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Kristus Kėlčs^ Alleliuja, Alleliuja, Alleliuja! PAVASARYS — VELYKOS..
Liudas Gira

Laiminga Kaltė
(Velykų mintys)

Nauji keliai

1. “Aleliuja. AS myliu, 
nes Viešpats ižklansė ma
no maldos balsą,

2. nes Jis palenkė Į 
mane savo ausį; aš šauk- 
siiuosi j Jj savo dienose.

3. Mirties skausmai bu
vo apstoję mane, aš bu
vau susitikęs su sielvar
tu ir skausmu;

4. tuomet a.š .šaukiausi 
j Viešpaties vardą: o 
VieŠĮiatie gelbėk mano 
sielą!

5. Viešpats gailestin 
gas ir teisus, įr mūsų 
Dievas pasigaili.’’

Ps. lll.

Štai šiais žodžiais karališ
kasis dainius sugrįžęs iš nuo
dėmės reiškia nuoširdų džia n 
gsmą. Ir mes nuoširdžiai ap
gailėję savo nuodėmes pa
našiai galim giedoti. Kelias 
j Dievą jau atviras. Nuodė
mės jKineiai sutraukyti. “Da
bar aš darvsiuos vis geres
nis,” tai toks mūsų pasiry
žimas.

Bet, nors dvasios pakilime 
dideli darbai gema, tariau jo 
vieno neužtenka. Užsidegi
mas akimirkai išjudinai valią, 
tačiau kasdieniniam darbui 
reikalingas šaltas" protas. No
rint upelį išdžiovinti, reikia 
pirma šaltinį užversti. Šaltas 
protas ir turi surasti mūsų 
nuodėmių šaltinius, išbalado- 
ti, išklausyti visas silpnąsias 
širdies vietas. Be to, išgany
mo priešas nemiega. Jis nuo
lat mus puola. Tad reikia ir 
gynimosi priemones pagerint 
ir naujų jėgų ieškoti. Negi 
kas kovoja tuščiom rankom.

Pirmas žingsnis šiam dar
be yra pažinti patį save. Kai 
ištiesi sau prieš akis visas 
savo širdies suktybes, be jo
kios baimės, nesiteisindamas, 
nieko nepagrąžindamas, tavo

A ir

darbas jau pradėtas, šito ne- sutiktum, visiems apsakinė- 
padaręs, tik mostaguosi kar
du ore, patamsy grabaliosi, 
ir iš visų pasiryžimų nieko 

išeis. Tegu toks kovotojas 
Eudien ir po dvylika sykių 

ryžtasi, tegu šiandien ryžtasi 
viena, o rytoj) kita, vis tiek 
jis daro kaip anas paikas u- 
kininkas, kuris norėjo pasėlj 
nuo pikžolių apginti. Griebė 
žolę už viršūnės čia vienoj, 
čia kitoj vietoj ir taip po vi
są lauką prisibėgiojęs pailso, 
daug želmenų išmindžiojo ir 
piktžolės liko. Ir dvasiniam 
gyvenime taip negalima. Tai 
būtų tuščias darbas, darbas 
be vaisių. Norėdamas nusi
kratyti yda ar įpročiu nusidė
ti, štai ką daryk. Surask pik
tybių šaknis, t. y. paimk did
žiausią ydą ar blogiausią įp
rotį — visų ydų šaltinį. Ta
da padaryk tik vieną pasiry
žimą: aš turiu pakirsti savo 
ydų šaknis, užtvenkti jų šal
tinį. Na, jį ir pliek9 kasdien, 
išnaudodamas visas, kad ir

PaguodoH žodžiai visiems, kurie 
vargstu ir nuodėnils yra apsunkinti.

mažiausias, progas. Nustvė
ręs jj trumpai, mink jam už
kulnius, ligi jis galą gaus. Ot, 
šitoks tai rimtas darbas, tai 
šventųjų kelias, o ne tų, ku
rie nusiminę nori pateisinti 
savo dvasinį tinginį: “Aš nie
ko neįstengiu, aš negaliu.”— 
Mes galim ir padarom, kai 
rimtai norim. Tik nepatingė- 
kim įsitempti. Jeigu ir tokį 
darbų bedirbdamas parklupsi, 
tai tik nenustok drųsos; kel
kis su dviguba energija ir 
priešų dar skaudžiau pliek. 
Nepaleisk tol iš rankų gink
lo, ligi galėsi sau pasakyti: 
“Priešas parblokštas: taika.” 
Bet tik taika, o ne saldus už- 
snūdimas. Ir tada reikia bu
dėti ir naujų kelių ieškoti. 
Taigi klausk savęs:

Ar į nuodėmę, dėl to buvau 
įklimpęs, kad ėjau blogais 
keliais?

(Jai nusidėjau dėl to, kad 
bičiuliavau, su peiktino elge
sio asmenimis?

Gal žaidžiau su pageidimus 
žadinančiais dalykais ?

O gal skaičiau tokias kny
gas ar laikraščius kurie pa
rašyti tam, kad visa, kas šven 
ta, aukštyn kojomis apverstų?

Gal nepakankamai buvau 
atsargus ?

O gal dėl neklausymo rim
to patarimo buvau pakliuvęs 
į šuntakius?

Taigi suradę paklydimų 
priežastį, lengviau jų išven
gsime antrą kartą ir sau su
rasime naujų kelių, kelių ve
dančių prie Dievo.

Naujas veikimas.

Nauji keliai neša ir naują 
veikimą. Tu vėl atradai kelią 
prie Dievo. Tavo siela skais
tutė, pilna džiaugsmo. Kad 
galėtum, tu eitum per kai
mus, per miestus ir ką tik

tum, kad vėl esi Dievo kūdi
kėlis, kad tos storos ir aukš
tos sienos, kurios skyrė tavo 

'sielą nuo Dievo*, jau visiškai 
išgriuvo.

“Aš ieškojau Viešpaties, ir 
Jis išklausė mane; Jis išgel
bėjo mane iš visų mano siel
vartų.

Prisiartinkite prie Jo ir 
būsite nušviesti; ir jūsų vei
dai nebus sugėdinti.

Paragaukite ir matykite, 
kad Viešpats saldus; palai
mintas žmogus, kuris pasiti
ki Juomi.” (Ps. 33, 5).

Naujas veikimas, tai ne vie
toj stovėjimas. Stovėti vietoj, 
tai vis tiek ką kristi žemyn. 
Gyvenimo vėtros, įpročių ga
lybė, saldžiai masinanti gei
dulių jėga, tai vis sunkūs 
svarsčiai, kurie tempia sielą 
žemyn. Jau per daug tų prie
šų, tykojančiij mūs pražūties. 
Be stiprios valios, be švento 
atsparumo, be abejo, prieš

EVANGELIJA PAPRAŠYTA SV. MATO 28, 1—7.
Snbatai praėjus, kuomet aušo pirmoji savaitės dicna^Marįja Magdalena ir kita 

Marija atėjo pažiūrėtą kapo. Ir štai, pasidavė didis žemės- drebėjimas, nes Viešpaties 
Angelas nužengė iš dangaus, prisiartinęs nurito akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo pažvel
gimas buvo kaip žaibas, ir jo drabužiai kaip sniegas. Dėl jo baisumo tarnai nusigando 
ir pasidarė kaip numirę. Atsiliepdamas gi Angelas tarė moteriškėms: Jūs nebijokite; 
nes aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kurs buvo prikaltas ant kryžiaus. Jo čia nėra, nes jis 
prisikėlė, kaip yra sakęs; ateikite ir matykite vietą, kame Viešpats buvo paguldytas. Ir 
greitai eikite pasakyti jo mokytiniams, kad jis yra atsikėlęs; štai jis eina pirm jūsų į 
Galilieją', tenai jį matysite. Štai, aš jums tai iš anksto apskelbiau.

juos neatsilaikvsiin. Tik drą
siai prieš srovę, o eisimi pir
myn. Tiesa, lėtai, bet pirmyn.

Taigi pažvelgęs į gyveni
mą, matai, kas reikia daryti. 
Žinai, kas pakeisti, kas pa
gerinti ir paremti, o vengti 
ir ko siekti. Taip, to darbo, 
ta daug; visko vienusyk nė 
neaprėpsi. Be to, nekartą 
dar atkrisi į senąją vėžę. Tik 
tas nieko nekenkia; nepra
rask drąsos, laikykis ramiai, 
visuomet įsitikrinęs, kad( bū

tinai laimėsi. Kovok patva
riai, kol Viešpats, kada į Jo 
rankas būsi atidavęs ginklą, 
tars šiuos žodžius: “Gerasis 
ir ištikimasis tame, kadangi 
tu buvai ištikimas ant daug, 
aš tave pastatysiu ant daug; 
įeik į savo Viešpaties džiaug- 
smą” (Mat. 25, 23).

Nebijok, pergalė tau užtik
rinta. Tavo. pusėj Viešpats, ir 
Jo malonės tau užtekR, 1 tik 
tiek savim pasitikėk, lyg nuo 
Dievo viskas pareitų, bet iš 
kitos pusės taip kovok, lyg 
pats vienas viską padarytum. 
Gerą valią Dievas palaimins. 
Galutinai sulauksi tos valan
dos, kada ydos ir blogi įpro
čiai vienas po kito nyks ir 
galėsi užtraukti pergalės gie-
smę. SJ M-ka.

ttS. B.’

KRISTAUS MIRTIS IR PRISIKĖLIMAS

Mirtis yra baisi. Dievo Sū
naus mirtis yra visų baisiau
sia. Dievo Sūnus mirė trage- 
dingiausia. mirtimi už visus 
žmones. “Pažiūrėkite, ar yra 
skausmas teiks kaip mano 
skausmas”. Visa gamta verkė 
savo Sutvėrėjo; visa žmonija 
visų amžių verkia savo Išgany
tojo ir Jam savo simpatiją 
reiškia įvairiausiais ir did
žiausio pasiaukavimo būdais 
Ar matėme pasauly kitą tokį 
asmenį kaip Kristus, kuriam 
žmonija tiek daug paaukotų ir 
savo la.iko ir savo turto?

Kristus mirtį nugalėjo ir 
žmonijai laisvę sugrąžino, bet 
žmonės kas metai vieną sa
vaitę pašvenčią Kristaus kar
čios kančios atsiminimui. Nie
kas negali žmogų taip labai 
sujaudinti kaip gilus prisimi
nimas Kristaus kančios ir mir 
ties. Katalikų Bažnyčioje yra 
tradicija, kad Didžioje Savai
tėje prieš Velykas visi tikin
tieji lankytų bažnyčias kodaž- 
niausią ir dalyvautų viešiose 
pamaldose.

Kristaus kančios ir mirties 
nuopelnai yra neišsemiami ir 
visiems jais naudojantiems ne
ša didelę laimę.

Ant kiek Kristaus mirtis 
buvo traginga ant tiek Jojo 
Prisikėlimas yra garbingas.

Po žiaiurių smūgių, stumdymų, 
kankinimų, smarkaus rykštė
mis plakimo, erškėčių vainiko 
ant galvos spaudimo, kryžiaus 
nešimo ir galų gale trijų va
landų ant kryžiaus merdėjimo, 
Kristus trečioje dienoje kelia
si iš numirusių sveikas, gra
žus, garbingas, nemarus, nepa
liečiamas jau daugiau skaus
mų, neprietelių nepasiekia
mas, Piloto valdžiai nepri
klausąs, žydų ir viso pasaulio 
Karalius, dangaus ir žemės 
valdytojas, amžinos laimės 
sau ir saviesiems paveldėto
jas, visos žmonijos teisėjas ir 
už gerus darbus atlygintojas, 
mirties ir nuodėmė.s pergalėto
jas, Šventųjų Bendravimo — 
Katalikų Bažnyčios įsteigėjas, 
amžinas, “vertas... imti gyrių, 
garlię ir galybę, nes tu sutvė
rei visa ir tavo valia buvo ir 
yra sutverta”. Apr. IV — II

Visoje Lietuvoje prieš kele
tą metų buvo priskaityta apie 
4,000 luoši; vaikų. Dabar, pra
dėjus organizuoti luošųjų vai
kų globą, bug padarytas pa
kartotinis, tikslesnis surašinė
jimas. Surašius visus luošuo
sius pagal amžių ir luošumo 
rūšį, bus padaryta atranka, 
kurie luošieji kuria globos rū
šimi galės pasinaudoti.

Pavasaris mum atneša Velykas.
Velykos mum nuskraidrina pavasarį.
Kai Aleliu ją mūsų širdys klykaus —
Beržam šypsosis sprogstantiein mūs broliai, seserys.

Krikščioniškai pagerbęs KRISTŲ kėlusj,
Pajutęs laukuose gyvybę bundant, —
Pajusi tu drauge, jog vėl esi 
Žmogus, paskirtas drąsiai ateičiai, ne bailiem skundam.

Ir, pasistiprinę viltim gyvatos amžinos,
Ir, pasismaginę alsavimu nubudusius žemelės,
Mes eisime toliau žygiuot mum skirtą kelią 
Širdim ramia, nors niekas — kur eina — nežinos...
Užteks žinoti tai, kad einame į tikslą didį, .
Ir kad me« žengiame keliu tikruoju,
Kuriuo beeidamas, nebuvo nieks paklydęs, —
O ar toli nueisime, ar ne — mum bus vis toja.

! Ne tai svarbu, kad kelią tolimą nueitumei,
Ne tai svarbu, kad žygiais pasigirtumei didžiais, - 
T,k tai svarbu, kad tai, ką nuėjai tu —

1 Kaip sapnas nepranyktų su trečiais gaidžiais... X
Tik tai svarbu, kad nors žymė mažytė 
Pasiliktų kur nors, gimtoj šaly,
Kad tai, ką tu bent ketini daryti, —
Parodytų, jog būt žmogum gali.

Jei tu nors vieną, vieną mažą džiugesį 
Suteiktumei menkiausiam iš menkiausiu,
Jei tu apstumdytam ir gatvėse ir nugėse,
Apglobęs broliškai, pratartum: — Nurimk, drauge keliausim!

.Jau tu pateisintum save Velykų naktį,
Kad susilaukęs nū buvai jų syto;
Jau n<begrėstų tau pavojus MEILEI JO apakti,
Jau buvo būtų daug kas padaryta!

Pavasaris mus žadina gyvybėn.
Velykos artina mum KRISTŲ.
Ak, kodėl džiaugsmą tą beribį 
Dar ne visi, dar ne visi pažįsta?!....

KRISTUS KĖLĖS!- ______ ~
Didysis Penktadienis ir Ve- kviečia mus užimti nupuolusių

lykos! Tai gilaus gedulo ir 
neriboto džiaugsmo dienos. 
Jose, tartum, nėra nieko pa
našaus. Tačiau abi šventės su
jungtos bendrais ryšais, nes 
viena antrą papildo ir paaiški
na. i

Argi ne tiesa, kad tų dviėjų 
švenčių šviesoje spindi ir žmo
nių istorija? Didysis Penkta
dienis atvaizduoja visus mūsų 
nesisekimus, vargus-vargelius, 
nelaimes, ir pagundas, o Pri
sikėlimo dienoje glūdi mūsų 
džiaugsmai, pasisekimai, laimė 
ir ramybė.

Atpirkėjo mirtis ant kry
žiaus buvo nelyginant šešėlis, 
laikinai užtemdęs skaisčiąją 
saulutę; Jo Prisikėlimas gi y- 
ra amžinas faktas. Jisai, kartą 
atsikėlęs, jau nebemiršta, liet 
gyvena su Dievu Tėvu dangu
je ir amžinai ten gyvens. Žod
žiu, V. Jėzaus neva nesiseki- 
mas ant Kalvarijos kalno, vir-
to amžinąja Pergale Velykų vilionės neprileidžia.
rytelį.

