PART THREE

MŪSŲ ISGANYTOJAUS PRISIKĖLIMAS
Buvo tylus vakaras. Paskutintai saulės spinduliai vis
trumpėjo, šliejosi artyn di
džiųjų kalnų vakarų pusė
je ir pamažu geso. Skarotos
palmės, paskutinį kartą su
lingavusios, pradėjo ruoštis
nakčiai, susikaupė. Jų ka
mienų ilgi šešėliai vis tyso
tolyn į begalybę, į nežinią —
ir supo laukus pilkais silue
tais.

dienų
svajonės ir kažkas
širdyje.-----------Tada tesinori bėgti. Pabėgt nuo visų, nuo savęs. Ir
kaip palmė pakilti Libano
papėdėje, ir gėrėtis vakaro
žaromis, ir pilkų
sutemų
žaismių.

palengvūs,
darė
valingo
žmogaus įspūdį. Lyg nu
jausdamas gyvą būtybę, jis
ėjo tiesiai į ją, bet galvą
nuleidęs, susimąstęs.

Po kojomis sučežėdavo
kartais sausos žolės pluoš
tas ar treškėdamas perlūž
Pabėgdavo. Taškiau vėl davo sudžiūvęs stagarėlis,
nykuma, vėl kažkoks kirmi ir tik tas ardė didžiąją tylą.
nas viduje — aistra — ir ji
Tai nebuvo vienas iš puo
grįždavo pas Gajų.----------- tos dalyvių, ne jos ieškojo.
Paukšteliai vogčiomis grį
šiandien panaši puota — q gaj jr jos? — Bet ne,
žo į savo šeimas, pačiauškė buvo į daugelį. Visi plojo tai buvo kažkoks vėlyvas ke
ti tarpusavy tyliai, negir Magdalos gražuolei. Ji šo leivis, gal koks svajotojas,
dimai, papasakoti dienos ko, ji puikiai šoko su anuo poetas, o gal tokio pat ne
patricijum.
Bet rimo blaškomas kaip ir ji?
įspūdžius, pasigirti daino- išdidžiu
mis ir susišilti šeimos židi- staiga pajuto lyg balsą, tokį
Nepažįstamasis priėjo taip
neįprastą. Ne, tai siela rau arti, kad ir prieblandoj jau
nėlyje .
dojo, tai ji prašėsi saulėlei buvo galima atskirti jo švel
0 vakaras savo šešėlius
džio varsomis gėrėtis. Ir nius, bet kartu ir kažkaip,
vis labiau, ilgino. Jau vie
Magdalietė pabėgo. Pabėgo savotiškai, gilius bruožus,
nur kitur įsidrąsinęs su
palikusi ten visus kvailai Ant pečių vilnijo ilgi tamsūs
čiauškėjo apuokas, tai vėl
susirūpinusius, nerimaujan- plaukai, tvarkingai suglos
jam gūdžiu, sopulingu balsu
čius dėl jos.
tyta barzda jį rodė esant suatsakė pelėda, nakties kara
Kaip girta ji artėjo į kai- brendėlį. Akys buvo įsmilienė, o pasaulis — Išrink
toji tauta — rengėsi pailsio. nus. Ten kažkur už Jorda- g? i žemę; Magdalietė nega
Jau visai buvo beblėstąs no slėpėsi saulė, susigėdusi, Įėjo pastebėti jų išraiškos,
dangaus rausvumas ,ir pal- rausdama. Ir jos apsiaustą
Staiga jis pakėlė galvą ir
mės išsitiesusios keliavo į nudažė raudonai, kaip puo- ju akys susitiko. Ji pažino
Kėlės Atpirkėjas, mirtį nugalėjęs,
neaprėpiamus tolius, kai tos saulės žibintai.
Tas Didįjį Pranašą, kaip buvo
Kentėjimu Savo žmones išvadavo
tamsi figūra sujudėjo leisda pats saulėleidis kaip vakar, girdėjus Jį vadinant. NebuDangų atrakino, ten visus vidina.
mosi nuo pakilusio šlaito, kaip seniau, kaip anuomet, vo mačius Jo anksčiau, bet
Aleliuja!
Lėtais žingsniais ji priėjo Bet šiandien buvo kažkas žinojo iš darbų, o jie buvo
Uolos garsūs. Žinojo, tik žinojo,
didįjį fygos medį pakalnėje naujo, didingesnio.
spindėjo
saulės
išpiltu
auk- ir tas žadino jos smalsumą
ir sustojo. Vakarinės žaros
matė pilką apsiaustą papuo su, o aplink buvo taip ramu. susitikti tą stebukladarį, šais stovėjo ne ana pasipū-, akmenys pabirs.
Ji verta
— Dieviškas vakaras — pamatyti ar jis iš tikrųjų tusi ir išpuikusi šokėja, bet jų — nusidėjėlė . . .
štą romėniškomis brangeny
Die- toks didis, kaip sklinda gan- Dievo duktė, Jo Sūnaus iš
bėmis ir kojas apautas rus pasakė sau moteris.
Jau rytuose iro pilkšvas
vais sandalais. Būtybė pri viškas tikrai, bet ar jį valdo dai. Ir daugiau nieko. Jono rinktoji.
rūkas, prabudo apsisapna
sišliejo prie medžio baimin vienas iš Romos dievų, apie Krikštytojo šauksmas: “DaJi nužemintai sukniubo vę palmės ir pamatė tekinom
kuriuos jai pasakojo drau- rykite atgailą!” — jos ne
gai pasislėpusi šešėlyje.
prieš Mokytoją ir pirmą bėgančią moterį Betanijos
_ •
, .
-r,
v. gai? O gal Izraelio Dievas buvo pasiekęs.
Tai buvo moteris. Panaši
_ ,
„
.
O dabar jų akys susiti kartą ištarė girdėtąjį Jo pusėn. Jos stebėjosi ir kuž
. ,
..
_
,
— Jehova? — Bet Jį jau seį daugelį romėnų moterų. —
....
.
_ .
,
.z .
, niai ji paliko vieną savo ko: Mokytojo ir nusidėjė vardą “Jėzau!” Jame tilpo dėjo skaromis: “Ar tai ta
Bet ne, ji nebus iš jų — galv . ; v
„
taip
ir prašymas, ir maldavimas, vakarykštė gražuolė,
KT , puošnioje šventovėj — Jeru- lės . . .
vojo pasviręs fygmedis. Ne.
J
Tai buvo daugiau negu • ir nesulaužoma viltis išsiva išdidžiai atklydus į puikiuo
„ _ _
,
, .
žalėj. Ji nuėjo ieškoti sveRomenes nemokėtų taip sva.....' .. . . , .
timų dievų, bet nerado Die- paprastas pažvelgimas. Ja duoti iš dienų pilkumos, iš sius šlaitus? Ar ji?”
joti, taip gražiai, tokiu giliu
“
7
v , ,. .
.
vo ir pražudė savąjį.
Tu me slėpėsi tylus ir galingas ligšiolinio purvo.
O Magdalos Marija bėgo
či 1 saul^U ZVG 1 gęS an žuvusi Izraelyje” — prikišo priekaištas. Tam vienam
Jėzus taip pat nužemintai ieškoti Mokytojo ir ašaro
Cią 88
jai kadaise vienas parizie- žvilgsny grūmojo griausti- pažvelgė į ją. Nugalėjo! Ji mis nuplauti Jo kojas dėko
— Ir kokia ji puiki, — jus, o ji nusisuko nė nepa- nis ir švietė žaibai. Neper- dabar Jo ir amžinai. Ir Jis dama, — Už prikėlimą . . .
mąstė šypsodamasi palmė.— žvelgus į jį. Ji paliko savo maldaujamai jis smigo į ją. švelniai prislinko prie jos:
A. Vyšniauskaitė.
Atrodo tokia galinga; gal Dievą ir nebeturėjo jėgų prie Moteris negalėjo praverti “Marija, tu paliksi Gajų!...”
(Liepsnos)
valdovė, gal karaliaus rūmų jo grįžti.
lūpų: bijojo, nedrįso.
Jo
O moteris sukniubus prie
gražuolė, o gal? ... — kas
Nuliūdusi klajojo žemės žvilgsnis surakino jos žoDaugelis tėvynę ir laisvę
žino? . . . Palmės tyliai ošė gėriuos, sekė aistrą ir poil- džius ir prikalė prie šiurkš- Jo kojų verkė . . . Jau buvo
kuždėdamos tarp savęs: gįo ieškojo gamtos jaunystė- taus fygos kamieno. Norė įvykę, kas turėjo įvykti, ir turi savo lūpose, nedaug gi
“Kas ji, ta vėlyboji pakelei- ję. Bet ir gamta atrodė vie- jo palikti Jį ir pabėgti, ir Jėzus palikęs ją pranyko kas savo širdyje. Tikroji gi
šių
švenčiausių vertybių
vė? Kas ji?”----------nas nykus, gruoduotas ka- jėgos buvo ją palikę. O Mo- tarpukalnių pilkumose.
Moteris įsmeigus žvilgsnį pas. Tik šiandien taip gera kytojas vis žiūrėjo į nakties
Naktis jau užvaldė pasku meilė glūdi nuolatiniame sa
tolumon, tarsi, suakmenėjo: palmių šešėliuose, ir nakties klajūnę ir nusidėjėlę, — žū- tinę šviesos atšvaistę ,ir vimeilės atsižadėjime.
F. D. Guerazzi
jos liemuo visiškai slėpėsi siluetai toki švelnūs ir dva- stančią Dievo Tautos dukte paukščiai sumigo, ir dan
fygmedžio unksmėje, rankos singi.
rį. Ir Jis nepravėrė žodžio, gaus skliautu vienas kitą
Reikia, kad visi būtų asuspaustos prie kritinės, i-------- Ir ji susimąstė. Be- lyg bijodamas, kad tarpu vijosi violetiniai debesys.
galva švelniai lietė medžio ! veik niekad nuo pat kūdiky- kalnės nepakartotų Jo balso,
Kai Marija pakilo iš susi paštalai; reikia kad pasau
kamieną, o širdis klajojo stės metų nebuvo taip įsijau- kad aidas kvailai nedrums- mąstymo jau buvo gili nak lis neliktų neveiklus.
Šv. Tėvas Pijus XI
nežinioj.
tus į didingą gamtos sielą. O tų nakties susikaupimo.
tis. Grįžti atgal? Į namus,
Kas jai šiandien gamtos tas raudonas saulėleidis ir
Jėzus ėjo melstis. Papra- jeigu juos taip buvo galima
daina ir tas saulėleidis kaip pilka nakties platuma buvo štai, užbaigęs dienos žvejo- pavadinti ? Bet pranašas
visados?
Jau matė pana- didybė — Aukščiausios Di- nę. Jis pasitraukdavo ieš- pasakė — “tu paliksi” — Ir
šių: dažnai puotai besihai- dybės šešėlis. Ir Magdalos kodamas ramybės į kalnus, ji kovojo. Sieloje virė aist
giant ji išsprukdavo nejučio- gražuolė sudrebėjo.
į skambią vienumą ir čia ra ir Jo žodžių aidas. Grįžti
mis ir pasislėpdavo — pa---------------------------jungdavosi su Tėvu, kuris į tėviškę baisu, taip biauriai
prastai kalnuose. O kartais
Staiga jos žvilgsnis atkly Jį paskyrė šiai žemės kelio sutrypus šeimos garbę ir iš
taip nuvargus jausdavos, do ten į priešingą šlaito pu nei.
Jis žinojo, kas šian garsėjus. “0, Dieve, išgar
kad saulėleidis tik didesnę sę.
Ten tamsoje kažkas dien turėjo įvykti poilsio sėjus savo nedorybėmis, pakančią atnešdavo, ir tada judėjo.
Gal svečiai, gal metu, vienumoj, kalnuose. l&idumu! ...”
pykdavo ant savęs, ryždavo pats Gajus jos ieškojo, pa Ten turėjo susitikti jų akys
Taip sunku buvo nusprę
si jau niekada nebegrįžti į bėgėlės?
Ir ji jau norėjo — ir susitiko, žodžiai ne sti: palikti žemės laimę, tur
aną tvankią salę, kuri pa- nepastebėta pasislėpti, bet buvo šįkart reikalingi, dva tus, apkursti puotų garsams
mažu glemžė jos jaunystę. moteriškas smalsumas nu sia ir be jų galingai persi- ir vėl grįžti į vargą, dar
Jau niekad galvojo nesutik stelbė baimę.
Ji tik stip liejo į antrąją. Nusidėjėlę skaudesnį, begalinį. Kentėti
ti Gajų, tą išdidųjį romėną, riau įsisuko apsiauste ir turėjo pasiekti Dangaus Ka nuo sesers, brolio, nuo visų.
kuris pavogė jos, Izraelio pasiliko prie medžio.
raliaus balsas ir Tėvo ma sutikti viešą panieką. O
dukters, laisvę, laimę ir
Žmogus vis artėjo. Ir iš lonė sutrupinti jos sielos le Dieve, o Didysis Pranaše,
ramybę. Tiesa, būdavo kar- tikrųjų. tai buvo vyriškis. dynus.
Mokytojau . . .
tais užmiršties valandėlių... Kiek atrodė, aukšto ūgio,
Įvyko. Jėzaus stebuklin
Bet Jo žodžiai. Toks ve
Bet jos tokios trumpos. Pa-, tvirtų pečių ir drąsios šir- gas žvilgsnis pritrenkė ją riąs žvilgsnis---------- Ne, ji
skiau vėl nerimas, gražių dies, nes jo žingsniai, nors nelauktai. Dabar jau prie grįš į tėviškę, nors ten ir
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Sugrįžk sūnau!
Iš cikliaus “Golgotos kelias”
Sugrįžk, sūnau!
Jau kelias trumpas ant Golgotos,
Ir greitai Jeruzalės minios baigs kelią,
Trys kryžiai sumirgės padangėj,
Užtems dangus, ir mirtį pajus vėl žemė.

Išklydai tu kaip kūdikis dar mažas
Ii- skraidančius drugius kaip laimę pamilai
Kelionės Tavo trumpas kelias---------Akyse — tyrai . . . tušti tyrai . . .

Dar neseniai šventei tu džiaugsmo šventę
Ir laimės troškai, kaip dienos.
Dabar atmink! Jeruzalės minios išlydi Jį ant kalno.
Kas žino? Jo kančių gal nieks neapraudos.
Jisai ramus, nors kryžius žemėn sveria;
Palieka miestą — Jam kalnas prieš akis.
Bet ištiesia dar palaimai rankas
Ir maldai akys pakeltos dar vis.

Sugrįžk, sūnau, apverkti savo kelią
Ir tau sušvis bent kartą jau naktis,
Žiūrėk — Jis palaimai ištiesia rankas,
Ir dangiškai maldai pakelia akis.

