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Mūsų prisikėlimas ir moralinės kultūros pažanga I *• *ug»stai,vt°:™»™™ 
ATSAKYMAI J ANKETA 

Artėjant Prisikėlimo šventei I renesanso žiedai. Jų tinkamas gaus prisikėlimo galimybę vi-
buvo kreiptasi į eilę mūsų kul- puoselėjimas, laikantis papras- i sais amžiais. 
tūrininkų su klausimu: "Kiek, čiausių Evangelijos meilės dės-Į Prisidėti prie dorovinio prisi-
Jūsu nuomone, yra galimas, nių; krikščioniškų ir but'iniau-; kėlimo kituose galima atsklei-
žmogaus dorinis prisikėlimas sių moralės dogmų, neiškreiptų Į džiant dorovinio idealo grožj, 
bei kuo yra gaJima prisidėti tiesų (laisvės, teisybės — tiesa į žadinant ilgesį šio idealo, kurs-
prie tokio prisikėlimo kituose yra viena, ne tiek, kiek visuo-Įtant žmoguje snaudžiančią mei-
ir kiek atskiru individu moraJi- meninių santvarkų) aiškinimas lę šiam idealui. Šiam tikslui be 
nes kultūros pažanga gali ture- priaugančiai kartai — štai ke- religinių priemonių didelės 
ti įtakos į tautos ateitį." Buvo Uai, kurie nuvestų žmogų į dori- j reikšmės turi ir menas, nes jis 
prašyta, kad atsakymas būtųinio prisikėlimo aušrą. Taisyki-' gyvina idėjas, taigi ir dorinius 
trumpai, suglaustai formuluo- me visuomenę, tobulėkime pa-i idealus, daro juos gyvus žmo-
tas. Čia ir duodame atsiųstą- t ys, nevergaukime medžiagai, o Įgaus dvasioje. 
šias mintis, kurios daugeliu at- daugiau ilgėkime* amžinų iri Atskirų individų doriniame 
žvilgių giliai šią problemą palie- pastovių tiesų, aiškindami jas prisikėlime glūdi tautos ir net 
čia. Red. ne egoistiniais, -bet altruisti- žmonijos dorinis atgimimas. 

niais ir Augščiausio nustatytais j Garsus šių dienų gelmių psicho-
artimo meilės principais. logijos žinovas C. G. Jung sa-

„ . . , . . , , - • - , ko: "Atskirų žmonių psicholo-
Visais laikais dekalogas buvo ! t j n k a U u t ų p s i : h o l o g i . 

Mano giliu įsi-. aiškiausias žmonijos įstatymas d r f o t a u t o s < t ą d a r o i r 
tikinimu, žmogaus prisikėlimas j Ar tik ne dabarties žmogus ^ j k i e kvienas atskirai, ir kiek ilgai 
ateis labai iš lėto. Jis galimas jo nebenori suprasti? — Štai,! ^ d a r o k i e k v i e n a 8 af8kirai, da-
tik stipraus individo dvasioje, kur mūsų amžiaus tragedija, 
kartu su jį supančia aplinka. | 

Prof. Jungo liudymas 

Žmogaus renesanso žiedai 
BALYS AUGINĄS, Cleve-

la.nd, Ohio: -

P R I S I K Ė L I M A S 
Ištrykšta ugnys iš auksinio rato. . . 
Bėgioja žiburiai po tamsumas skubiai. 
Iškylančią iš marių saulę mato 
Ant tvenkinio krantų susėdę neregiai. 

Išris Magdalena iš miesto, miegančio po puolų. . . 
Nustebs, po budelio kirviu neradusi mirties, . . 
Ant želmenų ir lapų. švelniai sušukuotų, 
Bahūmo taurę išsigandusi išlies. 

Nulinks dangus į žemės upių srauja. . . 
Naktų, nuo šalčio drebančias, žvaigždes, 
Kaip gyvo smėlio užgesintą saują, 
į upių tuos bebėgančius talcus su mes. 

O nuo to ryto viso amžiaus ilgį 
Kvepės ir kaktusai, ir palmė, ir rūta: 
Nes žengiančio padus Ji kvepalais suvilgė. . . 
Ir vaivos juosta spindi numesta. .. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

ro ir visa tauta, tik atskiro 

Atsieit, reikalingas visiškas gy
venimo būdo pakeitimas, grįži
mas prie pirmapradžio Gėrio 
— Dievo, artėjimas į paprastas 
ir taip aiškias prigimties doro 

žmogaus 

DR. A. BALTINIS, Chieago, 
III.: -Kiek yra galimas mūsų 
dienų žmogaus dorovinis prisi-

vės dogmas. Civilizacija iškrei- kėlimas, ir gilus religijos psi-
pė žmogaus galvojimą, suteikė chologijos klausimas, į kurį 
per daug materialinių kūno gė- b e n t i š d a l i e s atsakyti galėtų 
rybių, nualino jo dvasią. Visuo- t i k k e l i u ž m o n W sutelktinė stu-
menė sukūrė netinkamą valsty- d iJa- č i a galima tik pabrėžti, 
binę santvarką, kur valstybė k a d v i s o s religijos yra atremtos 
ėmė kištis į paskiro žmogaus1, i dorovinį žmogaus prisikėlimo 
asmeninį gyvenimą, norėdama i galimumą, o krikščionybėje šis 
paveržti žmogaus fizines ir galimumas yra apsireiškęs isto-

spindulingoj gyvybėj, kaip že- dorybių ugdymo židinys. Tame 
mės laukų kvepiančios lelijos, j tad židinyje turi įsižiebti pir-

Taip mūsų visų širdy kažin | mieji jauno žmogaus introspek-
duoda k a s Sye™* k a s r i š a m u s s u , c i J o s i r kritiškumo daigai. 

pradžią tautos prisikėlimui. At- Vl<?spaciu Pagalba kitų prisikėlimui ga-
Ir su Juo rn.rtmg.eji kenc.a ^ • * * 

kančias, lieka nukryžiuoti, ,. -••,-• ,. 
. . , A. J pavyzdi ir nuoširdžios pagalbos 

miršta ir palaidoti. 
Paskui iš mūsų senųjų aš, 

kurie pašalina savo nuodėmes.. n . r e j k a l a v i m a i j o m o r a l i n e i 

. - . kai'' k a d ld ,J0S nus tu™a ™o kultQrai Tjk t a s k u ] t ū r o s s p i n . 
V. i. BIDRIKAS, [ l^os Z*J8*Z£ spindJ *^SL % ̂ f , ^ - T ' 

, L. • - .,. ,. jancių individų gali turėti įta-
' liuoia mums iš meiles saules, , . ,. .. 7L ,. 

kas yra nuodėmė ir jaučia at- ^ - a l U n i s y r a p a s l ė p t a s kos taut.ec.ams. Tų md.v.dų zo-

skirų individų dornis prisikėli 
mas tat turi lemiančios reikš
mės mūsų tautos ateičiai jos 
sunkioje kovoje už būvį. 

Rezurekcijos lelijos 

žygius. Juo augščiau iškilęs vi
suomenėje individas, juo dides-

ADV. 
Brooklyn, N. Y.: 

leidimo reikalingumą 
Krikščionybė sumažinta ligi 

savo originalio paprastumo, yra 

nuo miruolių akių, bet* kurios 
spinduliavimas šildo ir laimina 

džių ir darbų sutapimas bei 
energija gali pastoviai veikti vi
sos tautos moralinę kultūrą ir y mus ir veda į pilnutėlį ir tobulą . . . . ., r . ... 

Die-i - ,.-• "Vii- • - turėti įtakos tautos ateičiai dvasines galias, įbrukdama lai- • riniuose religinio atgimimo są- nusidėjėlio sutaikymas su *,»c- p r a ž y d ė j i m ą kukliausia mūsų 
kinius stabus, liepdama jiems I jūdžiuose ir tūkstančiuose žmo- vu, tikrumo pagalba, kad Die- L J i y b e > p a l iesta ir pažadinta ir 
lenktis, auklėdama žmogų gry- j nių. kurie yra išgyvenę didžiąją vas myli ir kad Jis baudžia del i š v a d u o t a t ą j a m e i l e > k u r i m o k o 
nai šio gyvenimo paskirčiai i s a v ° prisikėlimo valandą, pra- to, kad myli. 

j dedant' Šv. Povilu, Augustinu, | Krikščionybė patiekė naują 
Tad, grįžimas į gamtą, grin-Į p r a n c i škumi ir netraukiama ei- I motyvą ir naują stiprybę mora-

išminties. 
Dievo palyginimu, mes žino-

Nusikratyti sekuliarizmo 
dvasios 

JULIUS GRAVROKAS, Cle-

• Lietuviu Žurnalistu sąjun
ga šiuo metu turi 151 narį, iš 
jų 113 yra JAV-se, 9 — Vokie
tijoje, 7 — Kanadoje, 6 — Au
stralijoje, po keturis Argenti
noje ir Brazilijoje, 3 — Prancū
zijoje, 2 — Urugvajuje, po vie
ną Anglijoje, Italijoje, Švedi
joje, šiuo metu korespondenci-
niu būdu balsuojamas naujų 
įstatų priėmimas. Liet. Žum. 
sąjungos New Yorko skyraius 
valdyba, Tomui Žiūraičiui pa
siūlius, vienbalsiai pasisakė už 
įrašymą į Žurnalistų sąjungos 
įstatų 1 str., kalbant apie tiks
lus, kad LŽS telkia lietuvius 
žurnalistus kovoti dėl lietuvių 
tautinės ir krikščioniškos kul
tūros. Žurnalistų sąjungos na
riams išsiuntinėtas motyvuotas 
T. Žiūraičio raštas, — kodėl šis 
punktas į įstatus įrašytinas. 
Drauge taipgi pridėti V. Raste-
nio motyvai prieš siūlomąjį pa
pildymą. 

• Kazimiera Deveikytė, bai
gusi Sao Paulo lietuvių semina
riją, pakviesta braziliškas pa
mokas vesti lietuvių mokykloje. 
Mokoje. Sao Paulo mieste. Ra
šytojai Ka,rolei Pažėraitei atsi
sakius iš liet. kabos mokytojos 
pareigų Lietuvių sąjungos išlai
komose mokyklose, toms parei
goms pakviesta poetė Magdale
na Vinkšnaitienė. Ji dabar dės
to lietuvių kalbą Vila Beloję ir 
Mokoje. Vila Anastazijoje lieka 
tas pats mokytojas Stasys Ku
biliūnas. Vila Belindoje — lie
tuvių kalbą dėsto seselės pran-
ciškietės. 

• Muzikas Jonas Kaseliunas 
Sao Paulo priemiestyje Vila Be
loję kiekvieną sekmadienį orga
nizuoja jaunučių popietes, ku
rių metu juos moko lietuvių kai 
bos, deklamacijų, lietuviškų žai-
dimųų bei dainų, rodo kultūri
nius filmus su paaiškinimais. 
Be to — berniukai mokomi mu
zikos (akordeonas), mergaitės 
— rankdarbių. Lietuviškų juos
tų audimo moko Magdalena 
Vinkštaitienė, lietuviškų raštų 
audimo moko Genė Salomėja 
Teresevičienė, kitokių rankdar
bių — Raulušaitienė. 

• St. P. Balzoko referatas, 
skaitytas šeštoje Amerikos Lie
tuvių Ekonominėje konferenci
joje Chicagoje, išėjo atskiru lei
diniu, antrašte: "Stiprinkime 
lietuvių ekonominį bendradar
biavimą". 

• Nadas Rastenis šiuo metu 
rūpinasi iliustravimu savo il
gesnio kūrinio "Trijų rožių šven 
tė" ir angliškojo, irgi netrum
po, "The Toast to the Host". 

• DaH. M. Šileikis išvyko pa
sigrožėti Floridos vaizdais. 

• J. Narūntė parašė knygutę 
"Kalėdiniai vaizdeliai"; ji tebė
ra rankraštyje. 

• Juozas Kiaulėnas, gyvenąs 
Detroite, savo bute pasistatęs 
stakles audžia lietuviškus audi
nius, kaklaraiščius, takelius ir 
pan. 

• M. Valiukevičius Brazilijos 
sostinėje, Rio de Janeiro mies
te, studijuoja teologiją; šį pava 
sarį jau gavo subdiakono šven
timus. 

___ , • — - , , o- .- ^ranciSKumi ir neirauKiama ei- motyvą ir II*UJ4 atųiiyuc ^ ~ - k a d G a l m g o j i M e i l ė į š m o kė v _ t a f | H « 0 h i r t . M l ' l a 
dimas visuomenimo gyvenimo l e ž i n 0 R l u i r n e ž i n o m ų m o r a l i . I l i n i o t o b u i u m o pasiekimui. J i l į fc a p * J

d i n o m u a ~ . " * £ * ™ " L ~ * ? " £ * Pa"; biausiai rūpi vakarų kultūros dvasiniais pagrindais, daugiau; , n e s a u k š t u m a s pasiekusių as- padarė šventumą patrauklų, s u - 1 " " . . " . -aiiėtump nri-
laisvės ir meilės žmogui ir arti- menybių, kurie tarsi šviesūs ži- 'Veikdama jam kūdikiško dėkin- D ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ © 1 ! ^ z m o ^ a u s d v a s i m s . P^Kel imas , 
•Mui 5*oj r^ivr«;«i; «mAoona Klišio; Un^uio Anmirinn ^mr,_ criirnn priima n e s m u s U tauta yra Vakarų mui — štai pirmieji žmogaus būriai liudija dorovinio žmo 

J . Augustaitytė" - Vaičiūniene 

Istorija apie Mariją 
Iš Tavo rankų visos upės plaukė, 
Liūliavo slėniai želmenų srauja; 
Apliedavo aušrinė geltonplaukė, 
Laukus pirmąja Sveika Marija. 
Namai ir žemė atidaro langus, 
Gelmes kad įpustytų žodžiai brangūs 

Ten bokštuose linksmi balandžiai ūbaus, 
Iš marių violetinių Velykas nešdami. .. 
Šviesiai žaliuos Sekminių rūbuos 
Ateidavai tokia gera, rami. 
Ir Ievą baltmarškinę. verkiančią ant vartų, 
Kas be Tavęs, kaip motina, užtartų. 

