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‘Jis atsiį(ėlž [o nėra čionakĮtai vieta, kame ji buvo padėję” Mork, 16.
Velykos

Kristus iš mirusiųjų atsi Ulių, Tas laukas nuariamas ir 
k.’lū) Alo'ivja! Šiandien visi liesėjimas augins tau ja- 
'Vviki'iames laimes, džiaugs-į vus, tie medžiai teiks tau vai- 
:no ii paguodos kupinais* žc- sius. Tie žvėrys, paukščiai ir 
džiais. Kristus iš mirusiųjų i žuvys bus paklusnūs tavo j- 
n įsikėlė! Kas gi yra tas Kris- .sakymams.. Gyvensi ilgai, lai 
tus! Ką tai reiškia tas atsi- j mingai ir rainiai, o paskiau 
kėlimas iš mirusiųjų! — Tas be kančios, be mirties per
lai ristus, tai yra Dievo Su- ;kelsi į tau skirtąją dan- j 

gaus karalystę ir gyvensi jo- ■ 
ie amžinai. Tau tik vieną j- ’ 
sakymą teduodu, kad neval-1 

■ :y tumei vaisių nuo užgintojo 
medžio.”

Ir kas gi atsitiko? Šėtonas, į 
kurį Viešpats Dievas už ne

nūs, tai yra Švenčiausios Tre
jybės antrasis asmuo* Tai y- 
ra Išganytojas ir pasaulio 
Atpirkėjas!

O, turime džiaugtis ir link
smintis, nes, jei ne ta bega
linė Išganytojo 
meilė, kas ,gi būtų su mumis ' paklusnumo nuodėmę nugram 
atsitikę ? Per Adomą visi mes , Zf^no ! pragarą, matydamas.

nusidėjome, nes Dievo taip! žmonės užima tą džiaug- 

buvo sutvarkyta, kad mūsų smo ir Palaimos vietą roju-
visų valios tilpo Adomo va
lioji*. Jeigu Adomas būtų iš
likęs teisus, tai ir mes būtu-

je, kurią jiŠ su širdgėla turė
jo apleisti, pradėjo jiems pa
vydėti ir ėmė gundyti Ievą.

me likę dalininkais tiso to, Heva £* ne tik 3° paklausė, 
kas jam Dievo buvo skirta; ' ket dar net ir Adomą sugun- 
bet Adomas nusidėjo, o per dė, ir juodu abu nusidėjo, 
ji ir mes nusidėjome ir to- Užriistintas Dievas išvarė

ri tą kūną, kuriame tu gyve
ni, kuriuo tu vaikštai ir dar
bus dirbi? — Dievas, kuris 
savo visagalybe tave sutvė-

darvti. įsižiūrėkime į Kris
taus gyvenimą ir palyginki
me ji su savuoju gyvenimu ir 
pamatysime, ar yra tarp ju

re iš nieko, sugebės ta pačia į nors kiek panašumo? 
savo visagalybe ir išmintimi i Eikime, pavyzdžiui, į Naza- 
tavo atsikėlimo dienoje vėl j retą ir žiūrėkime, kas ten“ 
surinkti visas tavo kūno dul-! darosi. Kas gi per viena yra

dėl vietoj palaiminimo, pra 
keikimas krito ant visos žmo
nių giminės.

imkime pavyzdį. Jeigu kas 
nors tau sakytų: Štai, klau
syk ! Atiduodu tau šitą na 
mą, šitą daržą ir lauką, jei 
tik tu būsi paklusnus manu 
įsakymams. Atiduosiu tau ir 
visus laukus, bet tik tą vie
ną tavo paklusniuųo .pažadą 
pasilieku sau;' jei šį pažadą 
išpildysi, tai tada šitas na 
inas, šitas laukas bus tavo, 
vaikų, anūkų ir proanūkių 
ant visados, bet jeigu jį su- 
laužvsi, tai tada visa tai bus 
iš tavęs ir tavo vaikų atim
ta, ir tu jų nebe paveldėsi 
niekados.”

1 r Dievas panašiai pasakė 
mūsų pirmajam tėvui Ado
mui: ‘‘Klausyk! Aš tave su
tvėriau, kad būtumei laimin
gas; nejausi nei skausmų, 
nei ligų, nei kitokių nelai-

juos iš rojaus, ir prakeiki
mas krito ant visos žmonių 
giminės ir ant visos žemės.