Kristus kėlės. Kodėl? Kad 
įrodyti gyvenimą esant anapus 
karsto. Jis kėlės, kad žmonės, 
at.busdamį iš nuodėmių miego, 
nusikratytų blogų įpročių re- 
tėžiaie, ir taip pat keltųsi į 
naują gyvenimą. Mes buvom 
šėtono vergais, o Jis mus iš
laisvino, ir mes pasidarėm 
Dievo vaikais, Kristaus bro
liais.

Ištikrųjų Kristus atsikėlė iš 
kapo. O mes? Mums reikia pri 
eikelti iš nuodėmių karsto. Y- 
pač Velykų metu, kuomet at
laidų šaltiniai gausiausiai piau 
kia, Dieviškoji Meile šaukte
šaukia mus atversti naują gy-jme draug su Juo Amžinų Ve- 
venimo lapą. Kristus kviestelykų garbėje. Gintaras

L

angelų vietas, dėją, ar

nenori į Jėzų
mūsų priima tą Jo kvie
Nekurie visai 
prisikėlusį tikėti, .bijodami pri
sipažinti Prisikėlimo tiesą, bi
ri varu varytų juos iš puiky
bės, ištvirkimo, savimylos 
karsto. Maloniau tokiems iš
braidyti visus gyvenimo pur
vynus negu eiti Kristaus ke
liu. Smagiau tokiems išrngau- 
ti visa bloga ir pikta nekaip 
gerti iš Dievo malonių šalti
nio.

Tiesa, nevienas mielu noru 
prisikeltų, vienok jisai antras 
Lozorius, kurį tik Kristus iš 
mirties gali prikelti. Jis girdi 
savo sąžinėje Viešpaties bal
są: “Lozoriau, išeik laukan,’* 
bet pageidimų pančiai sulaiko 
jį. Jo siela girdi Viešpatį atei
nantį jos prikelti, bet mirtinų 
nuodėmių užtvaras Jam užsto
ja kelią. Ji veržte veržiasi j 
Dievą Sutvėrėją, o pasaulio

V'ešpaties Prisikėlimo die
noje džiaugkimės ir linksmin
kimės ir lai Jo meilės ugnis 
išdegina mumyse visa, kas pi
kta ir peiktina. Seniai, seniai 
angelas sakė: “Eikite į Gali
lieją; ten Kristų matysite”. 
Velykų dieną eikime ir mes į 
savo Galilieją, į šv. Bažnyčią, 
ir ten pamatysime Prisikėlusį 
Kristų, pasislėpusį šv. Sakra
mente — Gyvenimo Duonoje. 
Jis tik tris dienas* išbuvo mir- 
ties kambary; mums tekg gal 
ir šimtmečius kape išmiegoti, 
tačiau vieną gražią dieną iš
auš ir mums Velykų rytelis; 
kelsimės ir mes ir pasirodysi-
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VELYKŲ ŠIRDIS
K O LĖKT AS

Šią dieną, Dieve, Per Tavo 
jSūną, nugalėjai mirtį, ir 
mums atidarei kelią į amžiną
jį gyvenimą", taigi, dėl to, ką 
tors Tavo globa mumysė pa- 
iadino trokšti, idant Tavo pa- 
jalba būti paranki, kad tai
vimėtų mums.

VELYKŲ ŠIRDIS yra vil
tis, ta viltis, kuri KOLEKTO 
maldoje tvirtai užtikrinta per 
mirties nugalėjimu, per atida
rymą kelio j Dangų, per ma
lonę nušviesti mums tą kelią 
ir mus sutvirtinti mūsų kelio
nėje. Nugalėtojas Vadas savo 
prašmatniausią laimėjimą lai
kys aukščiausioje vietoje. Kry
žius yra laukas, kuriame mū
sų Viešpats kovėsi su mirtimi. 
T,en buvo mirties smarkiau
sias ir karčiausias antpuolys, 
ir ten taip pat matėsi ir mir
ties išrodantis trijumfas. Pa
minklai buvo įsteigti, kad pa
žymėti įsigalėjusios kariuome
nės tolimiausią žengimą. Kris
taus Širdis perverta su ietimi 
jums yra tas paminklas. Mir
tis, nuodėmės bausmė, padarė 
savo tolimiausią žengimą, kai 
atrodė, kad ji beveik nugalėjo 
Patį Dievą. Tačiau, mirties 
pats laimėjimas buvo mirties 
pralaimėjimas. Jėzus, Savo 
Širdyje žvelgdamas į gaiviau
sią žaizdą, kurią padarė šim-

darbe ar žodyje ir kilnioje 
mintyje, galime rasti spindulį, 
einantį iš Aukštybių Aušrinės. 
Jūs taip pat turėjote įkvėptus 
troškimus ir jų įvykdinimui 
gavote teikiamą pagulbą, ir 
Velykose, jūs siunčiate savo 
meilingas dėkas Jėzaus atsikė
lusiai Širdžiai, kuri jums lai
mėjo visą malonę.

SEKRETAS
Mes meldžiame Tavęs, Vieš

patie, priimkie Tavo žmonių 
maldas ir ją aukojančias au
kas, idant, ką Velykų šventė 
pradėjo, kad su Tavo pagalba 
mūsų išgydymui būtų mums 
skirta amžinybė.

VELYKŲ VILTIS yra gy
danti viltis, lygiai kaip ir lai
mė janti viltis. Tai yra Kris
taus visų išgydymų, vainikas, 
kad “būtų mums skirta amži
nybė”. lr dėl to, Jo žmonių 
aukos yra pašvenčiamos SE
KRETO maldoje. Savo gyve
nime, Jėzus mažai prašė ir 
nereikalavo aukų iš tų, ku
riuos pagydė. Žmonės buvo 
ligos suspausti ir meldė: Vieš
patie, kad aš girdėčiau, kad 
matyčiau, ir būčiau išgydytas; 
Viešpatie, tas, kurį Tu myli, 
serga, išgydyk jį” Tokių mal
davimų pakako ir buvo gana, 
kad Jėzus atsakydavo; “ Ge
rai! būkite išgydyti!” Šian-

IR ATĖJAI TADA TU, VIEŠPATIE...

Buvo pasaulyje tamsu,
lr liūdna, kaip rudens vėjuotą naktį,
lr klaiku kaip sutemose be žibintų,
Kaip tylinčiuos kapuos prieš aušrą —
lr atėjai tada Tu, Viešpatie, aut žemės 
Nušvisti saule vargdieniams žmonėms,
Uždegti meile šaltas širdis,

Ir visus nuvesti ten žvaigždžių tėvynėn.

Pamilai Tu mus kaip sūnus,
Kaip brolius mus mylėjai žemėj,
Norg daug skausmų krūtinę slėgė,

Nors daug kančių Tu, Viešpatie, kentei.
Mes renkamės visi pas Tavo karstą,
Pas karstą To, kurs amžiais gyvas, 
lr nuo širdies nuris atsineštą tau ilgesį 
Ir nerimą, kaip savo akmenį.

Vyt. Tamulaitis

tininko ietis, mato, kad ji viaidien gi mes meldžiame išgydy- 
visamylinti, nes tas mirtinas' ūio, ir Didžiasis Gydytojas, 
sužeidimas yra mūsų gyveni- kurs žmonių nupuolusias sie- 
mo tveriantis atminimas. las pašaukė iš mirties į amži-

Širdis, kuri turėjo Savo 
Oėtoemanę ir Kalvariją, dabar

nąjį gyvenimą, iš jūsų nerei
kalauja didelių jasiaukojimų

turi Savo amžinąjį’TabofąT*' deginaųiosios aukęs, bet
Atsimainymo metu Dangus 
atsidarė trumpam laikui, ir 
Kristaus Dievybė nušvietė 
kūną ir drabužį su amžinybės 
bttltu, kaip sniegas, atspind
žiu. Tas įgarbinimas dabar 
daromas amžinas Velykose, 
kai mirtis tapo nugalėta ir ke
liai buvo atidarytas į amžiną
jį gyvenimą. Jei kadaise buvo 
nakties tamsiausia valanda, 
tai buvo kruvinai raudonas 
saulėleidys Kalvarijoje, kai 
Nukryžiuotojo išsiblaškę ir 
n*sŠ0Midę sekėjai puolė į nu
siminimo dausas. Jų vilties 
saulė atrodė visiškai užtemusi.

Tuomet Velykos, šviečian
čios juo skaisčiau prieš Kal
varijos tamsius debesius, pla- 
čiai atidarė kelią į umžinybę 
ir nušvietė nesilmigiančią vil
tį Viešpaties sekėjams. Išga
nytojo atsikėlusi Širdis mei
lingai žvelgia į tą nušviestą 
kelią, ir mūsų širdį verčia di
dingesnių dėkingumu jausti. 
JObuu yra prakilnesnis Jozuė, 
nfes Jis danguose amžinai įs 
tatė vilties saulę, nušviečian
čią Dangaus plačiai atidavus 
vartus.

Be paties Dievo, kas gali 
suskaičiuoti tus kilnius min
tis, šventus troškimus, galin
gas pagalbas, kurios gelliėjo 
lf Įkvėpė visų žmonių sielas, 
globojant paklydusius Ir tvir
tinant nusilpnėjueius kelionėje 
į amžinybę. Tos nesuskaičiuo* 
jamos malonės yra spinduliai, 
elhanti iš Velykų saulės, ku* 
Hdm šviesos versmė yrn Kris
taus atsikėlusi širdis. Nusidė
jėlio atvertime, šventųjų dau- 
giaiime, kiekviename gerame

Jb« reikalauja nuolankios ir

ri žino savo reikalavimų 
meldžia pagalbos.

Jei pats eini į amžinybę ke
liu, atidarytu tau KOLEKTO 
maldoje, pats turėsi gyduolių 
palaikyti tave. Pats turi savo 
ausis išgydyti su viltimi, turė
damas klusnumo atsikėlimą. 
Pats turi savo akis išgydyti 
su viltimi, kad matytum kelią, 
į kurį esi pašauktas. Pats tu
ri saVo kūno raišas dalis iš
gydyti su viltimi, kad nepar- 
pultum savo kelionėje, bet kad 
eitum Dievo Įsakymų keliu 
Kai Velykose Jėzus atidarė 
karstą, Jis atidarė tavo akis 
ir atidalino tavo blakstienas 
ir nurito akmenis iš tavo ke
lio. Savo Atsikėlimu, Dangis-1 
kasis Gydytojas tavo mirusio 
kūno dalinis davė gyvenimą.

Ten yra Jėzaus perverta ir 
atidara Širdis, idant liudytų, 
kad išgananti gyduolė sieloms 
buvo duota beribiu saiku. rJė
zaus balso skambesys, Jo1 ran
kos palytėjimas — ir visa —

ir gi, ko gi Nukruvinta Širdis 
,dar neprižada tau? “Kristau* 
Siela” maldoje pats meldiesi: 
“Savo Žaizdose, paslėpak ma
ne,” ir dabar pate matai Jo 
Širdies dangų — atidarą, 
kaip Velykų auksiniai vartai, 
kviečianti tave ateiti. Todėl, 
nešk pats save ir aukas, ir 
pats rasi išgydymo gausybę, 
nes yra tau skirta amžinybė.

PO KOMUNIJOS

Viešpatie, pilnai mus pripil
dyk siu Tavo įkvėpiančia mei
le, ir taip mus pasotink su Ve

lykų palaim imi u valgiu, idant, 
per Tavo maloningų patarme 
vinių, kad būtume vienos.šir
dies dėl Tavęs atsidavusiam e 
pamuldume.

VELYKŲ VILTIS yra pa
guodžianti viltis. Vilties laimė
jimas ir išgydymas yra POST- 
KOM UNIJOJ E vainikuotas 
su vilties paguodžiančiu vie
ningumui. Velykose Jėzus 
guodžia viltimi ne vien tuos, 
kurie yra be nuodėmės, bet ir 
nusidėjėlius, ir juos paguod
žia su reiškiančiu ir meilingu 
maloningumu. Pats turi turėti 
daugiau ne kaip patį išgydy
mą, kad prašalinti paties sil
pnumą. Pate turi taip pat tu
rėti ir maisto, kurs tau duotų 
stiprybės ir jūs turite ir stip
rybę ir maistą Kristaus Vely
kų Širdyje.

Ar pats visada buvai ištiki
mas su Jonu ir Marija? Ar 
pats atgailestavai su Petru ir 
Magdalena? Ar pats praradai 
viltį ir dėl žemiškų patogumų 
bei smagumų apleidai Kris
taus mokytinių bendriją? Ar 
pate dar esi netikintis ir abe
jojantis su Tomu? Nekalti, be 
nuodėmės, atgailestaujanti, ar 
dar esantieji nuodėmėje, pa- 
tye rasite Velykų Širdį atei
nančią, kad jus paguodus.

Ten neturi būti tamsaus nusi
minimo jūsų širdyse. Ten tu
ri būti šviesu su Velykų vilti
mi. Jūs ragavote ir valgėte 
tikrojo, Dieviškojo Velykinio 
Avinėlio, ir Jo Kraujas yra 
jūsų išganymo tikrasis užtik
rinimas prieš visą prapultį, 
nes Jo Kraujas jūsų ištrėmi
me jus sotina ir gaivina su 
tveriančios vilties palaimintu 
valgiu.

Kiekvieną malonų meną, ku
ri rūpestingiausia bičiulystė 
galėtų sukurti, Jėzus ryžasi 
taip daryti, kai Jie skleidžia 
Velykų viltį. Jis išrenka Pet
rą dėl ypatingo paskyrimo, ir 
kad atitaisyti jo tris kart išsi
gynimą, jo tris kart klausia 
meilės įžado. Jis nustelbia Jo

J*

atgailestaujančios širdies, ku- darė išgydymo stebuklus. Tai-
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ieškančią Magdaleną ir ku
riam laikui nuduoda esant 
kuomi kitu, kai tuo tarpu nu
liūdimą permaino į džiaugsmą 
mokytiniams, einantiems į E- 
nuiiaus. Jie pasiduoda kiek
vienai sąlygai, kurios reika
lavo netikėlis Tomas. Jis val
go su Savo sekėjais duonos 
laužyme, pakartodamas, tai 
vargiai įtikėtumėte, Paskuti
nės Vakarienės Konsekraciją. 
Jis pripildo nusiminusių žuvi
ninkų tinklus su žuvių gausy
be stebuklingu pagavimu, su- 
kūria ugnį ankstyvam pusry
čiui pagaminti, ir išalkusius 
tinklininkus kviečia, kad duo
tų žuvų, kurias jie pagavo. 
Kur gi kitur galima rasti to-

(Tęsinys 3 pusi.)
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Velykų Varpai Avė Rex
Didįjį Ketvirtadienį per Sv. 

Mišias, kunigui užgiedojus 
“Oloria in excelsis Deo”, su
skamba dideli ir maži bažny
čių varpai, paskui tuoj nuty
la ir tyli ligi Velykų ryto. 
Šiuo metu juos pavaduoja 
tarškynės, kleketukai, o kai 
kur ir būbnai.

Bet štai uteina, iškilminga
sis Velykų rytas. Saulė dar kų 
tik patekėjo. Truputį šalta. 
Dangus mėlynas, o oras pilnas 
didžios šventės nuotaikos. 
Tarp bažnyčios durų pasirodo 
jnisikėlusio Kristaus statulė
lė, kryžius, perjuostas raudo
na stula, ir daugybė žibintų ir 
žvakių. Tai prisikėlimo proce
sija. Ir štai šiuo metu vėl pra
byla varpai. Maži ir dideli 

/ varpai — visi sveikina prisi- 
^^ėlusį Išganytojų..Vi Paukščiukai čirškia švento

riaus medžiuose, patekėjusios 
saulės spinduliuose blizga šil
kinės vėliavos ir paauksuoti 
kryžiai, ligi dangaus skliautų 
kyla galingos giesmės žodžiai 
“Linksma diena mums prašvi
to’’, o varpai gaudžia, tik 
gaudžia. Ir tokios procesijos 
metu iš tikro žmogus pajunti 
Kristaus pergalės triumfų, pa
junti, kad esi dalyvis tos di
džios šventės, kuri įvyko prieš 
du tūkstančiu metų, liet kurios 
atm,mimas visados yra gyvas 
žmonių širdyse. Ir pavydi 
1iems Velykų varpams, kad jų 
balsas toliau nuplaukia, negu 
žmonių giesmės aidai, kad tie 
negyvi rankų padarai kartais 
nuoširdžiau skelbia Kristaus 
pergalę, negu mes žmonės, pa
čios Dievo rankos leisti.

