..

Per kančias, per kryžių j naują gyve
nimų !

Tu esi talentingas. Kam laikai save 
talentų užkųsęs žemėje arba apsupęs šiau
riomis sienomis, kodėl nevartoji? Veltui 
saugoji denarų — jis nenaudojamas surū
dys. Veltui šauksi: (Viešpatie, Viešpatie, jei 
užsidaręs nieko neveiksi, nieko neduosi ma
žesniems, talentais mažiau apdovanotiems.

Gal nuo tavo veikimo ar kalbos priklau
so kieno nors išganymas, bet tu nieko ne
veiki ir tyli. Žodžiai, kurie turėjo gimti, su
stingo ne tavo lūpose, bet sieloje.

Skubėk veikti, dirbk visuomenei, juk tu 
jai esi skolingas. O skolas reik atlyginti 
šiandien, nes rytoj gali būti vėlu. Nesi
skųsk, jei visuomenės dailias atima tau 
daug laiko. Atmink, gal tavo gyvenime tik 
dabar proga atsilyginti, gal ateity neturėsi 
progos, tavo misija pasibaigs jaunatvės ap- 
sivainikavimu. Gal vėliau liksi miręs pa
sauliui ir slankiosi lyg koks šešėlis.

Amžiams gimęs — amžius gyvensi!
Į amžinybės erdves! Į gyvybės Šaltinį! 

Mano drauge, juk vargas gyventi tiesos ne
pažinus! Dievas amžinąja aušra parodė, 
kaip jis gali atleisti ir perverta Kristaus 
ranka pakelti visų puolusį pasaulį! Per 
Šviesiuosius pasaulius, kur eina kelias į Am 
žinybę, per stabų lavonus tu ženk pažinti 
mylintį Dievą!

“A—tis’’

Užantspauduoti Auksiniai
Vartai, per kuriuos Kristus 

įjojo į Jeruzalę
Jeruzalės mesto sienose 

dar galima matyti pagarsėję 
Auksiniai Vartai, per kuriuos 
yra sakoma, Kristus įjojo į 
miestą Verbų Sekmadienį. 
Čionai žmonės šaukė “Hossa- 
na” ir klojo painias po Jo 
kojomis.

J er usaletn, 
the
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Gelbėk ir mus iš tamsybės.
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Susilaukę Atpirkėjo
Didį jie džiaugsmų turėjo,
Seniai regėt Jį norėjo,
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Gyvas savo gale tapo,
Nelietęs i antspaudo kaj/o,
Sargai pabėgo be kvapo...
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Per šventų Atsikėlimų,
Duok mums kalčių atleidimų,
Tegu ir mus ežiaugsmas ima! 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!... Amen.

LINKSMA DIENA
Linksma diena mums nušvito,
Visi troškom džiaugsmo šito,
Kėlės Kristus, įnirtis krito. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Geluonį mirties išrovė,
Nuodėmes mūsų nuplovė,
Pragaro vartus išgriovė,
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Angelus siunčia šventuosius 
Pas Marijų ir savuosius 
Mokytinius mylimuosius.
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

— “l’as Motinų Sopulingų,
Neškit naujienų džiaugsmingų 
Atsikėlimo garbingo...”> i
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

'Veikiai patsai pas Jų ėjo,
Didžia šviesybe žibėjo, 
Sveikindamas Jų kalbėjų:
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Po Tavo skausmų kartybės 
Nušvito diena linksmybės,
Būki gi pilna saldybės!
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

— “Sveikas gi Jėzau saldžiausias, 
Mano sūneli mieliausias,
Žmonėms visiems maloniausias! 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

t

Esu šiandiena laiminga,
Tave išvydus garbingų,
Nieko daugiau man nestinga, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

t
Dangaus Karalius augščiausias 
Išganytojas brangiausias,
Atpirko mus maloniausias. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Jis pragarų pergalėjo,
Žalčio galvų sutrupino,
Vargšams viltis sužibėjo 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Tuoj prapultį atrakino 
Tėvus šventuosius ramino,
Eit paskui save vadino. - 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Jie kaip tik Jėzų išvydo, 
Džiaugsmingu lialsu pragydo, 
Sveikas būk, Sūnau Dovydo!... 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Sveikas Kaialiau šviesybės, 
VieSpatie didžios galybės,

PADĖKA

INDIANA HARBOR, 1ND. 
— Reiškiu didžiausių padėkų 
draugėms: O. Esminskienei, 
M. Ručinskienei ir kitoms, ku 
rios daug darbo įdėjo rengiant 
man pramogų g mimo dienos 
proga. Širdingiausiai ačiū vi
siems, kurie tik prisidėjo prie 
dovanos (baldų seto), kuris 
bus man atmintis per visų gy
venimų. Ačiū Peoples rakan 
dų kompanija, iš Chicagos, 
už draugiškų patarnavimų.

Emilija Grimailienė

KAIMIETIS (į žydą): — 
i Sunkūs laikai. Maušiuk, javui 
ir gyvuliai pigūs, o miesto pre 
kės brangios. Ūkininkui tie 
siog papiūtis.