Didelis vargas prislėgė! 
žmoniją: skausmai, nelaimės, Į 
ligos ir baimė mirties ir net i 
kas svarbiausia, kad pirma
pradė nuodėmė mus padare : 
pragaro vergais, užtraukė 

amžinąją mirtį. Iš tų visų ne
laimių tik pats Pievas-Žmo- 
gns^legalėjo mus išgelbėti per 
savo kančias ir mirtį ant 
kryžiaus.

Gal * paklausite, broliai! 
‘‘Kaip galėjo tiek daug blo
go pasauliui atsitikti dėl to 
vieno vaisiaus suvalgymo?” 
Atsakau, kad tai nepareina 
nuo vaisiaus suvalgymo, bėt 
nuo pasipriešinimo Dievo va
liai, sulaužymo Jo įsakymų. 
Čia yra tas pat, jeigu, pavyz
džiui, kas nors sakytų: “

us subatai, kuomet aušo

kės į vienybę ir padarys tokį 
pat tavąjį kūną, kokį tu jį 
dabar turi. Su tavo kūnu taip 
pat atsitiks, kaip ir su tuo 
javų grūdeliu, kurį tu meti į 
žemę. Tu jį pasėji, apakėji 
žemėmis, ir jis ten ramiai 
sau ilsisi visą žiemą. Ateis 
pavasaris, ir tas, išbrinkęs ir 
bepradedąs pūti, grūdelis 
ims žaliuoti, išugdys varpą, 
kurioje bus visai į jį pana.4ūs 
grūdai.

Taigi, su tavo kūnu taip 
pat atsitiks. Tu numirsi, ir 
tavo lavoną užkas žemėmis, 
kur jis visai supus, bet kai 
prisiartins paskutiniojo teismo 
diena, tai tavo siela vėl su
sijungs su kūnu, duos jam 
naują gyvybę, ir tu būsi vėl 
žmogum ir kaipo žmogus sto
si su tuo pačiu kūnu prieš 
baisųjį Dievo teismą.

Kristus iš mirusiųjų atsi 
kėlė! Mes džiaugiamės, kad 
ir mes kada nors kelsimės. 
Bet paklauskime savęs, ar tas 
mūsų atsikėlimas iš mirusių
jų bus, mumsi paguoda ar siel
vartų,! Kad iš mirusiųjų kel
simės, tai ir abejoti neten
ka, bet kaip ? O gi taip, kaip 
gyvename ir mirsime, taip'ir 
kelsimės. Kas su Kristum ir 
dėl Kristaus gyvena, tas su 
Juo ir kelsis. Kristus, gvven 
damas čia, žemėje, mus mo
kė ir davė gyvenimo pavyz- 

mas po žemėmis, jis supūna/’dį ? pagal Jo pavyzdį gyven- 
jį sugraužia kirminai! Kokiu i ti» J° mokslą ir tikėjimą iš-

alena ir
ta Marija pasižiūrėtų kapo. Ir štai pasĮd&rė didis žemės drebėjimas; nes Viešpaties en- 
gelas nužengė iš dangaus, prisiartinęs nurito akmenį ir ant jo. atsisėdo. ”, (Ąlat. 28, 1.-2),

sos?” Toji nuodėmė pareina 
ne nuo mėsos kąsnelio, bet 
nuo nepaklusnumo Bažnyčios 
įsakymams, kurių nepildymas 
v ra nuodėmė. Kristus gi ne-Į 
klausančius Bažnyčios įsaky- j 
nnj pavadino panašiais pago

nims ir viešiems nusidėjė
liams.

priėmė žmogišką prigimtį,, Su tuo pačiu kūnu, kurį ir 
vargo., kentėjo, stebūklus da-1 šiandien turi, stosi prieš Die-
rė, mokė, davėsi nukryžiuoja
mas, išliejo paskutinį savo 
Švenčiausiojo Kraujo lašą,

vo teismą. Gal tu stebiesi ir 
nori manęs klausti, kokiu
būdu tai įvyks? Juk po mir- 

mirė ant kryžiaus, kaipo žmo ties žmogaus kūnas pakasa- 
gus ir buvo palaidotas, bet
trečią dieną garbingai atsi
kėlė iš mirusiųjų, kaipo Die
vas.