Velykas žmonės, visados ir 
visur stengiasi švęsti kuo iš
kilmingiausiai. Tai vienintelė 
metuose šventė, kuri visa taip 
labai jierpinta galingu, vyriš
ku džiaugsmu. Kalėdos irgi 
linksmos. Bet tas linksmumas 
paprastas, kūdikiškas, kaip ir 
pats užgimęs Kūdikėlis Jėzus. 
Tuo tarpu Velykų linksmu
mas yra per galės džiaugsmas 
ir, kaip toks, todėl yra didin
gas ir rimtas Kuo šitas džiau
gsmas remiasi ?

Velykos todėl yra didingo 
džiaugsmo šventė, kadangi jų 
pagrinde glūdi laisvės idėja.

Velykos savo esmėj yra išsi
laisvinimas iš vergijos. Žydai 
ševntė savo Velykas, išėję iš 
Egipto. Tai buvo laisvės ir 
nepriklausomybės sukaktuvių 
minėjimas. Kiekviena tauta 
irgi turi tokias savo Velykas. 
Lietuva jas švenčia 16 d. va
sario, kada ji pasiskelbė ne
priklausoma ir tuo būdu atga
vo laisvę. Bet kadangi Atpir
kimas yra išlaisvinimas iš di
džiausios vergijos — iš nuo
dėmės vergijos, todėl religi
nės Velykos savo kilnumu pra
šoka visas kitas taip tautines, 
taip religines šventes ir suda
ro lyg ir viso religinio gyveni
mo centrų; tuo lubinu, kad 
Velykų sukurtas ir mūsų tikė
jimo branduolys — įsteigtas 
šv. Sakramentas.

Atpirkimo faktas yra tokios 
nepaprastos svarbos visam 
pasauliui, jog nuo jo prasidė
jo naujas žmonijai gyvenimas. 
Kristaus mirtis ir prisikėli
mas buvo pažymėti net nepap
rastais įvykiais gamtoje: sau
lė užtemo, žemė drebėjo. Pas
ini! vėl visa nurimo ir grįžo į 
senųjų gyvenimo vagų. Bet 
pasaulis jau nebebuvo tas pat. 
Jis buvo atnaujintas, jis buvo 
atpirktas. Prieš Kristų tarp 
Dievo ir žmogaus buvo prasi
vėrusi begalinė bedugnė, ku
rios joks sutvėrimas negalėjo 
peržengti. Žmogus buvo atsis
kyręs nuo Dievo, buvo miręs 
antprigimtajam gyvenimui ir 
pats jau nebegalėjo prisikelti. 
Pasaulis vaitojo nuodėmės 
vergijoj. Dievas todėl siuntė 
savo sūnų Jėzų Kristų, kuris 
savo nekaltumu pergalėjo nuo
dėmę, savo mirtimi užpildė tų 
prasivėrusių bedugnę ir save 
prisikėlimu pergalėjo mirti. 
Žmonijai prasidėjo naujas gy
venimas. Tai pasaulio nepri
klausomybės pradžia.

Todėl mes dabar suprasime,

Kas galėjo būti šis kadaise 
žemėje gyvenęs Kristus? Jis 
nelankė mokyklos, bet, turė
damas 12 metų, jtau mokė 
tautos vyresniuosius, kurie 
stebėjosi jo išmintimi. Kaip 
vaikas, visuomet buvo klus
nus; tik vienų kartų be lei
dimo pasiliko šventovėj. Kai 
jį ten atrado, jis sakė, kad 
esąs savo tėvo namuose.

Kaip suprasti tai, kad jis 
30 metų gyveno užsidaręs, 
kad apie Jį mažai kas ir te
žinojo; paskui pradėjo mo
kyti, ir per tris metus pada
rė tokį dvasinį perversmų, 
kad niekas kitas nei prieš Jį, 
nei po Jo neįstengė taip su
judinti, sudominti pasaulio. 
Tyruose šv. Jonas Krikštyto
jas skelbė atgailų ir krikš
tijo. Kristus taip pat nuėjoi 
ir leidosi apkrikštyti, kaip 
visi kiti nuodėmingi žmonės. 
Tuo laiku atsivėrė dangus ir 
pasigirdo dangiškojo Tėvo 
balsas: “Šis mano mylimasis 
Sūnus, kuriame aš turiu pa
simėgimų’’. Ar galėjo šis Kri
stus būti tik žmogus!

Jis vargšas, Jis nieko ne
turi, Jis neturi kur sa
vo galvos priglausti. Tačiau 
žmonėms sako: “Išsižadėkite

kodėl Bažnyčia Velykų šven
tes apipina tokiomis džiaugs
mingomis apeigomis, kodėl 
žmonės jas stengiasi taip iškil
mingai švęsti kodėl tie varpai 
taip linksmai gaudžia ir kodėl 
visa gamta tada esiti šventiš
kai nusiteikusi. Visi švenčia 
savo laisvės atgavimo sukak
tuves; visi — ir žmonės, ir 
gamta, ir net negyvi daiktai. 
Visi jie buvo išlaisvinti iš sle
giančios nuodėmės vergijos. 
Velyki} šventė yra laisvės 
šventė, Velykų varpai yra lai
svės varpai.

A. Maceina

visa dėl manęs: išsižadėkite 
savo namų, savo tėvo, sese
rų, išsižadėkite visko dėl ma
nęs!”

Kų Jo švelni ranka palietė, 
tas pagijo. Kur Jo žvilgsnis 
krito, tas šviesa sužibo. Jis 
nuramino pntojančių jūrą, ir 
ji, kaip nuplaktas šunelis, 
glaudėsi prie Jo kojų. Jis 
sušunka į karstų, kuriame la
vonai atsiduoda puvėsiais — 
ir tuojau pradeda tekėti gys
lose sustingęs kraujas, tuoj 
suplaka širdis.

Kristus yra skiriamasis sie
lių taškas, centrinė pasaulio 
istorijos ašis, apie kurių su
kasi viskas, pagal kurių vi
sa didi žmonija į niekų virs
ta. Jis yra pradžia laiko, Jis 
yra ne tik dalis istorijos, bet 
be Jo nebūtų istorijos. Nuo 
Jo prasidėjo laiko era ir 
žmonių giminės restauracija.

Viskas pasauly susidėvi, 
viskas nublunka, viskuo nu- 
sivilstama, vis, kas sensta, — 
tik Kristaus mokslas nenusi
dėvi, tik Kristaus mokslas 
nenublunka ir nenubluks, Kri
staus draugyste niekas nenu- 
sivilsta, Kristaus veido Išraiš
ka niekad nepasensta. Jei 
mes dvasios akimis peržvelg
sime beveik dviejų tūkstan
čių metų rėmus ir įsivaizduo
sime per šimtmečius bežen
giantį Kristų, tad pasąmonė
je plauks Jo palydovų žiban
tis paveikslas ir girdėsis vai
kelių plonai virpantys tonai: 

Hosanna, o dieviškas it mū

sų Karaliau, kurs vaikei} sa
vo palaimintomis rankomis 
globoji ir kūdikystės dienas
jį orų neši...
Jaunimo giesmės plauks;

Hosanna, o dieviška* mūsų 
Karaliau, kurs mūsų jaunas 
sielas 3u Savim sužiedavai...
Iš mergelių ir moterų krūti
nių skambės:

Hosanna, o dieviškas mū
sų Karaliau, kuris moteris iš 
sunkios vergijos pakėlei... 
Vyrų giesmės aidės:

Hosanna, kurs šeimos ži
dinį sutvirtinai, kurs darbų 
savo ranka pašventeū, kurs 
dorovės idealų vėl atitaisei... 
Kenčiančiančiųjų giesmės liū
liuos:

Hosanna, kurs kryžių neš
damas klupai, bet iš kurio 
akių trykšta jėga; todėl ir 
mes pajėgiame nešti gyveni
mo kryžių...

Jūs vadinate mane moky
toju ir neklausote manęs! Jūs 
vadinate mane šviesa ir ne
matote manęs! Jūs vadinate 
mane tiesa ir netikite mani
mi! Jūs vadinate mane Ke
liu ir neinate į mane! Jūs va
dinate gyvenimu ir netrokš- 
tate manęs! Jūs vadinate ma
ne išmintingu ir nesekate ma
ne! Jūs vadinate mane gra
žiu ir nemylite manę*! Jūs 
vadinate mane turtingu ir 
neprašote manęs! Jūs vadi
nate mane amžinu ir neieško
te manęs! Jūs vadinate mane 
gailestingu .it 'nepasitikite 
manimi! Jūs vadinate mane 
kilniu ir nepatarnaujate man! 
Jūs vadinate mane Visaga
linčiu ir negerbiate manęs!

Jūs vadinate mane teisi&n- ' 
čiooju ir nebijote manęs! - 

Kas gi man yra Kristus! 
Ar tiktai neryškus paveiks
iąs? Ar geras žmoguR, kurs 
kadaise laivo garbinamas! 
To nepakanka! Ar tik malo
nius prisiminimas? To nepa
kanka! Ar didis filosofas, 
kurs kadaise gyveno! To ne
pakanka! Ar pasaulio šven
tasis? To nepakanka!

Jis yra: GYVENANTI TIE
SA, kuri ir šiandien gyvena 
chaotiškame gyvenime, kurio
je taip pat mes gyvename, 
kurių mes savyje slepiame, 
kuri su mumis via eina, nuo 
kurios mes niekuomet nega
lime atsisakyti.

Jis j mus savo abi rankas 
tiesia, Jis budi mus dienų ir 
naktį.

O Kristau, Tu esi mano
Viešpats!

O Kristau, Tu esi mano
Karalius!

O Kristau, Tu esi mano

4716 S. Ashland Avenue

Dievas!
AVĖ REX!

O būki pasveikintas, mū
sų Viešpatie Jėzau Kristau!

Nuo šiol:
Tu būsi mūsų Mokytojas 

— todėl klausysime mes Ta
vęs! Tu būsi mūsų šviesa — 
todėl mylėsime Tave! Tu bū

rtdo IIx-wIh Madflmn Keli* IUmIo 
Ix*wt* Kreditan Visiems Pundą

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 
“Draugo” skaitytojams

Keturios dtdelSa 
vertybes Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA

OF.BUMAH
PATARNAVIMAS

VERTYBE

S22.50
T.F.NGVAS

KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
Jokiu mokesčiu nl 
pristatymų. .
I lėtu vis pardavč- 

tan Frank P. 
Speeeber Jums 

patarnaus.

A. Levis
si mūsų Viešpats, mūsų Die
vas, mūsų Jėzus — todėl sek
sime mes Tave!

Sveikas, Prisikėlęs Žmo
gaus Sūnau, mūsų Viešpatie, 
nugalėjęs mirtį Karaliau! 
Aleliuja! Aleliuja!

Vertė K. žirgulis.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

WEST SIDE

WEST SIDE

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linki Visiems Savo Kostumeriams ir 

Rėmėjams

- ■ j Į I į > < . ' ‘ "
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

LINKSMU *V. VELYKŲ ŠVENČIU

Mykolas ir Marijona Jasnauskai
SMAGI, LIETUVISaA UŽEIGA 

2230 Wcst Cermak Kd. Tel. C.VNal 1203

4*

r^= =^1

SIMANO DAUKANTOFEDERAL SAVINOS
AND LOAN ASSN. 

OF CHICAGO

Velykų Širdis

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Lių daugiau pagimdančių vil-

f’ia I’ost-Komunijos versija 
maždaug praplėsta nekaip lo
tynų kalboje, kad tuomi reikš
mingiau atvaizduoti Jėzaus 
paguodžiančių Širdį. O malo
ningas patarnavimas turėtų 
įkvėpti ištikimų ir atsidavusį 
pamaldumų. Galite būti užtik
rinti, kad Jėzaus sekėjai, a- 
piinti laimėjančios, išgydan- 
čios ir paguodančios vilties, 
tikrai buvo vienos širdies su 
Jėzumi. Jie kartu valgė Jo 
Dieviškojo Valgio, ir, susitelkę 
apie Viešpaties Stalų, jų šir
dys negalėjo būti šaltos Jam 
ar kitiems. Jūs ir visa žmoni
ja kartu su jumis esate state- 
litai iš tos pačios centralinės 
Saulės, kurių ir jus visus mei
lingame vieningume laiko ir 
apšviečia Dieviškosios Širdies 
nušviečianti galybė.

INDIANA HARBOR, INDIANA

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Saro Pažystamiems ir Draugams

JULIUS PRUSIECKI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

IR

AMBULANSO PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

LINKSMŲ £F. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GEORGE’S METROPOLITAN HDW. 
8i ELECTRIC SHOP

__ Paints — K pys Made To Order — Electrieal .
, Fritures and Supplies

2215 W. Cermak Rd. Tel. CAN&l 2591
J

Jr

3831 Main Street

V!

Telefonas 288

INDIANA HARBOR, INDIANA

J

ROCKFORD, ILLINOIS

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pažystamiems ir Draugams

SILVER TAP
ADOLFAS IR PETRONĖLĖ PUIDOKAI, s*v.

1609 So. Main St. Rockford, Illinois

2202 West Cermak Road

Phone CAN ai 8887

VALDYBA IR DIREKTORIAI

-t?

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LAnkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JUOZAS IR MARGARETA 
DOBROWALSKIAI IR ŠONAI

AUKŠTOS BOSUS BUOERNt IB OROSEBNt 
2325 S. Oakley Avė. Tel. CANal 1712

Užlaikome vien geriausios rūšies mėsas ir grosemės 
dalykus — Pristatane į namus.

ANTRA KRAUTUVE
Antanas Benaitis, Mgr.
2320 W. 23rd PI.

Mokykloms reikmenos, minkšti gėrimai, notions

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Paoijentams ir Draugams

DR. G. I. BLOŽIS 
DBNTISTAS

2201 West Cermak Road Telefonas CANal 6122
CHICAGO, ILLINOIS

........... — i •

" * ..............
LINKSMU AV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Alex Shinkūnas
PIRMOS KUAAfcR KUCEiRNt IR GROSERNF.

2200 W. 2Srd St. Tel. CANal IMI

f

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

GOLD SHIELD BAKERY
JUOZAS IR BARBORA KAMINSKAI

Kepa juodų, baltų duonų ir skanius keksus kasdienų

2306 W. 24th St. Tel. CANal 0393
CHICAGO, ILLINOIS

..................................................................................................................... .. ...................—

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

WEST SIDE HOTEL
WALTER NBFFAS, sav.