ŽYDAS: — Ui, Jurgi, pre 
i kybininkams dar sunkiau gy 
venti. Aš iš savo krautuvės 
turiu tik nuostolius.

KAIMIETIS: — Tai kam tu 
tų krautuvę dar laikai? Užda
ryk.

ŽYDAS: — Ui, tai iš ko aš 
tada gyvensiu?...

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu f isiems Savo Draugams ir K ostumerui ms 

Batteries and Recharging Greasing Service

TEXACO GAS STATION
7001 S. Westem Avenue

REPAIRING ON ALL MAKE OP CARJS 
\\ inter Oils and Transinission Greases

Frank Dargelas
HEMLOCK 1017 TIRE REPAIRING and TUBES

MR. & MRS. NATHAN KANTER
Linki vis ems savo draugams, pažystamiems 

ir kostumeriams
LINKSMŲ1 VELYKŲ ŠVENČIŲ

MUTUAL LIQUOR CO.,
INC.,

4707 S. Halsted St. Tel. YARdas 0803
CHICAGO, ILL.

LiNKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu 1 isiems Savo D raugams ir h ostumeriams

LOVICK’S FLORIST SHOP
S. LOVICK Sav.

3316 So. Halsted St. Tel. BOUIevard 7314

Didžiausias pasirinkimas gražiausių gėlių 
vestuvėms, šermenims, jubiliejams ir tt. .

—
---

---
--

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

H. KANTA
PILĖ SCR1PTTON I >RU OG I ST

£253 Wcst 24th St. Tel. CANM 9777
CHICAGO, ILL.

. ............... ............... ......... ........................'.-".'ii*'. —...... l..: 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu I įsi f ms Savo Draugams ir Kostumeriams

M. MASALIUNAS
BUCERNE 1R G ROSERNE

1543 So. 50th Avenue Cicero, III.

1
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CICERO LIETUVIU ŽINIOS
Linksmų 

siems! | ":wrl
širdingai sveikinu visus sa- 

vo parapijomis, - visus šios 
kolonijos lietuvius, biznierius, 
draugijas, jaunimų, bulvariš- 
kius, profesijonalus; visus pa
rapijos rėmėjus, palaikytojus, 
geradarius, darbuotojus ir va 
rgšus su šv. Velykomis. Te
gul kėlusis mūsų Išganytojas 
laimina jus visuose gyvenimo 
ir dvasios reikaluose. Tepa- 
lengvina jūs vargus ir gyve
nimo kryželius, tesuteikia svei 
katos, ramybės, vienybės, mei 
lės ir ištvermės darbuotis vi
same Kristaus vardu.

Išvalykime, broliai ir sesu
tės senųjį raugų iš savo šird
žių, namų ir draugijų. Valy
kime iš savo namų nedorus 
bedieviškus laikraščius, kny

gas. Draugijose ir visuome
nėje veikime ne savo tuščios 
garbės ieškodami, bet Kris
taus vardu — meilėje Dievo, 
artimo ir tėvynės. Savo dar
buotėje būkime drųsūs. Vi
sur ir visame, kaipo katali-' 
kai, vieni kibus ginkime. Tie
sa mūsų pusėj, — kogi bijoti.

Brangi katalikiškoji visuo
mene, savo draugijų, ar para
pijų veikime, tarkis su dva
sios vadais, iš vien, uoliai su 
jais veik. Nedėk visų darbų 
vien ant keletos pečių. Veik 
visame ir visur sulig Dievo 
ir Jo Bažnyčios mokslo.

Nesiduok savęs išnaudoji
mui visokioms apgavystės ir 
veidmainystės vadams, laik
raščiams, draugijoms, kurie 
nekartų gražiai obalsiais pri
sidengę, o savo darbais veda į 
pragaišę,

Mes turime įstaigas, orga
nizacijas, labiau jas remkime, 
jose dirbkime, prie jų dėki
mės, nariais tapkime.

Broli ir sesute, darbininke! 
Kų davė tau darbai tų, ku
rie prieš Dievų ir Jo Bažny
čių veikia? Jie griauna įstai
gas rr meta į kalėjimus tuos, 
kurie tiki. Ar gi tos įstaigos 
ne tavo vargais ir prakaitu 
buvo įkurtos? Tųi kam jie di-' 
džiausiu skriaudų daro? Ar 
ne tau, vargše?

Kristus šaukia visus: “Ei
kite prie Manęs visi, kurie 
vargstate ir esate apsunkinti,' 
o Aš jums palengvinsiu”.

“Palaiminti ramybę daran
tieji”. '

Šiandien visokie bedieviai 
ir komunistai sėjų žmonijos 
tarpan didžiausių neapykantų 
ir sako nešu žmonijai gero
vę. Kur teisybė? Žmogau, ar
gi neturi akių?

Mūsų parapijos, bažnyčios 
ir visos įstaigos ne milijonie
rių centais įsteigtos ir palai
komos, bet varguolių — pa
prasčiausių darbininkų.