J. Povilonis

Prie Kristaus karsto
raliaus karstą supa Judai,
pariziejai, Pilotai ir kiti
tamsybių sargai, kurių sie
los pilnos melo ir juodos
neapykantos, kuriose netarpsta nė lašelis artimo
Bažnyčioje tylu, ramu ir meilės, kurie fariziejiškomis
maldomis niekina jūsų Ka
iškilminga, prie Dievo-Žmoralių.
gaus karsto liūdnai dega
žvakės, žmonės draug su vi
Bažnyčioje — ramybės
sa gamta beveik sulaikę al šventovėje — auštančio ryto
savimą
laukia
stebuklo. prieblandoje, ramu ir tylu,
minia, ilgesio apimta, laukia
Nakties tyloje bažnyčios
sienose suskamba pilna il stebuklo. štai sugriaudė
vargonai, sugaudė varpai,
gesio ir skausmo giesmė:
“Verkit Angelai! . . . Nes ir iš žmonių ilgesio prislėg
mūsų Karalių įdėjo į gra tų krūtinių išsiveržė galin
gas ir iškilmingas garsas:
bą .. . ”
žmonės,
Taip, verkite! Nes ir jūsų “Kristus kėlės!”
Karalius verkia, žiūrėdamas tarytum nuklydę į neturin
į minias Jo krauju atpirktų čių galo jūrų platybę, baisių
dvasios elgetų, kurių visas bangų daužomi, netikėtai
pamatę saulės spindulių ap
gyvenimas — vien tik pasi
tyčiojimas iš Jo didžiausios šviestus žalius krantus, —
Meilės, kurių širdys pilnos kupini vilties džiaugsmin
neapykantos nuodų Jo krau gai šaukia: “Kristus kėlės!
Aleliuja!”
ju pašventintiems, kentėji
Amžinos meilės šaltini—
mais vainikuotiems Meilės
Kristau! Tu pats sakei;
žodžiams.
Verkite angelai! Jūs ma “Ateis laikas, žmonių šir
tote minias vyrų-jaunuolių, dyse uždegsiu naują ugnį;
kurie turėtų po Kristaus vė pasiųsiu žemei taiką ir ra
liava kovoti prieš nedory mybę; kardus perkalsiu į
arklus.” Būk gailestingas!
bę ir tamsą, bet jie, pasinėrę
girtavimo ir paleistuvavi pasigailėk suvargusių žmo
mo bangose, kankinasi ne nių, prisiųsk jai žadėtus
laikus, nes ji vargsta, kan
dorybių tinkluose.
Verkite angelai! Jūs ma kinasi ir svajoja apie Tavo
tote minias mergaičių, ku dižiausią Meilę.
Per tamsią naktį žiūri
aukštasai dangus savo dei
mantinėmis akimis. Aušta
laukiamas pavasario links
mas rytas — nemirtingų
sielų išganymo simbolis.

rios paniekino nekaltybės ir
dorybės vainiką, kurios po
kyliuose švaistosi, kaip tam
sybės dvasios blizgučiais žiba, kurios, paniekinuosios
Dievą ir tėvynę, rūpinasi
savo apnuogintais, ištvirki
mui paaukotais, kūnais.
Verkite angelai! Jūs ma
tote minias veidmainingų
vyrų ir moterų, kurie išnie
kino šeimų ždinius, kuriemk
nieko nėra švento ir kilnaus,
kurie paskandino paleistu
vavimo ir girtavimo baloje
savo šeimų laimę, kurie
baigia pūti gyvuliškuose
instinktuose, kurie nekaltų
vaikelių sielose sėja nedo
rybių sėklas.
Verkite angelai! Jūs ma
tote, kad ir dabar jūsų Ka-

Kristus kėlės! Garsas,
kaip galingais sparnais, le
kioja per neribotą dangaus
erdvę.
Prisikėlusiojo ga
lingos jėgos žadina žemę
Gal vargšai žmonės pama
tys elgetavimą savo žemės
dievų ir stos po Kristaus
vėliava.
Ignas Lapienis.
Kiekvienas kovotojas ei
damas kautis pirmiausiai tu
ri apsiginkluoti tvirta va
lia, drąsa ir tikėjimu laimė
ti, o paskui jau kalaviju.
Tuomet laimėjimas bus jo
pusėj.
Butegeidis,
Žemaičių kunig.

Geros knygos yra moky
tojai, patarėjai, džiaugsmas
ir pramoga. — J. Rimantas

sugedimu,

VELYKINES NUOTRUPOS
Turėdamas galvoje

kad nusikratytų nių, broliškai suderintų dar greit

persiorganizavo,

jie

vergijos pančius. Vėlgi, juk bų nukryžiuotosios Lietu-, kai 1939 m. rudenį buvo viIne vieni diktatoriai temoka vos prisikėlimui,
tai senoji sai parblokšti.
čekai lykaro mašinas statyti.
Rei- Lietuva tikrai kartu su Kri- giai planingai veikia. Abie-

Dvl Lietuvos

1939 m. apie Velykas

Šeštadienis, baland. 12. 19'11
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Niekuomet nemaniau, kad kalo prįapįrto8 Vakarų de- stum nuliptų nuo kryžiaus, jų tų tautų žmonės Amerilabai butų tik
viena Lietuva. Vis mokratijos irgi šiaip taip Krauju ir negirdėtomis kan- koje aukoja savo kraštams

kgd yra dyi Lietu.

pavojingą Lietuvos geogra-,

W E ST
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Valdyba ir Direktoriai Linki
VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR RĖMĖJAMS

sulipdys savąsias mašinas, čiomis nuplovusi
praeities labai
didelėmis
sumomis,
finę
padėtį ir žinodamas
vos:
senosios sostinė Vil kurios lygiai
gerai laužys purvus ir klaidas ji pradėtų Verta iš jų pasimokinti,
jos didžiųjų kainynų ape
nius, jaunosios Čikaga. Tie ir totalitarinius šonkaulius, kartu su kitais išliuosuotais
titą, niekuomet nemaniau,
didelių mūšių žmonėmis gražesnį, tobulės- į
*
1 8 iau
susiorgani
sa, ši jaunoji Lietuva ma- Po daugelio
kad mūsų
nepriklausomy teriališkai
apystiprė,
bet atsįras galop progų ir ma- nj gyvenimą.
Bet nemany- zuokime’
sujungkime eiles
bė bus labai ilgai toleruo dvasiniai po truputį skęsta žiesiems pakilti ir vergijos kime, kad mūsų neveikia ir ir j“nS‘™mis pastangomis

Todėl ir kalbėdavau kitų tautų bangose, tautišLietuvos studentijai, o pro kai silpnėja. Bet ir silpnėtarpiais ir vyriausybės na dama ši jaunoji Lietuva vis
jama.

slibinams pasipriešinti.
Prlprenta mlrtl

išgelbės iš nelaimės Lietuvą.

reikia Lietuvos dėlto
neatsisako kai kurio
metu Lietuva,
Bet šiuo
darbų programą tvarkyti dvasinio bendrumo su seną
kaip ir keletas kitų tautų,
atsižvelgiant į naujo totali ja Tėvyne. Ir todėl ji buvo
savo gyvybe gausiai moka
tarinio karo artėjančią tik ir turi likti tikruoju tauti
europiečių nerenybę.
Man labai aišku nių jėgų rezervu bet kurio už bendrąjį
solidarumą ir išglebimą. Jau
buvo, kad viena iš dviejų je lietuvybės nelaimėje.

_ „ ,
....................
Reikia padidinti duosnumą,
suderinti ir išplėsti veiklą,

STATE BANK

ĮvčlirU - IdoiTIU
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bių, neardyti buvusios

vai- Mi,žiniški medžiai

džios likučių,

vei-

sudaryti

NARYS FEDERAL DEPOSIT INSURANCE
CORPORATION

Amerikoje,

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM

Kalifornijos

užmokėjo*
šimtais
pačių kių laikiną parlamentą (TaJeigu
Lietuva
butų
karia

šviesiausių žmonių gyvybių, rybą) ir valdžią, visur plėsti
tu tikrai okupuos Lietuvą. C
vusi
prieš
moskolių
invaziją,
tūkstančiais
kankinamų draugystes ir švelninti ginkadangi tie abu kaimynai
butų
griuvę
daug
sienų,
bet
koncentracijos
lageriuose, čus ir visomis sujungtų širturi totalitarinius, autorite
mažiau
žmonių.
Bet
Lietu

kurie paskubintu “stachano- džių pastangomis
išplėsti
tinius rėžimus, tai Lietuvos

krašte,

pasidavė be karo, jau višku būdu sunaikina svei- politinę lietuvių veiklą.
žmonių ir turtų naikinimas va
Pasyvus laikymasis, tar_
bus vykdomas dar negirdė 1939 m. rugsėjo mėn. nugas katą ir pačių stipriausių
dinta
proletariškų
ginklų
zutomų. O ir visi trys nuliy,0
pagjggjtayimas
tu istorijoj žiaurumu.
Ne
tarškėjimo
ir
užburta
raudo

jonai
lietuvių
gyvena
pačio
B
bo.
tik kaimiečių žemė, jų gyvu
Ją apėmė prasčiausio kalėjimo režimu.
liai ir manta, ne tik maži nuoju švilpuku.
......

per juos padaro kelius, ku-

tik
galėjo sugalvoti
mūsų žmonių bankeliai, ko ta pati dvasinė epidemija, kokj
nuo
kurios
krito
ir
keletas
žiauriųjų
burlokų
autoriteti 1
operatyvai ir krautuvės bei
Labai nepatik ne valdžia.
Kas
buvojo
fabrikėliai
bus
planingai kitų tautų.
o
~ .......
kariškiams, Sovietų
apvogti, nusavinti, sunaikin davo Lietuvos
Rusijoj, tai žino, su
Dar didesniu įnirtimu

METROPOLITAN

a

’

dėl pirmeny- 1.................

baigti ginčus

didžiųjų valstybių karo me

ti.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

įprastas apsileidimas,
lydi- ®ra.1ln11'?ne T ,aa ai
_18v^
mas kruvog gražių žodžių, į prikelkime Lietuvą musų.

riams, kad

auga

nepaprastai

dideli medžiai — vadinami
“Seąuoia gigantea.” Kai ku-

rie jų turi apie 5000 metų.

nesunkai-

Medžiai yra tokie stori, kad

CHICAGO, ILLINOIS

riais važiuoja didžiausi didvežimiai, o medžiai
dėl to
nenukenčia ir toliau auga.

Jr
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______________

. ,
.
Nesąmonė
joks jrodyMotina pamato vaiką už
mas, kad mes esame rupes,..........................
.
uodegos traukiant katę.
tingi, veiklus ir moką lais.
.
.
— Vaikeli, ko tu toks iš. ’
_
reiškimas nėra

ala™S

> vanų nebeduosiu.

vos armijai neteks del ne... . v. .
.
,.vnnno
vanos. Nors
Vnro jau
-mu greit
<xrmt su-,
o«_ i
tuvių tautos turtai: laikraš
tonu tūkstančiai pnespaiįaip Lietuva dri8ti katę
kariauti, dos iškankintų žmonių. I? ,
čiai bus uždaryti,
knygos priklausomybės
,
w traukti
.... v,
, , okupuota, bet mes dar neiš
bus medžiojamos ir degina-lnes nebus Pr'°gU susirasti mes puikiai
žinome, kad

LEADING WET .WASH
LAUNDRY

už

Kaip tu

2420 So. Western Avė.

W E S T

Jr
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šitomis mintimis bar patiekė Hitlerio ir Sta
visą 1939 m. pavasarį slan lino vergų sukurta mašina.
kiojau po ministerijų kabi
netus, įkalbinėdamas pra Mašina prieš dvasią

čiai lietuvių priprato mirti,

dėti pasiruošimą didelei ne

kos Lietuvos piliečių įprastų

gitą baisioji mašina triuš

nes mirties valdovai užvieš

Jeigu tūkstan

patavo šalį.
čiai naujosios

laimei sutikti,

amerikietiš

ruošti naują kina paskutinius laisvės li- aukoti pinigėlių lr sutartiLietuvos prisikėlimą. Išvež- kuįįua Europoje.
Politinių

ti Amerikon tykiai,

didžiąsias mu- toriai mėgsta

pačias

bent

ramiai įr ka-rinių mašinų konstruk-

ziejų brangenybes, kai ku- tiksliai

WEST SIDE VIEŠBUTIS
Kambariai Rendon Dienai ar Savaitei.

SIDE

Salė Rendon dėl visų parengimų: vestuvėms, šokiams,

baliams. Virtuvė ir sidabrinai indai dykai.

M. TRINKO and SON

vių dvasios ir kūrybos spin lią pastodavo ne vien tautų taus
Prisikėlimo
šventės
dulėlį. Taip, tai bus totali neapdairumas
ir egoizmas, proga.
tarinė okupacija, kuria per bet ir pikti ginčai dėl erd
Pripraskime aukoti
eilę metų ruošė didieji tau vės ir dėl vadovybės.
Rei ir dirbti
tų
“autoritai”
raudonojo kėjo naujų ir labiau įtiki
Senoje Tėvynėje tūkstan
ir rudojo bolševizmo prana nančių argumentų, kurių da

Su

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

tingų tvaną bus stengiama ja į vieną stambią valstybę. poselioja visa lietuvių tauta,
si užmušti kiekvieną lietu Bet tokiai konfederacijai ke ją ypač prisimindama Kris

šai.

Tel. Can. 7096

uotkgM

— Tikra nesąmonė, mo
v.
..
.
sirykiavome naujai laisvių
Neap šiandien
mos visur, kur tik bus jų sau lygaus priešo.
Lietuvoje tukstan- ,
_ i __/•
•
kovai.
Mes kartais menkai myte: ne aš katę traukiu,
surasta,
muziejai
nustos dairius mūsų diplomatus ap čiai įbaugintų žmonių, nau
vertiname lenkų
sugebėji- bet ji mane.
Aš tik už uovertingiauiausių lietuviškų gaus, o kariškius nugąsdins. jo rėžimo pagreitintą mirtį
„ a
...................................
,
eksponatų, seniausi archyvai Tikresnę ateitį ar bent rim laiko pačiu normaliausiu da. j m^Jetprismunkime kaip degos la.kau.

bus išvogti, ogi per radiją, tesnį pasipriešinimą galėjo lyku. Jie nustojo visų švie
per vergais apsodintas mo suteikti tik visų mažesnių sesnių vilčių, bet pasilaikė di
kyklas, per prakalbų ir mi jų tautų laisva konfederaci džiąją Prisikėlimo viltį, kurią

z

2201 West Cermak Rd.

kai su jais susitikdamas kar kokia yigiska apatija duoda vei aukotis. Ogi be aukų tos

bus naikinami dvasiniai lie tais primindavau kad Lietu- saye nugaiabinti

SIDE

2436 S. Leavitt St.

PLASTERING CONTRACTOR

Tel. CANAL 9585
WALTER NEFFAS, Sav.