Užrūstintojo Dievo permal 
davimui, sulaužytosios Die- 

Ar- y o teisybės atitaisymui, nuė- 
gi tai gali būti mirtinoji nuo mimui to prakeikimo, kuris 
dėmė, jeigu aš pasniko die- I slėgė žmoniją, pats Jėzus 
noje suvalgysiu kąsnelį . me- Kristus atėjo į šį pasaulį,

Štai, šiandien mes švenčia
me to garbingo iš mirusių at
sikėlimo šventę. Kaip Kris
tus iš mirusiųjų atsikėlė, taip 
ir mes kada nors kelsimės.

gi būdu tie puvėsiai galės 
tapti nauju kūnu, — kaip tos 
keturių vėjų išnešiotos dul
kės vėl susieis į vieną kūną?

Tiesa, tai yra nuostabu, 
bet, štai, dar nuostabesnis 
klausimas. — Iš kur gi tu tu-

pažinti, tai ir yra gyventi dėl 
Kristaus ir su Kristum r Bet 
ar mes taip darome?

Gyvename pagal šėtono 
mokslą ir jo pavyzdį, o no
rėtumėm garbingai su Kris
tum iš mirusiųjų atsikelti. 
Oi, broliai! Taip nepridera

toji mergelė, taip graži, kuk
li ir tyli? Tyli, dirba, ir mel
džiasi. Kas per vienas yrrf 
tas vaikelis, kuris, rodos, tik 
ir laukia nors ir mažiausio 
motinos paliepimo, kad jį su 
didžiausiu paklusnumu išpil
dytų ? 1 r kas gi, pagaliau,
per vienas, tas senelis, kuris 
taip sunkiai ir vargingai dir
ba staliaus darbą? Toji mer
gelė ? — tai Švenčiausiai
Mergelė Marija; tas vaike
lis? — tai Viešpats Jėzus;tas 
senelis? — tai šventasis Juo
zapas.

O dabar pažiūrėkime, kaip 
visa tai tavo namuose atro
do. Ar pas tave taip tyku. 
kuklu ir pamaldų? Tiesa, yra 
ir čia tėvas, motina ir vaike
lis; bet toji motina yra ne
verta nei vardo motinos, tas 
tėvas nevertas nei tėvu va
dintis, o tas vaikas, tai net 
baisu į jį pasižiūrėti! Tu mo
tina esi, bet kaip gi pildai 
motinos pareigas? PasižiflrėK 
tiktai į savo vaiką:' — visai 
nepanašu, kad jis turi moti
ną. Ar tu juo rūpiniesi, kad 
būtų geras, paklusnus, kad 
pažintų ir mylėtų Dievą. Kur 
tu čia juo rūpinsies, nes jok 
tu pati to Dievo nei pažinti 
nei mylėti nenori. Jei vaikas 
sudaužo puodą, tai tu jam 
už tai vos galvos nepramuš!, 
bet jeigu jis susikeikia, tai 
tu dėl to tyli, nes ką gi tu 
gali jam pasakyti, nes tu pa
ti jį to išmokei. Tegu tavo 
vaikas išalkęs išrauna iš ta- 
vo daržo bent vieną ropę, tai 
tu jį kolioji bjauriausiais žo
džiais, bet tegu jis tau vog
tų ropių visą maišą atneša,
tai tu jį netgi dar pagiri.

»
(Tęsinys 2-rame pusi.)

LIETUVIŠKAS PAMOKS
LAS ROMOJE

Lietuvos N eprildausomybės Dienoje
Švenč. P-lės Loreretaniškos bažnyčioje 

kun. Juozapas Vaitkevičius, M. I. C. Ma
rijonų misijonierius, amerikiečiams gerai 
pažįstamas pasakė šį pamokslą.

pūva, jeigu nedygsta.
Tos dovanos didumas matosi ir iš to,

kad pirmiausia, ne visi sutvėrimai ją tu
ri net kito pasaulio gyventojai yra jos 
netekę, o antra, jei kurie sutvėrimai ir 
turi pažangos dovaną, tai tik labai siau
rose ribose, kuomet žmogaus pažanga ne 
turi ribų: “Būkite tobulus, kaip jūsų 
dangiškasis Tėvas yra tobulas.“ Mato

Štai kodėl su tobulybės troškimu ei- ' išsiblaškę po svetimus kraštus, puošė a-
na linosybės troškimas, o jos netekimas nuos savo nekartą genijališkais darbais, 
daro skriaudą ir sukelia skausmo. Val-

“Jei pasiliksite mano moksle,
jūs būsite tikri mano mokyti
niai, pažinsite tiesą, ir tiesa pa
darys jus laisvais.“ (Jono S, 

32).