Mūsų lietuviai bedieviai ir 
komunistai veikia lygiai taip, 
kaip žaltys pirmiesiems mū
sų tėvams: Adomui ir Ievai. 
Dievas juos padėjo į laimės 
vietų, jie visa ko turėjo ir 
vargo nematė. Bet, atėjo vel
nias, žalčio pavydale. Velnias 
mūsų pirmiems tėvams jokios 
gėrybės nebuvo davęs, bet mo 
kfijo sukelti apgavystės idė
jų: puikybės, gašlumo ir ar
timo pavergimo dvasių. Žino
te, brangieji, kas atsitiko. Ve

Šv. Velykų vi- lnias atėmė mūsų pirmiesiems 
tėvams Dievo duotų rojų. Ir, 
štai, visų vargų ir nelaimu} 
pradžia.

Brangūs ciceriečiai ir visa 
lietuviška visuomenė. Lin
kiu jums i Velykose — Kris
taus iš numirusių prisikėlimo 
šventėj, laimės, džiaugsmo ir 
amžinos gėrybės.

Dar sykį sveikinu visus. 
Kuolinksmiausio Aleliu ja!

Kun. H. J. Vaičūnas

NAUJAS BIZNIERIUS

atidarė 
nuosavam name, 

1325 So. 50 Court.
P. Stanislovaitis yra žymus 

veikėjas. Daug darbuojas pa
rapijoj (jau kelinti metai kai 
eina trustiso pareigas). Yra 
senas “Draugo” skaitytojas 

jo rėmėjas.

1 P. Stanislovaitis 
grosernę

ir
Darbščiam žmogui ir biznis 

turi sektis.
Geriausio pasisekimo.

J. Rubis, 1308 So. 49 avė., 
savo bučemę ir grosernę žy
miai padidino ir viskų atnau
jino. Biznį žada plačiau iš
plėsti. Gal ir “Drauge” pa
matysim jo skelbimų.

Bal. 18 d. vakare ginkluoti 
vagiliai padarė holdapų gro- 
serninkui A. Zvalauskui, 1505 
So. 49 Ct. Atėmė daugiau 
kaip $300. Bap.

VAIDINIMAI
OMAHA, NEBRASKA. — 

Mūsų kolonijoje bus labai 
daug vaidinimų. J aunimas 
mokinasi dienų ir naktį. 

“Nekaltas avinėlis”
Šv. Antano draugija statys 

scenoje veikalų “Nekaltas a- 
vinėlis”. Tai gražus veikalas 
ir tikimos, kad žiūrovai bus 
patenkinti. Vaidinimas bus 
balandžio 28 d. Veikalų mo
kina S. Retuconis, draugijos 
pirm.

“Lizdas naminio liūto”

Šis veikalas bus vaidina
mas Ražančiaus draugijos 
naudai. Veikalas juokingas. 
Vaidintojai yra jauni berniu
kai ir mergaitės. Besimokyda
mas vaidinimo jaunimas sy
kiu mokinasi ir lietuvių kal
bos. Mokina Elena Jesoniūtė.

Sioux City vaidintojai

Girdėjau, kad birželio pa
baigoje jaunimas iš Sioux Ci

dB&a

Kristus Kėlės, Alleliuja, Alleliuja!

EVANGELIJA PARAŠYTA ŠV. MATO 28, 1—7.

‘‘Subatai praėjus, kuomet aušo pirmoji savaitės diena, Marija Magdalena ir kita Marija atė
jo pažiūrėtų kapo. Ir štai, pasidarė didis žemės drebėjimas, nes Viešpaties Angelas nužengė iš 
dangaus, prisiartinęs nurito akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo pažvelgimas buvo kaip žaibas, ir jo 
drabužiai kaip sniegas. Dėl jo baisumo tarnai nusigando ir pasidarė kaip numirę. Atsiliepda
mas gi Angelas tarė moteriškėms: Jūs nebijokite; nes aš žinau kad ieškote Jėzaus, kurs buvo pri- 
kaltas ant kryžiaus. Jo čia nėra, nes jis prisikėlė, kaip yra sakęs; ateikite ir matykite vietų, 
kame Viešpats buvo paguldytas. Ir greitai eikite pasakyti jo mokytiniams, kad jis yra atsikėlęs; 
štai jis eina pirm jūsų į Galilėjui; tenai jį matysite. Štai. aš jums tai išanksto apskelbiau.”

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1935 M. 

VASARA
Šv. Jurgio parap. — gegu

žės 26 ir rugpiūčio 25 d.
Šv. Kryžiaus parap. — Lie 

pos 7 ir rugsėjo 22, ir spalių 
6 — 13 d. •

Šv. Mykolo parap. — lie
pos 28.

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 19.

Aušros Vartų parap. — lie
pos 14.

ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap 
— gegužės 5 d.

Šv. Kazimiero parap. — bir
želio 30.

Nekalto Pras. P. šv. parap 
— birž. 23 ir rugpiūčio 18.

Gimimo P. Š. parap. — bit- 
želio 9 ir rugsėjo 1.