KAMBARIAI IŠNUOMAVIMUI DIENOMIS AR 
SAVAITĖMIS

2435 So. Leavitt Street

Salė išnuomavimui visokiems parengimams 
vestuvėms — šokiams — virtuvė dykai

Tat OANal 9585
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Tomas Netikėlis Kiaušinis Velykų Simbolis

Kristaus prisikėlimo apra
šyme ypatingu mūsų dėmesį 
atkreipia Tomės netikėlis. 
Tas Toanas, kuris trik metus 
vaikščiojo su Mokytoju, klau-

bario durys buvo užrakintos. 
Kristus atėjo į kambarį ne 
kaip paprastai žmonės atei

ti na. Jis atėjo -per užrakintas 
duris, vadinas, kaip dvasia.

sėsi nepaprastų Jo pamokslų, į Tačiau Jis nebuvo tik dva-
buvo liudininku visos eilės 
stebuklų, o ypač prikėlimo 
iš numirusių Jairo dukters, 
Nainio našlės sūnaus ir Be- 
tanijos Izidoriaus, kurs tris 
dienas buvo jau įniręs, girdė
jo Kristų kalbant apie save 
patį, kad būsiąs nuteisiąs ir 
nukryžiuotas, bet trečią die

gia, nes atėjęs pašventino 
“Bamybė jums,” pasveikino 
tuo pačiu balsu, kurį jie pui
kiai pažinojo ir prie kurio 
per tris metus buvo taip pri
pratę. Taigi, Tomas mato ir 
girdi Kristų ir mato nebe jis 
vienas, bet visi jie. Galėjo 
visi kiti apsirikti be jo ir

ną kelsis. Ir štai dabar, ka-1 jis galėjo suklysti be kitų,
da moterys pranešė Velykų 
rytą neradusios grabe Kris
taus, kada šių žinių patvir
tino Petras su Jonu, kada

bet dabar visų akys ir au- 
suklysti negali. Bet ne,svs

juk ir vaiduokliai gali pasi
rodyti ir net kalbėta. Jų tik 

Kristus pasirodė net keietai I paliesti rankomis niekas ne
žinomų — Marijai Magdale- , įstengia. Tačilau Šis liepia Jį
nai sode, dviem mokiniam— 
Lukui ir Kleopui Eniaus mie
stelyje ir paskui, tos pačios 
dienos vakare, beveik visiems 
mokiniams, esantiems kaitų 
Jeruzalėj, ka<la ne tik pasi
rodė, bet ir kalbėjo, rodė ran
kų, kojų ii- šono žaizdas ir 
net laužė duoną, — Tomas ir 
po tokių lisūdijimų vis dar 
netikėjo prisikėlus Kristų.

Ir kaip jis galėjo tikėti 
tuo, kas paprastai negali į- 
vykti. Tai kas, kad Kristus 
kitus prikėlė iš numirusių. 
Kas kita kitus prikelti ir kas iii. pačiam prisikelti. Juk’ 
ir Elijas prikėlė Sareptos 
mieste našlės vaikų. Tiesa, 
Kristus galėjo ir prisikelti, 
nes Jis apie tai buvo kalbė
jęs. Bet karp galima tikėti 
•tuo, ko pats pematei. Tjki 
kas, kad kiti matė. Galėjo 
jiems tik taip pasivaidenti. 

'Dažnai juk akys žmogų ap
gauna. Ne, jis negali tikėta 
tuo, ko pats nematė. Sako, 
Kristus kalltėjęs! Tai kas, 
kari kalbėjo: galėjo gi pasi
ūdyti kas kitas ir kalliėti 
kaip Kristus. Kristus rodė 
vynių padarytas žaizdas? Tai 
kas, kad rodė: ar jūs jas sa
vo rankomis lietėte, ar įdė
jote į vynių vietas savo pirš
tus? Ne, jis negali tikėti ir 
nltikės tol, kol pats nepama
tys Jo rankose vynių perdū- 
rimų, kol neįdės savo rankos 
į Jo šono.

Ir Tomas buvo netikėlis ne 
’ vienų dienų, ne dvi, bet išti

sų savaitę. Pagaliau, po as
tuonių dienų, prisikėlęs Kris
tus pasirodė ir jam. Pasiro
dė nepaprastose aplink y liėse 
kada visi apaštalai su pačiu 
Tomu buvo susirinkę viena
me kambaryje ir kada kair.-

liesti, liepia įdėti savo ran
kas į vynių perdurtas žaiz
das. Šis kreipiasi į Tomą ir 
liepia nebūti netikėliu. į To
mų? Tai Jis žino, kad Tomas 
netikėjo? Ne, tai ne vaiduok
lis: iš kur vaiduoklis tai ži
notų. Ne, tai ne kas kita, 
kaip prisikėlęs Kristus. Tai 
Jis — Mokytojas... Ir Tomas 

! tas užsispyręs klinikas, puol
ia prisikėlusiam Kirstui po 
kojų ir pareiškia savo tikė
jimų “Mano Viešpats ir ma
no Dievas.” (Jon. 20, 28).

Stasys Yla 
i

Yra žinoma, kad visos me
tų šventės įsteigtos priminti 
žmonėms Dievo geradarybes, 
kuriais Jis suteikė >avo Baž
nyčiai, už jas Jį pagarbinti 
ir padėkoti. Juo didesnė su
telktoji geradarybė, juo di
desnė šventė. Velykos yra 
viena iš didžiųjų švenčių. Su 
šia švente yra glaudžiai su
sijęs margučių vartojimas. 
Be jų, atrodo, kad ir Vely
kos nustotų buvusios Vely
komis. Mat, bendrai jau žmo
gus yra linkęs išreikšti šir
dies jausmus kokiais nors 
regimais ženklais, sakysim, 
miršta tėvas, sūnus ima ne
šioti gedulą, valstybei ateina 
brangi ir svariu diena, ji iš
kelia vėliavas. Tas pats yra 
ir su Velykomis. Velykų šven
tė yra Kristaus, o drauge ir 
mūsų būsimojo atsikėlimo iš 
mirties šventė. Vargu kas ki
tas geriau ir apčiuoplamiau 
atvaizduotų šį dvejopą atsi
kėlimų, jei ne kiaušinis, štai 
Jėzus Kristus jau palaidotas. 
Jis guli Arimatėjaus karste, 
kvepalų pridususiame, Jis

sta. Antrą kartą keisdamas 
savo pavidalų, jis pasrūva 
krauju, ima lyg ir pūti, bet 
galop sueižėja ir — išrieda 
gražus gyvas paukštelis. Ir 
Kristaus kūnas nuplaktas 
sudaužytas, nustojęs pirmyk-

bėję, Sėjamas silpnybėje, kel- į amžinojo gyveninio viltis, 
sis galybėje. Sėjamas gyvuli-1 Raudoni kiaušiniai yra I 
nis kūnas, kelsis dvasinis kū- duodami kaip velykaičiai sa 

vo giminėms, šis paportys y- 
ra ganu senas. Vienas rašyto
jas BĮ. Izunpridijus pasako- j 
ja, kad ciesoriaus Aleksam! | 
ro Severo 233 m. gimimo die Į 
noje višta jaukėjusi raudonų Į 
kiaušinį, šį įvykį jo tėvai pa-’

nas” (I. Kor. 13, 42).
Žiūrint į kietų, šiurkštų

kiaušinio kevalų, negalima 
suprasti, kaip gali iš jo iš
eiti gyvas puukštelis. Bet te
gu tik susidarys reikiamos

ščio grožio gulėjo kurį laikų Į sulygęs ir, žiūrėk, jau beiš- 
riedąs geltonas Vištytis. Ne 
kitaip yra. ir su tikybos į>us- 

laptimis, kad iir kažkaip gal
vų laužytum, nepajėgsi jų su
prasti. Bet vis dėlto mes ti
kimės, nes Kristus atsikelda
mas iš mirusių davė pagrin
do mums tikėti tų, kų Jis 
skelbė, Kristus nėra at
sikėlęs,” rašk> ąv. Paulius 
KorintiečiajtiH, “tai tuščias

karste ir galop kėlėsi įgavęs 
visai kitokį kūnų, kūnų švie
sų kaip saulę.

Kiaušinis yra taip pat ir 
mūsų atsikėlimo simbolis. Ar 
nori kas ar nenori, liet vk- 
siems teks sulaukti antrojo 
gimimo. Ne šiandien, tai ry
toj, n« rytoj, tai po šimto me
tų, tikras esu, kad mano a- 
kys nebematys jau tekančios

laikė geru ženklu. O kai A 
leksandras tapo ciesorium, 
raudonas kiaušinis virto lai
mės ženklu. Nuo liula įėjo į 
paprotį su linkėjimais siųsti 
giminėms ir draugams raudo
nų kiaušinį.

Vk. šk. “š.”

“DRAUGĄ'

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
I.IRTllVlH

OFTOMKTKICAI.I.Y AKIŲ 
SI’K(I ALINTAS

Haicngv-na aklų įtempimą, kurta 
•sti priežastimi gaivos skaudėjliio, 
svaigimo, akių aptemimo, nei v uotu - 
mo, skaudamų aklų katAtl. uti'aiso 
trumparegyMtv ir toliregystę Priren
gtą tai ai u gal akinius. Visuose aUl'i- 
klmuoae . gzutiiinavlinas daromas su 
elektra, parodančiu mažluustau klai
das. Spėčiau atyda atkreipiama > 
mokyklos valkus Kreivos akys at.i- 
jUHOinos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 

Nedalioj nuo lJ lkl 18 Daugely «v- 
.Itiktv-ų akys ailtnlaomos la* akinių. 
Kalima pigiai, kaip pirmiau.
1712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

saulės, o kūnas su įkritusiais yra mūsų skelbimas, tuščias 
skruostais, su išsekusiu krau-Įar jūsų tiėjunas.” 
ju ir nublesusiomis akimis
gulės sau žemėje keisdama-

ten amžinai arba kel- mes 
sis, kaip buvo pranašavęs.
Panašiai būsimas paukštelis 
tūni kiaušinyje, {rask ui jis 
praskels kevalų ir štai gra
žus gyvas išriedės.

Kiaušinis du kartu gini-1 jamas negarbėje, kelsis 
t

LIETUVIAI DAKTARAI

Kati ir, pramušę kiaušin’o
kevalų, ieškotume paukštelio, 

sis į dulkes. Niekam jis ne- \ , ve|tui nerasil„e „„ tik 
klius, niekam nebus reika- Į ir jo j j
liūgas, nebent žolei, kur, kas Tiu,inu kiekvien#a mmt 
pavasaris augs žalesnė ,r tau |uokl|J_ w jh|t||1||v iati, 
kesnė ant neprižiūrimu kapo. kaJ> giflli> jg kiau-:nk> ni„. 
Tik pievų žiogas atšokuos pu kuo|„(,t ,a.galjs IMlukiteliB is.
giedoti atsikėlimo ir gj v eni- rįwjgĮk Nemažiau neprotingu 
mo lumno. IS tikro, be pras- bMl) ka(, kuris

būtų žmogui gyventi, kjtjema gyvybę grąžindavo,
vargti, jei viskas su tuo ir I >avęs atgajvin.
baigtųsi. Bet greit a.- negreit u pras|iBko uidysis Mta. 
ateis atsikėlimo diena ir kū-
nas, kuris buvo “sėjamas. KrijS,ufi paniekos
geiulųs, kelsis negendųs. S*-;kryžius tap0 nle.

džiu, iš kurio įžiebta mums

DUODAM PASKOLAS,
Pirmu morgičių nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straight mortgages).
Pinigų taupytojams išmokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išniokam visų nuošimtį už 4 

"" ši

LIETUVIAI ADVOKATAI

mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackemtcii, Prez. Tel. Canal 1679

• e «5

Telephone: BOUIevard 2806

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4G31 South Ashland Avenue 
Res. 6513 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Lietuviškas Krupnikas-8OProof
LABAI SKANUS GARIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKU GERIANT SU KABOTA 

ARBATA. PAKALI N A SLOGAS.
LIKTUVISKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVI. KURIE BAR NK- 
SAT gėri; lietuviško krupniko, tai reikalaukit savo tavernoj.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK I TAVERNIS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVERNAMS J KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU.

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
MetroĮKjlitan Stale Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Potnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6450 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPublic 9600 

•Mate 44*9 Proapect »*1»
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYB AT LAW 
*833 Ro Weatern Avė. 

/■.landos: kasdien nuo 1:10 oo pi e 
kl 8:10 v. v*k. SuhaloJ m c 13 ik 

«:*0 vakare 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kandėti nuo 9:00 ryto
lk) ,»:0n,po [ ,

CLEMENT J. SV1LOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

vAntr. Ir Kefvr 7 Iki 8 vai. vak. 
Seėt. 3 iki H vai. po pietų, Ir 

pagal sutartj
6322 So. Western Avenue 

PRO«peet 1012

ĮVAIRŪS DAKTARAI

SO METŲ PRIT/BIMAS 
Akys egzaminuojamo* — akinta 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1601 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo V iki 12;

uuo 1:JV iki S vai. vak,
Tei. CAMal 0523

Tel. L AFayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vul. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečadieniais

Pagal Sutartj

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Calnmet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

j Tel. O Ilso:
LAFayette 4017 

Tel. namu:
HEMIock 6286

DR. A. J. SH1MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 jiopiet — 7—9 vakare 

Treeiadu’naia ir Sekmadieninis 
pagal-nutartį.

tel. CANai 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartj
2305 So. Leavitt St. 

Tel CANai 0402
Pel. ore. REPublic 76»e 
VI c Irose Park *30

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road
Antrad., Uetvlilad. b penktadieniai

9-12 v. rytą: 1-5 P- P-! «-» v- v 
deūtudieniuia nuo 9 v. r. Iki 1 p. P

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vaL vakaro

UrStadlenials nuo 2 v. Iki 9 v. v 
Sekmadieniais pairai sutarties

Rez.:
24C 6 W. 69 St.

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
liez. ofiso vai.: 19—12 A. M. 

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

446 So. 49th Ct.. Cicero, III.
’tarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So, Halsted St., Ohlcag® 
’aned.. Sered. ir Subat. nno 2—9 v

Aes. 6924 So. Talman Avi. 
tęs. Tel. GROveuill 0617 
)ffic* Tel HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJ?.® IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road 
Vai. 2—4 u 7—9 vak.

Ketv. «r Nedėliom’s susitarus
Hnl,atolus t'iceroj 
1446 So. 491h Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

/IRainia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1,-3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

^AFayette 3051 Sbi9 W. 43rd St. 
v alandoe: 9—10 ryto ir 6—« vak. 

Treėiudieniais ir Sekmadieniais 
narsi antsrti

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
Per praėjusius dvideširnt-tris metus Emil Denetnark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

karų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
4631 So. Ashland Avė. 

T< YARda 0994 
Rea.: Tat PLAaa 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 t. ryto; 2-8 ir 7-8 v. vak

W *w4 A Ivnvvtėe «nr» 1A

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S labea

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDvray 9880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NadAliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, noo 3 0
•*1 nn niato Iv nnn 7 iki 8,80 * •

JAU suomio Ta Kalifornijos

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metų

Reuniatltniaa ir Mnllea llgoe lo f* IJF
Valandos 11-12 A. M 2-4. 7-3 P. M 

Gyvenimo vieta 1638 So 60 Ar*. 
Phone Cicero 8666 

Offkv 4<Wl mth

AMERIKOS LIETUVT’T DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Tel. OANa' 0987

Ree. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet
______ 6 iki 8 vai, vakaro_______

Tel. HOUlevard 7642

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal eutarte

Office Phone Ree. and Office
PROauect 169’ 2869 S. Leavitt S*
Vai. 3-4 |tp. Ir 7-S vak. CANai 0711*

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI!
2403 W. 63rd St., Chicago

Nedėliom Ir Trečindienlaia 
Pagal Sutarti

Office Houra 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOI7IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valauffos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 8 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BUOlevard 7820
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANai 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cennak Road
Valaadoa: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartj 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Tnlkfnnaa RP.Pnhllc 7668

fel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
-te*. KENvoed 6107

Ofl. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 8:30—8:80 

756 VVest yStreet
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Reaidencijoa Tel. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
OYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 8—8 p. m. 

Residencija
8939 8o. Olaremoat Av-e.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal nutarti

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų Ir vaikn ligų gydytoja 
6900 So/Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus sertdouūs ir subatoijs.

Reikale naudokitės patar
navimu ty profesionalų ir 
biznierių, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitčs 
savo šv. Kryžiaus ligonine,
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SV. KAZIMIERO KARIUOMENE

f

Kas ten bilda, kai- ten dumia, net žemelė dreba f_
Tai Kazimiero kareiviai keliasi iš grabo.