Per žemę, vasaros ntaldų pripiltą, 
Kai lūždavo širdžių simfonija paini, 
Nušvietus šimtmečiais apklotą tiltą, 
Tu su mumis į Šiluvą eini. 
Ten išvyniojusi žyniams paduodi aukso raštą, 
Kad jie mylėtų Tavo šventą kraštą. . . 

Kol lapkritys uždegs vaškinę žvakę 
Ir šalnos žirgus pabalnos sartus, 
Slapčiausių žodžių Šiluvoj nebeišsakę, 
Pabundant Vilniuj, pas Aušros Vartus. 
Tautos kančių ir Tavo grožio stebuklingą dydį 
Plačiai palinkę vėliavos į amžius lydi. 

Išgirstame karališkų dienų ošimą 
Kaskadoms žengiančių pro buitį užmiršto žmogaus. 
Užgesę vyzdžiui praregėti ima 
Nuo Tavo veido dieviškai lietuviškojo nuostabaus. 
Kelionės mirksnyje, rate karališkojo ūpo, 
Kaip vaikas, Radvila Perkūnus minioj klūpo. 

Per šilkines žiedų putas, per pusnį žalią 
Pažaislis išlekia iš pušynų gulbe, 
Kur Nemunus, išgrindęs gyvą kelią, 
Vandenės pavėsinga burna iškalbia 
Pranašingesnę psalmę linkdamas išsako, 
Kur žiede paskutinio Pacų tako, 

Vainikuos ašarų žvelgi į mus pasiilgus, 
Tauta kur kėlės ir po jungu puolė. . . 
Naktis paleidus plaukus pilkus — 
Pareina tokią naktį elgetavusi vienuole. .. 
Parsiveda iš traukinio išpuolusią mergytę. . . 
#wo jos šešėliai slapstosi, kaip žvaigždės ryte. 

gumo orumą 
Žemės purvuos Dievas pasė

jo sėklas taškinių lelijų — sal-

zurekcijos lelijomis. kultūros tauta. O Vakarai ne
galės prisikelti doriškai pirma, 

džių ir gražių ir tyrų, kaip ir i introspekcija ir autokritika "efu j i e pas[ryš " įkratyt i se-
pats tyrumas; kiekvienas žie
das toks nuostabus, tarytum, 
gyva, meili mintis tos didelės 
meilės, kuri kužda mūsų šir-

kuliarizmo dvasios, kurios jie 
V. ČIŽICNAS, PatersonJ s e n i a i Y™ apvaldyti ir kuri 

N. J.: - Dorinis paskiro žmo- J i e m s l a b a i Pasunkina jų dorinę 
gaus prisikėlimas yra galimas Pažangą, 

dims šventąją tiesą, kad, nors j per gilią ir pastovią introspek-i Tad, lietuviai — katalikai, 
ir nešvarume ir mėšle sėklos to, jciją (savižiūrą), taip pat ir per norėdami suvaidinti tame dori-
ką mes silpnokai t'eatpažįstam griežtą, neatlaidžią autokriti- i niame prisikėlime tinkamą 
kaip Dievo mintis, galėtų laukti 
meilės saulės ir suskaidrėti 

ką. vaidmenį, turi stengtis pažinti, 
Šeima yra visų žmoniškųjų kiek jie patys yra sekuliarizmo 

"Jūs jieškote Jėzaus Nazareno... Jis prisikėlė.,." Šv. Morkus, 16. 

paliesti. Tikrai, tikrindami sa
ve, rasime ne vieną labai stam
bią ir ryškią tos dvasios žymę 
savyje. 

Kai iškeliame ideologiškai be
spalvės mūsų kultūros reikalą, 

j kai ir meg, katalikai, laikome 
tai tokia vertybe, kuriai tenka 
pašvęsti visą savo energiją, ku-

Iri gali įprasminti mūsų gyveni
mą, mes reiškiamės kaip seku
liarizmo dvasios apvaldytieji 
kultūrininkai. Kai išjungiame iš 
lietuvybės pasaulėžiūrinį aspek-

; tą, kai nenorime jos tokios, 
i kaip ji buvo išgyvenama ją iš-
' saugojusios mūsų kaimo mo-
j ters-motinos, kuriai ši vertybė 
buvo apvainikuota religiniu as
pektu, kuriai mūsų tautos tau
tinis vieningumas jau tuo pačiu 
buvo ir vieningumas Kristuje, 
pasireiškiame kaip ryškūs se
kuliarizmo minties atstovai. Tai 
tik pora mūsų minties supasau
lėjimo pavyzdžių. Kristaus Pri
sikėlimo šventės proga turėtu
mėm įsisamoninti, kad pirmu
čiausia mūsų, kaip krikščionių, 
pareiga anvalyti savo širdi nuo 
sekuliarizmo dulkių, kelti ir 
kreipti ją į Amžinąjį Gėrį ir tuo | 
būdu nelygstamai įprasminti 
visus mūsų šios žemės žygius ir 
idealus. Turime brandinti savy
je ir plačiai jpilietinti pažiūrą, 
kad Pasaulio Kūrėjui nusilen
kimo dvasia privalo persunkti 
visa žmogaus gyvenimą, turi 
reikštis ne tik jo maldose, ne 
tik jo privataus, bet ir viešo gy
venimo aktuose — įstatimda-
vystėse, konstitucijose, ar tau
tų bei valstybių himnuose, kur 
ši dvasia turi dominuoti, kad 
žmogus būtų skatinamas reikš
tis tinkamais veiksmais ir kelti 
dorovinį gyvenimo lvgį. 

Tik patys pakilę, galėsime 
kelti ir kitus ir sukurti, kai 
ateis tam laikas, tikrai krikš
čionišką valstybę mūsų tėvynė-

Į (basines austumas 
KUN. DR. J. OlTTAUeKAS. 

Kanada: — Kitados lietuviška
sis genijus veržėsi į tolumas. 
Vytauto Didžiojo laikų Lietuva 

išaugo nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų. Ji užėmė ir apvaldė milži
niškus žemės plotus. Tai hori
zontalinė arba medžiaginė tau
tos ekspansija. Ją primeaia į to-

; lį lekiąs baltasis vytis. 
Šv. Kazimieras savo pavyz

džiu parodė lietuvių tautai nau
ją kelią, būtent žygį j dvasines 
augštumas. Mūsų medžiaginės 

! galios plėtrai sukliudė didesnės 
tautos, gi moralinės didybės ke
lias tebėra ir visados paliks 
mums atviras. 

Žmogus gali pakilti į nuosta
bias šventumo augštumas. ir 
nupulti į šiurpias pikto gelmes. 

Kas kyla. kitus kelia. Kas 
taurė ja. taurina savo aplinką. 

Per atskirų asmenų dvasinį 
atgimimą mūsų tauta eis į di
dingą prisikėlimą. 

Nemeluotu dorovingumu 
VL. KULBOKAS, Boston, 

Mass.: 1. — Tikiu, kad kiekvie
nas žmogus gali do-iškai pakil
ti, — jeigu jis pajėgia suprasti 
savo sugriuvimą ir ryžtasi, ne
paisydamas atkritimų, kilti ir 
tam naudoja visas galimas dva
sines ir fizines priemones. Paki
limo augštis nevienodas, kaip ir 
žmogaus pastangos nelygios. 
Aiškus tikslas, griežtas apsi
sprendimas, pakeitimas visuo
meninės ir kartais net fizinės 
aplinkos, neskaičiavimas, kiek 
jau žingsnių palypėta į kalną, 
savo gyvenimo pripildymas 
nauju turiniu, siekimais bei 
tauriais malonumais, suradi
mas tauraus draugo ar draugų, 
pasitikėjimas jais, —- visa tai 
prisikėlimo talkininkai. Tikin
čiojo gyvenime — žvelgimas į 
Asmeninį Diev§. kaip begaliniai 
mylintį, pasitikintį, o dėl žmo
gaus kritimo kenčiantį Kristų, 
— Brolį, — lemiančios reikšmės 
dalykas. 

ITžsiMrt^ noras nematyti sa
vo nupuolimo, — beveik vienin
telis atvejąs, kur prisikėlimo 
lavkti negal'ma. 

2. Kuo galime prisidėti prie 
tokio prisikėlimo kituose? — 

(Nukelta į 2 pusi.) 

http://rn.rtmg.eji
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r^ MUŠU PRISIKĖLIMAS IR MORALINES KULTŪROS PAŽANGA f 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu "Draugo" štabui ir visiems katalikiškos 
spaudos skaitytojams, savo parapijiečiams, biznie
riams už jų duosnumą, draugijų veikėjams už jų 
veiklumą ir visiems lietuviams Prisikėlusio Kris
taus palaimos, ir kad Dievas suteiktų laisvę pa
vergtai mūsų Tėvynei Lietuvai. 

Kan. J. Paškauskas 
Gimimo Svč. Paneles Parapijos 
Klebonas 

(Atkelta ii 1 pusi.) I yra tarpusavio solidarumo do-
_. . :.*.. I rybė, nes tik ji ir anas minėtas 
Pirmiausia, nemeluotu dorortn- i n s t i t u c i i a s _ a l i D a d a r v t i Kimiu: net jei ir vidaus kovos 
tenka pačiam kovoti, by tik są-

ijas gali padaryti veiks
mingomis. Suburtos jėgos labai 
padeda ugdyti dvasinį potencia-

lygiškai^ ligi _ dvasios _ gilumos ^ , r a t v i r k š č i a i | d o k t r i n a v i 

V ^ 

r^ 

naujais pavyzdžiais būtų 
patvirtinimas senasis taiklus 
nusakymas apie žmogaus pri
gimtį, kuri, sakoma, žino ar nu
jaučia, kas yra kilnu ir dora, o 
visdėlto renkasi ir linksta prie 
žemųjų dalykų. 

Atskirų individų moralinės 
los, veda į susismulkinimą bei ^ u l t , ū r o s P a ž a n g ° s *aka i ™ s ų 
sumenkėjimą. O tai jau kelias ^ ^ a t e i t * į k l a u s y s nuo to, 

mas savo kad ir labai gudrių 
nuomonių, bet su jomis išsisky
rimas iš bendros su kitais veik-

i 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams, 

Kaimynams Ir Draugams 

MIDWEST STORES 
Victor ir Rozalija Slepilcas 

4140 So Maplewood A ve. 

Tel. LAfayette 3-3646 

esame tiesūs ir griežti sau u* 
kopiame aukštyn, — savo pa
vyzdžiu veikiame silpnuosius. 
Netikiu farizejaus gera įtaka, 
kad ir kokiais drabužiais jis dė
vėtu, kad ir kaip šauniai kalbė
tų. Užtat čia daugiau reiškia 
doras darbininkas, paprasta 
moterėlė už "augštose krasėse" 
sėdinčius ir išdidžiai mokančius 
dorovės mažuosius brolius. 

Antra, — meilė tiems mažie
siems. Iš ilgametės mokytojo 
praktikos, žinau, kad meilė pa
taiso ir didžiausiai į nusikalti
mus linkusį mokinį. Panašiai ir 
tarp suaugusių. Jeigu žmogus rališkai nepalankios aplinkos, kuo augstos kokybes standar 

kad neparodo vidinio atsparumo i r , t
t a i 3™ medžiaginių gėrybių 

į sunykimą, bet ne į prisikėli
mą. 

Kultūra ir moralines 
vertybes 

PETRAS MALDEIKIS, Cice 
ro, III.: — Psichologiškai žmo 

kiek tokių individų ir kokiuose 
postuose bus, taip pat nuo to, 
kokia bus jų spinduliavimo ga-

- Ha. Kiekvienu atveju šitoji pa
žanga gali tiktai palaimingai 
veikti mūsų tautos ateitį. Kuo 
švyturys yra pavojingu keliu 
bei metu į uostą plaukiančiam 

gaus moralinis puolimas vyks-1 l a i v u i» k u ° atitinkamas katali-
ta tuo būdu, kad jis, veikiamas z a t o r i u s a r fermentas yra tam ^ 
savo biologinių polinkių ar mo- tikrame cheminiame tirpinyje, — 

„~i;„u~„ kuo aukštos kokvhės standar- Y 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
PROGA 

fBSL 
J** 

sveikinu Šv. Mykolo parapijiečius, visuo
menes veikėjus, draugus ir pažįstamus. 
Linkiu visiems sutartinai darbuotis, kaip 
pampijos darbuose, taip ir visuomeni-
niam veikime. 

: ^ 

Kini. A. Valančius 
Sv. Mykolo Parap i jos 

Klebonas 
•P 

£ 
r? 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Draugams , Paž įs tamiems ir Kl ien tams 

: ^ 

*» 

EDVVARD'S BAKERIES 
Savininkas VILIUS A L B R E C H T A S 

26,16 W. 69th St. Tel. GRovehill 6-9241 
2538 W. 59th St. Tel. HEmlock 4-3883 

^ 

jaučia, kad yra mylimas, 
juo pasitikima, kad jis reika
lingas ir vertinamas, — tai be
veik nėra atsitikimų, kad ledai 
nesutirptų. (Tik meilė turi būti 
ne akla). Tad čia artimo meilės 
pareigos didumas ir jos veiklos 
galybė. Širdis —už širdį. 

3. Kiek atskirų individų mo
ralinės kultūros pažanga gali 
turėti įtakos mūsų tautos atei
čiai? — Tiek, klek valstybės 
gyvenime reiškia taurūs valsty
bininkai, kovoje ryžtingi vadai, 
mokykloje — pašaukti mokyto
jai, o bažnyčioje — evangeliški 
(Evangelijos dvasios) kunigai. 
Į dorovinius autoritetus bei va
dus, kad ir nenoromis, (kad ir 
demokratiškiausiuose kraštuo
se), krypsta visų akys. Tie dva
sių valdytojai veikia plačias 
mases, neduodami sužlugti jos 
dvasiai. Prieš juos tad lenkia
mos galvos, jiems atiduodamos 
širdys. Bet čia nei įsakymai, nei 
titulai, nei užimamos vietos ne-
nusveria, jei asmuo neturi dva
sinės didybės. 