Šv. Antano parap. — birz. 
16 ir rugsėjo 5

Visų Šventųjų parap. — lic 
pos 21 ir rugsėjo 15

Lietuvos Vyčių — liepos 4

“Drųugo” — gegužės 12 ii 
rugsėjo 2.

Labdarių Sųjungos — gegu
žės 30.

Dievo Apvaizdos parap. 
birž. 2 ir rugpiūčio 11.

f

Dainos Šventė rugpiūčio'4 d.
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų — rugsėjo 29.
Kun. A. Linkus

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu I įsiems Savo Draugams ir Kostumeriams

THREE STAR BREAD 

MAROZĄS BAKING CO., Ine.

CHAS. L. MAROZAS,
President Phone LAFayette 1515 CHICAGO

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

CALIFORNIA INN
M. BIAGO, savininkas

4358 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Laf. 1490

MIKE’S FOREST IPON
M. BIAOO, savininkas
KEAN AVENUE & 83rd
WILL0W SPRINGS, ILL, 

Atidaryta visų naktį

ty vėl atvyks pas mus su vai
dinimu. Sakoma, kad jaunuo
liai su mūsiškiais loš bolę, o 
mergaitės vaidins gražų vei
kalų bei duos koncertų. Sioux 
City jaunimas pereitų rudenį 
labai gražiai pas mus pasiro
dė. Tat ir vėl laukiame jo at
važiuojant, kad palinksmintų.

Mūsų ganytojas, vyskupas 
J. F. Rummel, labai daug ge
ro padarė Omahos diecezijai 
ir lietuvių parapijai. Jam iš
važiuojant į New Orleans at
sisakė nuo piniginių dovanų, 
bet priminė, jog jam patinka 
dvasiniai bukietai iš maldų, 
komunijų ir t.t.

Pasirodo, kad mūsų lietu
viai moka melstis už savo ga
nytojų. Kad ir iš mažos pa
rapijėlės, vyskupo intencija 
atsirado daugiau negu tūks
tantis pažadų šv. Mišias iš
klausyt, rąžančių atkalbėt, šv. 
Komunijų priimt, Kryžiaus 

i kelius apeit. Tautietis

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Savo Draugams ir Pažystamiems

Parapijos geradariai

Balandžio 7 d. klebonas iš 
sakyklos dėkojo Jonui Pauk
ščiui, kuris nupirko, ir pritai
sė prie visų bažnyčioje suolų 
kabukus kepurėms pakabinti. 
Dėkojo Žukauskams, kurie ba 
žnyčiai nupirko dvi dideles 
lempas. Dabar, kad ir vakare 
mūsų bažnyčioje labai šviesu. 
Taip pat dėkojo Politikienei 
ir Jokubauskienei už naujų 
gražių albų Velykų šventėms.

Jr
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIŲ VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS
J. Koncevičius

2557 W. 43rd st.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO DRAI’GAMS 'R KOSTUMERIAMS

Nancy’s Beauty Shoppe
Specializuoja Permanent Wa.vln(r and Complete Beauty Service 

3802 S. leavltt St. N. DRUMSTA, prop. Tcl. CANal 4574

UNION BARRF.R SHOPS
Res. Tel. VIRglnla 0590 2784 W. 48rd St.

L. ABARAVIČIUS
AGENTAS NEW YORK LIFE INSURANCE CO.

6707 So. Maplewood Avė.

SVEHCINU SAVO KOSTUMBRIUS SU 
ŠV. VELYKOMIS

LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

WM. S. BRONIARCZYK, Sav.
4450 So. Wood St.

LIETUVIŠKA VAISTINYCIA 
Tel. BOl'lcvanl 1032

LINKSMŲ S V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

G. Stakauskas
OOOD BEER and CIGARR

4600 So. MarshfteM Are. Tel. BOIlevard 1657

JT

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ------ - —---LINKIV VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS
Kazimieras Būras

1047 W. 47th St.
CHICAGO MEAT MARKET

Tcl. IiAFaySK, 5060

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. C. Z. VEZELIS

Vai.

DENTISTAB

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

TeL BOUlevard 7042 
nuo 9 iki 8 vakare. Seredoj pagal sutartį

Laidotuvių Direktoriai 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

LAIDOTUVIŲ SĄLYGOS

REPublic 8340
Chicago, III.5340 So. Kedzie Avė.

2

Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKI

RooseveltFurnitiireCo.
P. BERTULIS ir M/ JOVARAUSKAS, savininkai

2310 West Roosevelt Road

Tel. SEEley 8760
CHICAGO. ILL.
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Taigi ir Velykos! Tiesiu sa 
vo vbžmj delnų ir visus vienu 
sykiu sveikinu. Aleliuja!