Kiekvieno žmogaus prigimtyje glūdi 
tobulybės troškimas: mažas nori būti di
delis ir dažnai svajoja apie tai, ką jis 
darysiąs, kaip užaugsiąs; mokytas nori 
būt mokytesnis, vis kasasi savo mokslo 
speeijalybėje, kad prisirinkus dar dau
giau žinių; turtingas nori būti dar tur
tingesnis; stipras — dar stipresnis ir tt. 
Visokio plauko kultūrininkai nuolatai 
šaukia ir ragina prie pažangos, o tau
tos džiaugiasi, jei pasiseka padaryti nors 
mažą žingsnį pirmyn kokioje nors srity
je, o nepatenkintos, jei pastebi grįžimų 
atgal.

Tas tobulybės troškimas ir galimu
mas jį patenkint yra tai didelė Dievo do
vana, suteikta mums kartu su atėjimu J 
šį pasaulį, todėl taip suaugusi su mūs pri
gimtimi, kad žmogus ima gęsti ir kūnu 
ir dvasia, jeigu nesirūpina eit pirmyn, 
lygiai kaip grūdas, pasėtas į |emę, su

’ Bet kad žmogus tobulėtų, reikia dar
bo ir tai nebetkokio, o tik sunkaus, su 
prakaitu, nes nė viena gėrybė, kuri ne
ša žmogui naudą, ar suteikia malonu
mo, nėra pasiekiama be tam tikrų pas
tangų, be sunkaus darbo. Šio pasaulio 
sūnūs, norėdami pagrąžinti savo pavir
šiaus išvaizdą, praleidžia daug laiko 
prieš veidrodį besidabindami, išleidžia 
daug turto, kad susekus paskutines ma
das ir jomis pasipuošus, žodžiu, turi įdėt 
darbo, kad pasiektų gražumo tobulybę.

Darbo reikia siekiant ir kitus tikslus, 
siekiant turtus, mokslą, dorą, šventumą, 
garbę ir tt, o be darbo nieks neatsiran
da.

Tačiau tik tada mūs darbai ves mus 
pirmyn, į geresnę ateitį, kuomet turėsi
me laisvės sau panaudot mūs darbų ir 
pastangų vaisius. Jeigu gi priešingai a- 
teis kas galingesnis už mus, atims mums 
laisvę naudotis mūs darbų vaisiais, o ap
kraus tokiais darbais, kurie neša naudą 
ne mums, bet anam galingesniajam, tuo
met sustabdys mūs ėjimą pirmyn, atims 
galimybę tobulėti.

džios, žinodamos tą paslaptį, baudžia nu
sikaltusius liuosybės atėmimu, ir juo il
gesniam laikui, juo kaltė yra didesnė. 
Uždarytas kalėjime visam savo gyveni
mui praranda visas gėrybes, kurias bū
tų pasiekęs, būdamas laisvas.

Suprasime dabar, kodėl vergija turi 
būt skausmų ir didžiausių vargų šaltinis, 
nes vergas yra verčiama^ dirbti ir tai 
sunkiai, bet ne savo, o tik savo valdovo 
naudai. Valdovas tunka vergo darbais, o, 
vergas turi patekt į didžiausią kūno ir 
dvasios skurdą. Vergija yra tai amžinas 
kalėjimas, su tuo tik skirtumu, kad į ka
lėjimą patei.ka nusikaltęs, į vergiją gi 
be jokios kaltės

Z

Kas darosi su žmogaus vienetu, tas 
darosi ir su tautomis, nes tauta yra ne 
kas kita, kaip daugelio vienetų rinkinys. 
Tautai taip pat yra reikalinga laisvė, 
kaip ir atskiram žmogui, kad galėtų žen
gti pirmyn prie gerovės.

Jeigu tauta yra pavergta, jeigu sveti
mi išnaudoja josios turtus, josios gabu
mus, josios jėgas, jeigu ją verčia dirbt 
darbus, kurių vaisiai tenka aniems, o ne 
tautai, tuomet svetimi auga galybėje, o 
pati tauta žengia pirmyn, tjk ne į gero
vę, o į vargą ir skurdą.