Mūsų tautos dorovei ir lietu
viškumui išlaikyti jų reikšmė I vertybių realizavimo pažanga, 
begalinė. Visko sau atsisakyda- j Visos jos sudaro integralinę vi-
mi, aukščiau siauro partiškumo sumą. Kurią nors jų panei-

nepasekdamas religiniais mo-! srityje, tai tuo yra arba į tą pa-
ralės principais, pasuka ma- j n a š 4 vaidmenį atlieka kiekvie-
žiausio pasipriešinimo krypti- j ^ ^uios istorijoje moraliai 
mi. Moraliniam gi prisikėlimui 
jau reikalinga sugebėjimo nu
galėti įvairius sunkumus ir daž
niausia eiti didžiausio pasiprie
šinimo kryptimi. Todėl žmogui 
morališkai pakilti jau reikalin
ga tam tikrų charakterio jėgų 
— stiprios ir geros valios, rei
kalinga sugebėjimo pasiryžti ir 
ištesėti, sugebėjimo eiti ir prieš 
kalną, ir prieš vėją. 

Moralinį prisikėlimą iššaukia 
visa tai, iš ko žmogus gali pa
žinti moralinę netvarką savyje, 
kas jam patiekia motyvų iš jos 
išsivaduoti ir kas paskatina jo 
valios bei charakterio jėgas pa
siryžti ir ištesėti. Tikintiesiems 
šiuo atžvilgiu nepamainomą 
vaidmenį vaidina religija. Grį
žimas prie tikėjimo paprastai 
būna drauge ir dorinis prisikė
limas. Daug įtakos gali turėti 

iškilę asmenys, "kurių iškilimas 
yra ne reklamos padaras, bet 
spinduliuojančios asmenybės iš
dava. \ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
visiems lietuviams 

^ . 

Nemažesniame pavojuje, 
kaip komunizmo 

nužmogintoj tėvynėj 
ALJB RCTA NAKAITfi, Bir-

mingham, Mieh.: — Žmogaus $ 
dorinis prisikėlimas galimas: 
tiek, kiek jis mąstys, budės ir 
dirbs; mąstys apie gyvenimo 
trumpumą, budės, kad kuo ma
žiau reikštųsi jame blogio jėga 
ir dirbs ne vien savo kūno pa
togumams, bet dar daugiau — 
žmogaus sielos labui. Tinginia
vimas ir nemąstant pasidavi
mas srovei — smukdo; darbas 
ir mąstymas — kelia. 

Norint prisidėti prie dorinio 
prisikėlimo kitų, pirma reikia 

JOKANTAS FAMILY 
4138 Archer Ave. Chicago, 111. 

Tel.: Vlrginia 7-9408 

^ 

^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
VISIEMS MOŠŲ KLIJENTAMS IR DRAUGAMS 

, M L M COiffly 
(gualifled englneers' service) 

>v 

******* 

3130 S. Halsted Street — Dflnube 6-6887 
^ : 

r^ 
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Mūsų Kos tumer i ams , D r a u g a m s 

PEOPLES CLOAK & BRIDAL SHOP 
MRS. K. P. DZIUBAK 

S U K N E L Ė S , P A L T A I , E I L U T Ė S I R KAILIAI 
VESTUVIŲ VĖLIONAI IR SUKNĖS MŪSŲ 

S P E C I A L Y B Ė 

1711 W. 47th St. Chicago 9, Illinois 
Phone CLiffside 4-6181 

ir kiti jo dvasiniu būviu suinte-, p ačiam prisikelti 
resuoti geros valios žmonės. T a u t ą s l ldaro individai; taigi, 

Kultūra yra visų dvasinių ; pavienių individų moralinė kul
tūros pažanga — tautos pažan
ga. Išeivijoj mūsų žmonių mo
ralė nemažesniame pavojuje 
kaip komunizmo nužmogintoj giant, drauge paliečiamos ir ki

tos vertybės ir sugriaunama jų j Tėvynėj, bet čia mes t'ebeturi-
gradacija, o tuo pačiu pažei-|me laisvę apsispręsti ir kilti; ir 
džiama ir pati kultūra. Morali- mūsų didžiausia pareiga — ta 
nių vertybių nepaisymas tam | laisve pasinaudoti, 
tikra prasme griauna ir pačią 
kultūrą — daro vienašališką ir 
veda į degeneraciją. Kultūrai 
išsigimstant, išsigimimo keliu 
pasuka ir ją pasisavinusi visuo-

stovėdami, kiekviename lietu
vyje matą brolį, del kurio pasi
ryžę aukotis ir kovoti — jie yra 
tautos keliarodžiai ir jungtis. 

Tautos pavasaris — visų 
lūkestis 

PROF. J. KUPRIONIS, Rus-
ton, La.: — Velykinis Prisikė
limas simbolizuoja Kristaus j menė. Kiekvieno individo mora 
mirties nugalėjimą. Jis yra ant- į linės kultūros pažanga yra in- I didžiai nelaukiame šiandien, 
gamtinis. Mums, žemės vaba-! dėlis į tautos moralinę pažangą, | kaip savo tautos prisikėlimo, 
lams, apčiuopiamiau supranta- su kuria drauge kyla tautos 

gyvybingumas ir kultūriškai 
kūrybinis pajėgumas. 

Kiek rusena Dievo ir 
žmogaus meile 

PRANAS RAZMINAS, Chi-

^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kos tumer i ams I r D r a u g a m s 

m 
RED'S PLACE 

W A L T E K i r E L I Z A B E T H M1SEVICH, Sav. 

2200 West Cermak Rd. Chicago, 111. 
Telefonas Vlrginia 7-8874 

^ : 

. cago, 111.: — Nieko mes taip J/ 

mas gamtoje ir žmonėse mato
mas prisikėlimas arba atgimi
mas. 

Šiurpią žiemą pergyvenęs 
medis pavatssrf vėl atgyja, iš
skleidžia žiedus ir lapus. Aud
ros ir kiti Žiemos šiurkštumai 
lengviau jam pakeliami augant 
bendruomenėje su kitais me-

Spinduliuojančios 
asmenybes 

m. V. MANELIS, Chicago, 
Ifl.: — Žmogus yra toks sutvė
rimas, kuris sugeba ir pulti ir 

džiais, kur jie kits kitą palaiko, j keltis visose gyvenimo srityse, 
apsaugo. Tačiau, jei kuris dėl j tiktai pulti paprastai esti žy-

bet niekam daugelis iš laukian
čiųjų nesame taip abejingi, kaip 
Tam, Kurs tik vienas gali mus 
ir mūsų tautą prikelti. 

Esame naivūs ir labiau pasi
tikim balsus žvejojančių politi
kų neatsakingiems žodžiams, 
negu duonos prašančio našiai- ry 
čio ašaroms. Norima pasakyti, 
kad širdis, kurioj negyvena 
Dievo ir artimo meilė, yra atvi
ra visiems suktiems žodžiams ir 

^ : 

LINKSMŲ SV, VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

ANNA NEMUNAS, Sav. 
MODERNIŠKOS BUČERNfiS IR G R O S E R N E S 

Mandagus P a t a r n a v i m a s Visiems 
4524 S. Wood Street Tel, YArds 7-5973 

•^s 

S 

menkų šaknų ar įsimetusio šir- m i a i lengviau kaip keltis. Dori- visam tam, ką tik piktasis de-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
L I N K I 

Savo Draugams, Pažįstamiems ir Klientams 

^ 

NEVVSPAPER SERVICE CO. 
180 North VVacker Drive Tel. ANdover 3 6089 

Gaminame įvairių rūšių klišes (euts) ir matricas 
S 

dies puvimo ar kurių sąnarių 
atmirimo yra silpnas, tas ir pa
vasarį lėčiau tesprogsta arba 
visai iš žiemos miego neprisike
lia. 

Lietuviai dabAr pergyvena 
labai žvarbią žiemą. Visų didy
sis lūkestis — tautos pavasaris, 
jos prisikėlimas. Cia jau viską 
lemia dvasinis pradas. Morališ
kai arba dvasiškai augštai sto
vinti asmenybė reiškia tą patį, 
ką dvasiškai sveika ir pajėgi 
asmenybė. Anam "Aušros" pa
žadintam tautiniam atgimimui 
ir "16 Vasario" paskelbtam po
litiniam prisikėlimui pakako su
sirasti sveikų pajėgų. Gal n* 
tiek išmokslintų, bet sveikos 
moralės ir stipTios dvasios. 
Ateinančiari* naujam prisikėli
mui jėgos turi būti ugdomos ir 
puoselėjamos, svarbiausi veiks
niai čia y r i : bažnyčia, spauda, 
organizacijos ir visos kitos pro
gos, kurios padeda ugdyti ir pa
laikyti žmonių moralę, jų dva
sią, skleisti gražius papročius, 
tradicijas. Cia labai lemtinga 

nio prisikėlimo receptai indivi 
dualia ir kolektyvia prasme? 
Jie paskelbti ir žinomi civiliiuo-
tam pasauliui jau kelios tūks-
tantys metų Dekalogo ir Kalno 
Pamokslo nuostatuose bepgai-
rėse. Bėda yra ta, kad jų vyk
dymas kasdienmiame gyvenime 

monas gali sugalvoti ir pasiū 
lyti. 

Vrikščionio dorinis prisikėtf 
mas yra galimas tiek, kiek ja-1 ~h 
me rusena Dievo ir žmogaus 
meilė. 

Prisiimti — tapti nauju, su
dvasintu žmogumi. 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kos tumer i ams i r D r a u g a m s 

ONA PIKTURNIENE 
T A V E R N A S 

Blatz Alus, Vynas i r Degt inė 
1425 West 45th St. Telefonas LA. 3-9750 

J? 

smarkiai šlubuoja, o tarnyba I Meilė yra pirmasis imperaty-
visokios rūšies veršiams ir sta-; vas, jei norime, kad ne tik mes, i 
bams plačiai praktikuojama. 
Ne be to, kad vis naujais ir 

Margutis 

bet ir mūsų tauta prisikeltų. 
O atskirų individų moralinės 

kultūros pažangi yra antrasis 
imperatyvas mūsų tautos atei
čiai ir prisikėlimui. 

Tam nusilenkia net ir išmin
tingi pagonys. 

Neužmirština, kad pabaltinti 
grabai nustumia žmones ir tau
tas į prapultį, bet niekados ne
pajėgia jų išgelbėti ir prikelti. 

Tautos prisikėlimo kelias yra 
panašus į atskiro individo prisi
kėlimo kelią. 

Prisikėlimo kelias yra kartu 
ir kančios kelias. 

Bet meilė yra pajėgi nugalėti 
kančią ir atnešti laimėjimą. 

(Nukelta į 5 pusi.) 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kos tumer i ams I r D r a u g a m s 

Midwest produktų krautuve 
Sav. PETRAS LIUKUS 

2300 W. 23rd St. Chicago 8, Illnois 
Tel. Vlrginia 7-6771 

^ : y? 

Jr 

%: 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVEKČIŲ 
Linkime Visiems Mūsa K o s t u m e r i a m s i r D r a u g a m s ! 

REAL RYE BREAD BAKERY 
JOHN BALNIS, Sav. 

2910 W. 40th St. Chicago, Illinois 
Tel. LAfayette 3-6927 
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KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTE TESUTEIKIA 
DŽIAUGSMĄ IR LAIMĘ VISIEMS, 0 YPAČ 

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS NARIAMS, MININTIEMS 
MŪSŲ PARAPIJOS 50 METŲ DARBUOTES 

JUBILIEJŲ. 

Kun. Anicetas Linkus, 
šv. Kryžiaus Parapijos Kleb. 

Juozapo Arimatiečio namuo- *tą Kristus išvijo iš sinagogos.; bėgs, — šaukė Judas, — aš to
se, netoli buvusios Dovydo pi-J Judas prisiminė, kaip tada liau eisiu vienas. 
lies, Siono kalno pietų pusėje, 
Kristus ir apaštalai buvo susi
rinkę vakarienei. Vakarieniau-

Kristus šaukė, jofc (*ia ne galva- \ — Niekše, tu pats nori pa-
žudžių landynė, prisiminė kaip bėgti, — rėkė kareiviai, ir tnuk-
skraidė pinigai ir išbaidyti kar- šmas skambėjo Getsemano ir A-

tojai vilkėjo kelionės apeigų j vėliai ir vėl norėjo eiti lauk, bet lyvų soduose. Spurdėjo pabudę 
drabužius. Jie buvo užsimetę godumas buvo toks didelis ir fa- paukščiai ir lakstė žvėreliai, iš 

rizėjų nepasitikėjimas taip jau- Getsemano sodo į kelią įsejo as-
čiamas, kad Judas nebeiškentė: tuoni mokiniai. Triukšmą įsgir-

—Ne, jei jūs šiandie Jo ne*- do ir Kristus su trimis apašta-
suimsite, Jo nesuimsite nieką-j lais. Petras ̂ suktelė jo: 
da. Ateis daugybė mokinių ir jie 
ginsis. Paskui Jis pasiskelbs ka
ralium. 

Šitie žodžiai įtikino farizėjus. 
Jie sutiko suimti Kristų pagal 

# • • % 

skraistes ir susijuosė juosto
mis. Po avinėlio pjaustymo ir 
kojų plovimo Kristus laužė 
duoną ir* laimino taurėj vyną, 
kurj Jonas mažu šaukštu pilstė 
į ąsotėlius ir iš jo po du apašta
lus gėrė. Judas išgėręs keletą 
lašų nebegrįžo j savo vietą prie 
stalo, bet nepastebėtas išėjo iš 

Getsemane esantyą drau
gai mums padės. Duokime tiems 
niekšams. 