Nors gavėnios, palyginus 
su senais “ė .ais senam kra- 
juj, dabar kaip ir nėra, ale, 
sulaukus Velykų, kad ir de- 
prešino čėsais, jūsų stalas vis 
tik kitaip atrodvš, negu pa
prastų nedėlių. Bus ant jo

šio ir to; daugelis neapseis ir 
be p.Jpinio okvstyir.o. Tiktai 
kai vindziti.n kumpiui opera
ciją daiy i. užsiliedami pai- 
pi:r... Sa p-ymų, turėkit mit
rą, kad ar.t rytojaus nereikė 
tij vietoj galvos tuščių pUu 
dynę nešioti ir vidurius kaš
toninių tepalu šmeruoti. Jei 
kas, pametęs nrierų, padarys 
visokį apsirijimų, tikrai bus 
.nevertas mano delno. Taigi

Velykas praleiskite linksmai, 
ale žmoniškai.

Prisiminus seno krajaus se
nų čėsų Velykas, net saldu 
ant širdies darosi. A, kaip bū
davo gera, malonu. Rodos, 
kad kas laimę ant mūsų berte 
bėrė. Senų čėsų Velykas J. 
Martinaitis šitaip apdainuo
ju: |
Sprogsta medžiai, žydi gėlės, 
Tai Velykų gražumėlis!"

Džiugui, dzingul, dzinguliu
kai

Dzinguliukai dzin-dzin-dzin! 
Šilta dūšioj, šilta ore —
Eiti grįčion nesinori!

Dzin..
Žalia sodne, žalia lankoj — 
Šilumos visiems užtenka!

Dzin...
Kai Velykoms geras oras,

DIDIS

Refrigeratoriu

Išpardavimas
EINA

PROGRESS KRAUTUVĖJE
PASIRINKIMUI

GENERAL MOTORS, FRIGIDAIRE, WESTING- 
HOUSE, NORGE, GRUNOW, SPARTON, 

LEONARD, CROSLEY, GIBSON Jr kitų

* Pasirinkimas visų minėtų $ 
išdirbysčių 1935 metų Ma
dos nuo ............... ...................

ii- aukščiau

S
Demonstratoriai arba Floor*^ 

Samples pasirinkimas nuo

ir aukščiau
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI PAGAL 

IŠGALĘ. DIDELE NUOLAIDA UŽ SENO
VIŠKAS LEDAUNES.

GRESI
3224 South Halsted Street

Telephone VICTORY 4226 
J. W. Kaledinskas, Vedėjas

Žaist margučiais ima noras. 
Dzin...

Linksmi paukščiai ore gieda,
O margučiai daliai rieda.

Dzin... ■ ’ .
Mūs margučiai tokie gražus - 
Žaidžia sėdas, žaidžia mažas!

Dzin...
lr margučiais kožnas žaidžia, 
Kolei saulė nusileidžiu.

Dzin...
Per Velykų linksmas šventes 
Kožnas šypsos neiškentęs.

Dzingul, dzingul džiuguliu-

“DAINOS” ŠVENTĖ 
bALAhlJžlO 2b b,

Balandžio 28 d., Lietuvių 
|Auditorijoj bus L. V. “Dai
nos” choro šventė, prie ku
rios, kad tinkamai prisiren-

kai,
Dzinguliukai dzin-dzin-dzin i

Bankininkas atėjęs j sko'b - 
mų biurų:

— Prašau įdėti į laikraštį 
skelbimų, kad paieškau kasi
ninkų.

— Kaip tai? Juk tik vakai 
priėmei naujų kasininkų ?

— Taigi, to ir tpaieškau.

I kaimynas: — Žinai, pra
ėjusių naktį' sapnavau tavo 
žmonų. - !

II kaimynas: — Ir kų ji 
šnekėjo ?

I kaimynas: t- Nieko.
Jl kaimynas: — Tai buvo 

no mano žmona.

— Kiek tiL'.sta pa įduodi į 
dienų šnap.-.o ? — gerdamas sti 
kliuką Kazys Putpelė paklau
sė Vinco Tavernaičio.

Ne ta‘p ja t. daug.
Žinai ką, — sako Putpe- 
- be jokio vargo tamsta 

galėtum dvigubai parduoti.
iė

— Kokiu būdui — paklau
sė Tavernaitis.

— Labai paprastu: kiekvie 
nam pilk po pilnesnį stikliu- 

ikų

Klausykitės Mūsų Radio programo — Rytoj, Nedėl'oj,
11 tų vai. prieš piet iš stoties \YGHS.

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

gus, muz. J. Sauris su so
listais ir choru deda didelių 
pastangų. Tų vakarų scenoje 
matys:;.u premiorų (lietuvių 
kalboje) popularę Gilberte ir 
Sullivano operetę “Pinafore” 
(Lietuviškai pavadinta I lai
vyno laivas “Mindaugas”.

Atsilankę į Lietuvių Audi
torijų sekm., balandžio 28 d., 
uždangai pakilus, vietoj sce
nos, Įamatys “laivų”, su ka
pitonu, jurininkais, tarnais, 
svečiais ir t.t. Visas veikimas 
dėsis tame laive: dainuos, 
šoks, juokus Krės. Visas cho
ras i 1 - kostiumuotas (mer
gaitės lietuviškais tautiškais 
kostiumais).