• &&

2114 West 23rd Place

Chicago, Illinois

TeL CANaI 1090

CHICAGO, ILLINOIS
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MARSHALL SQUARE

Jonas ir Ona Beržanskai
GROSERNE — Užlaikome gero alaus
2334 So. Hoyne Avenue
Tel. MONroe 3671

LAUNDRY

JT

f

viską labai

cPAV’

apskaičiuoti, viską

rias archyvų dalis, aprūpiu- daryti pagal braižiniu8) pa.
ti Amerikos lietuvius stam- gai gtatistinius davinius, jie

bia visų gaunamų lietuviš- viską tiksliai numato, daro
kų knygų kolekcija, pasiųsti pagaj apgalvotą planą.
Ir

Amerikon keletą tuzinų ga- žmogų laiko paklusnia maši

besnių

studentų,

tikrą ir lengvą
nigų atsargą

politinei

sudaryti na, Ridančia vairuotojo va-

prieinamą pi-, jj^ įr užgaidas.
Todėl
kultūrinei ir p8įchinius
reiškinius

veiklai

vergijos 8xaičiuoja

metu.

Pradėjau nuo įhinis- metodą.

terlo

pirmininko.

ir

pa-rNet

Ir Draugams

Čingis

pavaduotojas Stali-

Tas pas savo direk- pavergti

neapskaičiavo iki

Taverna — Gardūs Gėrimai — Geras Alus

ir išnaudoti,

lą užnuodyti ir užmušti.

Sec'y Treas.

pavesti ly ir motorai atsisako veik
mažesniems
savo pavaldi ti pačiu pavojingiausiu mo
Ogi žmogaus dvaniams, kurie savo valia yra mentu.
,___ .
, .
,
..
„
šia taip yra
sutverta, kad
įpratę nieko nedaryti.
RetrokitB

Nltate. žinomi,

apie juos ,r ,ajgy5g

Ijaiavųjų žmonjų

nėra kas ir kalbėti, bet ma-1 pa<jermė visuomet bus pasi
ne

žiauriai

tebekaina tų ryžusi pasinaudoti

nepasisekimų slogutis.

riuo totalitarinės

bet ku

mašinos

-J

Jr

STANISLOVAS ir ONA BUDAIČIAI

Ir

darbus

Tel. Canal 0759

2100 W. 23rd St.
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per

Teoretinio pritarimo buvo mašinų autoriams jų pačių
ir šen ir ten, bet visi buvo mašinos kartais sustoja kc

fi

Ben J. Kazanauskas,

torius . . . Kiek panašiai bu- kjek iaįko galima tautos sie-

nusistatę

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
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JUOZAS ir STANISLAVA KAUPAI

dar prastesnį politinį muzi- kurio iaipanio galima žmogų

vo ir kitose ministerijose.

Jr

pagal statistinį

gudrusai

nisterį, irgi generolą ir gal naa jar

kantą.

J?

Bet ligšiol dar ne-

ir

siuntė mane pas finansų mi- Khano

Linkime Visiems Savo Kostumeriams

ir
jie

Geras rasta
būdo net apytiksliai
žmogus generolas J. Černius, apskaičiuoti visas žmogaus
bet prastas muzikantas. Jis sjei08 akcijas ir reakcijas,
maloniai pakalbėjo

2617—19—21 W. Cermak Rd.
Tel. Rockvvell 9208-09
Siųskite savo plovimą pas mus.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

MUTUAL FEDERAL SAVINGS and LOAN
ASSOCIATION oi CHICAGO
2202 W. Cermak Rd. Tel. Canal 8887

Bučernė ir Grosernė
m

2316 So. Hoyne Avė.

Chicago, Illinois

J?
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DRAUGAMS

JULIJONAS ir BIRUTE AKAVICKAI
Grosernė ir Generalinė Daiktų Krautuvė
2053 W. 23rd St.
Chicago, Illinois
CHICAGO. ILLINOIS

DRAFGAS

šeštadienis, baland. 12, 1941

vieno kaimiečio, kuriam ka bažn.

ČIKAGOJ GYVENA LIETUVIS, KURS MATE KRAŽIŲ SKERDYNES

kirtę. Vakare — ateina mū
moterys!
Tarp jo du raiti kazokai, trečias sų mokytojas
pažiūrėt ar
tų, kurios turėjo pajusti jų, ant jų pasilypėjęs tiesiai ii
inęs tvarkingai miegam. Jis
prievartą buvo
net 12-13; užšoko prie gubernatoriaus.
ir pamatė aną vyrą.
šeimiinėtų
mergaičių;
kazokų Laiptais mat buvo negalima
ninkė tik nubalo, patraukė
— žmonėmis užsikimšta.
išniekinta 60 m. senutė
į šalį ir pakalbėjo su juo ką
Lukošienė po keletos dienų
Mokytojas buvo
Kardais kapoja altorius ir tai tyliai.
mirė.
Kaikurias baisiai su
tikinčiuosius
geras žmogus — ukrainietis . Nieko niekam nesakė,
žeistas ir išgėdintas mote
Kaip pradės kazokai alto
ris, kazokai pakišo Kražandar parkviete
Šeimininkė
tėn, po ledu; tarp jų sumi rius kardais kapoti, sudau
žydą, tas
gydytoją,
tokį
o
gana gražūs buvo.
nėtos Uršulė Gaičienė
ir žė,
Taip tą
žaizdą aptvarstė,
Veronika Mečerskienė. Mie Kaip pradės kardais ir bizū
žmogų ir išgelbėjo.
Žmo
stelyje
ir
apylinkėse tą nais žmones kapoti.
pasie Klingenbergis lanko mūsų
naktį
nedegė nė žiburėlis. nės tik prasisklėtė

neįstengė sugerti įšalusi žemė. — Mo

žantės ledu. — Vyras su nukirsta ausi

mi ir gubernatorius su nurautu ūsu. —
Kg kraštui reiškia okupacija •••

Kada

mes taip pagerbsim nekaltai žuvusius?
Daug

dalykų

Nagaikos

paskęsta

Žmonės

bažnyčioje

Gubernatorius

susilaikė.

įrašyti — siąs, o vėliau išsiusiąs į Si
neišdyla iš žmoni birą.
Bijodami, kad per
jos atminties.
Tokiu neuž daug žmonės
nenukentėtų,
mirštamu įvykiu mums lie ir kunigai
patarė paklau
krauju

Daugelis

syti.

verkdami

šiemet sueina 50 me išėjo iš bažnyčios.
Gi kele
tų nuo anų įvykių pradžios. tas desėtkų moterų pasiliko
nės.

prie didžiojo altoriaus, bal

Pirmieji baisūs ženklai

su
melsdamos geriau nu1891 į Kražius atėjo rusų mirti, negu matyti išgriau

valdžios įsakymas uždaryti tą bažnyčią. Gubernatorius
vienuolyną.
Ardydami vie pasiuntė
policiją,
kad su
nuolynus rusai siekė dviejų

nagaikomis jas išgintų lauk.

dalykų: silpninti žmonių ti
plakdami na
kėjimą ir tuo būdu paruošti Uriaaninkai
pradėjo traukti
kelią pravoslavijai ir suru gaikomis

Iš sukapo
sinimui, antrą — rasti sau moteris laukan.
kaip galint daugiau žemių, tų skaudžiais kirčiais motekuriose įsikurdintų atkeltie-! nf PradėJ°

bS?.U...kr.aujas’

ji rusai, kurie taip pat pa

aptaškydamas didįjį altorių,

dėtų surusinti Lietuvą.

bažnyčios

Žmonės, pajutę, kad nori

Užvirė

grindis.

žemaičių širdys girdint žmodukterų klyksmą ir ma-

uždaryti jų pamiltąją Kra- tant jas sukruvintas, žanda-

bažnyčią, rų tampomas.

vienuolyno

žių

pradėjo į visas puses,

Pasipylė iš

net u£u tvoros akmenys ir kuo

pas carą, net per svetimų jaį

Pataikė ir gubernato-

valstybių atstovus, kreiptis, rįuį įr tas, žmonių spaudžiaprašyti, kad bažnyčią palik- mag, įbėgo į bažnyčią,

tų.

siuose . . . Tai šen, tai ten

nam kardu — baisu žiūrėti.

ūž

Pasirodo 300 kazokų

vojų, Kražių

Kauną.

Pavojaus ženklan sugaudė

žemaičių

ir apylinkės

gyventojai ėmė dieną ir nak

supami

būbnai.

mušami

vyrai

jau buvo

uriadninkus, bet į

tį sergėti bažnyčią..

jo 300 kazokų . .

Vieną

Pasklido

gandai,

nės, vis pasikeisdami. Rusai j0 į bažnyčią.

sių

Gubernato-

paraginti,

užantspauduoti, gmė kapoti

bažnyčią

uždaryti, bet vis neįstengė, kardais,

kazokai

nagaikomis ir

mindžioti

ramius

arklių kanopoatvykti pats kaimiečius
Telkšojo klanai kraugubernatorius Klin- mis

Tada ryžosi

Kauno

jo, kurio neįstengė sugerti

genbergis.

įšalusi žemė.

Dalis žmonių

šturmuoja gubernatorių

metėsi
per Kražantės upę,
Vidurnaktį su savo pade- bet plonas ledas neišlaikė ir

tojais nuėjo į bažnyčią, žmo- įlužę ėmė skęsti.

jų, pragydo suplikacijas, o kę seklesnę vietą išlipo,
gubernatorių tarp buvo, kad ir prigėrė.

durų stojo trys vyrai — vie- skerdynės

tęsėsi

o

Tos

iki

ryto

nas su šv. Kryžiumi, o du dešimtos valandos. Ties baž

su caro ir carienės paveiks nyčia ir gatvėje šalia srovių
kraujo matėsi gulėjo sukru

lais.

— Mes jūs į bažnyčią ne-

įleisim ir užantspauduoti ne
duosim, — drąsiai

pasakė

vienas iš šalimais stovinčių

ūkininkų.

Kiti

tą pakar

tojo.

vinti vyrai ir moterys.
Kazokai siaučia po namus

Kai žmonės buvo
kyti,

išblaš

gubernatorius

davė

įsakymą veržtis į namus, su
imti tuos, kurie

“dalyvavo

Gubernatorius paliepė jė- maište,” — kurie buvo pa-

ga atimti
Policija

carų paveikslus, ženklinti nagaikomis ir karbetraukdama

net dais.

perplėšė.

— Patys galite pauliavo-

— Jūs su ginklais užpuo- ti!

. . — davė kazokams

lėte bažnyčią, perplėšėte ca- suprasti gubernatorius,
ro paveikslą, laužote Dievo

įsakymus,

žmonės.

bijojo,

Ir pasipylė rusai po lietu-

— dejavo viškas grįčias.
galėjo.

fo vielų.

Dėl to

kazokai

—

su

M.

nagaika

Ir Amerikos

buvo

Grobė, ką

Kiek nuo jų išken-

jo veidas buvo
Atvyku bet vlagi pabėgo laimingai.
iš labai toli ir

maisto su savimi atsivežda
vo.

Plakė lietuvius, oi plakė

Kartą atvykę uriadi-

Paskui mes vaikai užgir

at

dom, kad sugautus žmones

ninkai norėjo bažnyčią

imti, bet žmonės akmenimis ruošiasi plakti.
Nubėgome
juos
išvaikė.
Praslinkus prie kiemo, užsilipome ant

laikraščių ir laiškų sužinojo

sauta revolveriu koja auksčiau

kelio, A. Abromaičiū-

tei

bažnyčioje

nulaužta

ranka, J. Levickui nukirsta
ausis, A. Paulauskui nukirs
tas

mokyklą

dešinėn

rankos

nyks*

nedidelę

skylę, tai pro ją mi užmokesčio

įlįsdavom į
bažnyčią,

šventorių

gulėjome

Matėme dar vis jimo laisvę.

— A. a. tiems, kurie buvo

nukankinti

val

maskolių

Ant katafaliaus buvo pa
dgti vainikai

su

Kražių

“Dėl

parašais:

kankintinių”

arba “Dieve gelbėk Lietuvą,
gelbėk^ Žemaitiją.”

Didžioji juoda procesija
Be pamaldų, beveik kiek

mieste,

viename Amerikos

kur tik buvo lietuvių,

ruošiami mitingai,

bu-

demons

Pavyzdžiui,

tracijos.

Wil-

kes Barre mieste demonstra
cijoje dalyvavo keli tūkstan
čiai lietuvių važiuotų, raitų

ir pėsčių.
Tarp jų ėjo lietuviai kunigai,
keturiolika

lietuviškųjų draugijų.

Visi

apsitaisę juodais gedulo rū
bais, nešini gedulo vėliavas,
graudžius parašus apie Kraiius- * Keleta® orkestrU su

graudžia muzika.

Apėjusi

miestą ši procesija prisiar

tino prie lietuviškos bažny
kur atvirame

čios,

lauke

buvo sakomos lietuviškos ir

angliškos kalbos.

Sekančią dieną svarbiaug. Amerikog laikraščiai ap-

rašė tuog graudžius lietuvių

paradug> daugelis įdėjo lienutarimug ir protea.

tus prieš rusus.

Apkaltintų bu-

taip
Lietuviai gi vėliau
vo 71, bet vienas iš jų mirė
kalėjime.
Kitas — džiovos raše apie reikalą dirbti dėl
į

kankinamas

lietuvis

atves- Lietuvos išlaisvinimo iš ru-

j tas

nam su degančiomis žvakė- veržė kraujas,

jį išvedė iš mirtinu gyliu savo, pirmiaus
mis. Toliau paėjus jau žva- teismo.
Mirė po kelių die- ar
paskiaus
Vis
įškakės gesdavo, o mes preida-! nUTeismas jį pripažino riaus lietuviams
prigulin-

vom kažkokias duris — to nekaltu
liau eiti nebuvo galima.

čias jiems liuosybės tiesas.

Caras ir G P U

mes vėl

atgal.