—Palauk, Petrai, — nurami
no Kristus. Tačiau triukšmas 

r ^ 

Judo nurodymus ir tuojau jam sutraukė vis daugiau žmonių, 
išmokėjo trisdešimt pusapvalių,! Atėjo keturi mokiniai. Pilypas, 

Tomas, Jokūbas jaunesnysis ir 

vakarieninės. Jo širdyje buvo 
(Į*' bjauri dykuma, jis jautė, kaip 
į j j j troškina, ir jis nežinojo, kas1 su skylutėmis viename gale, si-
^ ' g a l ė t ų užlieti ją, kad ji nusto- : dabrinių skardos gabalėlių. 

tų degusi. Jis jautė pagiežą a- j . B u v o v ė l u j J u d ą z i ū r ė j 0 p r i 

paštalams ir, nors pats išėjo is j g e s e įr degančios akys iš peiso . _ . 
vakarieninės, jautėsi lyg išva- t ų i r b a r z do tų veidų, kai jis aiš-1 I t a l a i s , tampė uz skvernų 
rytas, nepriimtas ir nuskriaus- k i n o s m u i k ų Kristaus suėmimo k o h o J o : 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu savo parapijonams, draugams 
ir pažįstamiems. Tegu Prisikėlęs Kris
tus suteikia ištvermes, kaip gyvenan
tiems Amerikoje taip ir kenčiantiems 
pavergtoje Lietuvoje. 

Kun. P. Katauskas 
Šv. Kazimiero Parapijos 
Klebonas 
Chicago Heights, 111. 

ir Natanaėlis. Kareiviai laukė 
pabučiavimo ženklo, tačiau Ju
dą apstojo Petras su kitais a-

ir 

• > 
# 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Savo Pacijentams ir Prieteliams 

V* 

DR. ir MRS. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tas. Buvo vėlyva riaktis, tačiau I p l a n ą .~ P o t o Judas grįžo \ va- j "T V a S i e . ^ ^ ^ ' l ^ L 
Judui kažkas švietė, ir jis bėgo ! įarienę. Jis turėjo pranešti fa- | K n * t u s . t U ° m e

?
t U P a k l a U S e -

.> . . IU: .* . J -: *- T — ' — Ko jieskote . 
— Jėzaus Nazarėno, — atsa

kė šie ir tuo momentu, kaip 

Jeru neužkliūdamas siauromis j em- rįzėjams, ar tikrai dar ten te- ; 
žalės gatvėmis. bėra Kristus. Ten buvo galima į 

Jei Kristus yra Dievas jis pa- lengvai Jėzų suimti užstojant, traukomi krito ant 
bėgs iš žydų rankų, o jei ne, aš 1 visus vartus. Judas, vėl bėgo į g ^ . i k a r t o j o t r i s k a r . 
turėsiu pinigų, o mano draugais | gatvėm, jo kišenėje skambėjo ^ . d c a p a š t a l a i n u . 
taps įtakingi ir turtingi farizė- ! sidabrinės skardeles ir duslus . ė ^ J u d a g ž i ū r ė j o i r 
jai. Kristus nesiruošia įsteigti žingsniai siaurose miesto gatve- \ 4. d & b a r K r i s t u s p a . 
karalystę, o farizėjai gerai gy- į se. Bet vakarieninėj Kristaus ** į ^ ^ ^ y ė l g y v e n . 

nebebuvo. Judas skubėjo atgal £ į * I r t u r t i n g e s n i b ū s i m . 
ir pykstantiems žydams prane-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams Ii Draugams 

DR. A L M. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Ave. BIshop 7-2525 
CHICAGO, ILLINOIS 

• ^ ^ 
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Linksmų Sv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams 

Kuriems Per 35 Metus Bandėme Mandagiai 
Patarnauti 

UNIVERSAL SHOE STORE 
3335 So. Halsied St. Chicago, 111. 

A. ZALECKIS ir i. MARTINAUSKAS 
S a v i n i n k a i 

Telefonas YArds 7-0525 
• f 

•P 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

SS3 

\ 

M e s t Jewelry and Music 
ANTANAS P. ir BRONISLAVA LIAKAI IR ŠEIMA, 

Sav. 

2014-16 W. 35th St. Chicago, Illinois 
Tel. Lafayette 3-0332 

vena ir dalosi turtais. Ir aš gau
siu turto ir pelningą vietą, — 
galvojo skubėdamas Judas, — 
Farizėjai yra Dievo atstovai, jie 
žino ką daro ir aš privalau jų 
klausyt. — 

Pagaliau Judas pasiekė šven
tyklą. Seni kunigai su turbanais 
ant galvų ir basomis kojomis, 
sėdėjo ant megztų pagalvėlių 
ir, žiūrėdami į pykstantį ir su
mišusį Judą, ginčijosi, klausinė
dami, ar neturi Kristus kariuo
menės. 

— Ne, jis teturi tik vienuolika 
bailių apaštalų, — kalbėjo Ju
das, — o ir pats Kristus labai 
įsibauginęs. 

Tačiau, vienas senas farizė
jus, labai mažytėmis akimis 
žiūrėdamas į Judą, murmėjo: 

— Vykit lauk tą apgaviką. Jis 
nori paimti pinigus ir pabėgti. 
Nebėra laiko prieš Velykas su
imti Nazarėną ir nuteisti. Nesu-
telksim liudininkų ir teks pa
leist. Tas niekšas nori pinigų. 
Jis nori mus apgauti. Juk ar jūs 
galite tikėti žmogui, kuris aną, 
besivadinantį Dievo Sūnumi, 
trejus metus sekiojęs — rodė 
drebančiu pirštu į Judą, — da
bar nori išduoti. Jis tikriausia 
apgaus ir mus. 

Judas kramtydamas lūpas 
valandėlę galvojo: "šitie dre
bantys seniai yra vagys. Geriau 
spjauti jiems į veidus ir išeit", 
bet tuo pat metu jo krūtinę už
liejo deginantis godumas. Troš
kimas kaip nors praturtėti nu
galėjo pasibjaurėjimą tais se
nais sukčiais, kuriuos vieną kar-

# 

šė, jog Kristus tikriausia išėjo 
į Alyvų kalną. Jis paprašė duo
ti nedidelį kareivių būrelį ir ne
kelti triukšmo. 

— O kai suimsite, uždėkite 
pančius ir užkerėkite, nes Kris
tus gali sutraukyti virves ir pa
bėgti. 

— Kvaily, nepasakok pasakų, 
pirma surask, o paskui mes ži
nosim ką padaryti, — murmėjo 

Pinigai, pinigai", - - galvojo Ju
das. Tuo laiku apaštalai pradėjo 
pulti sargybą. Vienas iš karei
vių stuktelėjo Judą ir šis priė
jęs pabučiavo Kristų. Dabar ka
reiviai pažino Jėzų, suėmė ir ri
šo rankas. Judas, naudodamasis 
proga, norėjo bėgti, bet apašta
lai jį laikė Petrui šaukiant: 

— Viešpatie, mušti reikia 
tuos niekšus, — ir nelaukdamas 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams 

Dr. B. C. Bružas 
DANTISTAS 

Valandos pagal susitarimą 
4003 Archer Avenue YArds 7-7772 

^ 
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f 
** ' - • — J - i a t s a k y m 0 išsitraukė kardą ir 

žydai, ir visa tai baisiai e r z m o
 k i r t o apaštalus šalin bevejan

čiam Anno tarnui Malkui. Mal-
Judą. Jis pyko ant žydų., beveik 
norėdamas, kad jiems nepasi
sektų. "Ir, žinoma, ta gauja ne
suims. Tegu nepagauna. Liks 
pinigai ir Kristus vėl galės gy
venti ir mokyti. Ir apaštalai visi 
džiaugsis, kad apgavau farizė
jus ir kasą trisdešimčia sidabri
nių papildžiau". Tačiau žydai 
jį akylai sekė ir puolė. 

—Tas niekšas tikriausia pa
bėgs. Jie yra susitarę, — keikė 
farizėjai ir tiems dvidešimt ka
reivių, kurie išėjo su Judu, įsa
kė nepaleisti iš akių išdaviko. 
Vieni iš kareivių buvo barzdoti 
žydai, kiti bebarzdžiai samdyti 
užsieniečiai. Jie visi ėjo tyliai 
nešdami smaluotus žibintus ir 
mažas aliejaus lempeles. Paskui 
juos sekė keturi budeliai su vir
vėmis ir už jų šeši valdininkai. 
Vienas jų buvo Anno, kitas 
Kaifo šnipas, du iš jų buvo fa
rizėjai ir kiti du sadukėjai. 

Kely tarp Getsemano ir A-
lyvų daržų Judas su kareiviais 
pradėjo ginčytis. 

-Kristus, išgirdęs mus, pa

kas netekęs kairės ausies galo 
krito žemėn ir ėmė raitytis gar
siai rėkdamas. 

Triukšmo buvo pilna apylin
kė. Kareiviai vaikė einančius ar
tyn apaštalus, Judą laikė keli 
mokytiniai baisiai plūsdamiesi, 
Kristų bandė surišti budeliai, gi 
pats išsigandęs Petras stovėjo 
šalia besiraitančio Malkaus. Ir 
kai Kristus prigydė Malkaus au
sį, šeši valdininkai šaukė: 

— Užmušti jį. Jis turi reika
lų su šėtonu. 

Tuo triukšmu pasinaudoda
mas tiesiai Getsemano daržais 
griūdamas ir susidraskydamas 
bėgo Judas. Blyškiai švietė mė
nulio pilnatis ir slinko debesys. 
Platūs ir ilgi. Tamsūs ligi juo
dumo. Judas norėjo sukti į mie
stą, bet kažkokia baimė jį su
laikė. Jis bėgo nežiūrėdamas 
ir nežinodamas kur. Jis matė 
nukirstą Malko ausį, matė vir
ves ant Jėzaus rankų ir jis no-

(Nukelta į 4 psl.) 
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CHERRY MEAT PACKERS, Inc. 

4750 S. Galifornia Ave. Chicago 32, 111. 

Tel. YArds 7-1200 

l t • 

t? 

Ši Progresyvi Taupymo ir Skolinimo Bendrove 
Siunčia Savo Nuoširdžiausius Linkėjimus 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ! 
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PEOPLES FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 

1618 West 18th St. (at Ashland Ave.) 
S. W. R0PA. Pres. Phone HAymarkei I -5500 

Chartered & Supervised By The United States Government 

Sąskaitos yra APDRA0STOS iki $10.000.00 per F.S.I.C. 
Accounts INSORED up to $10.000.00 by the F.S.L.I.C. 

užtvirtintos ir Federalinės Vyriausybes prižiūrimos 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
PROGA 

DAUG DŽIAUGSMO IR LAIMES LINKI 
SAVO PIRKĖJAMS 

STAR BAKERY 
savininkas ALEKSAS GAIDJURGIS 

738 W . 31st St . Telef. CAlumet 5-2173 II 

Ss 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linki Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

ED'S I I O U O R STORE 
2507 West 59th Street 

Niek ir Edward Karlavičiai, savininkai 
Turime pasirinkimą vietos gamybos ir 

užsieninių gėrimų 
^ . 

"Drauge" rasite vėliausia įdomiausia žirny. 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu savo parapiečiams, draugams ii pažįstamiems. 
Mano didžiausias troškimas, kad su Kristaus prisi
kėlimu ir Lietuva prisikeltų Nepriklausomam gyve
nimui. 

Taip pat linkiu "Draugui" ir jo kolektyvui sėk
mingai plėsti Dievo karalystę per katalikišką spau
dą. 

Prelatas Kazimieras Bičkauskas, 
šv. Pranciškaus parapijos klebonas, 
Indiana Harbor, Indiana 
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SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
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WHITE STAR LAUNDRY 
PILNAS SKALBYKLOS PATARNAVIMAS. 

Pamėginki te ir Būsi te Pa tenk in t i . 
• 

1119 MADISON ST., GARY, IND.—Tcl. GARY 2-2084 

r^" " ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIME SAVO KOSTUMERIAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS 

FRANK'S SIPER MARKET 
MCSŲ SPECIALYBĖ TAI "BONELESS CUTS" 

IK JAUTIENA * 

Pristatome Klubams, Restoranams ir Įstaigoms 

2401 West llth A ve.. Gar y. Indiana 

Tel. 2-8413 

* 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 
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OLESKA FUNERAL HOME 
3934 Elro Street 

Indiana Harbor Indiana 
Phone Indiana Harbor 938 

^ . 
. 

M E D I S 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

šauly pinigai". Rodos baltos mo-1 murmėjo Judas ir užsidengė a-
netos ridenosi visa žeme baisiai kis. Tuo metu jis sugriuvo ant 

rėjo nuo to vaizdo pabėgt. Be 
atodairos bėgdamas Iskariotas 
atsidūrė Hinomo slėnyje. Ak
menuotame, nykiame ir telan
komame tik šiukšlių vežėjų. Ju
das lakstė Hinomo slėniu gar
siai dejuodamas, kartais net 
staugdamas ir plėšdamas savo 
plaukus. Mėnulio pilnaty ant uo
lų jo šešėliai buvo vaiduokliški £ . 'bV~"^ 
ir baisūs. Jį puolė neramumas 
ir baimė. Nežmoniškas nusivy
limas užgulė, slėgė ir vijo. Ju
das išbėgo iš slėnio ir neramu
mo genamas pasuko į miestą, 
sustodamas prie Kaifo namų. 
Už diržo skambėjo sidabro skar-
delės ir varė Judą iš proto. 
Kaifo namuose buvo tyla. Kris
tus buvo kalėjime ir visur ap
link stovėjo sargyba. 

— Ką veiks su Kristumi? — 
paklausė vieno Judas. 

— Nukryžiuos, — atsakė šis 
tingėdamas, o paskui pridėjo: 
— Rytą Didžioji taryba jį pas
merks. 