Operetė “Pinafore” yra po 
puleri Amerikoj. Ji ir jos 
autorius padarė “famous” 
Neseniai Cnicagoj viefiam te
atre prof esi jonalis choras sta-
tė scenoj ir publika buvo su-

♦žavėta dainomis ir vaidinimu. 
Ir L. V. “Dainos” choras 
žada neblogiau, pastatyti.

Visi prašomi įsidėmėti va
karų. Įžanga $1.00, 75c ir 50c. 
Po programo bus šokiai.

Operetės pradžia 6 valandų 
vak. . Pupa

"ADIO
BVDRf ‘ O PROGRAMAS 

VELYKŲ DIENĄ

DEVINTOJO AMŽIAUS ŠVENTRAŠTIS

Chicagos universitetas gavo retų dal\ kų. Frederick Haskell nupirko jam dau
giau nei tūkstančio metų senumo armėnų šventraštį, kuriame yra dalys Mato ir 
Morkaus raštų. Prof. Ernest C. Colvveli daro vertimų. (Acme Photo)

tuviai Velykų dienų turės ma
lonumo pasiklausyti puikaus 
rųdio programo, kurį duoda 
Jos. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuvė, 3417 S. Hal
sted st. Išgirsite gražių dai
nų harmoningo kvarteto po 
vadovyste muziko Saulio, tai
pgi šaunių Budriko radio or 
kestrų. ' Jonas

dainų bus velykinių sveikini- 
mų, linkėjimų, smagios muzi 
kos ir t.t. Rep. AXa

PALANGOJE BUS DAU
GIAU VASAROS PRAMOGŲ

Chicagos ir kitų miestų lie-

GRAŽUS VELYKŲ 
PROGRAMAS

Velykų dienų užsistatykite 
savo radio ant stoties WGES 
11 valandų prieš piet. Galėsi
te tikrai pasigerėti radio pro 

ramu, kuris bus leidžiamas 
’ įogress Furniture Co. krau
tuvės pastangomis. Programe 
dalyvaus operos dainininkė
E. Bartūšh, O. Skeveriutė, J, 
Romanas ir kiti. Be gražių

Ptogrėss Furniture krautu
vės radio valandoj praeitų se
kmadienį Pirmyn choristai 
vadovaujant Steponavičienei, 
gražiai padainavo keletu gra
žių dainelių, ištraukų iš ope
retės “Bailus Daktaras”. Pi
rmų kartų girdėjau Galdikai
tę dainuojant. Ji man labai 
patiko. Ateityje galima iš jos 
susilaukt gero\ dainininkės.

Jostra

BIZNIERIAI, GARSINKITE* 
“DRAUGE/'

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE

Palangoje vasarotojams it 
sporto mėgėjams šiemet nu
matoma surengti daugiau įv 
airių pramogų, sporto įrankių 
etc. Visa tai bus koncentruo 
jama prie jūros tiltų.

T
ONA NUTAUTIENĖ

1

Mirė balandžio 16 d., 1035 m. 
10:10 vai. ryto, sulaukus 62 
metų amžiaus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Boleslovų, sūnūs: Williain 
ir Bruno, marčių Barborą, a- 
.nūkę Sylvių, žentų A. Aleksį 
VVaterbury, Conn., ir jo sūnų 
Norbertų; o Lietuvoj, brolį A. 
Petkauskų, pusbrolius Stanley 
Šidlauskus ir Rokų.

Kūnaų pašarvotas direkto
riaus Skudo koplyčioje, 718 W. 
18th St.

Sv. Kryžiaus
Velykų rytų. Pi

liet. bažnyčia. (Chicagoje), kurioje įvyks
maSios procesijos bua vUom lietuvių bažnyi

vyks viena iš gražiausių procesijų
čjose.

Nuodai, kurie susikaupia jūsų or
ganizme paeina nuo to, kad jisai ga
nėtinai neišsivalo ir todėl prapiatiria 
bakterijas kurios užkrečia jus ligo
mis, susilpnina jūųų organizmą ir 
jūs kenčiate nuo svaigulio, gaivos 
sKaudtjuno ir t.t.

NUOA-TONE išvaro visus nuodus 
iš ausų sistemos. Yra milijonai mote
rų ir vyrų, kurie atgavo savo spėkasy 
ir pataisė savo sveikatų su šiuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu jūs jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te MUA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONb. 
Parduodamas visose atsakonnngose 
vaistinyčiose.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL, 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
balandžio 22 d., iš koplyčios 8 
vai. bus atlydėta į Dievo Ap
vaizdos par. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
liulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnūs, Mar
ti, Anūkai lr Giminės.

Laidotuvių direktorius S. M. 
Skudas. Telef. MONroe 3377.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis
A. Petkos
J. F. Mis
S. M. State
Ckas. Syrewicze

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

J. F. Eodeikis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Lacbamricz ir Senos
1.U
S. P. Mažeika

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927]

4092 Archer Avė.
Phone LAPayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

/
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DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

rdo draugijos nariai ragina
mi atlikti išpažintį, o Velyki} 
rytą eiti prie šv. Komunijos.

Bai. 24 d. draugija rengia 
“Confetti and Streamer Da
nce”. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Bus gera orkestrą. Įžanga 25c 
su “wardrobe”.