šventi vyrui iš po Kauno, iš urvų slaptingų 
keliasi Velykų naktį, kelias stebuklingi.

Šarvai blizga nenešioti, nevartoti skydai 
gyvomis sidabro aukso lelijoms žydi.

Greitai lekia plieno kulkos, greitai — muilys blaivos, 
dar greičiau — ugniniai vyčiai, užburti kareivos!

Tiltus jiem išgrindžia žvaigždės Nemune sukritę — 
kaip iš karstų nesikelti tėviškės lankyti?!

Šaukia jie balsais gyvųjų ir verpetais narstos, .. .. 
lyg norėdami čia likti — nebegrįžti karstuos...

Tik per šimtų metų kartų, tiktai naktį šventų 
tau valia nors trumpę mirksnį draug su jais gyventi.
Lietuvos visų bažnyčių jiems varpai tad gaudžia, 
užburbėję užpelėję jiems vargonai siaudžia !...
Kai ta iškilmė aptilsta, raiteliai sujoja 
Nemuno ir Neries upių santakon erdviojon.

.Jųjų tarpe pasirodo jaunus karaliūnus — 
kieta ašutinė dengta’baltųjį jo kūnų.

L?lija jo rankoj žėri, aureolė tviska.
Kupinas šventos ramybės jis apžvelgia viskų.

*
Kaip balandžiai ten apstoja raiteliai jo šaunūs.
Taria jis žodžius slaptuosius, peržegnojęs Kaunu:
— Vilniuj guli kaulai mano, Vilniuj karstas mano, 
mano mintys kaip paukšteliai vis čionai plevena.

l’o Kaunu urvų slaptų ų pasirinkom rimtį — 
m is per šimtų metų kartų juirksn ui čia atgimti.
Lyg nematomieji kryžiai pakelėj sustojo — 
budim tėviškės sargyboj, budim amžinūjoj
Alano ginklas nepraliejo mano brolio kraujo. 
tu» man lemta vadovaut jums, laukti žygio naujo.

Daug vargų gyvieji kenčia, daug vaidų patyrė, 
dar nemotas stot pagalbon, šviesūs Dievo vyrai.

Kai užklups didžiausias vargas, kai aptems jiem saulė, 
mes pakilsun — nugalėsim visų jiems pasaulį l —

(Iš K. Inčiūros knygos Padavimai, Šv. Kaz. Dr-jos leidinys).

sakė visos Padilių giminės ir 
turtų įpėdinis. ‘‘Jau buvo”, 
kalbėjo toliau, “vienas aukšto 
kilimas ispanas, anksčiau bu
vęs karininku. Tačiau jis pas
kui nuo tuo atsisakė! Ir jau 
prieš mirtį žinojo jį visas pa<- 
saulis, o tokios garbės būda
mas karininku jis niekad ne
būtų susilaukęs!”

“0, broleli ar tai Ignotas 
Loiola!” paklausė liepsnojan
čiais skruostais Liuiza.

“Tu neapsirikai”, sušuko 
Antanas. “Šiandien rytų po 
šv. Komunijos aš nutariau įs
toti į Jėzuitų ordenų”.

Su ašarotomis akimis, ku
riose buvo skausmas atsiski
riant su mylimu broliu ir pa
sididžiavimas, kad ji galės 
kaip kunigų pasveikinti, paž
velgė į brolį.

“Ak, Liuiza”, jis kalbėjo, 
“kų reiškia žmogaus laimė že
mėje! Tai muilo burbulas, ku
ris sužavi mus savo blizgėji
mu, tačiau kuris pranyksta, 
nespėjus pagalvoti apie jį. Ta 
čiau tu taip negalvok kaip aš! 
Kas būtų pasauly, jei visi ge
rieji žmonės į vienuolynų iš
važiuotų? Tokia mergaitė kaip 
tu, graži, turtinga įpėdinė, 
aukšto kilimo, gali pamėginti 
žemės laimę.

Kaip kunigas aš melsiuos 
,už tave, niekuomet tavo žemiš 
kosios ir amžinosios laimės 
neužmiršdamas.

“Šiandien aš pats tau savo 
palaimų suteiksiu”. Ir jis už
dėjo savo dešinę ant jos auk
su spindinčios galvos. Tačiau 
šie žodžiai, ypatingai apie že
miškųjų laimę, nerado jokio

Mažasis Angelas
« ■ ■ ■ ■ ■ ■

pritarimo. “^Ak, broleli, negal
vok apie mane!” sakė ji.

Kastilijoje kilo nepaprastus 
nusistebėjimas, kad vienintė- 
lis sūnus ir garbingas Padilių 
įpėdinis, vos 17 metų amžiaus, 
įstojo į Jėzuitų orderių. J r da
bar sesuo tėvų turto vieninte
lė įpėdinė liko, jo sesuo Liui 
za. Viskas, viskas tik tam bu
vo, kati jos žemiškųjai laimei 
tarnautų; bet jaunuolė, kuri 
jau Velykų rytų viso pasaulio 
grožio menkumų suprato, ki
taip apie tai galvojo. Kajp sa
kė brolis?

“Žemės laimė tai muilo bur
bulas, kuris mūsų akis sužavė
jęs, muitus dar pagalvoti nesu
spėjus, įtraukia į nakties tam
sų”,.. Tųip, gili buvo jos bro
lio mintis. Nusigandus, nuste
bus ir susižavėjus, ji klausė 
savęs; “Jei tiesa, kad vieno 
žodžio užtenka pasaulio men
kumų įrodyti, privalau už sa
vo liežiuvj saugoti, kad mano 
mažoji sesutė Kasikiai pesuži- 
notų, jog aš su broliu atsiža 
dam pasaulio!”... Ak, tai yra 
visų Dievų mylinčių ir Jo ieš
kančių sielų silpnybė, kad jie 
patys džiaugsmus ir žemės lai
mę paniekindami, savo myli
muosius nori laimingus maty
ti! To norėjo Antanas Liuizai, 
to nori Liuiza mažųjai Kasil
dai.-

Ljuiza jiasitraukė nuo visų 
puikiųjų puotų, kurių žibėji
mų truputį buvo patyrus. Ne
sakydama dabartinio gyveni
nio priežasčių Kasikiai, pilna 
nusižeminimo pasiliko gyventi 
tėvų namuose?

Vienintelė įpėdinė liko Ka- 
silda. Vos vienuolikos metų

Kastilijos karštoje saulėje au
gdama, subrendo į puikių mer
gelę. Toli už Kastilijos 
skambėjo aidas apie jos gro
žį, turtus ir aukštų kilmę. Ak, 
ir gėrėjosi šis laimingas kūdi
kis visais pasaulio malonu
mais, kasdien su uolumu jai 
tarnaujančiais. Per visų dienų 
susižavėjusi Kasilda sėdėjo 
prieš veidrodį, savo naujus 
papuošalus ir briliantus, tūks
tančiais spalvų spindinčius, 
mėgindama. Uolus paklusnu
mas, kuriuo jų apsupo tarnai, j kėlė jog išdidumų iš viso pul
ko jai pasipiršusių jaunuolių 
nė vienas nepaliko garbingo 
vardo savininkei, kaip tik vie
nas Padilių giminės. Taigi bu
vo gražioji Kasilda su savo 
dėde, jauniausiuoju tėvo bro- 

s liu, sužadėta; didelius Kasil- 
dos turtus giminės norėjo sa
vo tarpe pasilikti.

Su visu meiles žibėjimu, vy
rišku švelnumu, kokiuo tik ga
li pasirodyti, sužieduotinis ap
supo Kasikių.

Kiekvienų dienų mylimas 
jai dovanodavo pageidautinų 
dovanų, o dienos buvo per- 
trumpos jiems drauge gyven
ti. Viskas kalliėjo Kasildai a- 
pie pasaulio grožį. Ji pati dar 
niekad nebuvo supratus, kų 
reiškia pasaulio skausmas, rū
pesčiai ir vargai. .Vakarais, 
savo auksuotam patale sėdėda
ma dažnai ši gražioji savęs 
klausė; “Ar taip šis gyveni
mas prabėgs? Koks menkas 
tas džiaugsmas, kuris taip 
greit prabėga!” Ta nuotaika 
trumpai tęsėsi, o tačiau Kasil
da negalėjo to nuo savo suža
dėtinio paslėpti. “Aš nesupra

ntu, kodėl tu taip staigiai li
kai tokia šalta, tavo veidas 

ribų rimtas ir susimųstęs! Mažoji, į 

mylimoji Kasilda, sakyk kas 
tau nepatinka! Kas galėjo ma
no širdies karalienės džiaugs
mų užtemdyti!” Mergaitė at
virai papasakojo-, kaip praei
ties džiaugsmai jos jausmus 
sujaudino. Tačiau kilnus Pa- 
dilla neįstengė jos suprast'. 
Laimei Kasihlos sužadėtinis 
tuo laiku turėjo iškeliauti, o 
ji lengviau atsikvėpė galėda
ma pasinerti savy. Ji vėl atsi
minė maldas, kurias po susi- 
žadėjiino laivo užmiršus. Ir 
kaip šv. Augustinas, kuris 
gamtos, uolų, ūžiančios jūros, 
senųjų palmių klausė: “Jūs 
esat Dievas?”, Kasikiu, su gė
lėmis žaisdama, klausė savęs:
“ Kodėl Antanas, kodėl Liui
za man viskų paliko? Dėl ko 
jie tų aukų padalė!” Atsiminė 
apie nesibaigiančių Galybių 
Galybę, ir ašaros pripildė jos 
akis,

“Jėzau, mano Jėzau!” kal
bėjo ji virpančiu balsu”, nuo 
šios dienos nebevilios manęs 
pasaulio džiaugsmai! Tik am
žini džiaugsmai man širdį 
džiugins! Tu vienas būsi ma
no sužadėtinis, nos vienas gali 
mane amžinai laimingų pada
ryti”. Parbėgus į pilį, triukš
mingai puldama seseriai ant 
kaklo suriko; “Liuiza, aš kaip 
ir tu noriu vien Dievų mylėti 

(Tęsinys ant 7 pusi.)

f

Asmeniniai Lydimos

g

įpinaNZVYOl _
na Gothehbuma, SvtDUĄ

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus į laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo 

KLAIPfiDOJ 

Tokią kelionę turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d.
Iš New Yorko į Klaipėdą 

Laivo nemainant'

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.

Iš Gothenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš Kąp 
maro, 1914 m. statytu garlaivių Mą- 
riebolm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UIGYRB 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMER1KOJB

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos »u- 
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda-? 
mos laivakortės pas visus mūsų agentų*, 
arba Š. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI lt NBW YORKO

hrotlnlnglioliii — — Balandžio 17
G rl peliolni--------------------------- Geguži* 1
Drottnlngholni — — — Gogužės 15 
Kungsholni-------------------------- BirzeUo •

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Av*., Chicago, III

r\tas.

REUMATIZMAS
SAUSGELE BRIGHTON PARK

Gražus Velykų 
žalias Kastilijos (Ispanijoj) 
pievas ėjo pora žmonių. Mels
vas buvo dangus, o tolumoje 
skambėjo Velykų varpai — 
prisikėlimo varai.

Per sm šventųjų istorijų, kurios 
jas sieloje paliko neišdildopio 
įspūdžio.

Taip, tiesa, kad toji siela, 
kuri vien Dievui pasiaukojus, 
negali žmoniškais dalykais pa-

Koliavo jaunuolis su maža sitenkinti! .Ji žinoję, kad bro
li angaite, kurios šypsančios |įs nejuokais trokšta dangaus, 
akys švietė ryto grožiu. (jjs siekia vien amžinojo Die-

“ Kodėl tu toks nulindęs, v0, jo vSiela nepasitenkins pa
ulinius broleli?” paklausė jo sibaigiančiais dalykais, 
margaitė švelniai imdama už' “Aš noriu kunigu būti” — 
rankos. ■■ -----

.Jis pakėlė galvų. •
‘‘Aš neliūdžiu, mylima Liui 

za, priešingai, taip linksmas, 
kaip niekad savo gyvenime 
nesu buvęs”.

‘‘Ak, Antanai, tu 
Dėl ko toji rimtis

Neaikąnkyktte akaus- Q
mala: Reumatizmu, 8ausgSle,
Kaulų Gėlimų, arba MėSlun- W 
glu t— raumenų supkumu: nes ■ 
akąudSJlniąl naikina kūno gy
vybe lr dainai ant patalo pa- Q 
guldo.

CAPSICO CQMPOUND m o*- W 
tta lepgyal praSaliBa virSminS- ■ 
tas ligaa; mums Šiandien dau
gybė žmonių ųiundia padūko- W 
nes pasvetk*. Kala* SOc. per _ 
paStg B6c, arba dvi už 11.06. “ 
Knyga: “SALTINI8 SVEIKA- ■ 
TOS” augalais gydytis, kaina w 
60 centų.

Justin Kulis
80. HALSTED ST, 

Chicago. HL

f
. LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOKANTAS BRO.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIU 
• LINKIŲ VISIEMS SAVO KOKTUME RIA M S Iii DRAUGAMS

Vincent Paukštis
HAIĮDUARE, PAJNT8, VABNI8H, GLASS 

3714 Weat 47ti» Si. Tel. LAI* jot te 1857

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

KAZ HEAT INTENSIFIER CO.

2522 W. 45th St. Tel. LAFayettę 8227
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ANTANAS BUTCHAS
HAttDVVAKE IK MALIAVŲ KRAUTUV®

juokauji! 
tavo vei-^?”P A titanas pažvelgė sesutei į 

akis, užliejo rankų ant peties 
ir prašneko:

“Tik tau, mano jaunystės 
ir kūdikystės drauge, aš ga
liu pasakyti, kad tas. užsiėmi
mas, kokį man mūsų geri gi
minės išrinko, nepatenkina 
manęs”.

“Nepatenkina? Kaip tai! 
Ar dar permaža būti Kastili
jos guliernatorium, kuip kud 
tavo tėvelis buvo?”

“Tai yra aukščiausias titu
las, kokio tik gali sau norėti! 
Bet ar guli patenkinti žmogų 
tai, kas praeina! Ar tu, bran- 
gioji Luiza, užmiršai, kų aš 
tau apie Dievų, mūsų tikėji
mo tiesas ir savo širdies pas
ini įčiausius norus kalbėjau?!”

Mergaitė nulenkė galvutę. 
Ji prisimena: sėdi prie savo 
vyresniojo brolio kojų ir klau-

Gerkit ir Reikalaukit

GEDIMINAS BUILDING and LOAN 
ASSOCIATION

4425 So. Fairfield Avė. — Chicago, UI.

4138 Archer Avė. Tet. LAFayette 3052

CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV, VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ARCHER MARKET
JOHN VVAIDZUNAS, Prop.

421< Archer Avenue Tel, LAFayette 4247S
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

CALIFORNIA INN
M. BIAOO, Prop.

VVines, VVliiskey, Good Beer, Sundwiebes

4358 S. California Avė. Tel. LAFayette 1490
CHICAGO, ILLINOIS

4414 S. Rockvell St. Tel. LAFayette 4680
CHICAGO, ILLINOIS

% . -.t-. —■ T11.UI^..«..=XU, . ...... -.I-..,. .

s
LINKSMI AV- VELYKŲ ŠVENČIŲ 

I4NKIU VISIKUS SAVO KOSTI MŪRIAMS IK DRAUGAMS
CHAS. WERTELKA

PRISTATYTOJAS AUKOTOS IUŠIE6 HAI,DAINIŲ 
45.',« S. Avt-ipie Tel. LAFayette 3718

Linkime Visiems Savo Kostumeriams, Kaimynams, 
Pažįstamiems ir Draugauns 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
MIDWEST STORES

VIKTORAS IK ROZALIJA SLEPJKAI

4140 So. Maplewood Avė. Tel. LAFayette 3646

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MOZART TAVERN
ALBERT YAKIMAUSKAS 

IR
PETR RYMKIEVVICZ

Kaip Savininkai r.ekanėlų nuosavybių:—
241 W. 46 Str. — 2 flctų medini* naina-j 4 lr 4 kamb.
2934 \V. 39 Pl-ice — 2 (lėtų medinis narna* 4 Ir 4 kamb 
4664 So Rnogw*|( j (MUų lųadinl* bląatavaa namaa

Klero* hu dviem k»,iitart*4* ir 6 kąmb. ajitrąmą aukšte.
462o So. Kt. Loul* Avė — 2 (lėtų mūriui* nauia* 5 Ir 6 kamb.