Judas paėjo j šalį ir užšoko 
ant kryžių betąsančių darbinin
kų. Jam dar labiau pasidarė 
pikta ant savęs ir farizėjų, ir 
neaprašomas pralaimėjimo ir 
nusivylimo jausmas plėšė širdį 
pusiau. Tuo laiku pradėjo auš
ti.. Judas pasislėpė už vienos 
Kaifo rūmų sienos, norėdamas 
sulaukti teismo. Kankindamasis 
jis slėpėsi ir pats nežinodamas 
nuo ko ir laukė ryto. Anksti 
pradėjo rinktis smalsuoliai ir 
Judas girdėjo žodžius: 

— Dievas ar ne, Galilėjietis, 
bet tas, kuris už pinigus išduo
da savo draugą vistiek didelis 
niekšas. 

"Niekšas aš. Išdavikas, žmog
žudys ir vagis," — išmetinėjo 
sau Judas, jo sielą purtė baimė. 
"Etegti, bėgti kur nors. Pulti po 
kojų Kristui. Atsiprašyti," bet 
už diržo žvangėjo suvertos si
dabro skardelės ir jis norėjo jų 
atsikratyti. Judui atrodė, kad 
jas numetęs liks teisus prieš 
žmones. 

"Atsikratyt pinigų. Atsikra
tyt". Ir jis, spausdamas juos, 
nubėgo į šventovę, kur jau sėdė
jo teismo taryba. Išbalusiu vei
du ir degančiom akim jis stovė
jo prieš besėdinčius rašto žino
vus ir šaukė: 

— Panaikinkim sutartį. Pasi
imkit pinigus. Aš išdaviau Teisų 
jį, — barškino jis sidabriniais, 
tačiau žydai ramiai atsakinė
jo: 

— Kas mums darbo? Tai ta
vo reikalas. O pinigus pasilai
kyk. Nenorim jų matyti, — nu

sigręžė jie nuo Judo, kaip nuo 
visiškai nereikalingo ir laiką 
trukdančio žmogaus. 

Judui pasidarė dar pikčiau ir 
baisiau. Jo plaukai atsistojo. 
Jis pakėlė abi rankas virš savo 
galvos ir su didele jėga ir pyk
čiu pertraukė šniūrą. Sidabri
nės skardelės pabiro farizė-
jams po kojomis. Judas apsi
gręžė ir atrodė jam, kad tie pi
nigai jį vejasi. Jie žvanga ausy
se, ir akyse daugėja nepapras-

mi. 
"Pinigai, pinigai. Visam pa-

ir tužčią Hinomo slėnį, "čia per 
Kedroną bėgo Dovydas nuo Ab-
solono, Absalonas pasikorė ant 
medžio. Taip jis žuvo. Apie ta
ve panašiai kalbėjo Dovydas", 
girdėjo Judas ausyse ir jas už
siėmė rankomis, bet tie žodžiai 
plėšė ausis ir krintančių pinigų 
skambėjimo buvo pilna galva. 

Saulė kilo augštyn ir spindė
jo bokštuose ir medžiuose ir Ju-^ 
dui atrodė kad visa žemė, dan
gus ir horizontas ir pilkšvos 
nuskurdę uolos buvo apdengtos 
sidabru. "Pinigai, pinigai", 
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tarškėdamos. Judas bėgo susi 
ėmęs galvą. "Pinigai, pinigai". 

Saulė buvo pakilusi augštai. 
Miestas judėjo. Daugumas sku
bėjo į teismo vietą. "Kraujas. 
Pinigai. Pinigai. Kraujas". Ju
das bėgo iš miesto, ir staiga jį 
kažkas nutvėrė už rankos. • 

— Judai, kur tu? — stovėjo 
prieš jį išvargęs ir nelaimingas 
Petras. — Nebėk, aš irgi išda
viau Kristų. Aš išsigyniau jo. 

— Aš išdavikas. Man nieko 
nebeliko, tik pasikart. Aš pra
žudžiau savo Mokytoją. 

— Judai, aš irgi jo išsigyniau. 
Aš gailiuosi. Ir tu pulk po kojų 
Jėzui. 

— Ne, aš niekšas. Aš jokio 
pasigailėjimo nevertas. 

— Judai, — laikė jį stipriai 
už rankos Petras, — Judai, ar
gi Kristus nesakė, kad ne svei
kiems reikia gydytojo, o ligo
niams? Argi jis neliepė begalinį 
kiekį kartų atleisti savo bro
liui? Argi jis nekalbėjo apie 
sūnų palaidūną? Argi jis nepa
sakojo, kad reikia palikti devy
niasdešimt devynias avis ir eiti 
jieškoti paklydusios? Argi tu 
užmiršai, kad tegu tas meta ak
menį kas be nuodėmės. 

—Ne, ne. Paleisk. Kraujas, 
išdavimas, pinigai. Niekšas aš, 
niekšas, — išsisuko Judas ir pa
sileido priemiesčio gatve. 

— Judai, — šūktelėjo Petras, 
— Judai, — pasikartojo liūdnai \ 
sienose, bet Judas to negirdėjo. 
Jis vėl bėgo į skurdų, šiukšliną 

• i 1 ' 

šiukšlių krūvos ir jo veidas pa
sidarė kruvinas ir žemėtas. 
Skambėjimas pinigų plėšė galvą 
ir Judas užsiėmė ausis, bet 
priekyje visur blizgėjo sidabras. 
Judas vėl užsidengė akis, vėl 
klupdamas bėgo ir atsidaužė į 
medį. 

Mieste skambėjo: "Nukry-
žiuot". Judas nusijuosė diržą ir 
permetė per šaką. Jam atrodė, 
kad visa aptilo, tik medžio lapai 
krito aukso monetomis ir klojo 
visą žemę, ir žmonės griebė jas 
ir mušė vienas kitą, išdavinėjo 
ir žudė. Ir korėsi patys ant Go
dumo medžio, ir korė kitus, ir 
visa taip ėjo skubiai ir be pa
baigos. I r Godumo medis augo 
augštyn, plėtėsi, užimdamas vi
są skliautą ir biro viskas auk
su, ir žmonės dėl jo skubėjo, 
klupo, mušėsi ir mirė. Judas no
rėjo pakelti ranką prie akių ir 
užsidengti, bet nepajėgė, o ir ne
bereikėjo, nes ir taip staiga pa
sidarė tylu ir jį užgulė nyki 
tamsuma. 

Iš miesto ėjo triukšmas ir er
zelis, o saulė riedėjo mėlynu 
lanku, blizgėdama bokštuos, ba
landžių sparnų pliauškėjime, 
teisėjų puošniose sagtyse, ka
reivių jietyse, ir medžio lapuose, 
po kuriuo kabėjo Judas išspro
gusiomis akimis, lyg bcsibai-
siančiomis minios žmonių, kurie 
už sidabrinę skardelę smaugė 
kits kitą ligi patys iš nuovar-

- ^ i 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
"Draugo*' Administracijai, Redakcijai, giminėms, 
draugams ir visiems "Draugo" ir "Laivo" per mane 
skaitytojams Gary, Ind., East Chicago, Chicago, 
Harbor, Ind., Calumet City, UI., Chicago Heighta, BĮ., 
Detroit, California, Miami, Fla. ir kitur. 

J. J. AUKŠKALNIS *. 
"Draugo" ir "Laivo" Agentas 
1354 HARRISON ST. GARY, IND. 

Phone 3—.5039 Gary 
# 
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^ Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
l i n k i u Visiems Savo Draugams Ir Pažįstamiems 

The Grant Street Lumber and Supply to. 
Lumber-Building Material-Paint-Hardware-Coal 

Grant Street at Ridge Road 
Gary, Indiana 

R. P. M0RR0W, Pre*ident Tel. 4 1158 

gio 
to. 

amžinai pralaimėdami kri-

Lictuviškas margutis 

Honoraras už knygą: 
$8,000,000 

Žurnalas „Books on Trial" 
skelbia, kad Atlanto nugalėto
jas Charles A. Lindbergh, už 
savo autobiografiją „The Spirit 
of St. Louis", kuri yra tarp la
biausiai skaitomų knygų JAV-
se, iš filmų gamintojų gavo aš
tuonis milionus dolerių už teisę 
panaudoti naujam filmui. Tai 
bus bene augščiausias honora
ras, gautas už knygą. 

r? • t 

Oro Vedintuvai 
Kambariai keleiviams 

Privačios praus 
PRIEINAMOS KAINOS 

Pietūs patiekiami pagal užsakymus 

*i 

' > * . • * 

Velykų Seikinimai 
C O R O N A D O LODG 

BERTHA LICKUS, sav. 
Ant U S — 20 kelio — )3 mailių į rytus nuo Gary 12 mailių 

E 

A 

į vakarus nuo Michigan City 
Telefonas Chesterton 9212 
Route 3, Chesterton, Indiana 

i v»" m i ' 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

LINKI VISIEMS 

R E A R I C K B R O T H E R S 
HEATING & SUPPLY CO. 

850 Washington St. Gary. Indiana 
VYRAUJANTI GARYJE 

APŠILDYMO BENDROVE 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Bavo Kostumcriams Ir Draugams 

PE0PLES FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association 

4902 Indianapolis Boulevard 
* 

EAST CHICAGO, INDIANA 

Tel. Jfiast Chicago Į05JJ 

ASSETS $5,000,000.00 
nr -
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

FIRST FFMRAL 
SAVINGS & 10AN ASSOCIATION 

OF GARY 

Stella 

MŪSŲ G U Č I A I 

545 Broadway Gary. Ind. 

Tel. 3-9623 

ASSETS OVER $30,000,000.00 

Štai ir Velykos, mieli dipukai! 
Štai ir Velykos, amerikiečiai! 
Kas turi ūsą, tas jį ir suka, 
Kas mergužėlę, tas ją ir kviečia. 

Aišku — margučiai lėkštėj ant stalo. 
Aišku — taurelė, na, ir bokalas. 
Metuos tik kartą Velykos aušta, 
Tad visų pirma mėginkim daužti. 

Vliko margutis kieto granito. 
Daužia jį vienas, daužia ir kitas. 
Todėl nelengva išpranašauti. 
Ar kam pavyks jo kevalą gauti. 

Laiko ir Šefas savo stiproką. 
Jis ir laikyti jį gudriai moka. 
Daužkite, sako, jūs šimtą karty, 
Mano tvirčiausias, nes iš Kybartų. 

Santarvės, prašom, irgi margutis, 
Tačiau neaišku kaikam truputį, 
Kas jį padėjo, kas jį nudažė, 
Nes šiaip žinių dar paskleista maža 

Landsbergis turi neminkštą vieną, 
Todėl jam linksma švęsti šią dieną. 
Iš dešimtuko vienas išlikęs, 
Kitaip ir tu juk švęstum Velykas! 

Žiūrėk, Brazdžionis kelintą kartą 
Sveiką tą patį margutį varto. 
Kodėl toks tvirtas? Bala jį žino. 
Sako, todėl, kad jis — už tėvynę. 

Rūko margutis, deja, silpnokas. 
Gal patyrimo, drąsos gal stoka. 
Reikia suprasti laikus ir žmones, 
Imant toli dar prieš Antigoną. 

Vargšo Jonyno margutis pultas. 
Nori kaikas jį žodžiu sukulti. 
Vienam bjaurus jis, kitam jis keistas, 
O juk dažyti, rodos, jis meistras? 

• 
Gražus Mikulskio, lietuvių laimei. 
Spalvos ir garso — gimtojo kaimo. 
Su tokiu miela prieš ir po švenčių, 
Tačiau nesnaudžia ir konkurentai. 

Pilko žmogelio taip pat nekiužis — 
Gražiai pakėlęs nevieną dūžį. 
Ką gi, jis virtas ilgiau nei kito, 
Todėl ir lengva jam atlaikyti. 

* 

"Draugo" margutį pagerbti reikia, 
Kad jis lig šiol dar išliko sveikas. 
Bet nematau aš čia jokio burto, 
Nes tas gyvuoja, kas moka kurti. 

Koks ten to Bimbos, paraitai žino. 
Kas jį jam daže, rusas ar kinas? 
Tačiau pradaužęs gali neklysti: 
Tu pamatysi raudoną skystį. 

Mano margutis bene silpniausias. 
Daužia kas nori, nė nesiklausęs. 
Tokia dalužė padaro seno, 
Savo Velykas jau atgyvenus. 

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI 
• 

Linksmų Šv, Velykų Švenčių 
LINKIME SAVO KOSTUMERIAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS 

SOKIT'S KEPYKLA 
MŪSŲ SPECIALYBE YRA 
BALIŲ TORTAI ( CAKES) 

917 W. 5th A ve. • • Gary, Indiana 
Telephone Gary 3-7741 
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MŪSŲ prisikėlimas 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Mes, kaip piligrimai, Velykų 
dienos pavakarį susitiksime 
Kristų, einant] į Emaus kaimą. 

Mūsų patyrimas, rodos, rei
kalautų, kad turėtumėm pa-

Perkelimas muskulų 
Dr. E. R. Schottstaedt, San 

Francisco vienos ligoninės gy
dytojas, iš devynerių metų am
žiaus berniuko krūtinės perkėlė 
raumenį į ranką, kurios berniu
kas negalėjo judinti, ir 4abar jis 
jau gali ta ranka kelti 3 svarų 

Nusikaltimų priežastys 
Niagaros universiteto Socio

loginės draugijos iniciatyva su
kviestieji penki nusikaltimų ir 
pataisos* specialistai savo nuo
monėmis sutapo, kad pagrindi
nė nusikaltimų priežastis yra 
šeimos nepastovumas. Dr. R. 
Brancale, Valstybės Diagnosti
nio centro direktorius, pareis-

^ : 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Boznaks Sinclair Super Service 
GAS, OILS, TIRES, REPAIRS 

1501 Pierce St. Gary, Indiana 
Tel. Gary 2-7885 

^ 
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Sveikinimai ir Linkėjimai 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

m. 