Peter Bieliūnas, Jr. 
Casimir Serpetis, Jr.

Linksma diena mums nušvito,

Velykų rytą 5 vai. bus iš
kilminga procesija ir pirmos 
.šv. Mišios. Choras giedos Ve
lykų giesmes.

Šeštadienio Bul. 20, 1935
AMERICAN LEAGUE.

Chocago, 3 ......... Detroit, 2
Boston, 10 ,. AVasliington, 4
Phila. 6.........  New York, 5

Kiti žaidimai atidėti.
NATIONAL LEAGUE. 

Cincinatti, 4 .... Chicago, 0 
Pittsburgh, 3 .... St. Louis, 0 
Phila., 18 .... New York, 7
Brooklyn, 4 ......... ' Boston, 2
Brooklyn, 4 .........  Boston. 2

Šv. Kazimiero Seserys rei
škia širdingiaus; dėkingumą 
visiems gerb. klebonams už 
aukų rinkliavas; kun. vikara
ms, visoms brangioms rėmė- 
’oms-ams ir visiems priete- 
liams, kurie per šį vajų savo 
prielankumu ir gausiomis au
komis rėmė mūsų vienuolyną. 
Jei ne Jūsų parama, jei ne 
Jūsų Dievo palaiminto sun
kaus darbo aukos, kaip me
džiaginiai išsilaikytų mūsų į- 
staiga? Jūs esate svarbi da
lis mūsų bendrijos ir už Jus 
Dievui dėkojame.

Ramybės ir džiaugsmo Šve 
ntės proga, nuoširdžiai Jus 
sveikiname, linkėdamos links- 
maus Aleliuja I

Maldausime garbe šviečia
ntį Pergalės Karalių laimin
ti Jus ir palengvinti Jūsų gy 
veninio vargus, kaip kad Jūs 
lengvinate mums sunkiąją va
rgo dalį. Lai Jūsų niekad ne 
pamirštamas geraširdi n guma* 
atranda gausų atlyginimą Šve 
nčiausioje Jėzaus Širdyje.

Velykų pirmadienį už visus 
vienuolyno geradarius bus at
laikytos šv. Mišios seserų ko
plyčioje.

Šv. Kazimiero Seserys

SO. CHICAGO. — Velykų 
šventę rengiamasi iškilmingai 
apvaikščioti, šeštadienio va
kare, 7:30 vai. bus kompletai 
ir pamokslas. Žmonės prie Iš
ganytojo karsto budės per vi
są naktį, giedodami giesmes.

Velykų rytą 5:30 vai. iškil
minga rezurekcija ir šv. Mi
šios su pamokslu. Antros Mi
šios 9:30, paskutinės — su
ma 10:30 valandą.

MARGUČIO ŠVENTĖ 
PUOTA

landžio, chicagiečiai renkasi 
švęsti Margučio trimetines 
sukaktuves į Civic Opera 
House (20 N. AVacker Dr.) 

Pradžia 530 vai. popiet.

Balandžio 21 d., Barausko 
svetainėje įvyks svarbus drau 
gijos “Lietuvos Ūkininkas” 
mėnesinis susirinkimas. Iš 
priežasties Velykų šventės su
sirinkimas prasidės lygiai 12 
valandą. Bus svarstoma svar
būs reikalai — prisitaikymas 
prie valstybės teisių. Nariai 
malonėkite kuo skaitlingiau
siai atsilankyti.

7 Lukošiūte, fin. rašt

Chicagoje, balandžio mėn 
11 d., suėjo lygiai trys metai, 
kaip Margutis pasitarnauja 
savo klausytojams, pranešda
mas žinias. Kiekvieną vakarą 
Margutis pasikalba sji save 
jklausvtojais pranešdamas jie- 
tms visokių įdomyb.ų iš vis*' 

‘ ‘ rundino pa šaulio’ ’.
Paminėjimui tų iškilmingų 

sukaktuvių ruošiama viena
is puikiausių parengimų gra 
žiausiam pasauly teatre -- 
Civic Opera House.

Chicagos lietuvių istorijoj 
dar bus pirmas toks įvykis.

Velykų dienoje — 21 ba

Parapijos choras in corpo- 
re eis prie šv. Komunijos per 
pirmas Mišias Velykų rytą. 
Mišios bus laikomos choro in
tencija. Choristai rengiasi 
prie metinės dvasinės puotos. (“karalienė). Vakaras žada 

būti vienas įspūdingiausių.
pagerbimo vakarėlis. Merga - 
čių dr-jėlės narėms su moti
nomis įžanga bus 25c., o ku
ri atsives ir sesutę bus tik 
35c. Bus programas su užka
ndžiu paskui žaidimai.

Verbų sekmadienį in corpo- 
re ėjo prie šv. Komunijos Sa
ldžiausios Širdies Jėzaus dr- 
gija. Kadangi ji yra didžiau
sia iŠ pašalpinių šios koloni
jos draugijų, darė malonų į- 
spūdį, kuomet didesnė pust 
bažnyčios, gražioje tvarkoje 
ėjo prie Dievo stalo. Ran.