K. J. Prunskis.

Už vis labiau mums patik

Matėme, vo prilipame ligi pat varpo. 8«°je

buv0

u2drausta k»

buvo išėmę, nors aPie kražie«M kanžias

už tat užsieny Pra‘

mes

sega drabužius ir kerta žil tas, kad išimt negalėjo. Tai PIiuP° straipsniai.
Teismo
bendrabutyje, vyčio rykštėmis.
Girdėjo
sprendimu keturi buvo numes, būdavo, paimsim ak
kaip jį vadindavo — “kla me kaip
gubernatorius ar
smerkti ištrėmimui 10 me
menį ir duodam į varpą:
sikėje.”
Tik užgirdom — kas kitas
rusiškai skaitė
tų, 6 — ištrėmimui į įvai— Pa.1, pal, pal . . .
kad dunda kas, kad dunda. kirčius: “Raz, dva, try” . . .
Atlėks tik raitas rusę po- rias g“l*™ijas, kiti - į kaSukilome visi, mums vai
licininkas. prijoja prie var-!1SPm’’ 32 iSteisintL Tačiau
(— viens, du, trys”).
kams
įdomu — bėgame į
tų, o vartai užantspauduoti, cara8’
Paveiktas
a«Pri>l
Kazokai tai per tris die
miestelį.
Matome zovada
įeit negali, skylės gi tos po balin) PrieS tuoa 2iau™mua'
lekiant
kazokus, vieškelis nas vykdė, kaip tada sakė
palikdaieškojo po tvoros pamatais jis nežino- bausmę dovanojo
pašalęs, tik skamba. Kazo — egzekuciją:
naktį

su parašu:

gynė kai- tuy.ų

ir į miečius, kovojusius už tikė-

guldo žmogų kniūpsčią, at bet varpas buvo taip įmūryPamenu,

tiesti juodi — balti audeklai

tys, P. Gaidinauskienei bai- džios Kražiuose, Lietuvoje
Po trijų dienų nuo kazo- šiai pramušta galva ir iš- 1893 m.”

kaip pastatė du suolu, pa Jo širdį rusai

pažadina

Aplink altorių buvo iš

gos.

Pralieto kraujo nenuslėpdavo erzinti rusus, kurių po
kiek laiko atsitiko ir tie bai tvorų — mums malonu žiū šių įvykių visi labai nekęs- s*’ nekaltai nužudytųjų halsieji Kražių įvykiai.
rėt.
Mus nuveja, nuveja, o davo,
Mes, vaikai, būda- są Sirdi visas Paaau'‘s* Bu

Žmonių bildesys mus

lietuviai iš

į teismą nė kalbėt nega- sų jungo:
tėjo, nuolat alpo.
Kai lai— Neapveiksime
dabar,
ke
klausinėjimų
visiems tai iš kaulų, iš kapų
mūs
durų,
vyniojam
siūlą
ir
eimatant
iš
jo
burnos
prasi'
k
įi
s
žaltys
atmonijimo
ir
perkirstas,

gieda, meldžiasi.

Niekas jų

nės pajutę dar didesnį pavo- negalėjo gelbėti —kiti užtipriešais

gpėjo, jog kazokai

uždarys

nių vis pilna, dega žvakės,

bandė riaus

šarniaus-

apie
šiurpulingus
Kražių
pramušta galva, L. Garbausįvykius.
Įvairiose
vietose
kaitei — daktaras galvą tu- į,
imta laikyti
pamaldos už
rėjo susiūti, A. Balutavičiūžuvusius lietuvius. Čikago
tei pramušta galva ir veije, kur buvo daug nuo Kradas, K. Žukauskas
baisiai
sumuštas, J. Kaučiūtei per- ^atvykusių

vienuolyno nuo Varnių vis buvo palikę
sudžiuvuilgai
stovėjus
varpai ir bažnyčią. Susirinko žmonės po vieną raitelį kiekvienam šio kraujo klanus ant bažSubėgę iš plačių apylinkių, pradėjo viorste, kad
Po bažnyreikale galėtų nyčios grindų.
išsklaidę budėti dieną ir naktį.
Ir raiti duoti žinią visam ka
čia mes suradome požemius,
rytą atjo mes, vaikai,
nubėgdavome zokų
pulkui
Varniuose. pasiimdavome siūlo kamuo.
po pamokų pažiūrėti. Žmo Švogeris buvo sužeistas — lius, pririšam prie pirmųjų
kad

Nuolat degė žvakės, nuoKaikurie iš jų per žmolat meldėsi — giedojo žmo- nes paleidę arklius raiti įjoir vienaip ir kitaip

amerikiečiai

nelaimingų

naktį rusai išvežė vienuoles kad kas nenukirstų telegra-

metų.

nesio pajutę dar didesnį pa

kluonuose,

nės ją labai mylėjo.

praslinko pora

1893 m. nuo rugsėjo mė

Mačiau daug kruvi

nų, mačiau, kaip kirto vie

Nieko negelbėjo. Besu-! iipo ant viškų.

sirašinėjant

niais.

rū

girdėjosi

niekada

tuviams yra Kražių skerdy

nakvojo

ir

Sužeistųjų

Marciukiutei

Kaip į tai atsiliepė

kų užpuolimo mūsų mokyk- , laužti du šonkauliai, vėliau
mote Greit išbėgome iš bažnyčios. lą aplankė pats gubernato- ji išėjo iš proto.
Sužeistų
bėgo per miestelį.
rų
klyksmai.
Tik trečią Žmonės
rius Klingenbergis. Su juo buvo
labai
daug, bet jie
dieną kazokai vėl grįžo į Visur pilna kazokų. Mačiau, atėjo žydelis ir atnešė saldai slapstėsi, bijojo. Vienas dakkaip vienas kazokas jau už
Varnius.
nių maišą, kaip tada vadino taras net 18-kai
vyrų išė
simojo kirsti kaimiečiui su
cukerkų.”
Sako,
kad męs iš žaizdų kulkas, o Že
Ką matė mokyklos vaikas
šoble, bet tas vyras kai tvo
už 35 rublius tos cukerkos maičiuose daktarų nemažai
Aukščiau paduotos žinios jo kazokui su kuolu, tai ma
buvo pirktos.
Davė mums . . . Kaikurie bijojo eiti pas
yra
paimtos iš Amerikoje skolis ir sukniubo.
Kitus
daug — priėjai
ir
semk daktarus,
kad
nesužinotų
išleistų knygučių apie Kra žmones rusai
tiesiog vijo,
kiek nori.
Mokytojas buvo rusai.
Del to žaizdos užsižius.
Tačiau mums visada grūdo į Kražantę.
Žmonės
išmokinęs ką reikia
sakyt, teršė ir žmonės mirė.
įdomu išgirsti pasakojimus metėsi link Kaltinėnų vieš
liepė pagiedot
“Bože caria
iš gyvo žmogaus.
Tokį lie kelio, mes — vėl į “klasi
Plakant Juoz.
Rimgailą
chrani” (— rusų caro him
tuvį, savomis
akimis ma kę.”
Lekcijų tą dieną ne
gavo 50 kirčių, J. Markevinas).
čiusį Kražių skerdynes, te buvo.
,
čius ir Juoz. Ježerskis —
. Matyt, kad .r gubernato- i
x Vedeiki8
du
ko rasti . . . Cicagoje.
Tai
Kaip pabėgo mano švogeris riui buvo per tas skerdynes
dantų gydytojas dr. A. Zinuplaktas, J. Bumbulas ne“
šilta.
”
Kai
jis
buvo
mo

Mačiau, kaip raiti kazo
montas.
Aplankiau jį šie
uzilgo po to mirė, po 40 kirkykloje
matėme
nuplėštus
Vy
met, kovo mėn. pabaigoj ir kai vijosi vieną vyrą.
čių gavo 6 žmonės, kiti po
“palietus” — ant peties ir
ras
bėga
kiek
gali
prie
apie Kražius malonėjo štai
35, 30, 25.
vienas ūsas buvo nurautas
“
klasikės,
”
o
kazokai
raiti
ką papasakoti:
Šios skerdynės vyko 1893
Staiga vyras pa kruvinas.
— Buvau aš tada vaikas paskui.
Po to viskas aprimo. Buvo im- lapkričio 10 ir sekančiokokių 9 metų, — pasakojo. suko tarp dviejų arti sto
tik sumišimas ir verksmas,
dienomis.
kazokai čia
Zimontas.
Lankiau Kražių vinčių namų,
kai vežė suareštuotuosius.
Teismo salėj kraujas iš
mokyklą.
Gyvenau su dau nebegalėjo joti, taip ir pabė
O pabėgti sunku Pro pamatų skylę į užant
džiovininko burnos
geliu kitų vaikų prie moky go jisai.
klos ūkininkų pastatytame — visus kelius kazokai bu
spauduotą bažnyčią
Areštuotiesiems buvo teibendrabuty. Kražiuose tuo- vo apstoję.
Bažnyčios
vartus užant smas. Sujaudinti tokiu žvėcart dar tebebuvo vienuolės,
Mano švogeris tai pama spaudavo, bet ne nuo vaikų... rišku rusų valdininkų pasių bažnyčios gražus choras, tęs kad bioggj, gmė šliaužti Mes bažnyčios
šventoriaus elgimu, atvažiavo
advokajačios bažnyčios gražumas 1 grįOviu paliai vieškelį. Viešsienoje
radome Kražantės tai iš~ Petrapilio, iš Varšudaugelį pritraukdavo ir žmo- keliu jodė
kazokai.
jį8 paplautus pamatus,
tokią vos, iš Maskvos ir neimda-

tie tėvynės meilės, tie savų Liepė
išeiti
žmonėms iš
įsitikinimų branginimo pa bažnyčios geruoju.
Jei ne,
reiškimai, kurie istorijos la bažnyčioje visus užrakin

puose

daugelis

tvartuose,

praeities užmarštyje, tačiau

kienė.

mirė;

bažnyčios

prie

Janušauskienė

E.

terys, kurias kazokai pakišo po Kra

krotelių,

zokai buvo ausį kardu nu užmuštos

— Užvirė žemaičių širdys girdint Žmo- « lietuv6s
nių, dukterų klyksmų. — Kraujo klanų

už

savo

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus
Ar norite prisidėti

prie

tikro misijonieriško darbo’
Taupykite

vartotus

pašto

ženklus? Štai lengvas ir vi

siems prieinamas būdas, ku
ris neša

misijoms

naudos,

o bendradarbiams

didelės

gausių nuopelnų.
Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie,

kurie

dirba krautuvėse, bankuose,
kai leidžia arklius, kiek ga namus, kur tik rado sužeis jo, o kad ir žinotų, kol ap- mas tik keturiems kalėti po
Vogė, plėšė ką eis aplink, mes kažinkur iš- metus.
Iš to matome, kad ofisuose ir panašiose vieto
li ir joja ant žmonių,
kur tą, atvedė.
kur kasdien
pereina
Taip mums net žlaurusis caras visgi ti se,
pakliuvo kirsdami su nagai norėjo. 'Atmenu toks žydas sislaptytume.
daug pašto.
turėjo kepyklą,
tai
visus nieko ir negalėjo padaryti.
komis.
kėjimo gynėjams lietuviams
pinigus nuo
jo
atėmė ir
Liūdnas sąrašas
Nuplėšdami pašto ženk
leido teisme teisintis, leido
Mes vaikai nubėgome prie “branzalietus.”
ginamiems. lus, saugumo dėlei, malonė
šventoriaus įlindome mudu
Tiek papasakojo čikagie- būti advokatų

su tokiu Vitkauskučiu (vė
liau jis berods į kunigus
išėjo) į bažnyčią. Kazokai
kaip jojo, tai su arkliais ir
įjojo į bažnyčią. Bažnyčioj
ant viškų buvo gubernato
rius.
Ties viškomis susto-

Pas mus pasislepia
sužeistas vyras

tis gydytojas Zimontas. Da Dabartiniu metu mūsų tau kite apie patį ženklą palikti
apie pusę colio (ar mažiau)
bar grįžkime vėl prie spaus
tiečiai nė tos visame kultūpopiero.
. ,
, .
_J,
Kai mes tos baisios die dintų šaltinių.

nos vakarą parėjome
goti — žiūrime,
pas
prie pečiaus pasislėpęs
koks
žmogus.
Tai

Per Kražių skerdynes be
mie
mus jau minėtų nuskandintų mo
kaž terų, buvo dar nužudyta:
būta J. Jarui ienė — sumušta

rin*ame Pa8auI«e Prilmtoa

priemonės

neturi.

GPU

MISSION CLUB,

suima ką nori, šaudo ir iš

Hinsdale, Illinois.

tremia ką nori be teismo..

Marian Hills Seminary,

i

I

I

DRAUGAS
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Vietoj patenkinti bežemių ir maža
žemių troškimus, steigiami milžiniški
dvarai net po kelis tūkstančius hekt
Žemės susklaidymas priešingas

generalinei Stalino linijai.
Kokią reikšmę okupantai
Maskolijos pavyzdžiu Lie
reiškia dvarams, geriausiai
tuvoje jau yra
įrodo tas faktas, kad artipristeigta šimtai naujų
valstybinių dvarų-soveho- miausiu laiku ruošiamasi įs
teigti net
zų.
specialinį komisariatą val
Jeigu nepriklausomos .val
stybiniams dvarams (sovstybės laikais Lietuvoje bu- Į
chozams) administruoti.
vo užsilikę dvarų, tai jų plo
Dar didesnį akių dūmimą
tai niekur nebuvo dideli.
Net ir padidinus dvarų plo- bolševikai varo, kad jie aptą nuo 80 iki 150 hektarų, dalinę žeme bežemius ir majie nebebuvo tipingi Įlietu- žažemius. Tikrovėje
vos žemės ūkiui, nes 'dide
bolševikams rūpėjo palę didžiumą sudarė ūkininkų
rengti dirvą naujos forsodybos.
Visoje Lietuvoje
mos baudžiavai — kolchodar buvo keliolika stambes
zams.
nių dvarų, kurių plotai sie
reikėjo is ūkikė iki 400 hektarų, bet jie Tam tikslui
x. x.
,
_
buvo palikti kaipo kultūri ninkų atimti nuosavybę. To
niai ūkiai. Tačiau paskuti bolševikai pasiekė, paskelb
niuoju laiku jie vienas po dami visą žemę valstybės
kito buvo likviduojami, nes nuosavybe, t. y. nusavindajau atliko savo uždavinį. mi žeme lš ūkininkų. Toliau,
Dar būtų praėję keli metai, ! iĮ visų ūkininkų, kurie tu-

tai būtų priešinga “genera- rankiškai šeimininkauti. Fa k tuvoje įvesti naują, bet dar
linei Stalino linijai." Jų tik- tinai
baisesnę baudžiavą—kolcho
slas yra
laisvieji Lietuvos ūkinin- zus. Sovchozuose -valstybi
niuose ūkiuose Lietuvos lau
paversti Lietuvos ūkiniokai,
kų darbininkai baudžiavą
ką tokiu pat ‘‘žemės pro
jeigu bolševikams bus duo jau eina. ...
letaru,"
ta laiko kolchozus įvesti, bus
Mu»ų liaudies
dainius,
į kaip tai padaryta Maskoli-1 paversti baudžiauninkais,
kun. Slrazdas-Strazdelis, šis
joje ir kitose maskolių pa- kurie tarnaus Kremlio desvergtose šalyse. Tam pasiek! polui — raudonajam carui didysis anų laikų lietuvių
baudžiauninkų
užtarėjas,
ti reikalinga ūkininkus ap- Josifui Visarionovičiui ir jo
yra paiašęs šiuos posmus.
cinovningyvendinti kaimais, kaip tai pastatytiems
šioj Lietuvoj, Lietuvėlėj,
Yra Bolševikijoje. Tuo tar- Kams.
Savo mieloj motinėlėj,
pu Lietuvos ūkininkai yra
Vasario 19 d. (pagal se
beveik be išimties išsiskir nąjį kalendorių) suėjo ly
Tiktai vienas dūsavimas,
stę vienkiemiais, nes tuo
Tik ašarų byrėjimas.
giai 80 metų, kaip rusų ca
būdu ūkininkas galėjo tik ras Aleksandras 11 paskel
Bet jis taip pat yra isslingiausiai išnaudoti savo bė baudžiavos panaikinimo taręs šiuos pranašingus žosklypą. Todėl bolševikai
; manifestą. Tai buvo 1861 džius Prieš to meto dvarponeleidžia vad. naujaku- J
q 1941 metais rau- n^us:

ir didesnių dvarų Lietuvoje r®J° daugiau kaip 30 hektajau nebebūtu visai likę.
rW> žemė stačiai buvo atim
ta. Tuo būdu vienu plunk
Bolševikai varo pigią de- snos brūkštelėjimu buvo pa
magogiją, skelbdami,
kad . kirsta egzistencija kaip tik
jie dvarus esą panaikinę. sveikiausiam ir daugiau8ia
Priešingai, bolševikų okupan gaminusiam ūkininkui, nes
tai tokių dvarų kaip sykis žemės nuosavybė iki 60 hek
pristeigė. Visoje Lietuvoje tarų, kaip parodė tos srities
sudaryta šimtai valstybinių specialistų tyrinėjimai, ge
dvarų-sovehozų, kurių plo riausia tiko Lietuvos sąly
tai užima net po kelis tūk goms.
stančius hektarų. Tuo tik
Iš ūkininkų turėjusių virš
slu buvusieji smulkūs dva
rai sujungiami ir iš tų plo 30 hektarų, žemė buvo “iš
tų sudaromas vienas milži- dalinta" bežemiams ir ma
niškas dvaras. Ar jis vadina žažemiams. Bet tuo pat memas “valstybiniu ūkiu (sov- tu bolševikai sudarė tokias
chozu) ar kaip kitaip, esmės sąlygas, kad
tariamieji naujakuriai ne
nekeičia:

riams kurtis vienkiemiais,
donasis
o grūda juos į kaimus,

Ūkininkų interesai paauko- 1
jami naujojo dvaro intere
sams. Tuo tarpu kai nepri
klausomos Lietuvos laikais
įgyvendintoji žemės refor
ma siekė dvarus suskaldyti
ir patenkinti bežemių ir ma
žažemių troškimus, bolševi
kinė žemės reforma siekia
priešingo tikslo — pristeig
ti milžiniškų dvarų su tūk
stančiais hektarų žemės.
Tad ir čia bolševikai suka
istorijos ratą atgal: skirtu
mas tiktai tas, kad baltųjų
carų laikais didieji dvarpo
niai vadinosi Vasilčikovais
Naryškinais, Vierovkinais ir
t. t., o dabar į tokius
pat
dvarus prisodinti “činovninkai.”
Viena yra aišku: bolševi
kai dvarų ne tik nepanaiki
no, bet pristeigę naujų dva
rų ir tai dar 18-tojo amžiaus
tipo, kada dvarai užėmė tūk
stančius hektarų.

Jau prikalta daugel plieno,
Ateis tokia dėl jų diena.

caras-samozvancas
vėl ruošiasi pavergtoje Lie

kurie pavadinti “grupinėmis
sodybomis," nes tada leng
viau bus pristeigti kolchozų.

Bet bolševikai siekia dar
tolesnių tikslų, būtent,
per “grupines
sodybas”
prieiti prie kolchozų.

Šie Strazdelio žodžiai vie- lykų rytą iškilmingos mišios
ną kartą jau išsipildė. Taip bus 5 vai., kitos 8, 10 ir 12.
pat baudžiava, esame tikri, Prisikėlimo mišiose šv. Var
bus pašalinta ir šį kartą.
do vyrų dr-ja eis bendrai
prie šv. Komunijos. Be to,
WEST PULLMAN, ILL.
parap. choras, vedamas mu
Visi laukiame šv. Velykų ziko S. Railos, Velykų rytą
ir visi su džiaugsmu rengia giedos gražių giesmių ir nau
jas mišias.
mės tą brangią šventę su
tikti. Mūsų bažnyčioje Ve-

CICERO,

Pacientus, Draugus ir Pažįstamus Sveikiname
su Kristaus Prisikėlimo šventėmis — Velykomis
S

Dr-as ir Ponia P. Atkočiūnai

rx

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savu Kustumeriams ir Draugams
lies.: 1601 S. 49th Court
Phone Cicero 311
Office Plione Cicero 311

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Liukru Visiems Saru Pacijcntams ir Draugams

Grant Works Coal & Oil Co.

DANTISTAS

gM

Cicero, III.

16th St. and 49th Ct.

Tel. CICERO 6932
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Trečiadieniais ir Šeštadieniais pagal sutartį.

'
'
------ ==^l
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams
IZABELE A. VAIŠVILAITĖ, R. Ph. G., B. S. C.
*
Registruota Vaistininkė ir Savininkė

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Saro Kustumeriams ir Draugams

PHARMACY

1446 S. 49th Court

Cicero, Ilinois

Tel. Cicero 6973

LEVICK'S ir ANDRIJAUSKAS
Tavern
FOX DELUXE BEER ON DRAFT

LINKSMŲ ŠV. yELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Saro Kustumeriams ir Draugams

W1NES AND L1QUORS — CIGARS

K. WASILAUSKAS
Pirmos Rūšies Bučcraė ir Grosernė
St

Cicero, III.

1412 South 49th Avenue

1334 South 49th Court

—r

Tel. CICERO 2328

A—

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Sauo Kostumeriams ir Draugams

PAUL PUTRIM’S
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

ROYAL BLUE Grosernė ir Bucemė
CHARLES BELL (BALČIŪNAS?, Sav.

TEXACO GAS — MOTOR O1LS
Marfax Urcasing — Nea and Csed iires

IŠVEŽIOJIMAI DYKAI

1

„r

t

1436 South 49th Court
Phone CICERO 6815

5022 West 16th Street

GOODRICH S1LVERTOWN TIRES

Telefonas CICERO 6895

"

WILLIA_M AND STANLEY GRIGELAITIS, Props.

WE DELI VE R

------

Sveikinu visus savo Draugus, Kostumerius ir Pažįstamus
su VELYKŲ ŠVENTĖMIS

ask

J. KESER

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS

Cicero, III.

(Keserauskas) R. Ph.

ANTON LUKAUSKAS

Phone CICERO 6825

GRANT W0RKS DRUG STORE

Lietuvis Šančius — First Class Slioe Repairing
4830 West 14th St.
Cicero, Illinois

------ 7.............. ~=^
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

5 & 10 TAVERN

LIETUVIŠKA VAISTINE
4847 W. 14th St.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

1125

So. 49th

RUGINES DUONOS
Avcoirc.

■

■

■

~

-z____________

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

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

KISHKUNAS JEWELERS

KEPYKLA

Cicero,

Phone Cicerą 6932

^=r,................................... —
■'

F. Miliauskas

2320 So. Cicero Avė.

Cicero, Illinois

4847 West 14th St.

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

FAMILY

%

• Dr. A. J. Gussen

ADAM BERNADIŠIUS, prop.
VVE SELL FUEL OI L
m

PARKHOLME SERVICE STATION

5000 W. Cermak Rd.

ILLINOIS

ILLINOIS

Č I C E R O,

Kaip matome, ir čia bolše
vikai stumia Lietuvos že
mes ūkį
atžagareiviškais
....
,
keliais, 1 maskolių tipo kai___ T . _____
4...
muš. Lietuvos ūkininKas jau
nuo baudžiavos panaikinimo
ėmė steigtis vienkiemiais.
Ypač tuo atžvilgiu daug bunepriklausomos
| yo pad^te nepriklausomos
Lietuvos valstybės laikais,
kada kaimai — tas baudžia
vos palikimas — buvo be
veik visiškai išnaikinti. Da
bar bolševikai vfsą pažangą,
ūkininkavimą sustabdo ir
r?
vėl grąžina baudžiavos lai
kų kaimus.

Ūkininkai, pagal bolševikų
užmačias, verčiami išsiža
dėti savo atskirų žemės akly
pų ir sodybų ir juos sujung
ti į bendrą ūkį (kolektyvinį
ūkį—kolchozą). Tuo būdu
ūkininką siekiama paversti
gautų tose žemėse įsikurti.
tikru proletaru, pririštu prie
dvaras lieka dvaru, kaip
Bolševikai tokio žemės sus bendros žemės, kuri jam ne
jį bevadintum.
kaldymo visiškai nenori, nes bepriklauso, be teisės savaMums yra žinomi atsitiki
mai, kad į tokius sovietinius
CICERO,
ILL.
valstybinius dvarus įjungia
%
mi ne tik buvusiųjų dvari
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
ninkų, bet ir gretimų ūkinin
Linkime Visiems Saro Kustumeriams ir Draugams
kų žemių sklypai. Tokiu bū
du
' u i
sovehozinių dvarų plotai
yra didinami net ūkininkų
žemių sąskaiton.

šeštadienis, baland. 12. 1941

llllnol.M

Watch, Clock and Jevrelry Repairing

Cicero, Illinois

4918% W. 14th Street
LINKSMŲ

Cicero, Illinois

ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

PETRAS IR BARBORA PALULIAI, sav.

J. PATERABAS
GROCERY AND MEAT MARKET
1538 South 50th Avė.
Cicero, Illinois

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Savo Kostumeriams ir Draugams

LINKSMŲ sv. VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIU VISIEMS SAVO KOKTI MERIAMS IR DRAUGAMS

J. KAIKERIS
KEI’fUAS LIETUVIŠKOS KU'GlENftS DUONOS
1100 So. 4MK Court
Cicero,

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Fisiema Savo Kostumeriams ir Draugams

SHAMET’S TAVERN
Gerinusias Alus — Vynas — Degtinė
Salė Rendon Visiems Parengimams

LIBERTY* TAILORS
T. Brazis, Prop.

1500 South 49th Avenue

Cleaners, Dyers and Furriers
1403 So. 49th Ct.

Tel. Cicero 6960

J

Cicero, IU.

,
Tel. Cicero 6841

LINKIŲ

Ullnrrfo

J

LINKSMŲ A V. VELYKŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

Phone Cicero 412

1500 So. 49th Court

A

I
DRAUGAS

Šeštadieniu, baland. 12, 1941

5

į (1903-14),
įsteigė
katal. džiausiąs darbas Venecijodavo imperatoriui ir impe
i laikraštį “Difeza” (“Apgy- je!”
ratorei, kuriuodu irgi iš tau
..
...
i. x • i
!nimas”). Vyskupas ne tik
“Katalikai! laikraščių atrės išgerdavo duonkepiame
Dar
paklausy
.
ovojo .
aip as (£aVg gįam laikraščiui leis- žvilgiu privalote turėti jautir miestui j sveikatą. Po to
•
kovoiau su savimi ocr kcfcGarsus prancūzų
poetas
.
« ,
.
J ti pinigus, bet dar pats rū- resnę sąžinę.
Išvarykite
Nors skausmas jo sužeis-Į matoma ranka juos judintų, aplankydavo visi dar miesto
verius
metus.
Galop
vieną
toj rankoj darėsi kaskart Kurį laiką atrodė, kad nu- may°r4> kurio avivaizdoje Pol Klodel (Pau Claudel) vakarą, parėjęs nuo darbo, pinosi jo išplatinimu. Daž- neutralią spaudą iš savo
*~*''j*» **“w
naį matydavo kardinolą- namų, nors ji lankosi ne atdidesnis, Mikas, jaunas Vie-! sistovėjo — bet štai vėl bil-, sudainuodavo ar perskaity- besimokydamas buvo prara- ’
dęs
savo tikėjimą.
Vėliau
&
?
a
miau
18
ai
van
’
vyskupą
gondoloje (laive- virai, bet, kaip čigonė, apsi
nos dunokepys,
tačiau iš dėsys juos pakratė ir tuo davo kokią dainą ar eiles.
geliją.
Beskaitydamas
aš,.
....
..
. , •
,
jis betgi atsivertė ir tapo
...
.
lyje)
įriantis nuo vienų na- siautusi nešališkumo skraipačiu
laiku
pasigirdo
lengšventę
linksmi
būriai
uždidelio džiaugsmo ir pasi
.. ste.
.
T.
„ .
,
o
j
mų prie , ..
ir ren,kanti
Jūsų
šeimose
tesilan
tvirtai tikinčiu kataliku. Jis pamaciau, kad išganytojas;
tenkinimo nusišypsojo ir vas drebėjimas, lyg kas ris- baigdavo žaisdami keglėmis.
yra visai kitoks, negu man'
.
.„
,
,
. , .
...
. .
......
Apgynimui
prenumerato- ko grynai katalikiškas lai1809 m. Velykų antradie- pats rašo: “Nors ir mano ,
labiau suveržė raištį apie dintų giliai po žeme kokį
buvo apsakę bedieviai, ma- .
,
f
.......
v t • •
k •
rius.
Pastan8omis S1S krastis; savo nusistatymą
žaizdą, kurią jam rankoje sunkų adiktą
ar
lyg nį, metinė duonkepių proce- giminių buvo išėję keli į kuy °*)a**.
nS aUS laikraštis lankydavo beveik skleiskite visur: tarnystėje,
mano tėvai
buvo padariusi turko ietis, daužytūsi žemėje koks pa- sija buvo užsibaigusi. Savo?nigus, tačiau
mei e ir gai es ingumas pa kiekvieną katal. šeimą. Ir prekyboje, amate, dirbtuvėIš tikrųjų įdomi ir nepamir- sislėpęs didelis žvėris. Ner puošniai įrengtuose kamba ir kiti buvo tikėjime atšalę, gavo mano širdį.” Nuo to
štams buvo ta diena!
Jau vus įtempęs ir kvėpavimą riuose, sėdėjo įtūžęs miesto o atsikraustę į Paryžių visai laiko jis pamėgo geras kny venecijiečių gyvenimas tuo- se, mokyklose, teismuose
. ” (Pan
jau žymiai atsimainė. Arti- valdžiovietėse .
Priešais mayorą tikėjimą užmiršo. Dar jau
keturios savaitės kaip Di tam tarpui sulaikęs, Miku mayoras.
gas, ėmė lankyti bažnyčią,
nas būdamas, aš gerai prisi
miausi miesto atstovybės Vysk. Gan. rašt. 1932 m.).
dysis Turkijos sultonas Su- tis atydžiai klausėsi. Vėl stovėjo duonkepių bendro
o atlikęs išpažintį kasdien
rengęs priėjau prie pirmos
Taigi visi į didįjį žygį, į
rinkimai davė tokius žmo
leimanas savo skaitlinga ka kauliukai sujudo ir pasi vės meistras ir du tos drau
imdavo šv. Komuniją.
šv. Komunijos. Bet tuo ir
nes, kurie visame laikėsi gerosios spaudos stiprini
riuomene
buvo ■ apgulęs girdo po žeme keistas dun- gijos nariu dunokeplu. Šių
Vl9i
prie
ginklo!
trijų veiduose matėsi nema pasibaigė visas mano tikėjireligijos ir visada ją gerbė. mo darbą!
Vienos miestą. Ir šiandie dėjimas.
Tie
ir
daugybė
kitų
paBažnyčios,
pirma apytušmas
ir
jo
laikymasis.
Įstoža baimės įr susikrimtimo.
Vienos
Uunokepiai
vėl
Tįk susyk_
Blogi
Drąsos netekimas, baimė,
Mayoras, ranka smarkiai > ‘ Liudviko Didžiojo Ii- vyzdžių rodo, kad spauda — čios, vėl papilnėjo.
sėkmingai atmušė įtūžusių įkvSptas Mikas 8uprato ka.ciejų aš ėmiau skaityti ti galingas įrankis, tik reikia raštai
neteko
daugybės abejojimas ir savim nepasi
turkų puolimą, kuriame žu- me dalykas! Baisus pavojus sudavė į stalą ir sušuko,
“Tamsta, tavo draugijos kėjimą griaunančias kny tinkamai juo naudotis. Ka- skaitytojų. Prie namo, ku tikėjimo trūkumas, tai tos
vo nemaža priešo karino miestuj
gas, kurios mano tikėjimą da ir pas mus blogoji spau riame spausdinamas “Apgy tūkstančių laimę ir gerovę,
menėskasė pilies pamatus ir štai P™,, PaP,ld« dldel« nlek’
iš pagrindų išardė. Man ro da diena iš dienos auga ir nimas,’ paskum buvo už galybės, kurios sunaikino
Labai blogai atrodė kai po pat Miko kojomis priešas
plėtojasi,
argi
Svett Marden
sėdėsime rašyti šie žodžiai: ‘,Ecce
prisipažinti, Jūsų dės, jog dabar tapau tikrai
vienu tarpu turkų būriai, rengė miestui pražūtį! Viejog tai tiesa,” mokytas ir susipratęs. Net rankas sudėję ir lauksime, summum opus Papae Venepilna
gerkle
šaukdami, nai tikrai galas jei turkams
.
susigėdęs atsiliepė viršinin garsusis bedievis Renanas į kol baisus žvėris mus pra tis! — Štai Popiežiaus di- PLATINKITE “DRAUGĄ"
“Allah!!” leidosi per pyli- pasisektų miestan įsibriauti. j
mane išgyrė kaip tikrai mo-' rys ? Už ginklų ir kapokikas.
mą. Bet dabar jau penktą
Jaunas dunokepys griebė
žvėriui
TOWN OF
LAKE
“Dunokepiai blogai pa- kytą ir išsilavinusį žmogų, j rne pragaištingam
kartą juos atmušė iš priešin- būgną ir, jį smarkiai mušNetekęs
tikėjimo
aš
labai
6
alva8
ir
ra
S
us!
Visi
gal
‘
....
... x n
naudojo malonę jiems kagos puses susibūrę jaunieji; damas, išbėgo gatvėn. Prapasileidau. Toksai ištvirkt- *r tun .bū‘* ger“8108 8Pau’
Duonkepių Bendroves vyrai, nešta Vienos kareiviams,1
.
j.j
dos apaštalai. Vieni teplajpykęs mayoras. Tamstos _
mas mane jstume
j- didelį
,
Bet iš 'šių daugelis pagui- kurie greit netikėtai užpuotina geras knygas ir laik
draugijos nariai begėdiškai nusiminimą.
Mirtis mano
dė gyvybę šiuose susirėmi- lė požeminiame tunelyje dirraščius, kiti terašo į laiksutrukdė bažnyčios pamal senelio, kurį vėžys ėdė ilgą
muose ir likusiems miesto bančius turkus ir po smarraščius, straipsnius ir ko
doms !
Niekad pirmiau laiką, padarė man didelio
gynėjams stojo prieš akis kių susirėmimų, juos visišrespondencijas, treti terek
įspūdžio.
Mirties
baimė
Vienoj
nebuvo
tokių
pana