Siūlo jau pardavimu: savo Aėrlnlnkains arba kitiems už geriausius 
pasiūlymus —■ už pinigus aria užsibaigusius Aėrua mūsų Bendrovė* 

Pasiūlymai užsidaro kovo 81 d liti* 1837.

LEONARD A. OREETIS — Sec’y 
Tel. Laf. 6618

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

NIKODEMAS ABARAVIČIUS 
ir sūnus Leonardas

Bučernė ir Grosernė
4600 So. Fairfield Avė. Tel. LAF&yette 1340

CHICAGO, ILLINOIS
—e——c—bb—gaaa-u uit x. a,a

4356 0o. Mogart St. Tel. LAF. 7655 
ai 1.1 ...iiyzu
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| Velykos Karo Fronte
Nutrintos, kruvinos ir tar- j ginančios kiaušinius... Ar jis 

švino pripiltos sunkios mini mane, ar žino kur aš da- 
s, įkyrus kuprinės diržų bar esu ir ką darau! 

mas ir besimerkiančios j Kažkoks nelabasis mažutė- 
dvi dienas padarė mis replėmis vienai sekundaiper

arus kažkokiais automa- 
Nieko negalvodami, jie 

ė vieną koją į gilų pavasa
rio purvą, traukė iš jo kitą ko
ją ir su pusiau primerktomis 
akimis lėtai, bet be pertrau
kos slinko pirmyn, fronto 
link. Iš to snaudulio pažadin
davo juos tik reta baterijos 
salvė, ar vėjo atneštas kulko
svaidžių tratėjimas. Tuomet 
jie pakeldavo galvas, ištiesda-

telį ir kaip mus sutiks gyven-T priešaky, neramiai lojo praei-

skaudžiai įgnybė širdį: ne 
man tas viskas! Bet tiktai vie
nai sekundai — ir gusaro vei
das Vėl nušvinta; bus ir man, 
kai Tėvynė bus laisva, o da- 
l»ar užmirškime margučius ir 
namiškius, atminkime, kad dė
vime Laisvosios Lietuvos ka
reivio munduru ir visą dėmesį 
nukreipkim ten, kur tarška 
mūsų kulkosvaidžiai ir baubia 
patrankos, kur mūsų tautie-1

vo kuprines ir nuovargio su-,čiai neša sunkų bolševikų jun- 
lenktą kūną ir tai vienas, tai gą. Velykos! Velykos! Ir pasi
utas grieždamas dantimis. Išėjęs eskadronas su linksmu

tojai.
Po 10 minutų ilga mūsų vo

ra išsitiesė purvinu, išmindž
iotu keliu. 18 raitų gusarų 
prašvilpė pro šalį, taškydami 
mus purvu, ir išnyko nakties 
tamsumoje. Už purvą, mes, 
pėstieji gusarai (tada dar ne 
visi turėjome arklius), juos 
sukeikėme, ir kartu buvom 
jiems dėkingi, kad jie saugos 
mus ir kad mums nereikės 
braidžioti klampesniuose, kaip 
kelias arimuose.

Eskadronas ėjo tyliai, nors 
iki pėstininkų užtvarų buvo 
dar 5 kilometrai. Priešaky mū
sų nė vieno šūvio, tik retkar
čiais įvairias spaJvių rakietų 
pašvaistės kažkur mirgėjo

namuose kaimuose, ir viensėd
žiuose šunys, iš trobų išeidavo 
moterys ir žegnodamos mus, 
šnabždėjo: ‘ ‘ Dieve, palaimink 
juos”.

Purvas žemėje, o danguje 
lyg šypsosi mums mėnulis ir 
mirkčioja milijonai žvaigždu
čių. Nežiūrint purvo klampu
mo, mums kažkaip linksma, 
patinka, kad moterys mus lai
mina, kad ne viena mergelė gi 
liai atsidus ir atmins savo 
bernelį, kuris gal dabar kur 
ten kitame Lietuvos krašte 
taip pat brenda purvais, eida
mas į kovą dėl Tėvynės, kad 
mėnulis taip gražiai šviečia, ir 
mirkščioja žvaigždės, kad mes

TOWN OF LAKE
murmėjo: “kad tik greičiau, 
tik greičiau mums juos pasiek
ti”. Ir vėl tylu, tik sunkiai al
suoja nuvargusios krūtinės, 
tyška į šonus taškomas purvas 
ir įkyrus pavasario lietus te
beplauna kuprines, apšarvavi- 
mą ir ginklus.

Galų galo vėlai vakare es
kadronas su džiaugsmu pama
tė žiburius ir nuo voros gal
vos iki uodegos, tarytum elek
tros srovė, perėjo šnabždesys: 
“Tai mūsų nakvynė ir frontas 
Čia pat”.

Eskadronas atgijo, tai šen, 
tai ten vienas kitas prabilo, 
nusijuokė, užtraukė papirosą 
— ir kojos rodos kažkaip ne 
tai skaudžiai dega, kuprinės 
petiniai diržai ne taip veržia 
pečius.

Per dvi dienas pėsčiom nu
žygiuota apie 70 klm. purvino 
kelio — eskadronas kietai už
migo kokio ten dvaro daržinė
se ir klojimuose. Veltui, es
kadrono dežuras kėlė gu- 
sarus vakarienei: nė vienas, 
išskiriant dežuruojančius, tą 
dieną nevakarieniavo. Visi 
kietai miegojo, kad jėgas at
gaivintų.

Rytmetį skardus trimito bal
sas prikėlė eskadroną.

Pramerkėm akis, pradėjom 
dairytis. Daržinė bnvo panaši 
į tikrą kautynių lauką; visur 
netvarkoje drybsojo gulintieji 
gusarai, čia vieno galva, o 
prie jog kito gusaro purvini 
batai, vienas guli skersai, ki
tas išilgai, kai kurie net ir ku
prinių nesuskubo nusiimti — 
taip greit juos miegas parbloš
kė.

Pro daržinės plyšius links
mai į vidų veržėRi saulės spin
duliai. Lauke čiulbėjo paukš
čiai, kur ten kairėje bumbėjo 
patrankos ir tarškėjo šautu
vai.

— Kelkitės, liegėdžiai, jau 
10 vai., o jūs miegat, kaip bar
sukai, — ragino įėjęs eskad
rono dežuras: — žiūrėkit, į ką 
jūs panašūs, purvini kaip či
gonai, o rytoj Velykos.

(Velykos? Po šimts pypkių, 
mums net ir galvon neatėjo, 
kad tas gali būti.

Velykos! Velykos! Taip 
linksma, malonu kartoti šitą 
žodį. Kristaus prisikėlimas, 
kartu iš verguvės pančių išva
duotoji keliasi laisva, Nepri
klausoma Tėvynė! 

■*-v.Kiekvieno gusaro mintyje 
stojasi tolimas vaizdas; ten 
kažkur toli tėviškė, samanota 
pirkia, Velykų iškilmėms besi 
mosiančioji šeimyna, seną mo 
tutė, broliukai, ir sesutės, mar

klegesiu ir dainomis pradėjo 
valytis nuo purvo ir ruoštis 
naujam darbui.

Apie 12 vai. fronte viskas 
nutilo. Atrodė, kad ir bolševi
kai, ir lietuviai pajuto didelę 
šventę artėjant ir tarytum su
tartinai nutraukė kautynes. 
Gal ten taip ir buvo, bet mūsų 
eskadrone buvo visai kitas 
vaizdas.

Visuose užkampiuose buvo 
energingai ginklai valomi, šo
viniai į kulkosvaidžių juostas 
kemšami; viršininkai rūpes
tingai žiūrėjo ginklus.

Pavakary buvome prikrauti 
šoviniais, išdavė mums po dvi 
— tris granatas, kuprines lie
pė sudėti būriais ir skyriais 
krūvon, sanitarijos puskarinin 
kis rūpestingai apžiūrinėjo ir 
perišinėjo sukruvintąsias ko
jas.

Jei fronte visą laiką buvo 
ramu, įtai mūsų eskadrone, 
kaip žrrfonės sa-ko, kvepėjo tik
ras parakas.

Niekas nieko mums nesakė, 
bet parako kvapą jautėme visi 
ir žinojome, kad kartu su pir
mu Aleliuja prabils ir mūsų 
karabinai ir galingas lietuviš
kas valio!

Vakarienė. Ji nepanaši į na
miškių tą dieną valgomą va
karienę! Tr vėl Velykos kiek
vienam lenda galvon. Pradėjo 
temti. Trimituojama susirink
ti. Iš visų kampų pasipylė vi
sai žygiui ir kautynėms pasi- 
ruošusieji gusarai, nes žinojo, 
jautė, kad tai ne paprastas va
karinis patikrinimas. Už po
ros minutų juodos gusarų ei
lės ramiai stovėjo prieš eskad
rono vadą. . \

— Vyrai; — prabilo jis: — 
rytoj Velykos, mūsų miškai 
melsis Dievui, — mes gi, ka
riai, kovosime dėl Tėvynės. 
Rytoj švintant mums įsakyta 
paimti miestelį kurį jūs jau 
gerai žinot iš pirmykščių kau
tynių. Ir mes jį paimsime, 
nors ten ir yra dvigubai dau
giau priešų negu mflsų. ftį 
miestelį Velykų atminimui 
mes sudėsime ant Tėvynės au
kuro ir miestely kartu su mū
sų tautiečiais užgiedosime 
“Linksma diena mum atė* 
jo...” Pasiruoškit žygiui, už 
minutų išeinam. Išsiskirstyti! 
- užbaigė ekskadrono vadas.

jr

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Zigmas ir Ona Sereikai 
ir Sūnai

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

4549 S. Paulina St. Tel. Boul. 1988

esam tvirtai įsitikinę nugalė
ti bolševikus.

Štai pėstininkų užtvaros, o 
už pusantro kilometro — bol
ševikai, stipriai įsitvirtinę 
miestely. Iš čia mea pradėsime 
pulti, reikia eiti atsargiai, nes 
priešo žvalgai gali slankioti 
visomis kryptimis.

Raitieji gusarai nusėdo nuov
arklių, eskadrono vadas duo
da paskutinius įsakymus. Pul
sime iš trijų pusių, raitieji 
liks užpakalyje, rezerve.

Būriai, išsiuntę patrulius, iš 
nyko nakties tamsumoje, ir jų 
šešėliai susiliejo au medžiais 
ir krūmais. I

Jau 1 vai. Kur ten ėmė gie
doti vienas, kitas gaidys. Nė 
vieno šūvio, tik rakietcs į de
šinę ir kairę kyla į padangęs, 
įr vėl tamsu, paslaptinga tyla.

Slinkome lėtai ir atsargiai. 
Dažnai sustodavom, sustoda
vom, klausėmės, būrio varias 
4..... ........

tikrino slinkimo kryptį ir vėl 
slinkom priekin, sulaikydami 
kvapą, nedrįsdami sukosėt ur 
tvirčiau pastatyti koją...

Galų gale sustojom, būrio 
vadui įsakius, tyliai išsisklei- 
dėme grandine ir sugulėm į 
šlapią arimą. Įsakymas — gu
lėti. Krečia drebulys, einantis 
iš žemės pavasario šaltis, ro
dos, taip ir veržiasi į sušilu
sius mūsų kūnus.

Priešaky mūsų, kokių 600 
metrų atstume, sužibo vienas 
kitas žiburys, jų vis darėsi 
daugiau. Ir į mūsų galvas vėl 
skverbiasi mintys: Velykos, 
žmonės keliasi ir eina bažny
čion, o ką daro bolševikai — 
ar pasitikėdami savo jėgomis 
miega ar budi, ar ginsis, ar 
mums puolant bėgs kaip zui
kiai?

Dangus pradėjo brėkšti, Šliaužiam. Purvus lenda už 
miestelyje kažkaip nedrąsiai aulų, nesmagu jausti peršlapu- 
praskamliėjo bažnyčios var- ‘ (Tęsinys ant 7 pusi.)

..... .  = X.

pai. Tik dabar mes suprato
me, kad perdaug greit ėjoan; 
bet tai vra amžinoji 2-jo būrio 
yda, visuomet mus peikia ir 
juokiasi, kad esam karštagal
viai. Skubinam kur reikia ir 
kur nereikia. Čia buvom gerai 
nubausti, nes kaldami danti
mis išgulėjome apie porą va
landų, ir tik tuomet atminėm 
eskadrono vado įsakymą pra
dėt atakuoti, kai žmonės sueis 
bažnyčion. Bažnyčia mūrinė, 
taigi mflsų tautiečiams joks 
pavojus nuo mūsų kulkų ne
grės, o antra, mūsų valio susi
lies su jų bažnyčioje giedamu 
Aleliuja.

Visai tyliai nuaidėjo grandi
nėje siunčiamasai įsakymas 
“pirmyn” — ir mūsų būrys 
tyliai pradėjo šliaužti mieste
lio link.

Geriausios rūšies valgomieji daiktai, teisingos kainos. 
Didelis pasirinkimas Velykoms.

Esame biznyje 25 met.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BRONIUS SAMAVIČIUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

4551 S. Hermitage Avė. Tel. YARds 5474

CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMI' SV. VELYKŲ ŠVENČIU 
I.INKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Dom. šauciuvenas
4438 So. Hermitage Avė. Tel. BOUIevard 1157

Jr
LINKSMI* ftV. VELYKŲ ŠVENČIU 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS
Kajetonas Kavalčikas

4404 So. W-ood St.
BUCKRNE IR GRORERNfc

Jr

Tel. LAFayette 1734

Jr

k

LINKSMU AV. VEI.YKV ŠVENČIU 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

A. F. Czesna Baths
1«57 West 45th Street
corner So. Paulina St. Tel.

I.a<Iies Tuesd*y 
Boulevard 4552

J?

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

NORKUS AND COMPANY
FURNITURE MOVERS

1706 W. 47th Street TeL TARda 4401
CHICAGO, ILLINOIS

Išskirstyti nebuvo reikalo, 
nes visi turėjom viską kas 
mums buvo reikalinga, todėl 
užrūkę ir susibūrę krūvelėmis 
dalijomis mintimis, kas dabar 
darosi namuose, ką daro prie
šaky mūsų esantieji pėstinin
kai, kaip mes užimsime mies-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JUČUS SISTERS
RESTAURANT

1608 West 47th St. Tel. BOUIevard 2877

CHTCAGO, ILLINOIS

Linksimi Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS 

IR DRAUGAMS

CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

P. J. RIDIKAS 
LACHAWICZ IR

ŠONAI
J. LIULEVIČIUS 
S. P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS 
A. PETKUS 
S. M. SKUDAS 
I. J. ZOLP
EŽERSKIS IR SŪNUS

SVEIKINU VISUS LIETUVIUS

su

Velyki Memis

Wm. A. 
LEWIS

4716 S. Ashland Avė.

VYRŲ IR MOTERŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

Jj
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VELYKOS KARO 
FRONTE

(Tęsinys nuo 6 pusi.)

siau alkūnes ir kelius granatos 
kabinasi už mažiausio žemės 
grūzelio...