Velykų rytą Vyčių kuopa 
per pirmąsias Šv. Mišias, 5:30 

ryto eis “in eorpore” 
šv. Komunijos. Visi na- 
privalo dalyvauti.

L. Vyčių 5 kp. rengia bas- 
ketbolininkams pagerbimo va
karą su užkandžiu ir šokiais, 
Vakaras bus parap. svet., ge
gužės 8 d. F-s.

pne
riai

Geg. 22 d. mergaičių dr-jes 
“Blossom Time Dance”, kur 
bus išrinkta ‘Blossom Queen

BUDRIKO VELYKINIS 
PASIŪLYMAS

Gegužės 1 d., Nek. Prasid. I 
P. Šv. dr-ja laikys nepapras
tą sus-mą. Bus daug ko svar
styti. i

NORTH SIDE. — šv. Va

Linkipie Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

ADOMAS DULSKIS

Šventųjų paveikslas primins 
tau galutinįjį gyvenimo tik 
slą ir paragins dorai gyventi. bus motinėlių

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

Štai, kaip greitai prabėgo 
laikas. Seniai ir visų laukia
ma didelė šventė — Velykos 
jau atėjo.

Ką Velyki} rytas mums, ti
kintiesiems, ir visam pasau
liui, primena? Mums primena 
Viešpaties Jėzaus prisikėli
mą. }

Viešpats kentėjo didžiau
sius skausmus, kad mus iš-' 
vadavus iš pragaro nasrų. Iš
ganytojas davėsi pralieti sa
vo paskutiniausį kraujo lašą 
už mūsų visų nuodėmes, lr 
dabar, kada mes nusidedame, 
papildome šimteriopų mirti
nų nuodėmių, mes vėl išnau- 
jo Išganytoją kryžiuojame, ka 
lame Jo švenčiausias rankas 
ir kojas.

Dabar yra gražus laikas 
keltis iš purvyno — nuode 
mių. Velykų šventėje tegul 
Viešpaties šviesa užviešpatau
ja visų žmonių širdyse, kad 
visur skambėtų linksmas: 
lėliu ja, Kristus kėlėsi, Aleliu
ja, Aleliuja!

ĮA. A. Venckus

KALN1S
DOMICĖLĖ RUBINIENE DARBININKIŠKA UŽEIGA

Čionai, apart ganlžių gėrimų, galnia gauti ir skaniausi 
pietūs.

1858 W. 14th St. Tel. CANaI 9632 SKALBIAMA MASINA ir PROSIJIMO 
MAŠINA už ............... .......................

Jums apsimokės pirkti abi sykiu, nes viena 
Prosijimo mašina parsiduoda už .. .........$5

Atnaujinu Stovylas, Kryžius įr įvairius drožinius. Pa 
gal i žsakymo padaro naujus. Mokslą baigė Lietuvoje. LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

W. J. STANKŪNAS
PHOTOGRARHER '

MODERNIŠKAI ĮRENGTA STUDIJA
3315 S. Halsted St. Tel. YARds 1546

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

S. ŠAMBARAS
Savininkas LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
PHILLIPS “66” IR “77” GAZOLINO 

STOTIS
PETEiR WM. DARGIS, savininkas 

Kampas 47-tos ir So. California Avė.
Turime visokias autotnobiliams reikmenis. Grįzuojame 

ir aliejuojame karus prieinama kaina.
Tel. VlRginia 1223

VALGIŲ KRAUTUVES 

6520 So. Talman Avė

Priinam telefonu užsakymus. Pristatome į namus Greitai
Tel. PROSPECT 3096

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

SUKYS - DOODY - ANTONISEN, Ine
3320 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARds 5215
DABAR Skolinam ir Perkam 

Pirmus (Morgičins.
Perkam Lietuviškus Bonus.

Nauji Gasiniai Pečiai 
Nauji Parlor Setai po

Šiomis dienomis visose ka
talikiškose bažnyčiose laiko
mos pamaldos, kurios prime
na mums Kristaus paskutines 
dienas šiame pasaulyje.

Trečiadienio vakare prasi
dėjo pamaldos. Geri), kleb. 
kinų J. Mačiulionis, kun. A. 
Jeekevičius ir kun. J. Vosy
lius, laikė “tenebrae” apei
gas. Pamaldos buvo trečiadie 
nio, ketvirtadienio ir penkta
dienio vakarais.

Šv. Kazimiero seselės gra
liai papuošė altorius.

Fedelco Dulkių Valytojai po

Hoover Factory Padaryti

Jos. F. Budrik, Ine
3417 S. Halsted St.

A. BERNADIŠIUS,
Savininkas

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

M. JASNAUSKĄS
LIETUVI&KA UŽEIGA

9 W. Oermak Rd. TeLCAN&l 1295

16th St. and 49th Ct,

Gcero, Illinois Phone: Cicero 311 Pasiklausykite svarbaus programo Velykų dienoje 
WCFL nuo 1 iki 1:30 po pietų

A ' - ’
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