Leaders Grocery & Markei 
1395 Grant Street Tel Gary Indiana 39825 

Gary, Indiana 4 

sunkumą. Operaciją darąs gydy 
rengtą Jam memorandumą - , t o ; j a s t v i r t i n a ) k a d tokiomis o p * 
peticiją, pagrįstą ne tik Jo įsta-Į r a c į j o m į s galima labai paleng-1 kė: "Šeima, kur vyrauja fana-
tymais, bet ir kiekvieno širdy vm^x ij^imą asmenų, kurių ran- tiškumas, alkoholizmas, neapy 
Jam adresuotą. ; jcOS p a r a l ižuotos dėl poįįjo ligos, \ kantą, savo, iškreiptu griežtumu i 

Toks raumenų perkėlimas jau! ar neleistinu abejingumu gali i 
Didysis Prisikėlimas ir m e s buvo padarytas ne kartą ir pa- \ vaiką išauklėti, kad jis bus tik 

DR. A. 3EŠPLAUKIS—TY- i stebėta gerų rezultatų. I visuomenės gėda". 
RUOUS, Brooklyn, N. Y.: — ' 
Po to, kai įvyko Didysis Prisi

e k 

<? \ 

<? 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

linkime 

visiems savo buvusiems ir būsimiems kostumieriams 

VVALTER and LENNERTZ 
Make a date » i t h a "IMK KKT EIGHT" Oldsmobile 

6501 Broadway Merrillsville, Indiana 

- ^ 

V 
Gary 4-1196 

^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Visiems Lietuviams 

JOSEPH CZECHANSKI 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS . 

248 ~ l |5 th Place Cąlųmęt Cįty, JU. 
Torrence 2-4430 

• 

"Drauge" rasite vėliausiu, v* • U ziniu. 
- -• =s= 3=SS • - 1 * i * i , . » ^ , •• 

kėlimas, kaip didžiai praplėstas 
ir įgalintas kiekvieno žmogaus 
dvasinis prisikėlimas! Jam jau, 
gali sakyt, nebėr ribų — jis ga
limas pilnai ir visuotinai, jei tik 
yra noro ir geros valios. Tačiau 
pakilti iš nuopuolio pilnai vien 
savom jėgom neįmanoma, ir 
anas Prisikėlimas yra didelis 
palaimos ir paskatinimo šalti 
nis. 

Norint kitv.s kelti, žinoma, 
reik pirmiausia pačiam būt pri
sikėlusiam. Ne vien tvirtu cha 
rakteriu ir nepaleidžiama as 
menybe, bet ir nuolatiniu pasi 
stengimu doriškai tobulėti gali 
ma žymiai prisidėti prie kitų to- | 
bulėjimo. 

Mūsų tautos ateičiai ir ypač 
jaunimui atskirų individų dori
nė kultūra turi daugiau reiKŠ-
mčs nei galime numanyti. N^ 
vien didelių asmenybių, bet ii * 
dorinio tobulėjimo pasireiškimt 
glūdi tautos kultūros pamatai. ' 

A> Aukšta dorinė kultūra — pir-1 
mas laidas tautos nepriklauso-

iįvj mybei iškovoti i r bent gyvai 
tautos sąmon?i tremty išlaiky-
ti. j 

Tauria širdim ir sveiku 
nrotu 

J. ŽMUUVZINAS, Kanada: 
— Į Jūsų trilypį klausimą atsa
kau iš eilės: 

1. 100-tu procentų. 
2. Tauria širdim ir sveiku 

protu; 
3. Daug. 

Plaukančios atominės 
laboratorijos 

Atominės laboratorijos turi 
būtį toliau nuo tirštai apgyven
tų vietų, ir joms reikia neribotų 
vėsinimo atsargų, geriausiai — 
vandens. Dėl to mokslininkai ke 
lia sumanymą įrengti tokias ato 
minės laboratorijas vandenyse, 
plaukiančias, panaudojant lai
vus ar kitas priemones. Tokį 
planą siūlo Dow Chemicals Co. 
tyrinėtojai. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

A. J, VITKUS 
INSURANCE IR AQENTŪM 

3827 Main St. Indiana Harbor, Ind. 
Phone I. H. 193 Phone Gary 5 6380 

JAMES A. VITKŪS, MYLĖS J. VITKUS 

/S 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

WITH A SAVINGS PLAN1 
Decide how much you can save from in-
come—then open an insured savings ac-
count here—and build it up through regu-
lar saving. Earnings start the first on ac-
counts opened by the lOth of the month. 
Your savings are insured to \ 10,000, and 
earn a worthwhile return. 

(iARY FEDIBAL 

Phone 5-5546 

19 W. Seventeeiitli Avc. Gary, Ind. 

= ^ -

HAPPY EASTER! 

jaus: 

l. 

GARY NATIONAL BANK 
Gary, Indiana 

Member oi Federal Deposit 

Insurance Corp. 

2 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 

• 

•"A'igiAri*1*"'" 
i ;r "OMben ?5 S 

PRIZIN FUNERAL HOME 
LĄIDOTŲVUJ pmptTomus 

• 

Located in the Heart of Tolleston 
GERAS AMBULANCE PATARNAVIMAS 

1111-17 Reosevelt St Gary 9000 

l 
GARY, INDIANA 

'**»* ;1l '•<!•<» |iiWif 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

» 

linkiu 
• 

visiems savo parapijiečiams, veikė
jams, draugijoms ir pažįstamiems. 
Sveikinu taip pat "Draugo" štabą ir vi-

, sus katalikiškos spaudos platintojus 
linkėdamas jiems kogeriausio pasise
kimo, f 

Kun. J. Saulinskas 
Visų Šventų Parapijos 
Klebonas 

Knygnešys, įsteigęs sktptą spaustuvę 

J 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

JULIUS KUZAS 
W H O L E S A L E M E A T 

DISTRIBUTOR 

m 
6840 S. Artesian 

Avenue 
i 

Chicago, Illinois 

^ : 

dr 

Telephone WAlbrook 5-8744 
tf 

i 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Mr. Michael Kiras 
RE AL ESTATE 

2419 W. Potomac St. Tel. BRu. 8-0798 

: ^ 

S 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kos tumer iams I r Draugams 

CERMAK UŽEIGA 
Schlitz Alus, Impor tuo t i Gėrimai ir C igara i 

2059 W. Cermak Rd. Tel. Vlrginia 7-8883 
MRS. B. VILČIAUSKIENE, Sav. 

* 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linki savo klientams, draugam* ir pažįstamiems 

m 
SAVININKAI 

MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVES 

BRONE IR EDVARDAS STANGENBERGAI 
1439 So. 49th Ave. Telef. OLympic 2-9463 

CICERO 50, ILLINOIS 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

*S8 
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Harry's Dnig Store 
P R E S C R I P T I O N DRUGGISTS 

HARRY BEILIN, R. Ph. G. 

2325 S. Uavitt St. Chicago, III. 
Phone CLiffside 4-6857 

y/ 

Mielas Chicagos lietuvių vais
tininkas Justinas Kūlis šiemet 
sulaukė 80 metų amžiaus: yra 
gimęs 1874 m. Kupiškyje. Chi
cago je jau gyvena nuo 1908 me
tų. Čia išėjo vaistininko moks
lus ir čia, 3259 S. Halsted, turi 
savo didelę vaistinę. 

Tūkstantinė universitetui 
Tai nuoširdus žmogus, intere

suojasi lietuvišku veikimu ir 
kiekvieną mūsų kultūrininką 
šiltai priima. Lietuviškam rei
kalui lėšų nesigaili. Vienu laiku 
net tūkstantinę paklojo, kai bu
vo renkamos aukos Vilniaus 
universitetui. 

Jis mums dar ypatingai tuo 
įdomus, kad yra knygnešys. 
Pirmąjį savo mokslą jis ėjo 
slaptoje kaimo mokykloje, kai
me už Kupiškio piliakalnio. Mo
kyklą buvo suorganizavęs dide
lis švietėjas kan. Kozmianas. 
Tas Kupiškio apylinkės kultū-
rintojas gausiai pirkdavo rašo
mąją medžiagą, dalindavo vai
kams, tikrindavo jų lietuvišką 
raštą, rasdavo "daraktorius" 
jiems lavinti. 

JUOZAS PRUNSKIS 

Įima buvo važiuoti iki Grinkiš
kio. Toliau — jau kitoki veži
mai, pažintų. Tada tekdavo sam
dytis žemaitišką, be lankų, kad 
nekristų taip į akis skirtingi pa
kinktai. 

Justinui Kuliui teko kokį 20 
kartų nuvažiuoti į Prūsus. Va
žiuodavo dažniausiai geležinke
liu iki Šeduvos, paskiau jau ark
liais iki pat Prūsų. Pasienyje tu
rėdavo pažįstamų, kurie išimda
vo jam, lyg sūnui, leidimą eiti į 
Prūsus. Leidimus duodavo porai 
savaičių. 

Kaip gaudavo knygas 

Knygas pirkdavo pas Maude-
rodę ir pas Šenkę. Daugiausiai 
eidavo maldaknygės, šventųjų 
gyvenimas, vadovas į dangų, 
Peklos garsas ir kitos religinės. 
Gabendavo "Aušrą", paskiau 
"Varpą", "Ūkininką", "Apžval
gą", "Tėvynes Sargą". Dau
giausiai parduodavo "Apžval
gos", paskiau "Ūkininko"; in
teligentai — pirkdavo "Varpą". 

Nupirkęs knygas atgabenda
vo pas Šilmaitį, Prūsų lietuvį, 

1864 1904 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

Knygnešio pėdomis 
Kupišky gyveno knygnešys 

Majauskas, kurs slapta platino 
maldaknyges, elementorius ir 
kalendorius. Vaikams duodavo 
nunešti į kaimus. Taip Justinas 
Kūlis ir įsitraukė į draudžiamų
jų knygų platinimą. Teturėjo ta
da tik 10 metų. Keletą metų, 
protarpiais, talkindavo jam kny 
gas platinti. Maldaknygės tada 
kainavo po rublį, po pusantro. 
Elementorių parduodavo po 25 
kapeikas. Nedaug kuo branges
ni ir kalendoriai. Kulio tėvas 
buvo atitarnavęs 25 metus rusų 
ulonuose. Tai Kupiškio žandaras 
dažnai užeidavo, draugavosi ir 
Justino nekliudė. Jo žmona bu
vo baltgudė, mokėjo lietuviškai, 
tai buvo prižadėjusi pranešti, 
jeigu bus pavojus. 

Knygas nešdavosi supakavęs 
į maišiuką. Vaiko nelabai kas s 

paisydavo. Už knygas pirkėjai 
mokėdavo pinigais. Daugiausiai 
pirkdavo ūkininkai, moterys. 

Patsai į Prūsus 
Knygas į Kupiškį atveždavo 

vežimais. Sulaukęs 16 metų am
žiaus Justinas Kūlis pats susi
domėjo knygų atgabenimu. Iš 
knygnešio sužinojo, kad Laboje 
yra didesnis knygų centras. Nu
važiavęs geležinkeliu susijieško-
jo nurodytą namuką kaimo pa
kraštyje. Parodė knygnešio duo
tą popierėlį — slaptą ženklą — 
ir tada Justinu patikėjo. Prikro
vė knygų, kiek turėjo pinigų, ir 
susidėjęs į maišiuką sugrįžo į 
Kupiškį. Išplatino po kaimus. 
Gavęs patikimus žmones leng 
viau per juos paskleisdavo. 

Knygų gabenimas buvo kom
plikuotas. Kupiškio vežimu ga-

gyvenantį kokį varstą nuo sie
nos. Pas jį buvo karčiama. At
važiuodavo kontrabandininkų. 
Sutaria su jų vadu, kurs pagal 
savo sistemą supakuoja, paima 
reikiamą kiekį žmonių ir perne
ša per sieną. Slėpdavo perneštas 
knygas krūmuose, daržinėje. 
Justinas Kūlis pereidavo į Lie
tuvos pusę rasdavo laisvą nuo 
darbų ūkininką, kurs už atly
ginimą nuveždavo knygas į Vi
duklę. Paprastai tekdavo dar 
pasamdyti kokią moterį, kuri 
važiuoja su gabentojų, lyg žmo
na — mažiau įtarimo. Atgabe
nus į nustatytą vietą pakeisda

vo vežėjus — ir taip iki pat Ku
piškio. Knygas sudėdavo į pa
kus, paslėpdavo šienais, uždėda
vo maišą ir važiuoja. 

Su Bieliniu 
Justinas Kūlis suėjo į ryšį j 

ir su Bieliniu. 
— Su juo susipažinau Prū

suose, — pasakojo Kūlis. — Jis 
buvo senas, su barzda, daugelis 
laikydavo jį rusu. Radau jį pa
sienio sargybinio sudaužytą be
gulintį pas Šilmaitį. Išsišnekė
jome, pradėjome draugauti. 
Kartą mudu su Bieliniu turėjo
me vežimą knygų. Kad užsi
maskuotume — apsimiltavome, 
ant viršaus vežimo užvertėme 
miltų porą maišų. Pamatėme at
važiuojant rusus. Bielinis tuo
jau ėmė rusiškai keikti, kad tas 
malūnininkas taip ilgai užlaikė. 
Žandarai pamanė, kad čia iš 
tikrųjų taip, nei neatkreipė dė
mesio, kad vežamos knygos. 

Kur slėpdavote knygas 
parvežę į Kupiškį* 

—Sunkiausiai būdavo par
vežt, o jau atsigabenus tuoj iš
dalydavome po kaimus, pas gi
mines, pažįstamus, kurie darži
nėse ir kitur išslapstydavo. Ki
ti klėty užkišdavo. Ilgai nelai
kydavo. Per trejetą dienų jau 
būdavo skaitytojams paskleis
tos. 