klausimas ar ilgai begalės kai išvaikė.
Ir vėl duonlamuoja gerąją spaudą, ket
mane nukratė visą, ir ji ne
šių
nelemtų
atsitikimų.
”
jie, 20,000 miesto gynėjai, kepys išgelbėjo miestą nuo
virti tesulaiko nuo blogų
beišeidavo iš mano galvos.
pasipriešinti priešui, kurio didelės nelaimės! Sekančią
“Tiesa,
tiesa,” pritarė
raštų silpnavalius,
penkti
LINKSMŲ SI'. VELYKŲ ŠVENČIŲ
skaičius dešimts syk didės- dieną priešas vėl mėgino draugijos meistras, stengda Neturinčiam jokios vilties teveikia neišmanėlius, kad
Linkime Visiems Saco Kostumeriams ir Draugams
miestą paimti, bet tai pada masis - nuraminti įpykusį buvo sunku gyventi šiame atsitrauktų nuo “neutraliųnis?
ryti nepavykus, sultonas mayorą, “bet nė vienas žai pasaulyje.
Pašalinti nuo-1 jų” laikraščių ir tt. ir tt,
Miką, matyt, užgulė rūpe
Suleimanas metė apgulęs džiančių nemanė, kad kuri bodumui aš pasiėmiau knystis; jis atsistojo ir ėmė
teuždega spaudos
miestą ir, pagaliau spalių nors kėglių, kuriais jie žai- gas, parašytas Artūro Rim- ! Visus
..
.
.
, ...
vaikščioti
po tamsų rūsį,
dė
prie
bažnyčios,
galėtų
baudo.
Tas
gražias
knygas
a
P
a8talav
”
‘
°
kaf8CIU Srazu’
24tą dieną, su visa kariuokur jis ir jo šeimyna, kaip
T®vo piJaus x Pa'
, mene prasišalino.
atsidurti pačioj bažnyčioj!” beskaitydamas, pajutau, kad 818
daugelis
kitų Vienos gy-'
aš klystu netikėdamas. (Jau! vyzdys.
Pijus X, būdaDrąsus vieniečiai duno- Mat, pasitaikė, kad vienu
ventojų, rado apsaugos prie
kėpius imperatorius dvigu tarpu kai kurie duonkepiai buvo buvęs ir bažnyčioje, mas dar Venecijos vyskupu
šui užklupus miestą.
bai apdovanojo. Jiems bu- žaidė keglėmis šalia bažMARQUETTE
PARK
Tai buvo 1529 m. gegužės vo įteikta didelė, imponuo ny«os, galėtų atsidurti pa10 dieną, kai karingas sul- janti sidabrinė taurė, sve- C1OJ a nycioj.
4538-40 S. Marshfield Avė. Chicago, III.
tonas Suleimanas, išlavinta rianti aštuonis svarus. TauMat pasitaikė, kad vienu
NAPOLEONAS C. POCZL’LF
300,000 vyrų kariuomene ir rėš stiebelį sudarė figūros tarPy kai kune dunokepiai
Telefonai Yards 6040-6041
■ 9
apie 300 kanuolių, leidosi į trijų apsiginklavusių duon-,azlde Eglėmis salia bažnyžygį prie Vieną, tuo lai- kėpių, kurie laikė padėję ko ^hOS’ vienas rutulys netyku žymiausią krikščionių jas ant trijų
parkritusių cia ^8in^5> Pro a^ras duris
tvirtovę prieš turkų galy- turkų kareivių.
Antra gi
((^nyC15
LINKSMŲ S P. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Dar vieną žodį, pone Mei
bę.
Tik
rugsėjo mėnesį imperatoriaus dovana duonLinkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
LINKSMŲ
SV.
VELYKŲ
ŠVENČIŲ
Suleimanas prisiartino prie kėpių bendrovei buvo privi- stre, ir tai bus paskutinis
Vienos, šalia kurios susta- legija, kuri leido dunokepių mano žodis šiuo reikalu,
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams
tė begales
savo kareivių draugijai kasmet Velykų atsistodamas pridūrė mayoIr Draugams
šėtras. Ir nuo pat pirmos antradienį iškilmingai žy- ras- “RytoJ Praneši duonkejo atvykimo dienos.
Vie giuoti per Vienos gatves, PilĮ draugijos vyrams, kad
BUČERNĖ IR GROSERNė
nos gyventojai beveik ne- su sidabrine taure eisenos ka^P° atgaila už jųjų atlikperstojamai su didele baime priešakyje. Tą pačią dieną ^4 šelmystę, nuo šio laiko
- Savininkas tėmijo kaip aplinkiniai kai- duonkepiams
taipgi buvo a imama
^ie™8 m imP®ra °"
4551 S. Hermitage Avė. Tel. Yards 5474
mai,
tvirtovės ir palociai leidžiama bet kur miesto riau8 Privl egija.
CHICAGO, ILLINOIS
Ir taip 1809 metais Vie
--------------------- . č/
buvo deginami, kaip dan- gatvėse ar rinkose žaisti
nos Dunokepių
Draugijos
Vlenintėtė Grynai Lietuviška Wholesale
gus randonavo nuo nuolati- keglėmis.
vyrai paskutinį
kartą at
Liquor Įstaiga Chicagoje
nių gaisrų.
Nebuvo die į pcr Įrįs šimtmečius kasšventė šias
metines iškil
nos kada ir pats Viennos niet Velykų antradienį Viel mes. Vien tik metraščiuose 6246-48 So. California Avė.
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Chicago
miestas nebūtų užpultas ar nos duonkepiai, su žvilgan
rasime aprašytą seną Vely
Linkiu Visiems Sai o PacijentarM ir D raugams
ba bombarduojamas.
Lai čiais kardais ir puošniau
Tel. REP. 1538-9
kų Antradienio paprotį, pri
kui bėgant Vieniečiai su siais rūbais apsirėdę, džiau
menantį . drąsą tų Vienos
&
siiaukč pagclbos iš Vokieti gamingai traukdavo mieste
dunokepių, kurie prieš ke
jos
ir
Ispanijos, tačiai gatvėmis. Draugijos gi vir
TO WN
OF
LAKE
turis šimtus metų atgal pa
DANTISTAS
gynėjų skaičius vis mažėjo šininkai dėvėjo net ypatin
dėjo apsaugoti Europą nuo
o tai buvo didžiausias vist gas uniformas.
Eisenos gręsiančios Turkų letenos.
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
m
susirūpinimas.
Argi turėt priešakyje ir gale žygiavę
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
pasaulis pamatyti ant šv net paties imperatoriau*
4645 So. Ashland Avė.
Tel. Yards 2246,
Stepono bažnyčios bokšte kareiviai.
Priešai s duon Ašies kariai
arti 47tli st.
plevėsuojantį pagonų menu kepius buvo nešama taurė
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare. Seredoj pagal sutartį
Afrikoj laimi
lį vietoj šventojo kryžiaus? pilna vyno. Prie kiekvieno
Pirmos Rūšies Kepykla — Kepėjai WINNER BREAI’
Mikas, giliai susirūpino ii duonkepio kepyklos eisena
4620 22 So. Marshfield Avė.
Tel. Boul. 5576
susimąstęs, stovėjo, akis sustodavo ir tam tikromis
ROMA, balandžio 11 d. —
>7=
CIIICAGO, ILLINOIS
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
įbedęs į šalia jo (gulintį di apeigomis pasiūlydavo duor Idalijos karo vadovybė šian
V
Linkime
Visiems Sai o Kostumeriams ir Draugams
delį, apvalų
būgną.
Tik kėpio žmonai iš sidabrinės d*e praneša, jog Vokietijos
*r Gilijos kariuomenės tebe
staiga Mikas krustelėjo . . . taurės atsigerti vyno.
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Procesijai
prisiartinus
Ravimą į rytus nuc
Kas čia?
Ar jis sapnuo
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
prie imperatorius palociaus, kernos, Libijoje,
ja?
Kajetonas Ir Domicėlė Kavalcikai
Atrodė,
kad ant būgno vartai buvo atidaromi iri ItalM pranešimų, VokietiBUČERNE IR GROSERNE
Bl'CERNS IR GROSERNĖ
kieno pa’’kti kauliukai — žengdavo vidun duonkepių J08 vaidmenį kovose Afriko
sa
greičiausia po kurio žaidi bendrovės vyresnysis ir du 3®*_______________________ .
Yards 6497
4549 So. Paulina St.
4404 So. Wood Str.
Tel. LAFayette 1734
šie trys paairody- PLATDTKIT? * ' DRAUGĄ’
mo — ėmė krutėti,
ne- nariu,

Spaudos galybė

Velykos ir Viennos
duonkepiai

CHERRY MEAT
PACKERS, Ine.

BRON. ir STANISLAVA
SAMAVIČIAI

FRANK VIZGARD

International Liquor Co.

DR. C. Z. VEZEL’IS

PIVARUNAS BROS., Ine.

Boleslovas, Emma ir Motina
Ona Sereikai

5
t/rlj į»,,

DRAUGAS

6___________________________ __
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Mirties Aleliuja

atsakymo kaip nėra,

taip nuo aukso ir sidabro, bet

Tiesą sakant, atsa ndsumišo.

nėra.

kymų buvo apie šimtas, bet

Girdžiu, kaip aidi Aleliuja,
Ją milijonai vėl girdės,

nė vieno nebuvo tokio, kurs
karaliui galėtų patikti.

Šviesiam vidudieny žydėjo
Gėlė vienintelė viena —
Ne mano džiaugsmo orchidėja,
Ne mano skausmo rožė kruvina.

1,:

Šviesiam vidudieny nuvyto
Gėlė vienintelė viena —
Tai žemės pasaka žavi,
Tai užmirštų dienų daina.

Visi tylėjo.

išraiškos buvo

kiek aš kainuoju?

Vieną avį kerpant, kitoms

riškius.

Nebuvo ko atsa čiau.

Iš jų veidų kyti.

galima su

— Kaip toli nuo žemės į

Kad ir ant šluotos, bile

prasti, kad dar nieko nepa dangų? — paklausė vėl ka važiuotas.
ralius.
daryta.
— Gerbiamieji, — tarė: —

Kas ją išneš kaip verbą žalią

kadangi

Iš šito rudenio šalnų,

jūsų

išmintingos

galvos nieko negali išgalvo

Kas ją išneš kaip Kristaus palmę
Viršum gelmių, viršum kalnų . . .

stoti

ti, tai leiskite

man

prieš karalių.

Gal aš jus

išgelbėsiu ir išrodysiu, kad

Girdžiu, kaip aidi Aleliuja,
Ją milijonai vėl girdės,

Nutraukė kvestoriaus kal

bą tėvai

Jau nebebus vienos žvaigždės.