Rusiškas “stok, kas ten” 
perskrodė nakties tamsumą ir 
beveik tuo pačiu momentu aš
tri būrio vado komanda “pir
myn, atakon!” tartum viesulą, 
pakėlė mus nuo žemės ir metė 
priekin.

nūs švęsdavę Velykas vienu 
laiku su žydais. Sv. Vikto
ras jau buvo besiruošiąs at
skirti nuo Bažnyčios tuo« 
vyskupus, kurie Velykas 
švęsdavo 14-tų Nizan, bet šv. 
lreniejus 202 m. atkalbino 
Šventąjį Tėvų, kad neskelb
tų tos bausmės. Taip dalykai 
likosi neišspręsti^ iki kol 
besiautė kruvinieji krikšč.i( 
nių persekiojimai.

Bažnyčiai laisvę gavus 3.( 
metais, visuotinoji vyskupL 
santaryba susirinko Nikiejo 
mieste 325 m. Tenai nutarta, 
a) kud Velykos visuomet bū
tų švenčiamos sekmadieniais, 
nors 14 Nizan išeidavo įvai
riomis savaitės dienomis, b) 
kati Velykų sekmadienis būtų 
po pirmajam mėnulio pilna
čių! pavasaryje, (c kad pa
vasariniu mėnulio pilnamečiu 

(Tęsinys 8 pusi.)

ga galutinai baigti su bolševi- MAŽASIS ANGELAS
kais ir toli juos nuvaryti. Į------------

Šautuvų šūviai dar ilgai (Tęsinys iš 5 pusi.) 
tr»Wjo iiemi, kYPtira, b^[.r Jam atiduoU,„ Juok.

damos pabučiavo Uuiza auk
sinę Kasildos galvutę. “Ak, 
tai negalima, kų Kusil-lu sa
ko !

Niekas juk jai nekalbėjo a- 
pie žemiškąjį grožį ir jo men
kumų “Tu neprivalai sau 
žaislu tokių šventų dalykų im
ti!” pasakė Liuiza šiek tiek 
griežtu tonu. “Daugiau taip 
nebe kai l>ėk!”

“Ak”, atsakė Kasilda, “dėl 
ko Antanas, dėl ko tu atsisa
kei nuo savo įpėdinystės! l’a-. 
siimkite sau, man to neberei
kia!” Bet Liuiza negirdėjo 
šių prašymų. “Rytoj Prisikė
limo šventė tavo sužieduotinis

darėsi vis retesni ir retesni, ir 
pagaliau visai užmirė tolumo- 

Į je. O bažnyčioje iš visų ap- 
| šviestų langų j orų skverbėsi 
liažnytinių giesmių aidas, ga
lingai aidėjo Aleliuja ir iškil
minga procesija pradėjo slink
ti iš bažnyčios j šventorių.

— Vyrai, padėkokim Dievui 
už laimėjimų! Valio Lietuva! 
— tartum perkūno trenksmas 

Nejutau nieko, tiktai kaip nuaidėjo galingasai lietuvis- 
sapne iš visų pusiu girdėjau ^ag vaiįo; gusarai paskui va-
kulkosvaidžių klegesį, karabi
nų tarškėjimų, duslius ranki
nių granatų sprogimus, kažką 
rėkiau bėgdamas priekin ir 
šaudydamas nesitaikant, ma
čiau kaij) gusaras ILGŪNAS 
arabino buože sutriuškino 
plševikų kulkosvaidininkui 

vų; kur ten virau ant tvo- 
'os, kažkam smarkiai dūriau 

karabinu į veidų.
Visiškai prasiblaiviau liažny 

čios aikštėje, kur iš visų pu
sių gusarai varė nelaisvėn pa 
imtus bolševikus ir nešė paim
tus iš jų ginklus. Pro nius, 
lyg žaibas, praūžė mūsų 18 
raitųjų gueanj su aukštai iš
keltais kardais. Tai jų parei

dų nusiėmė kepures, suėjo į 
šventorių ir be komandos su
klupo... Aukštai iškeltu Šv. Sa
kramentu kunigas palaimino 
eskadronų, ir išvaduotų tau
tiečių bendrojo džiaugsmo a- grįš, būk linksmesnė ir pasi-
šaros lydėjo nuotaikingųjį A- 
leliuja...

Purvini, prakaituoti, kruvi
ni kautynėse apdraskytais rū
bais, su rūkstančiais ir dar 
karštais karabinais gusarai

puošk!” Liūdna išėjo Kasilda 
iš kambario. Liuiza nesuprato, 
iš kur tai linksmutei išdykėlei 
tas rimtumas, o Kasikiu nuta
rė nežiūrėti į tai, kad jos Liui
za nesuprato. Nuliūdusi išėjo

)

VELYKOMS 
IŠ

I LIETUVOSKUMPIAI
ir kiti SkanumėUai.

Irgi parduodam Wholesale.

BALTIC IMPORT CO. 
805 W. 19th Street

Tel. Haymarket 3553

susimaišė su procesija, kuri ė- iš pilies. Toliau stovėjo Kai
me lėtai slinkti apliek bažny
čių. Giedojo tik vyrai; užki
musiais, bet drąsiais liuksais 
padėjo jiems gusarai, mote
rys verkė iš džiaugsmo ir ne 
viena senutė ar užmiršusi mer 
geiė apkabinus pabučiavo gu- 
saro prakaitu ir krauju apsi
pylusi veidų.

Aleliuja, Aleliuja! Kaip 
Kristus prisikėlęs daugiau ne
mirs, taip ir mūsų brangioji 
Lietuva amžinai gyvuos, Lai
sva, Nepriklausoma, Galinga!

J. Kraunaitis.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELEKIR 
OF BITTER WINE

Dainai GelbtH 

Virikinti ir nu® 

Ulkietifimo

"m*

PBAŠTC UMPIUO DTKA1 
THmt'i Rito* r.
M4 g. W«Ua BU Chl

ViBOM
V&lstinčM

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
.PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

«AKV, INO. LAIDOT U VIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Phnii* *(MM)
Oerlauataa patarnarlmaa — Moteris patarnauja

A. t A
JONAS FILIPAVICIUS

Mirė kovo 22 d.. 1937 m.,
4 vai. ryte. sulaukęs pusę am
žiaus.

Kilo iš Vilnijos, Švenčionių 
apskričio, Tverečių parapijos, 
Daktarių kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį MogdaJenų. po tėvais 
Kivilaitė, dvi dukteria Anelę 
ir Virginijų, sūnų Antanų, pus
brolį Adolfų Baujų ir jo žmo
nų Petronėlę, pusseserę Ane- 
lijų Belčnienę lr jos vyrų An
tanų, o Lietuvoj seserį Mari
jonų, brolį Juozapų ir dvi bro
lienes.

Kūnas pašarvotas 10506 Ed- 
brooke Avė. Tel. Pullman 2533.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, kovo 29 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Visu 
šventųjų parap. bažnyčių, ku
rioj }vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
sini iero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paž.v- 
stamus-as dalyvauti šiose l.ti- 
dot ttvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Kiurus ir Giminės.

laidotuvių direktorius l^i- 
rhawlez ir Kūnui. Telefonas 
CANai 2515.

mėlių vienuolynas, ten joą šir
dies įlgeeyg skrido. Liuiza sa
kė; “Rytoj tavo sužadėtinis 
grįš”. Taip, juk rytoj Prisikė
limo diena. Dievo meile de
ganti, paniekinusi pasaulį, iš
didi, graži, toli ir plačiai vi
sus stebinanti ir visų trokšta
ma mergaitė priėjo vartus, su
sižavėjusi neturtu, Dievui at
sidavusi, Kryžių pamilusi. 
Prisikėlimo diena viliojo jos 
vaikiškų sielų.

Ant altoriaus ja»i degė žva
kės, ak, tik pirmų kartų pra
regėjo jos protus. Antanas 
nieko jai nekalbėjo apie džiau
gsmo menkumų, bet pats Išga
nytojas be kitų pagalbos tai 
parodė. Kaip norėjo šis pabė
gėlis būti įleistas į vienuoly
nų, nors neturėjo saviškių su
tikimo, ir jis buvo per jauna 
šiam rimtam pašaukimui. Ne
suvaldomas buvo vidujinis 
troškimas Žiūrėk, ten ateina 
vartininkas, atidaro vartus ir, 
kaip angelas, Kasilda įeina 
vidun. Tapytojui būtų vilio
jantis vaizdas nupiešti šiuos 
kontrastus. Barzdotas, senas 
vartininkas su raukšlėtu vei
du, ir panaši į elfų mergaitė, 
šilkine, brangia suknele, aukso 
apyrankėmis, blizgančiomis a- 
kiinis, kuriose viena buvo: 
“Prisikėlimas”.

Kova su giminėmis buvo di
delė, bet jų nugalėjo. Antanas 
iš šio seselės darbo naujų jė
gų ir pasiryžimo įgavo Liuiza 
susipratusi džiaugsmo ašaro
mis verkė, o Kąsilda pasiliko 
vienuolvne. * Vertė Raselė.

ŽMOGUS VILKŲ GAUJOJE

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avenue
Gėlės Myliniu rus — Vestuvėms — 

Hankletanis — I .akintu vėms — 
Papuošimams.

Tlionn LAI’AYETTE 5800

A. I A
ANTANAS GRAIBUS
Mirė kovo 24 d., 1937 m..

2 vid. popiet, sulaukęs 66 me
tų amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskričio, 
Skapiškio miesto.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Elzbtetų, po tėvais Lu- 
koštunattę, duktarį Bronislovų 
Užtupienę. žentų. Kazimierų, 
anūkę Aldonų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 561 VV. 
14th St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
kovo 29 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas J Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedullngee pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame, visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę Moteris. Duktė, SeM- 
tos, Anūkė ir Glmtošs.

Laidotuvių direktorius La- 
cbawicz ir Kūnai. Tel. CANai 
2515.

Kalendorius ir Velykos
Rusai tiek sentikiai, tieki irti kiekvienas sau savo nuo

stabai ikiai visuomet tuo pa-Įmonę.
čiu laiku švenčia Velyka?. 
Gana dažnai ton jų šventėm 
supuola tų pačių diėnų su ka
talikų ir protestantų Vely
komis. Taip buvo 1936 m., 
bet 1937 rusai jau švęs Ve
lykas penkiomis savaitėmis 
vėliau už vakarų Europos, 
Amerikos ir Australijos tau
tas. Kai kam įdomu žinoti, 
iš ko darosi tie skirtumai ir 
kas kaltas. Sis trumpas strai
psnelis rašomas apie tų pai
nųjį klausimų, kad dalykas 
siek tiek paaiškėtų lietu-

Apie 16S m. Laodikiejos 
mieste susirinko keletas vys 
kupų ir nutarė reikalauti, 
kad visi krikščionys Velykas 
švęstų drauge su žydais, bū
tent 14 Nizan, bet kiti, kaip 
štai Hierapolio vyskupas A- 
polinaris, Aleksandrijos Kle
mensas ir šiaip ne vienas tam 
pasipriešino. Popiežius šv. 
Viktoras I 189—198 ir vys
kupų susirinkimai tiek Ro
moje, tiek keletoje kitų vie
tų, nutarė laikytis Romos į- 
pročio, taigi Velykas švęsti

viams, kurie arti rusų gyve- skyrium nuo žydų, bet rytų 
šalies vyskupai nenorėjo to 
įpročio priimti, sakydami, 
kati pats šv. Petras ir apaš
talai šv. Pilypas, bei šv. Jo-1

na.
Senasis ginčas dd Velykų

Visi žinome, kad krikščio
nys švenčia Velykas V. Jė
zaus atsikėlimui iš numirusių 
pagerbti. Žydai taip pat šven 
čia Velykas, bet kitam tiks
lui, būtent, m imdami savo 
tautos išėjimų iš Egipto ver
gijos. Kadangi V. Jėzius mi
rė žydų Velykų išvakarėse ir 
iš numirusių atsikėlė pirmai 
žydų Velykų dienai praėjus, 
tai krikščionių ir žydų Vely
kos būva netoli vienos kitų. 
Jos švenčiamos pavasario 
metu.

Nuo Mozės laikų iki šiai 
dienai žydai švenčia Vely
kas 14 dienų mėnesio, kurį 
jie vadina Nizan. Tas mėnuo 
būva tada, kada pavasaryje 
dienos ilgis susilygina su 
nakties ilgiu.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
— ■ o------

Suvirš 50 metų prityrimo 
o-

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

---------- o----------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103

Chicago, Illinois

ZARASAI. — Salako apy
linkėse, Gražutės miške A. 
Juozėnas beeidamas su žibali
ne lempa pas 'pažįstamus su 
reikalais, nepasijuto, kaip at
sirado dantimis kalenančių 
9 vilkų gaujoje. A. Juozėnas 
pradėjo šaukti, juos baidyti, 
bet vilkai jo nepabūgo ir laikė 
apsupę, kol kaimynai atvyko 
pagalbon su ginklais ir vilkus 
išvaikė. Kitoje vietoje vienų ū- 
kininkų, taip pat vdkai buvo 
užpuolę, tačiau pasitenkino 
nunešdami jo šunį, kurį vedė
si su savim.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Šimtui su viršum metų pra
ėjus po Viešpaties atsikėlimo 1 
iš numirusių krikščionys pu
si Jbto vieni vienaip švenčių 
Velykas, kiti kitaip. Rytuo 
se krikščionys, ne visur, bet 
daugelyje vietų, Velykas švę 
sdavo tų pačių dienų, kaip ir 
žydai. Vakarų šalyse krikš 
uionys turėjo didelio reikalo 
pažymėti, kad jie nėra žydai, 
todėl Velykas švęsdavo kitų 
dienų. Smirnos vyskupas šv. 
Polikarpas 156 m., atvykęs į 
Romų, apie 155 m. pastebėjo, 
kad čia Velykos švenčiamos 
vien lik- sekmadieniais, ir kai 
liejo apie tai su popiežium 
šv. Anicetu (154—165 m. 
Juodu persiskyrė pasilikda-

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

2,
1

LAI ĮJOTI) VIŲ LUttEKTGttlUS

F
 JUOZAPAS

UDEIKI
■B TĖVAS
REPublio 8340

Del informacijų kreipkitii j:

COSMOPOLITAN TKAVEL 
SERVICE

Prsg. J. AMMAZIEJUS 
IM Grind St, trooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
314 Wilnut St, Niwirk, N. J.

JOHN SEKYS
411 Park St., Hartford, Conn.

VIENYIE TftAVEl IUREAU 
141 Orand St., Sraakiyn, N. Y.

♦. A. KY|A 
AMERIKOS LIETUVIS 

'14 Varnon St., Wort«tir Mm.
PETRAS BARTKEVIČIUS 

479 N. Main St., MontMto, Mm.
PAUL MOLIS

I71»-Mtt( St, Ditrotf Mich.
LITHUANIAN NEWS PUI. CO. 

NAUJIENOS
ITH S. HaMad St., Čhkaęo. III.

OHIO LITHUANIAN PUILISH- 
INS CO. DIRVA

K. S. KARPIUS 
M20 Suparlor Ava.,

ClavalaM, ORIA
A. VARASIUS

Mt Ali Natlaaa Lnk LlMLR 
IW0 Cartoa St, Ptttiburęh, Pa.