— Parveždavau šventų pa
veikslėlių, — pasakoja Kūlis. — 
Kur juos dėsi? Dažnai nueida
vau į daržinę, praskleisdavau 
stogo šiaudus ir įkišdavau. Pas
kiau rasti sunku. Kai atvykau į 
Ameriką ir kai griovė tą darži
nę, tai dar daug atrado paveiks
lėlių užslėptų. Kartą į stogą bu
vau įkišęs 80 rublių. Paskiau 
niekaip negaliu atrasti. Atsine
šiau virbalą, ėmiau pamažu ba
dyti ir kai popiorio pinigai su
laikė bedamą virbalą, tik tada 
atradau, kur nė neįtariau, kad 
būčiau įkišęs. 

Vėliau buvo išėjusi "Bažny
čios istorija." Ją žmonės gerai 
pirkdavo, ypač kun. Vitartas, 
kurs vikaravo Kupiškyje. Jis 
pirkdavo kokią tik atneši kny
gą-
Girdėjau, kad buvote suorgani

zavęs slaptą spaustuvę? 
— Kelionės į Prūsus buvo pa

vojingos. Pagalvojau, kad būtų 
gerai įsitaisyti slaptą spaustu
vę Lietuvoje. Susipažinęs su 
Jankum • paprašiau parūpinti 
mažą spaustuvėlę, "kad du 
žmonės paneštų". Jankus užsa
kė, per keletą savaičių iš Bava
rijos atėjo. Reikėjo sutelkti še-
šius vyrus, kurie ir pernešė visą 
spaustuvėlę, o jau samdyti žmo
nės parvežė į pat Kupiškį. Va
žiuojant nakvynei paprastai su
stodavom kur kryžius sodybos 
kieme — geresni žmonės. 

(Nukelta į 7 pusi.) 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu visiems savo parapijiečiams, drau
gams ir pažįstamiems. Per šias šventes prisi
minkime savo maldose, kad Dievo Apvaizda 
saugotų mūsų brolius, draugus, ir pažįstamus 
pavergtoje Lietuvoje. 

Kun. A. Martiniais 

^ 

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Klebonas 

r ^ 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

KAZIMIERAS IR PRANCIŠKA V/ERTELKAI 
PRISTATYTOJAS AUKŠTOS RŪŠIES 

SALDAINIŲ 
4558 S. Washtenaw Ave. TeL LAfayette 3-3713 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 
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Juozas ir Ona Bereekiai 
H a r d w a r e ir Household Goods Krautuves Sav. 

4938 W. I5th St. Olympic 2-2954 
CICERO, ILL. 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Kostumeriams ir Draugams 

TAMALUNAS A. & A. TAVERN 
ALEX and flNTHONY. Props. 

Television, Shuffle Alley and Pool 

1447 So. 49th Ave. Cicero, Illinois 
TOwnhall 3-9571 

V 
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linki Kostumeriams Ir Lietuviams Naujakuriams 

A. A N D R E V / S 
Hardware, Tools, Cutlery and Paint 

Didžiausia ir Moderniausia H a r d w a r e Krau tuve , 
Melrose P a r k e . 

Skalbimo Mašinų Įrenginiai ir Elektros Įrenginio Reikmenys 

135 Broadway St. TeL FUmore 3-0745 
Melrose Park, Illinois 

33 metai sąžiningai patarnauja savo kostumeriams 

= ^ i 

<? 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

ACME DECORATING C0„ Inc. 
Paint, Wallpaper, Painters' Supplies & Glass 

Mirors, Table Tops, Picture Frames 

1240 Broadway Phone 2-6127 

GARY, INDIANA 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Lietuviams 

ED. PRIGNANO 
FDNERAL HOME 

Suteikia Mandagų ir Simpatišką Laidotuvėms Patarnavimą 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

1810 Lake Street Melrose Park, III. 
Ofiso Tel.: Fllmore 4-0635 
Resid. Tel.: Fllmore 4-6074 

Privatinis Ambulansas. Karai Renduojami Visokiems Reikalams 
• * * 

J= ^ 

^ = ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams 

m 

V. PREIKŠAS BAKERY 
2457 W. 46 Place Chicago, 111. 

TeL Vlrginia 7-1250 
^ 

"Drauge" rasite vėliausių, Įdomiausiu žinių. 
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Šv. Velykų Švenčių Linksmų 
VISIEMS LIETUVIAMS LINKI 

~zwfir 
jQk/ 

Malba Tahan 

rSSBB: 
\^RWs** 

ANTANAS A. OLIS 

l 
President 

The Sanitary District of Chicago 

Karaliaus nosis 
Pasaka; išvertė PETRAS BABICKAS, Brazilija 

Gyveno kartą karalius, kuris 
buvo labai kvailas ir turėjo bai
siai ilgą, šlykščią nosį. Ta4iau 
pats valdovas ne tik nejautė tos 
ydos, bet, atvirkščiai, manė esąs 
vyriško grožio idealas. Vargas 

nosim, jis mane pakars, o jei 
nosį pagražinsiu, vistiek kybo-
siu kartuvėse. 

Visas miestas iš anksto gedėjo 
dailininko: „Vos tik baigs at
vaizdą — stačiai j kilpą". 

# » 

<? 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

CRANE SAVINGS A N D LOAr* 
A S S O C l k - M O H 

Linki 

Taupytojams 

bu: 
— Šis atvaizdas, — tarė jis 

pasipūtęs ir patenkintas, — yra 
tikras mano atvaizdas. 

Ir liepė tuč tuojau įteikti jau
nam dailininkui pažadėtą premi
ją: dramblį, rūmus ir skrynią, 
pilną brangenybių. 

Skolintojams 

^ S •:?•$**' 

I CRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 

tam, kas būtų drįsęs pasijuokti Tačiau visų didžiausiam nu-
iš karaliaus nosies. Tuč tuojau stebimui taip neįvyko. Karalius 
toksai drąsuolis kabėtų, iškišęs j buvo sužavėtas Fauzi Nalik dar-
liežuvį, kartuvėse. 

Kartą karalius Mahendra, — 
buvau pamiršęs pasakyti to di-
džianosio valdovo vardą, — ta
rė savo ministeriui: 

— Noriu čia rūmuose turėti 
savo atvaizdą, kurio tobulu atli
kimu ir panašumu visi turėtų 
stebėtis ir didžiuotis. 

Ministeris liepė pašaukti į rū
mus geriausius krašto dailinin
kus. Gabiausiam jų buvo paža
dėta puiki premija: dramblys, 
rūmai ir brangenybių sklidina 

.skrynia. 
Atvyko trys menininkai, ku

rie, visų nuomone, buvo patys 
gabiausi: dvaro dailininkas Ke-
dar, arabų kilmės menininkas 
Maryem ir jaunas bei talentin-
f as siras Fauzi Nalik. 

Kedar paėmęs drobę, nupiešė 
valdovą tokį, koks jis atrodė iš 
tikrųjų ir, žinoma, neįstengė nu
slėpti jo didelės, baisios nosies. 

Kada karalius Mahendra pa
matė tobulai nupieštą savo juo
kingą figūrą, veik pasiuto: 

—Niekše! Kaip drįsai pada
ryti iš manęs tokią baidyklę! 

I r liepė dailininką pakarti. 

Knygnešys, įsteigęs 
slaptą spaustuvę 

(Atkelta iš 5 psl.) 
Spaustuvę pirmiausiai įtai-

sėm pas vieną ūkininką mieste. 
Visų pirma atspausdinau mal
deles ant paveikslėlių. Bet pa
mačiau, kad mieste pavojinga 
laikyti spaustuvę: eina žmonės. 
Nutariau keltis kitur. Vienu 
metu atėjusios moterys ėmė pa
sakoti, kad Troškūnų bažnyčios 
pamate yra pėda, kuri buvusi į-
spausta Marijos. Moterys atne
šė ir raštelį apie tai. Aš susta
čiau tą tekstą ir atspausdinau. 
Žmonės pirko ir truputį pinigų 
gavau. 

Reikėjo kelti spaustuvėlę J 
saugesnę vietą. Nukėliau į 
Garšvus, apie 15 mylių nuo Ku
piškio. Tenai pas ūkininką Dil 

^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Pacf jentams i r Draugams 

DR. ANTHONY LUKASZEK 
DANTISTAS 

2158 W . Cermak Rd. Chicago, IIL 

Telefonas Vlrgmia 7-6485 
valandos : nuo 10 vai . r y t o iki 8 vai. vak . 

<F 

Kada žvilgančiu iš džiaugsmo ' kų ant namų augšto įtaisėme 
veidu Fauzi Nalik išėjo iš karą- spaustuvėlę. Jeigu žmones atei-
liaus rūmų, jį apsupo draugai ir davo išgirsdavo bildant, tai ūki-
pUte užpylė klausimais: 

— Kokį stebuklą tu padarei? 
Ar nupiešei karalių ilganosiu, ar 
visai be nosies? Papasakok, mel 
džiamasis. 

— Visa įvyko labai paprastai, 
— atsakė jaunas dailininkas. — 
Karalių nupiešiau visai taip, 

ninkas sakydavo, kad "ruskelis 
dirba skūras ant augšto". Ka
dangi žmonės neperdaugiausial 
pirkdavo "Aušrą.", tai toje 
spaustuvėje išspausdinau tokius 
aplankus "Gilybė peklos su jos 
gyventojais" ir uždėjau ant 
"Aušrų". Tada gerokai "Auš
ros" išėjo: keli šimtai. Paskiau 

kaip jis atrodo gyvenime, bet ! atspausdinome tokius atsišauki-
man kilo mintis nupiešti jį be- j m u s > kuriais perspėjome, kad 
medžiojant tigrą... Suprantama, j žmonės saugotųsi su naujomis 
kad ginklas, kuriuo jis taikė į | knygomis, nes žandarai atminė-
žvėrį, visiškai tobulai uždengė 
jo ilgą nosį. 

I r atsisveikindamas, dar kar
tą šyptelėjęs papildė: 

— Jei karalius Mahendra už
uot turėjęs baisią nosį, būtų 

B. K. PIETKI£WICZ, P res iden t 

Maryem, kitas dailininkas, pa- j kreivakojis ar luošas, būčiau jį 
matęs kaip liūdnai baigė savo piešęs besimaudantį, ežere, įbri-
jaunas dienas jo draugas, nu- dusį ligi juosmens! 
sprendė, — taip jam liepė iš
mintis, — nepasekti mirusio me
nininko realistinės piešimo kryti 
ties. Piešti valdovus taip, kaip 

f j I jie atrodo tikrovėje, negali baig-

Linksmų Šv. Velykų švenčių 
visiems savo klientams ir draugams linki 

"ŠALTINĖLIS" 
Savininkai JURGIS ir JADVYGA PELDŽIAI 

Jauki aplinka, malonus patarnavimas, visokie gėrimai 

3318 So. Halsted St.. Tel.: VI 7-8561 
^ : 

& 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Jlūsų Kos tumer iams i r D r a u g a m s ! 

• 
Klemensas ir Ona Klimai 

Savininkai 
LIETUVIŲ UŽEIGOS 

2445 W. 71st St. Chicago, Illinois 
R E p . 7-9856 

: ^ 

tis geruoju. Todėl arabas daili
ninkas atvaizdavo karalių visiš
kai tobulai, idealizuodamas vi
sus jo bruožus. Gavosi tikras 
meno kūrinys. 

Tačiau valdovas, pamatęs ara
bo darbą, dar labiau įsiuto. At
vaizdas rodė valdovą tikrą gra
žuolį, nieko bendro neturintį su 
ilganosiu originalu: 

—Po šimts velnių! Šis daili
ninkas drįsta tyčiotis iš manęs! 
Tai tikra karikatūra. 

Ir liepė nelaimingąjį Maryem 
pakarti. v 

Pagaliau atvyko siras daili
ninkas, jaunasis Fauzi Nalik 

,,Esu žuvęs, • 
— jei nupiešiu karalių su didele 

Mažųjų dainininkų 
kongresas 

Net 3,500 mažųjų dainininkų,' 
priklausančių kataĮffcų chorams, 
iš 120 Eurojtos, Aiįerikos ir Af
rikos kraštų suvamioe į penktą

j į savo kongresą! Mifs įvyks Ro
moje balandžio 20 — 25 dieno
mis. Jungtinis jų choras giedos 
per šv. mišias balandžio 25 die
ną. Bus taipgi viešas koncertas, 
kuriame pasirodys 23 grupės iš 
13 įvairių kraštų. Kasdien jie 
lankys Vatikano įžymybes. Dar 
1943 metais buvo įkurta Tarp
tautinė Mažųjų Dainininkų są
junga, kuriai šiuo metu priklau
so 240 jų grupės su 100,000 na
rių. Sąjungos tikslas — ugdyti 

ma ištrūkt, pabėgo ir keletą mė-
,nesių slaptėsi pas. gimines ki-

sumurmėjo jis, • tarp mažųjų liturginio giedoji-1 toj parapijoje, kol išbėgo į A-
mo pamėgimą. mėriką. 

davo. Nakčia tuos atsišaukimus 
išlipinome Krekenavoje per at
laidus. 

Paskiau spaustuvę atidavė
me Bieliniui. Jis ją nugabeno į 
Kurmės dvarą Kurše. 

Daug pavojų 
— Knygas platinant buvo vi

sokių nuotykių. Visų jų nusu-
minėsi. Kartą einu su knygo
mis vieškeliu. Atjoja prie
šais uriadnmkas ir kitas- .de
šimtininkas. Man liepia Stoti. 
Aš bėgt. Pakeliui pamečiau 
knygas ir išsikapsčiau. Sekan
čią: dieną uzetmr pas kunigą. 
Ateina žmonės ir praneša kuni
gui, kad ūkininkai atrado pa
a r t a s * kHygas. Nuėjau pas 
juos ir atidavė. 

1 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Doctor 
O P T O M E T R I S T 

2201 WEST CERMAK RD. VIRGINIA 74112 

^ 
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVESČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

JAMES TAVERN 
IG. IR ONA PAURAZA1, 9»v. 