Bern. Brazdžionis.

bernardinai,

visi

iš karto pašokdami nuo suolų
ir klausinėdami, kokius turi

karaliui

Karalius ir kvestorius

atsakymus.

Kai

kurie abejingai linkčiodami

—

Mes

nenuklystume

nuo tiesaus

kelio ir nepa

z??
Nuo lašelio prie stiklelio.
Širdelė ne avelė — šieno
nepaduosi.

BRIGHTON

įtikėsiu,

kad Dievo

—

nieko

mintingą teolagą, o ne par

neišgalvo-

broliuką,

išmaldų

rinkėją, kokiu aš esu.

Murinę soothes, cleanses and refreshe*
irritated, reddened menbranes caused
bv head colds, driving, winds, movies,
close work, late hours. Free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

BRIGHTON

Garbė Jėzui

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime. Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

PARK

Tel. Lafayette 3052

CHICAGO, ILLINOIS
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draiigama

P. NOVER
Laikrodininkas

Kristui!

Deimontai, Laikrodžiai ir

— tarė įeidamas pas kara

Apvaizda jus remia ir kad lių kvestorius.
esat Jos verti.
Bet jei ne— Per
amžius.
Amen
atsakysit, pašalinsiu jus, iš
— atsakė karalius ir, pama
vienuolyno, kaip žmones ne
tęs vienuolį, atsiminė vieš
vertai ir neteisingai Jos ma
nagę vienuolyne.
lonėmis besinaudojančius.
— Atvykai, tur būt, kuni

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

kitos brangenybės

CALIFORNIA INN

4148 Archer Avė.

Wines, Whiskeys, Good Beer, Sandwiches

Tel. LAFayette 3847
CHICAGO

4358 S. Califomia Avė.

Chicago, III.

Phone LAF. 1490

Sunku aprašyti, koks bu geli, su atsakymais į mano
vo vienuolyne sumišimas ir klausimus?

nusiminimas po tokių kar

PARK

kad pas jus atsius labai iš

jums tris dienas laiko pa laimino ir linkėjo laimingo'
galvoti.
Jei
į kiekvieną pasisekimo.

kysit,

SFREAOS! SLICES! T0ASTS1
M ELTS PERFECTLYI

mano,

— Jūsų šviesybė

Taip ir įvyko, kad kves
Ir tre torius neklausinėtas išvažia
Duodu vo pas karalių.
Visi jį tik

klausimą pakankamai atsa

as milk itselfl

— Į paskutinį klausimą:
ką aš manau?

Antra, kaip toli

čia, ką aš manau?

fooJ that's digestible

Karalius pakraipė galvą.

ną, bet ir jūsų sielas apšvie kysiu, prašau jūs:
siųskit
čia.
Atsakysit man į tris mane, nes nieko geresnio ne
klausimus: pirma, kiek aš bus galima padaryti.
nuo žemės į dangų?

. this cheese

. * Mitra
ItchFast

•

SS

— Bravo sušuko karalius,
vaizda duosniai jus apdova jom, o tu, broliuk, manai
o paskui jį ir visi
dvariš
noja, — tarė karalius vie būti už mus
išmintinges
Po to karalius
pakvietė
kiai: — Bravo!
nuoliams. — Todėl
dabar nis . . .
— Laimėjai.
Matau da kvestorių pietų, po kurių išturėsite man išrūdyti kad
— Savo atsakymų jums
esate Jos verti, tai yra, kad nepasakysiu, — tarė kvesto bar, kad Dievo Apvaizda jus elido jį namo gausiai apdo
esate išmintingi ir pamal rius — nes gal dar ligi va globoja ir neapleidžia jūsų vanotą . . .
Ig. Chodzko.
dūs, ir kad ta pati Apvaizda karo patys ką nors išgalvo nelaimėj.
duoda ne tik jūsų kūnui, pe siu
Bet jums tai nepasa

kainuoju?

ne

Nesidžiaug giriamas,
verk baramas.

tektume į pragarą, nuo ko

prastą

galvomis kalbėjo:
— Matau, kad Dievo Ap

Svarbu

tik tai, kad

I

•

(rNuelid

karaliau, — tik vienas mir
akimirksnis.

sekundę niekšu būti.
Kad ir iš kito ėmęs, bet
gi įsirėmęs.

Forųuickrdiei Irom itehing o( eezema. pimples.
athlete's foot, aeabies. rashes and other extentally caused skin trouhies. ūse world-famous,
cooling. antiseptic, 1 iquid D. D. D. Prescription.
Greaseless, stainless. Soothes irntation and
quickly stopa intense itehing. 35c trial bottle
proves it, oryour money back. Ask your
druggist today (or D. O. D. FNESCIIIPTIOM.

— Labai trumpas kelias,
ties

Jūrą perplaukęs klane nu
Tūkstantį
kartų geriau
skendo.
garbingai mirti, negu vieną

saugok visus mus, Dieve.

mes ne . . .

Tik iš visų žvaigždžių šviesiųjų

Suprantama, tokiam sve
čiui priimti tėvas gvardijonas nesigailėjo nieko, ką tik
geresnio turėjo. Kadangi
sandėlis buvo gerai aprūpin
tas, karalius suvalgė pietus,
kad ir vienuoliškus, bet ge
rus ir skanius. Tikriausiai,
paragavo ir bernardinų mi
daus.

Miške staklės, ant avių
vilnos, o jau audžia.

majame įėjęs brolis kvesto rius.—Rodos, nebus skriau
Ir senam kryžiui reikia
dos,
tik
vienu
sidabriniu
ma

rius paklausė:
žemiau lenktis.
žiau
už
mūsų
Išganytoją.
i
— Ar tėveliai jau ką nors
Karalius pažvelgė į dva
nutarėt?
Ar jau turite ka
Eik arčiau,
gausi grei

raliui atsakymą?

— Gerai, — tarė karalius:
pažiūrėsiu, kaip gyvenate.
Ir įėjo į vienuolyną su vi
sais savo palydovais.

Priežodžiai

Tuo tarpu į visuotiną vie- • bė verta dvidešimt devynių kinkos dreba.
nuolių susirinkimą
valgo sidabrinių — atsakė kvesto

Jau nebebus vienos žvaigždės . . .

— Maloningas karaliau, —
atsakė: — suprantam taip:
Dievo Apvaizda per pamal
džių ir duosnių žmonių ran
kas suteikia mums maistą
pragyvenimui.
Mūsų luo
mas neleidžia mums turėti
žemiškų gėrybių, todėl nei
ardami, nei sėdami, gyve
nam tik iš geradarių malo
nės.

— Na, tarė karalius: -

— Jūsų karališka dideny

Tik iš visų žvaigždžių šviesiųjų

Karalius, pravažiuodamas
pro vieną bernardinų vie
nuolyną, ties jų namo du
rimis
pastebėjo
parašą:
“Providentia Dei”. (“Dievo
Apvaizda). Tad pasikvietęs
tėvą gvardijoną, paklausė:
— Kaip jūs suprantate
šiuos žodžius?

Šeštadienis. baland. f? 1041

M. BIAGO, Prop.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

— Taip, šviesiausias ka

žemai
Ge raliau! — atsakė
riausi teologai suko galvas lenkdamasis kvestorius.
Karalius atsisėdo į sostą,
nuo ryto ligi vakaro. Ta
užsidėjo karūną,
kaip pa
čiau nieko negalėjo išgal
prastai karaliai daro, o ap
voti.
O čia laikas plaukia.
link jį sustojo visas dvarai
Jau ir trečia diena atėjo, bet Kvestoriui net akys aptemr

čių karaliaus žodžių.

J?

Pranas S. Kuzmarskis

WALTER’S TAVERN

Mes siuvam, taisom ir valom vyriikus ir moteriSkus rūbus.
Taipgi mūsų orkestrą patarnauja visokiems parengimams.

GERAS ALUS, VYNAS, DEGTINE
ra

4358 So. Maplewood Avė.

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS
LINKSMU AV. VELYKŲ ŠVENČIU

2635 W. S9th PI.

..........
&

Chicago, III.

Tel. Lafayette 2358

Chicago

........ V

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

-

'

=^i

-----

-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Tel. VIRginia 0903

CHAS. WERTEĖKA

J
J?

PRISTATYTOJAS AUKŠTOS RŪŠIES
SALDAINIŲ

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Archer Avenue Fumiture

Tel. LAFayette 3713

4558 S. Washtenaw Avė.

J

Company

LINKSMU

AV.

VELYKŲ

AVENC1V

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

VINCENT PAUKŠTIS

JOE KAZIK, Sav.
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI
4140 Archer Avenue

HARDWARE, PAINTS, VARNISH. GLASS
2714 West 47th St.

Tel. LAFayette 1237

-

Telefonas LAFayette 3516

■

4

Chicago, Illinois

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

LINKSMU AV. VELYKŲ AVENČIU
I.INKIU VISIEMS SAVO KOOTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Precin Photo Studio

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Photographs of Hlgh Quallty — Weddlnr Photographa a. 8p.cla.lty

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS. .

4068 Archer Avė.

MOZART TAVERN
Albert Yakimanskas

Peter Rymkiewics

Virginla 2481

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

U. S. A. Pilaen Beer On Tap
Imported and Dotnestic Liųuor

ARCHER MARKET
JOHN WAIDZUNAS, Prop.

4356 So. Mosart Street

4214 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7555

J

Z

LAFayette 4247

"
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Mūsų tautos vienybės Aleliuja
tesijungia su didinguoju Kristaus
prisikėlimo džiaugsmu!

kai žiūrint, buvo miręs, už
slopintas.

TINY PER SUNKUS KAREIVIAUTI

Aslhma Mucus

Idėjos nemiršta

ir kovos bei aukos dėl to ne

(oughing, Gasping

lieka be prasmės.

Velykų šventes yra džiau
gsmo ir ryžtumo
Šventes
Kristus kovojo už tiems, kurie kovoja uei ue-l

Kova dčl tiesos ir teisin- nebuvo.
gumo, dėl gėrio ir groži-o žmogų, jo teisės, išsilaisviyra amžių kova. Nors gė-'mmą, jo dvasinę ir medžią
rio ir pikto mokytojų supra- ginę gerovę. Matydamas
timas nėra vienodas, bet alkstančius Kristus ragina
žmonija kovos tikslą supran- savo mokinius: “Jūs duo
ta.
Žmonijos troškimas kit jiems valgyt.” Tiems gi,
yra ne kas kita, kaip gero- kurie
ieškojo
i^rabanvės siekimas. Visa, Ras ku- gos,
pataria
susirūpinti
ria vienokią, ar kitokią, ge- Dievo Karalija ir Jo teisybe,
rovę, kas patenkina kūno ir atsieit, įprasminti, praturdvasios potroškius — yra tinti savo dvasinį gyvenimą,
gera.
Kristus neaplenkia muitininPavasario šventė, kuria ko Žokėjaus namų, kad pa
krikščioniškas pasaulis ki ragintų Žake jų žmonišku
taip jprasmino, yra ne da mo ir teisingumo, renkant iš
barties šventė, veiykos bu tautiečių mokesčius, kalbasi
vo ir pneskrikscioniskais su samariete, mokydamas
lamais, ir senovės lietuviai M žmogaus dvasios troški
žinojo pavasario šventę. Jie mų, kurių nepajėgia numal
džiaugdavosi
dėl besibai- šinti šulinio vanduo. Kristus
giancios žiemos, saulės gųsimo ir gainios atbudimo.

Krikščionys Velykoms davė tiesos pergalės, dvasinio
prado pirmumo prieš medžiagą ir gerųjų žmogaus jėgų
pasireiškimo
prasmę,
bažnyčia Kristaus pnsikėlimą laiko savo religinės sistemos pagrindu. i\es, anot
apaštaio Povilo, jei Kristus
neatsikėlė, veltui tad skelbiame Jo mokslą. Tai dogmatinė bažnyčios tiesa, bet
i rtiems, kurie likosi toliau
nuo bet kokių dogmų, istorimai Velykų šventes veiksniai negali būti be reikšmės.
Sunku tikėti, ar atsirastų
bent
kiek
susipažinęs su

sos, artimo menes, Zmoiujob
ir tautų geroves, ius au.uc
aukos, venau ar anasciau,
turi sulaukti rezureacijos.
Mes esame liudytojai tų
kraujo sekios vaisių, auną
pasėjo musų kanai savanų
nai, kovouami aei tautos
Laisves, geroves ir levynes
Nepriklausomybes.
Jie mi
rė kad mes gyventume, meb
turime rūpintis, kad anų
didvyrių uvasia amžinai gy
ventų mumyse ir musų pankuonyse.

“
l
Religines Velykas junki
me su Dietų vos Velykomis ir
nesigailėkime nieko, kad jos
vėl kartotųsi. Bet tam rei
al«,na Magdaleną, parody kalinga didi dvasia, lietuvio
damas minioms gailestingu- meile lietuviui, pasiaukoji
mo reikalą, kad teisiant ki- mas, kad ir ligi tragingiauMiegantiems
tą, tenka prisiminti savo sios mirties.
silpnybes, kurių apščiai turi neateina laimė. Tarp savęs
kiekvienas.
Ramindamas kovojanti ir aukų bijanti
Tik nuo
drauge prikryžiuotąją latrą, tauta neišsilaiko.
širdžiausioje
visų
vienybėje
nori pabrėžti, kad nėra žmogaus, kuris savyje neturėtų galia vėl atkovoti savo pa- į
gerumo savybių ir būtų ne- i vergtą Tėvynę Lietuvą.
žmogus, kurs išsižada
pataisomas.
Kristaus traginga mirtis rodo kaip ten- idėjos dėl aukos baimės, tai
xa kartais likti nesurastam, arba jis jos neturi, arba ta
paniekintam
ir atstumtam idėja yra netikra. Kas tiesą
tų, kuriems stengiamasi da- myli, tam aukos nebaisios,
rytį gero, o ginant kad ir nes jis tiki, kad tiesos jokia
visiškai už
tobuliausią idėją — tapti ne galybė negali
suprantačiųjų ar piktavalių gniaužti!
Dr. Pranas Šacikauskas
žmonių auka.

Bet ir po tokios žiaurios
T, . x
.... * „ '
pabaigos netenka manyti,
Kristaus idėjomis žmogus,°
tamsiosios galybės vis
to reikšmę
kuris _paneigtų
_
ką išardė ar sunaikino. At
žmonijos gyvenime. Bešali
siranda kilnių sielų, kurios
škai galvojant, vargu ar ga
laukia, supranta ir priima
lima paneigti tai, kad ir da
tai, kas gera ir kilnu. Štai,
bartinės filosofijos, auklėji
kaip sako Bažnyčios moks
mo, sociologijos mokslas,
las, Kristus žengia į praga
net menas, neminta daugiau
rą, kur tamsybių apsuptos
ar mažiau Kristaus paskelb
sielos laukia Teisingojo at
tomis idėjomis. Ypač socio
vykstant, ir, Kuriam pasi
logija bei socialine žmoni
rodžius, išsisklaido jas supu
jos santvarka
pasikeitė
vusios tamsybės. Po to
krikščionybei įsigalėjus. Jei
įvyksta prisikėlimas,
kune viskas įgyvendinta, ko
jo nam nebeįstengia pasiprie
troško Kristus, tai ne
šinti jokia žemiška jėga. Tai
kaltė. Kalti yra tie, kurie
gerosios idėjos, tai gėrio
nutolo nuo Jo paskelbtųjų
idėjų. Išrinktųjų ir atstum triumfas.