DIDELE
EKSKURSIJA

| LIETUVA
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ, 
AGENTŲ SĄJUNGA

AMERIKOJE

Populiariu tkiprailulu Garlaiviu

EUROPA
liplanki ll Ne* Yorko

GEGUŽĖS U A, 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią keltoną J Kaimą 

ir Klaipėdą

HAMBORG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

T\ V VAT KOPLYČIOS VISOSE 
UI Anl MIESTO DALYSE

AMBULANCE

lactaicz ir Snai
2314 West 23rd l’lace 
l’bone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

I. Linlens
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S.M. Skndas

Ezerskis ir Sems
P. I. Ridikas
r

4348 So. Caiifornia Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 21C9

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089



KALENDORIUS IR VE
LYKOS

(Tęsinys iš 7 pusi.)

mo vaisius yra tas, kę. mums 
taitytųsi tas, kurs pasitaiko 

Bjauriai dienai susilyginus 
fu naktimi ir d) kad, tam sek- 

lieniui pataikins j 14-tą 
Velykos būtij nukel-

artimiausią j j sekmadie 
iMat Santaryba pripažino.

krikščionims yra tikro 
falo skirtis nuo žydų.
'"ais laikais, kada Santa

ra, įvyko, pavasario dienos 
nakties ilgio susilyginimas į

įvykdavo kovo 21 d. Nuo tos 
dienos visi krikščionių vysku
pai ir kunigai, apskaičiuoda
vo laiką Velykoms švęsti. Ga-

o skirtumas buvo pernelyg 
aiškus: Nikiejos santaryba 
dienonakčio lygtį dėjo kovo 
21, o gamta dieną sn naktim 
sulygindavo kovo 11.

=====

vyskupijos nelietė tas įstaty
mas, nes kairiajam ^Nemuno 
šone gyvenantieji lietuviai 
skaitėsi esą Kongreso kara
lystės gyventojai. Todėl dzū
kai, kapsai ir zanavikai Ve-Bet gi pasirodė, kad nekly 

do nė gamta, nė Santaryba, jy^.^ švęsdavo kaikada peoi-
tiktai Julijaus Cezario kalen
dorius, nustatydamas metams 
perdidelį ilgį. Anot to kalen
doriaus metai būdavo 365 
dienų ir 6 valandų ilgio, o 
pietų Italijos 1 (Kalabrijos) 
mokslininkas Aloyzas Lilijus 
Giraldis (L. Lilio Ghiraldi) 
rado, kad) metų ilgis yra 365 
dienos, 5 valandos, 48 minu
tės ir 4(5 sekundės.
Kalendorių skirtumas

Lietuva ir Latvija naująjį

ėnios pradžia prieš Velykas [ kalendorių, buvo priėmusios 
šešioliktame šimtmetyje kaip 
ir kitos katalikų šalys. Bet

ir kilnojamosios šventės pi
: Velykų, kaip tai Šeštinės, Se
kminės ir kitos, turėdavo tai
kintis prie Velykų. Dėl tų 
priežasčių negalima būdavo 
paukti, kol ateis dienonakčio 
Įlvgtis ir tik po to žiūrėti, ka-

Lietuvai beveik visai patekus 
po Rusais, caras Aleksandras 
T išreikalavo iš popiežiaus 
Pijaus VU, kad Rusijos už-

kiomis savaitėmis ankščiau už 
žemaičius ir aukštaičius. Mat, 
mėnulio pilnatis pasitaikęs 
prieš kovo 21 skaitydavosi 
dar nepaskutinis Jei jis pa
sitaikydavo, sakysim, kovo 26 
naujojo kalendoriaus ir būda
vo tik kovo 14, prieš 190Q me
tus ir kovo 13 1901 m. jr vė
liau. Todėl negalėjo skaitytis 
pavasarinis. Dėl to reikėjo 
laukti ištisą mėnesį, kol ateis 
kitas mėnulio pilnatis, kurj 
galima bns skaityti pavasari
niu.

Grigoriui XIII pataisą da
rant skirtumas tarp senojo ir 
naujojo kalendoriaus buvo 10 
dienų. Tas skirtumas išliko i- 
ki septynioliktojo šimtmečio 

1600 — tiejiimtose Lietuvos žemėse ir
da bus mėnulio pilnatis ir po |<atalikai laikytųsi vieno ka- Pahaigai’ nes 
jo Velykų sekmadienis. Vely- |endoriaus su visa Rusijos metai abiejuose kalendoriuo 
kų dieną sužinoti ir ją žmo- valstvbe.'ftv. Tėvas leido. Ta-Įse, sename ir naujame, buvo 

paskelbti reikėdavo is ,v.jau Seinų arba Augustavo pribuišiai, kadangi nuo 1600 
nksto. Kadangi daug metų
Iries Nikiejos Santarybą ir 
po jos dienonakčio lygtis į- 
vykdavo kovo 21, tai manyta, 
kad taip bus amžinai. 
Julijaus Kalendorius

Minėtoji nuomonė apie die- 
lonakčio lygties sutapimą su 

r|<ovo 21 juo tvirtesnė išrodė
dėl to, kad Julijaus Cezario 
R02—44 prieš Kr. g.) kalen- 

rius metų ilgį buvo nusta- 
ęg 365 dienų ir 6 valandų. 
)arant pribuišius metus kas 
cįtvirtą žiemą, atseit, prie 
■aaariot 28 dienų pridedant 

vieną, dvidešimt devintij- 
rodėsi, kad klaidų ir skir- 
ų neturi būti. Nikiejos 

ntarybos laikais visi krikš- 
ionys laikėsi to kalendoriaus, 

buvo sudaręs ir liepęs vi
ję valstybėje įvesti stab- 

aeldys jos valdytojas Julijus 
ezaris 45-tais prieš Kristui 
igemant metais.
Pradžioje viskas rodėsi ge- 

d, bet, keturiems šimtams 
Tetų praėjus po Nikiejos san 
rybos, anglas šv. Beda, 738 

pastebėjo, kad diena pri- 
gsta naktį, pavasario metu 
ebe kovo 21, o pirmiau. Ne 

vienas tą pamatė. Italas 
robosco parašė net veika- 
apie tą nesantaiką. Praėjo 
r keli šimtai metą, ir ang

is vienuolis Rogeris Baco- 
ias 1294 m. parašė kitą vei- 
alą (De Reforniatione Ca- 

lendarii) apie tą patį dalyką, 
tik savo rašto neskelbė vie-

o pasiuntė popiežiui, kurs 
omėjo dalyku, bet nieko 

nedarė. Tuo dalyku susirūpi
no popiežius Sixtus IV 1471 
—1481. Jis klausėsi mokyto 
Jono Mnellez’io, kurį visi va
dina Regiomontanu 1476 m.
Bet dalykas buvo taip pai
nus, kad liko neišspręstas. Pa
galios iškilo Tridento Santa- 
ryboje, kuri tęsėsi nuo *1545 
iki 1563 m. Toji nutarė pra
šyti popiežiaus, kad dalyką 
sutvarkytų. Skirtumas tarp 
gamtos ir tarp Nikiejos san- 
tarybos jau buvo ištisų de
šimties dienų ilgio.

Daugelis susirūpino dėl to, 
nes tikėjo, kad Visuotina Sa
ntaryba neklysta, ir mintijo, 
kad gamta taip pat neklysta, ’l!^

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostnmeriams ir Draugams

M. ir K. KAMINSKAI 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

Šviežiausios mėsos, daržovės, vaisiai ir kilti maistai, 
žemos kainos — Mandagus patarnavimas

2300 W. 23rd St. — kampas Oakley Avė. 
Tel. CANal 7178

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostnmeriams ir Draugams

DOMINIKAS ir KAROLINA 
VAIČIŪNAI

2035 Coulter St.

Šeštadienis, Ttovo 27 d., 1937

TAVERNA

Tel. OANal 4993

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

V - ’
F
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j REAL ESTATE 

LOANS - INSURANCE

BEN. J. KAZANAUSKAS

2202 West Cermak Rd. Tel. CANal 8887

CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
laukime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PETRAS KALNIS
— IR —

ADOMAS DULSKIS
Draugiška Darbininkų Užeiga

1858 W. 14th St.

atmetus du nuliu, lieka 16, o 
16 lygiai dalinasi iš 4.

Bp.t 1700-ji metai nauja
me kalendoriuje nebnvo pri
buišiai, kadangi atmetus du 
nuliu iš 1700, lieka 17, o 17 
nesidalina iš 4, senajame ka
lendoriuje 17-ji metai skaitė
si vieną dieną viršaue| t. y. 
366; tokiu būdu per ištisą 
aštuonioliktąjį šimtmetį skir
tumas pasidarė 11 dienų. Tas 
pats pasikartojo 1800 metais 
ir, dėl to devynioliktame šim
tmetyje skirtumas būdavo 12 
dienų. Pagalios 1900 metais 
prisidėjo tryliktoji skirtumo 
diena. Tiet die«nų skirtumai 
būdavo nekilnojamose šventė
se kaip Kalėdos, Nauji Me
tai, Trys Karaliai ir tt. Skir
tumai kilnojatųose šventėse 
kartaiR išnykdavo kaip 9936 
m., kartais būdavo tik viena 
savaitė, kaip 1935 nt, kartais 
susidarydavo penkios savai
tės kaip 1937 m.

Senasis kalendorius, kaip 
minėta, vadinasi Julijaus. Jį 
buvo įvedęs stabmeldys dar 
prieš krikščionijai atsiran

dant. Antrasis arba naujasis 
vadinasi Grigoriaus, ir buvo 
įvestas aukščiausiojo krikš 
čronių ganytojo popiežiaus 
Grigorio XIII.

Senasis, Julijaus kalendo 
rius turėjo klaidų bei trūku
mų ir bnvo labai painus. Nau 
jasls, Girgorinus kalendorius 
mažiau turi klaidų, bet tebė
ra labai painus. Stačiatikių 
sudarytasi s 1923 naujausi a si s 
Konstantinopolio kalendorius 
painumus dar padidino. Visa 
painiava išeina iš noro Ve
lykų šventimo dieną suderinti 
sn saulės fr mėnulio almai 
nomis. Dabar yra sumanymų 
Velykų šventę atpalaidoti 
nno mėnulio. Tą padarius 
netik palengvėtų apskaičiuo
ti būsimų Velykų laiką, bet 
ir pačios Velykos taptų pas
tovesnės.

Žvaigždžių ir laikų moks
lininkas astronomas Struve 
išdirbo sumanymą, kurį Le
onas XITI privačiai pagyrė, 
kad Velykos visuomet būtų 
balandžio 10 ir kad ta diena 
visuomet būtų sekmadienis.

MAROUETTE PARK
LINKSMŲ SF. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Pažįstamiems

DAINININKE ELENA RAKAUSKIENE

IR

DR. A. G. RAKAUSKAS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Saro Kostnmeriams ir Draugams

A. A. DARGIS
VAISTINI’-:

2425 W. Marąuette Rd. Tel. HEMiock 3050

WEST SIDE
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

WEST SIDE EXPRESS 
COMPANY
S. T. FABIONAS, sav.

Furniture and Piano Movers — Expressing, Ccal and 
Wood —- Paeking—Sbipping—Storage

2146 So. Hoyne Avė. Tel. CANal 5233

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue Phone HEMlcck 2031
J

LINKIMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

STANISLOVAS ir PRANCIŠKA 
LINAUSKAI

TAVERNA
335 Bo. Leavitt St. Tel. CANal 7036

CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMU ftV. VELYKŲ SVENMP 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Ipolitas ir Veronika Melekauskai
TAVERN IR LŲNCH ROOM — flardūs gėrimai ir "kairOM vVtdal 

2301 So. We*tera Avenue Chicago, Illinois

Jr
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostnmeriams ir Draugams
S. BALICKAS

LADTKS ANI) GENTS TAILOR — FURRIER

%

2156 Wcat 23rd Street Tel. CANal 4532
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMU AV. VELYKŲ SVFNMI’
LINKIU VISIEMS SAVO KOOTUMERIAMS IR DRAUGAMS

L Medžius

Tam tikslui reikėtų Naujųjų 
Metų dieną neįskaityti nė į 
savaitę, nė į mėnesį. Savai
čių skaičiavimas sakysim, 
pirmadienis, vixnc«pj?t būtų 
ant rytojaus po Naujųjų Ak
tų. Praėjus 52 savaitėm po 7 
dienas, būtų praėjusios 364 
dienos, ir sekmadienis visada 
būtų prieš Naujus Metus. Pri 
buišiais metais Naujus Metus 
reikėtų švęsti dvi dienas. Ta
da susidarytų trys bedarbės 
dienos greta. Bankininkams 
ir pramonininkams tas nepa
tinka. Struvės sumanymas 
nepatinka ir žydams, nes jie 
negali išmesti nė vienos dic 
nos iš savo savaitės.

Dabar prie Tautų Sąjun
gos yra kalendoriaus taisy
mo komisija. Ji 1923 m. krei 
pėsi į Apaštalų Sostą, į sta
čiatiki!} patrijarką Konstan
tinopolyje, į Anglijos nekąta- 
likų primatą Conterbury’o 
arkivyskupą ir į pasaulinę ra
binų tarybą, prašydama pa
reikšti savo nuomones, šven
tasis Tėvas Pijus XI pareiš
kė, kad tikybos žvilgsniai nė
ra kliūčių sumanymui page
rinti kalendorių, liet reikia 
kad pagerinimai būtų tikri ir 
stambūs. Konstantinopolio 
patrijarkas atsakė, kad jis 
turėtų atsiklausti santarybos. 
Canterbury’o arkivyskupas 
sumanymui pritarė be sąlygų. 
Rabinai pasisakė neigiamai 
prieš kiekvieną sumanymą, 
kurs padarysiąs tarpą tarp 
savaičių.

Tautų Sąjungos komisija 
kreipėsi į visų valstybių vy
riausybes. Dauguma nieko 
neatsakė, kai kurios atsakė 
neigiamai. Taip dalykas ir 
liko neišsprętas.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI KARVftS. ARKLIAI, 

MAAINERIJA

Del .«a vinį nko ni*RV<*|knton visv’1 ni-
jrlni parduodame 23 karves, 2 ark
liu* ir visas farrnos miftinas. Oreli 
kreipkitės. 2435 W. 69 St. Tel 
Orovehlll 1282.

PARDAVIMUI NAMAS

Fardavlmul namus dviejų flatų, mū
rinis, dviejų karų ga radžius. Vis
kas ISrenduote Randasi 405.1 So. 
Artesian av. Kreiptis 1425 W. 43 
<.. tel YARds 0408.

DIDELIS RARGF.NAS
Pardi vlm-ui Sudomės ir groeemės 
biznis. Turi būt parduota I penkias 
dienas. Tai yra a. a. Antano Pl
ataus vieta. Atsiftauklte pas admi
nistratorių Paul M. Smith. 4631 So. 
Ashland Avė. arba 4177 Archer Avė. 
Tel. Uoulevaid 2800 arlia I-afayette 
2235.

PARDAVIMUI MASINOS
Parduodame visokius typewrltertus, 
-addlng” maAinas lr reglsterlus. 
Juozais Pauli. Mtd City Typevvriter 
Exchange. Tel. Wentworth 5305.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner
votumo, Prairtos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
RedOsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS 
Hot Air, Light, Snlphur ir 8hower 

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir 
mt sKTnirn 

ISM Clyboara Avė.
Irw„ Tre*., K, lt Ir.

Montnv sktbK 
IMT M. Haletrd St.

Antr. Ir Ketvlr.
S ryte Iki • vak. 

Moterie
_______ Patarnautoja

(INK VIBTOSR RtIVIK* «• M KTU

Ir
liJS ryt. Iki IS vak. 
Anie. Ir Trakt. 7iM 

ryte Iki S vak. 
M<

J-
SHOE .REP/URING SHOP 

2300 Ro. Hoyne Avenne Chicago, Illinois

J?

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

KAROLIS MAROZAS
RESTORANAS

Skanūs lietuviški valgiai gerai pagaminti

2343 So. LeavHt St. Tel. CAN&l 4873

LINKSMŲ *V. VELYKŲ AVF.Nf-IŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Jonas ir Ona Beržanskai
GRORKRNE — UUalkom 

2224 So. aoyM* Avenue

%

alans
Tel. MONme 3071

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bmdradarblai: SABONIS, BULAW, BANKEVIOIUS, BAČKUS

3f>