2942 W. Pershing Rd. Tel. YIrgiaia 7-8826 

1 

— J? 

J 

Justiną Kūlf žandarai kratė 
keletą kartų. 1895 metais buvo 
itin didelė krata. Suvažiavo 
žandarai, pristavas, uriadnm
kas. Buvo įskųsta. Atrado pas 
mažiuką brolį knygą apie Vil
niaus praeitį ir kalendorių. Pa
matė Justinas, kad nebus gali-

^ : 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kos tumer i ams I r D r a u g a m s 

Grant Works Coal & Oil Co. 
ADOMAS i* IEVA BERNADISIUS , Prop. 

W E S E L L F U E L O l L 

16th St. and 49th Court, Cicero, Iii. 
Res . : 1601 S. 40 th Coiirt Res. Phone Olympic 2-9311 

Office Phone Olympic 2-9311 

<ir 

f 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Savo Klientams, Draugams 

Ir Pažįstamiems 

AL'S SERVICE STATION 
(SINCLAIR GAZOLINO STOTIS) 

Sav A. KASPARONAS 

7100 S. Talman Ave. Tel. REpublic 7-9842 

• ^ _ _ _ = ^ 

"Iš saulutės tekančio pakraščio" Velykų švenčių proga 
sveikinu savo mylimą Tevelį-Sesutę New Yorko tautinių 
šokių grupę, jos \adove ponią Matulaitienę, gimines, drau
gus, kaimynus ir visus pažįstamus, visiems mikedamas kuo 
linksmiausių švenčių. i 

Pvt. Vytautas Senkus, U.S. Army 
H-S Co. 811 th E. A. B. APO 76 % P. M. 

San Franckco, Catiforma 
1 r 't,hriwil^riwii,n,wiiiM,i:r,

l
l* ėnvit'r 

LINKSMŲ ŠV. 
• 

Linkime Visiems Savo Pažįstamiems Ir Draugams 
i 

* 
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L I E T U V I Ų . • • 

DIREKTORIŲ ASOCIACIJA 
» 

N 
' 

anai: 
' - • . 

• 

. 

A. M. 
L. F. BUKAUSKAS 
J. LIULEVičIUS 
L. A. EZERSKIS 

F. RUDMIN 

P. P. GURSKIS 
AL VASAITIS-V ANCE" 
P. J. RIDIKAS 
VASAITIS-BUTKUS 

Linksmų Sv. Velykų Švenčių 
Mūsų Kos tumer i ams ir Paž į s t amiems 

*? 

Giliausius Beverly Hllls Florai Co. 
"KAS f ttt l«IANOMA G6LĖSE" 

6901 South Wentworth flve. STewait 3-2454 

<P ^ 

Šv. Velykų Švenčių 
VISIEMS SKOLINTOJAMS 

•— I K — 

TAUPYTOJAMS! 

ŲNIVERSAL 
Savings and Loan Ass'n 

1800 So. Halsted St. 

Tfctof. RAfRUrtM 14028 
= 2 —— = 

file:///adove


DTENRA5TIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLTNOTS Penktadienis, baland. 36, 19.54 

<?= %i 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu visiems savo Parapijonams, Drau
gams, Prieteliams, dienraščiui "Draugui," 
jo visam štabui ir visiems "Draugo" skai
tytojams. "Draugas" keliauja iš namo į na
me platindamas Dievo karalystę. Todėl te-
siranda "Draugas" kiekvienoje šeimoje. 

Kun. Ign. Albavičius 
Šv. Antano Parapijos 
Klebonas, Cicero, 111. 

^ : S* r 
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The Chicago 
American 

SVEIKINA CHICAGOS 

LIETUVIUS 

Linksmų Velykų 
PROGA 

Stasys Pieža 
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• " • < : . • . ( ' • : • ,?**ffi y^s* rvM* 

r^ 

No. 0 

REDAGUOJA REDAKCINIS KOLEKTYVAS: 
V. KLEIZA, R. MANTAUTAITE IR V. P. VYGANTAS 

Redakcijos adresas: V. KLEIZA, 7248 S. Fairfielu Avenue 
Chicago 29, 111. Tel. RE. 7-0583 

U VHKIA NEW YORKO STUDENTIJA 
ROMUALDAS KEŽYS, New York. N. Y. 

Ncw Yorko dangoraižių šešė- jūdžio branduolys, kurio veiki-
liuose tyliai, bet atkakliai stu- į me pažymėtini J. Bilėnas, A. Pe-
dijuoja apie 80 lietuvių studen- trikas, G. Zauniūtė ir kt. Skau
dų, (į šį skaičių įeina tik nau- ( ta i yra bene aktyviausi N. Y. 
jieji ateiviai. Čia gimusius sun- studentijos judėjime. Pažymė 
ku įtraukti į lietuvių studenti
jos organizacijas, tad ir žinių a-
pie juos neturime). Apie 60 iš 
jų yra apjungęs Liet. Stud. 
S-gos N. Y. Skyrius, kuriam e- j pajėgų. Šviesos veikime akty-
nergingai vadovauja sociologi-1 viai reiškiasi R. Ošlapas, G.. 
jos mokslų studentas, žinomas Zauniūtė, J. Bilėnas ir kt. 

tini M. ir G. Ingelevičiūtės, J. 
Ulėnas, E. Kaminskas, R. Ke-
žys. Šviesieeiai irgi daug stip
rybės semiasi iš studentiškų 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
L i n k i u 

VISIEMS LIETUVIAMS 

DR. S. A. BRENZA, M. D. 
CHICAGO, ILLINOIS 

=f 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

J O E V I L I M A S 
CONTRACTOR & BUILDER 
Home Repairs — Real Estate 

6753 So. Rockwell St. Chicago, 111. 
TeL HEmlock 4-2323 

^ : 

futbolistas V. Steponavičius. 
Drauge su juo į valdybą įeina J. 
Ulėnas ir E. Kaminskas. 

Šio skyriaus veikimo dėka 
turime sekančias žinias apie 
N. Y. studentiją: mūsų studen
tų čia yra 40 vyrų ir 21 mergai
tė. Šeši iš jų turi stipendijas. 
Likusieji arba eina į miesto iš
laikomas mokyklas, kur už 
mokslą mokėti, nereikia, arba 
studijuoja savo lėnomis. 

Kur studijuojame 
N. Y. studentija mokosi išsi

mėčiusi 18-koje mokyklų, iš ku
rių daugiausia tenka City Col-
lege N. Y. (14); toliau eina 
Brooklyn College (8) ; Columbia 
University (7); Brooklyn Poly-
technic (7), kitose mokyklose 
yra po mažiau. Pagal studijų 
šakas pirmoj vietoj stovi viso
kių šakų inžinieriai, kurių turi
me 24; studijuojančių chemiją 
— 8; architektūrą, ekonomiją, , 
mediciną ir kitas šakas yra ma- Cr 
žiau studijuojančių. 5 studentai 
siekia magistro laipsnio, vienas 
ruošia doktoratą, o likusieji ti
kisi gauti bakalaureato laips
nius. Apie mokslo lygį sunku 
kalbėti, nes neįmanoma surinkti 
objektyvių davinių (Blogi stu
dentai nesisako, kad jie toki y-
ra, o gerieji iš kuklumo tyli). 
Vienok žinome, kad kaikuriose 
mokyklose (CCNY, Columbia 
u-te) keletas kolegų yra pasižy
mėję kaip labai pažangūs stu
dentai. 

Visuomenėje 
Visuomeninio veikimo atžvil

giu N. Y. studentija turi kuo 
pasigirti. Turime du LSS centr. 
vald. narius (G. Zauniūtė ir K. 
Kudžma). Turime bene visą 
Stud. Ateitininkų s-gos centro 
vald., kurios pirmininkas K. 
Kudžma yra taip pat ir Baltų 
Stud. federacijos pirm. Žymes
nieji at-kų veikėjai — A. Bau-
žinskaitė, R. Kontrimas, R. 
Šomkaitė ir kt. Yra taip pat 
tvirtas Nepriklausomo Stud. są- j ^ ^ 

Yra ir daugiau srovių, apjun-

(dažniausia). Iš kitos pusės N. 
Y. studentija yra laimingesnė 
už kitur gyvenančius kolegas, 
nes turi progą naudotis neišse
miamais N. Y. dvasiniais lobiais 
(operos, teatrai, baletai, muzė-

jai, bibliotekos), kurie savo ko
kybe ir kiekybe kyla kaskart 
sparčiau į pasaulinio garso me
no įžymybes, o jų pažinimas ir 
jais domėjimasis, kaip žinome, 
yra būtina sąlyga, siekiant pil
nutinio akademinio išsilavini
mo. 

Laukiame stovyklos 
Su pavasario dvelkimu dar 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

linkiu visiems Nekalto Prasidėjimo 
parapijos nariams, draugijų vadams 
ir uoliems rėmėjams. "Draugui" ir vi
sam jo štabui linkiu pasisekimo jųjų 
darbuotėje, kad "Draugas" būtų nuo
latinis lankytojas kiekvienoje šeimo
je. 

^ 

Prelatas D. Mozeris 
Nekalto Prasidėjimo 
Parapijos Klebonas 
Ir parapijos kunigai 

tf 

giančių esamą ir buvusią studen i iaDiau atgyja ir studentiškas 
tiją (socialistai, tautinių korpo- v e ikimas. Studentiški susirinki-
racijų sambūris ir gal dar viena-, m a i vyksta kuone kiekvieną 

ŠIRDINGIAUSI VELYKŲ ŠVENflV 
sveikinimai visiems lietuviams 

ir nuoširdžiausia padėka už jų paramą 
praeityje 

kita), tačiau jos studentijos gy
venime aktyviai nepasireiškia. 

Visos šios grupės darniai su-

sekmadienį po sumos. Apreiški
mo parapijos šventoriuje, kur 
būriai studentų bei šiaip lietu-

gyvena ir, kur reikia, visų su-1 visko jaunimo šnekučiuodamie-
jungtom jėgom gražiai repre-«si, planuoja kaip išnaudoti pa

vasario linksmybes, kad nei 
mokslas, nei jaunatviški jaus-

zentuoja N. Y. studentiją. Iš to
kių bendrų darbų pažymėtini du 
LSS suvažiavimai (1953 ir 1954 
m. m.), literatūrinis konkursas 

gausios išvykos 

mai nenukentėtų. Teko nugirs
ti, kad N. Y. studentija planuo-

LSS nariams, 
ir kt. 

N. Y. studentiškąjį veikimą 
gerokai trukdo tai, kad studen- ™ * * \ Butų **w k a d i r 

ja net savo vasaros stovyklą su
rengti. (Jei kitos jaunimo orga
nizacijos neužbėgs studentams 

kiti aplinkiniai skyriai prie šios 
idėjos jungtųsi. Manau, parsi-

,in".; vežtume gausybę malonių prisi-
kimai. kurie vyksta maždaug m i n i n u * ' b e n t * a v a i t s a l i P™lM* 

tija gyvena išsibarsčiusi po vii i 
sus šio didmiesčio kampus, ir 

kas mėnesį, sutraukia studentus gamtoje, lietuviškoj studentiš-
į Apreiškimo parapijos patalpas | koj nuotaikoj. 

MARIJOS METAIS 
: ^ , 

. inksmo Aleliuja Visiems 
Džiugiose Velykų šventėse nuoširdžiai sveikiname mū

sų brangius Rėmėjus - Rėmėjas, Geradarius, Bendradarbius 
ir Prietelius.. 

Auštančio Velykų ryto prieblandoje, suklaupusios kop
lytėlėje, prie Amžinos Meilės šaltinio - Kristaus, dėkingomis 
širdimis maldausime, kad Jis, Pergalės Karalius, per savo 
nekaltos Motinos Marijos rankas, suteiktų Jums Savo ra
mybę ir tikrą Velykų džiaugsmą. 

Velykų antradienį šventos Mišios bus laikomos Jūsų 
intencija, o Atvelykio antradienį šventos Mišios bus paau
kotos už mirusius Bė>nėjus-Remėįas ir Geradarius. 

Te Garbe šviečiantis Atpirkėjas teikia Jums gausiau
sių savo malonių bei palaimos ir Jojo Prisikėlimo Aleliuja 
telydi visus Jūsų darbus. ^ 

Jums Kristuje per Mariją atsidavusios, 

ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS 
MOTINA M. TEOFILE 

JOHN B. BRENZA 
Cook County Treasurer 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kos tumer i ams ir Draugams 

m 
JOHN'S FOOD MART 

JONAS ir STELLA BUTVILAI, Sav. 

1501 S. 49th Ave.—Cicero, III.—Olympic 2-3722 

: ^ , 
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkių Visiems Lietuviams, Kostumieriams ir Draugams 

GEORGE BORCHERTAS 
Savininkas 

BORCHERT and COMPANY 
BUILDING CONTRACTORS 

ATSAKOMINGAS STATYBOS IR REMONTAVIMO DARBAS 

10546 South Artesian Avenue 
CHICAGO 43, ILL,. 

Telephone-CEDERCREST 3-1739 

= \ 

^ 

ivzi&inams e t i n i draugui, ir Įiazįitamui ir Linkime. 

* uiii&mi, &ad gaLltumlm džiaugti*, ir Jlutuvoi 

ĮiriuklLimu LaLivam ir n&hrikLaui.ornani ytĮvenimui. 

^1/Uam "l&raugo" Ztabui Linkime drąiiai įtoviti 

arfm£.rihoi.t Jlutuco* ir Saznucioi zarejyboje, 

ginant arąiiai, kaiti ir Ligi lioL, t u i u i 

obiuoiiui. ciiuom£nii reikaLui.. 

M R. -J MRS. ANTHONY J. RUDIS 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Visiems Lietuviams 

DR. K. DRANGELIS 
(DANTISTAS) 

2420 West Marąuette Road 

Ofiso tel. REpublic 7-2266 Rez. tel. HEmlock 4-3887 