Rezurekcija — atgimi
tųjų. galiūnų ir vergų .tur
mas,
prisikėlimas, įsiviešpatuolių ir skurdžių, šventuolių ir nuodėmingųjų Kristui tavimas to, kas, paviršutinis

NIWS FACTS ^GEORGE

keymest, fla.
KEN CARPE&, A DIVER, I fFT UIS ENTIRE FORTUNE
TO A YOUNG HAVYAIIAN BOT WH0 ONCE SAVED
HIS LIFE BY CUTTINO HIM FREE FROM AN OCTOPUS f LAWYERS ARE CONFIDENT THEY'LU AND
THE BOY./

BOSTON, mass.
/MN SWOPE,AN EKECUTIVE,
«T A DINNERTENDERED HIM
BY MIS ASSOCIATES SAin
HE HAS PlCTATfcP I2O,O<Z«
LETTERS IN IO YEARS>^

Litten to

PA L AND EC H’S
Y UGŪS LAV-A M ERICAN
RAOIO BROADCAST

Thanks to a Dodor's prescrlption called
Mrndarn, thousa:.d» now palllate tetrlble recurrlng attaeks of ehokln/. euspliig, coughlng. wheeilng Bronchlal Asthr.ia bv helplng
nature reniove thlck excess U1UCUR. No dopes,
no smoke3. no Injectlons. Just loštelėti,
nleasant tablets. The rapid. delifhtlul palllatlve action commonlv lielps nature brlnjj
velrotr.e sleep—a ‘'Ood-send.” A prlnted
Kunrar.tce v/rapped aro'tnd enh parkace ot
Mendaco Insures an Imi'.edi&te retund ot
the full rost unless vou are coinpletelv aatl6flcd. You have everythlng to galu and
nothing to lose under this posltive money
back guarantee so get Mendaco irom your
druggist today for only 60c. *
'

Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Yugoslav Folk Music

STATION

WHIP

1480 kilocyclee
(Fir»t Station on Your LMal)

F eat ur ing a program of

GENERAL

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime I isiems Savo Kostumeriams ir Draugams

VINCAS ir ONA KUBAIČIAI
SUNSET PARKO Savininkai

Archer Avenue and 135th Street
(Route 4-A and County Line)
Lemont, Illinois
TELEPHONE LEMONT 87-W-l
'"luaugae

Arine

Iticunolui

Tiny Hill, 368 svarus sveriąs, orkestro vadas, Omaha,
Nebr., drafto boardo pripažintas netinkamu kareiviauti.
Per sunkus. O sakoma, Tiny norėjęs patekti kariuome
nėn.

“Neteiskite, kad nebūtu
mėte teisiami. Nes kokiu
teismu teisite, tokiu ir jūs Į Meilės ir teTšfngurao jaus
būsite
teisiami; ir kokiui mai yra kiekvieno atskiro
saiku seikėjate, tokiu ir žmogaus ir kiekvienos tau
jums bus atseikėta.”
į tos laisvės Xilt iniai.
Šv. Mato 7, 1-2. j
St. Ciuriioni:

18th STREET
LINKSMŲ £F. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

Žvilgsnis į praeitį turi
mus sustiprinti, turi suža
dinti ir pakelti mūsų ener
giją, mūsų darbi(igumą> mū
sų pasiryžimą naujiems dar
bams, naujiems žygiams.
Vygandas

Eduardas ir Frances Kubaičiai
“FRAN and EDDIE’S”
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKĄ, UŽEIGA

8200 S. Keane Avė. Willow Springs, III.
(Skersai Tautiškų Kapinių)
K O O L E R — K E G PRAGER ALUS

Sveikiname Visus Savo Kostumerius
Ir Draugus Su

LINKSMOMIS VELYKŲ ŠVENTĖMIS

J

DRAUGAS

ŠeStaclienis, baland. 12, 1941

Gražieji Pavyzdžiai
“Prieš viešuosius tiesos
priešus kiekvienas žmogus
turi būti kareiviu,”
sako
Tertulijonas
(Apol.
ad.
Cent cap. 2). Sėkmingiau
sias kovos būdas — sugebė
jimas priešo ginklą atkreip
ti į patį priešą. Kiekvienas
spaudos apaštalavimo žygis
neša didžiausių vaisių. Ge
ro rašto įpiršimas ar net jo
priminimas
gali išgelbėti
artimą, patekusį į ano bai- Į
siojo apokalipsinio žvėries
nasrus.
Štai išgarsėjo Kardinolo
Manningo atsivertimas. Vie
na prasta moteriškė papra *
šė jį pasakyti pamokslą apie
Šv. Dvasią. Būdamas dar
anglikonas, Manningas to
kios knygos neturėjo. Pa
siskolinęs ją iš katalikų ku
nigo, Manningas beskaity
damas apie Šv. Dvasią įsiti
kino, kad Katal. Bažnyčia
turi būti tikroji Kristaus
bažnyčia, ir tuojau priėmė
katalikų tikėjimą.
Kun. A. Liepinio pavyz
džių rinkinyje “Kitų pėdo
mis” galima rasti daug pa
našių atsivertimų.
Pavyz
džiui, du Romos ciesoriaus
dvaro aukšti tarnautojai
netikėtai turėjo dvi dienas
praleisti vienuolyne.
Vie
nas jų nuobodžiaudamas
ėmė skaityti šv. Antano
atsiskyrėlio gyvenimą. Skai
tė ir beskaitydamas pama
žu traukė savo širdį nuo
pasaulio. Perskaitęs visą
knygą, tarė savo draugui:
“Mano mielas! Mes esame
neišmintingi.
Tarnaujame
žemės karaliui, rūpinamės
įgyti jo malonių ir draugys
tę, kuri truks tik keletą
metų, o visai nesirūpiname
apie karalių Karaliaus, t. y.
Dievo, meilę ir malonę, kuri
truks per amžius.”
Tasai

MARQUETTE

tarnautojas iš vienuolyno
ST. VELYKŲ ŠVENČIŲ
išėjo jau visai kitas žmogus
Linkime Visiems Saro J)i angimis ir Kost nmci iams
— per geros knygos skai
tymą!
Arba kas nežino atsiver
REAL
timo šv. Justino, 166 mt.
mirusio kankinio mirtimi.
Pradžioje savo gyvenimo
Justinas buvo žymus pago
CO.
nų galvotojas.
Jis daug
skaitė, mokės, tyrinėjo, bet
niekur nerado nusiramini- /I
mo. Kartą jis vaikščiojo
CHICAGO, ILL.
Romoje Tiberio pakrante ir
Telefonas VICtory 5330
galvojo apie tiesą. Iš kaž
Išvežioto] ai Rūkytos
kur atsirado šalia jo senelis
Mėsos,
Dešrų ir Kumpių
ir paklausė, apie ką taip
JACOB POCZULP,
mąstąs.
Justinas atsakė
Dist.
ieškąs tiesos. Senelis nuro
Res. Telefonas
dė, kad tikroji tiesa esanti
HEMIock
9688
Šv. Rašte. Galvotoją sudo
mino naujoji knyga, ir jis
£
pradėjo atsidėjęs ją skaity
ti, kol galų gale įsitikino,
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
kad tik krikščionybėje yra
Ačiū, jogei mus atpirkai,
Linksma diena nušvito jau
tiesa.
Tapęs krikščionimi.
Linkiu Visiems Savo Pacientams ir Draugams
Keliesi,
Išganytojau,
Apleidai
grabą
garbingai,
Justinas pasidarė uolus Kri
Atvėrei dangą meilingai.
Mes garbę duodam visi Tan,
staus mokslo platintojas ir
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!
gynėjas nuo pagonių užsi
puolimų. Yra užsilikę jo
DANTISTAS
knygų, vadinamųjų apolo nurodomi maisto produktai negalima gauti pirkti mais lūs suvartojo ne kas kitas,
| bet patsai knygutės savi
gijomis, t. y. tikėjimo apgy ir yra tas perviršis, kurį vy to ženklų.
3
Maisto ženklai neturi būt ninkas.
nimais. Savo raštus Justi riausybė superka iš ūkinin
ty
A
Kas norėtų gauti daugiau
pavedami kam kitam ir ne
nas siųsdavo daugiausia kų.
maisto
ciesoriams. Pagonių filoso Dabar dar kelios pastabos turi būt išplėšiami iš kny informacijų apie
6558 So. Westem Avenue
gutės. Šių ženklų reikiamą ženklus, gali kreiptis:
fo Krescencijaus įskųstas, maisto ženklų klausimu.
Tel. IIEMlock 2061
The Illinois Emergency
Justinas buvo suimtas ir, Maisto ženklus gali pirk skaičių išplėšia patsai krau
Room
nesutikęs grįžti į pagonys ti kiekvienas chicagietis, tuvininkas, kurs už juos Relief Commission,
J?
400,
Merchandise
Mart,
arba
(
ženklus
)
parduoda
maistą
tę, buvo žiauriai nukankin kurs “Surplus
Marketing
Surplus Marketing Admi Jr
knygutės savininkui.
tas.
Administration” yra certinistration, Food Stamp DiŠv. Augustinas galutinai fikuotas, kad priklausąs ge
Už pamestas maisto ženk
metė klaidų gyvenimą per neraliniam šelpimui, taip lų knygutes pinigai negrą vision, Room 964, Merchan
skaitęs šv. Pauliaus laiško pat, kaip sakyta pensijas žinami, nes ženklai skaitosi dise Mart, 222 West North
romėnams 13-jį
perskyri gauną seni žmonės, motinos kaipo pinigai ir reikia to Bank Drive.
mą. Šv. Ignacas, jėzuitų ir neregiai. Maisto ženklų žiūrėti.
draugijos įkūrėjas, atsiver įsigijimas nėra privalomas.
Mes visi esam lygūs ir vi
Perkant maistą su oran
tė šventųjų gyvenimus be Kas nenori,
nereikalauja
žiniais ženklais reikia moky sų pareiga vaduoti tėvynę.
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
skaitydamas. Tik atsimin įsigytiJei aš neisiu jos ginti, tu ir
ti
Illinois
“
sales
taxes,
”
o
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
kime, kokią įtaką padarė
trečias... tai kas gi ją gins?
su
mėlynais
ženklais
—
ne

Kiekvienam
šelpiamajam
laikraštis “Aušra” V. Ku
WM. DANTO
Jokubauskas
dirkai. Jis, paskaitęs kelias j ir pensiją gaunančiam as reikia.
MODERNIŠKAS MĖSOS MARKETAS
Kai suvartojami vieni ir
(Savanoris, žuvęs
eilutes, pasijuto esąs tikru meniui laišku bus pranešta,
2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 6940
kur galima tuos ženklus įsi kiti ženklai, tai knygučių
kautynėse 1919 m.)
Lietuvos sūnumi . . .
Išvežiojam Dykai
gyti ir kiek leidžiama įsigy viršelių nereikia numesti.
ti mažiausia ir daugiausia. Perkant daugiau ženklų, rei
Tauta be energingų, su
Taip pat bus duodama iden kia tuos viršelius grąžinti. manių, pasiaukojusių vadų
tifikavimo ženklas, be kurio Tuo būdu įrodoma, kad ženk yra pasmerkta ž.ūtL
-U
J?

PACKING

2710 Poplar

DR. J. KELLA

Kaip gauti ir kaip vartoti
maisto ženklus
Amerikos ūkininkai paga-I
mina daugiau maisto, negu
gali jo parduoti, žemės ūkio
departamentas tą maisto
perviršį superka ir per savo
agentiją “Surplus Marketing
Administration”
paskirsto
šelpiamiems bedarbiams ir
jų šeimoms.
Paskutiniais
laikais to maisto perviršio
dalį leista įsigyti dar ir pa
skirų valstybių pensijonuoja
miems seniems žmonėms,
motinoms ir neregiams.
Mažiausia viena šeima iš
kiekvienų keturių šeimų Chi
cagoj galėtų suvartoti dau
giau maisto, jei turėtų pi-

PARK

nigų. Mažai ištekliaus tu
rinčioms šeimoms šalies vy
riausybė duoda progos įsi
gyti daugiau maisto su mai
sto ženklais.

štai kaip tas daroma:
Kaip šelpiamasis individas,
arba šeima, arba pensijonuo
jami senelis, ar senelė, mo
tina, arba neregis gauna iš
vyriausybės pinigų, tai už
jų dalį gali nusipirkti oran
žinės spalvos maisto ženklų
knygelę. Prie šių ženklų ver
tės kiekvieno dolerio duoda
ma dykai nuo 33 iki 50 cen
tų vertės mėlynų maisto
ženklų. Vadinasi, jei kas
orenžinių maisto ženklų nu
sipirks už 10 dol., tai jam
dykai (neapmokamai)
bus
pridėta iki penkių dolerių
vertės mėlvnų maisto ženk
Ių.
Su oranžiniais ženklais
žmogus gali pirkti kokio jis
nori maisto nurodytose sa
vo gyvenamos
apylinkės
maisto krautuvėse. O su
mėlynais ženklais galima
pirkti tik tokį maistą, koks
kas mėnesį žemės ūkio de- į
partamento nurodomas, šie

KNYGOS! KNYGOS!

K.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
I

•

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams

.. Mūsų knygyne dar galima ganti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistu valdžiai
užkirtus kelią lietuviškų knvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.

Ir Draugams

LITERATŪRA

£

JONO RTLTONO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITĖS RAŠTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 39(i pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, n t., surinko Dr. J.
Basanavičius. 260 pusi...................................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI. III t.. Vaižtranto, 290 pusi................$1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t.. (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................ $1.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ............................... . .............................................. $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
C1914-1916 m.) .................................................................. 75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi........... ............ 75c

MILDA AUTO SALES

Dominilcas Kuraitis,
į

Savininkas

NAUJAS ADRESAS

907 W. 35+h St.

Chicago, Illinois

Tel. LAF. 2022

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi........................................
$1.00
VAINIKAI. Nauiesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi.............................................................. $1.00
JAUNOJI LIETUVA. MAIRONIS. 130 pusi............................ 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi.............. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI. Sutaisė
J. šlapelis, 90 pusi ................................................................ 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi............................. 35
RUDENS AIDAI. A. Jakštas, 100 pusi..................................... $5
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ...................................................... 35
MEILĖ. M. Gustaičio. 1914 m...................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.................................................. 25

DRAUGAS'
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.
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