Tokioje vergijoje buvo atsidūrusi ir 
Lietuva, per ilgus laikus turėjo tarnaut 
svetimiems, turėjo atiduot ne vien savo 
darbų vaisius, bet ir savo vaikus, kurie,

liejo kraują už svetimas tėvynes, o sa
vąją palikdami varge ir skurde. Mažai 
to, priešai buvo beširengią visiškai nu- 
marint Lietuvą, atimt jai tikėjimą, kal
bą, spaudą, apiplėšt iš visų brangenybių, 
iš istorijos, tradicijų, o užmest savąsias, 
vienu žodžiu paguldyt į karstą ir užgie- 
dot ne liūdną laidotuvių giesmę, bet 
džiaugsmo ir pergalės gimną, o paskui 
surinkt į muziejų Lietuvos liekanas ir 
uždėt parašą: “Štai viena iš tautų, ku
rią mes esame suvalgę.”,

Tačiau Dievo galybė, kuri priešinasi 
išdidiems, o malonės suteikia nužemin
tiems, kuri meta nuo sosto galingus, o 
išaukština mažus, suardė galiūnų planus, 
sutraukė retežius, kuriais buvo sukausty
ta Lietuva, leido laisvai vaikščioti ir vi
sų tautų eilėse ragauti laisvės vaisių, ku
riais daugelis tautų džiaugiasi iš senų 
laikų. '

Kokia yra dabar mūs pareiga? Ka
dangi ne savo galybe ir sumanumu esa
me atgavę laisvę, nors ir turėjome pasi
rodyt esą verti tos laisvės, todėl pir
miausia, privalome būt Dievui dėkingi 
ir rūpintis visu uolumu neužgauliot jo 
daugiau, kad' neištiktų mus kas dar blo
gesnio. Paskui, turime rūpintis tos lais
vės apsaugojimu, nes gėrybė nesaugo
jama lengvai būna- sunaikinta ir praras
ta, istorija1 yra tikriausia to fakto liūdi 
ninkė.

Koks gali būt tinkamiausias ginklas 
laisvės apsaugai mums mažoms tautoms, 
kurios negalime susilyginti su didelių ir 
galingų Jautų ginklavimais?

Tą ginklą siūlo mums patsai Išgany
tojas, sakydamas: “Jei pasiliksite mano 
moksle, jūs būsite tikri'mano mokytiniai, 
pažinsite tiesą, o tiesa padarys jus lais
vais.“ Jono 8, 32. Mūs ginklas — tai 
pasilikt* prie Kristaus mokslo, pažint Jo 
tiesą, tuomet nereikės mums bijotis ver
gijos.

Kad supratus tuos mūs. Išganytojo 
žodžius, prisižiūrėkime jo patiesį kovai su 
šio pasaulio galybėmis: “ Pasitikėkite, aš 
apgalėjau pasaulį.“ Jon. 16, 33. Apaš
talai būtų galėję labai lengvai paklaust: 
“Mokytojau, kaip tu', esi apgalėjęs* pasau
lį? Juk tai tave yra pasaulis apgalėjęs, 
nes tave yra prikalęs prie kryžiaus. .

Tik pavirŠutinianT žiūrėtojui\ atrodys, 
kad pasaulis apgalėjo Kristų, nes atėmė 
jam gyvybę, ištikrųjų gi tai pasaulis 
pralošė kovą su Kristum, kaip\ pralošia 
kovas šių laikų pasaulis kovoje su Kris
taus skelbiamąja tiesa.

Tki Kristui buvo žinomas tik vienas 
kovos būdas, būtent kumščios. Kuomet 
vienas parmušdavo kitą, pervirdavo jį 
kardu, skaitėsi apgalėjęs. Tačiau tai • tik 
paviršutinis ir trumparegio apgalėjimas, 
jeigu' užmuštasis kovojo ne kardu, bet 
tiesa.

Žydai pradėjo kovą su Kristum ne 
a (Tęsinys 2-rame pusi.)



VELYKOS
(Tęsinys iš 1-mo pusi.)

>aglos tai ir prie širdies pri
glaudi 1 Kai bažnyčioj kiek 
ilgiau užtrunka, tai rėki, bą
li, kad jis laikę veltui gai
šina, o kai smuklėj, tai ir vi
są naktį leidi prasėdėti. Klau 
šyk, motin! Kitokia, visai ki
rkia motina buvo Šv. Mer
gelė Marija. Jei tu neseksi 

jos pavyzdžiu, bloga bus tau 
jaskutiniojo teismo ir iš mi
rusiųjų atsikėlimo dienoje!
O tas senelis? — tai Jė- 

saus Globėjas, Marijos Su- 
iieduotinis, namų * šeiminin
kas. Dirba, rūpinasi, meldžia
si. — Ir tu vadinies šeimi
ninku. Bet gaila tau to var
do. Šeimininkas yra, bet nė
ra kas šeimininkauja. Kaip 
gi tu rūpinies savo žmona, 
yaiku? Kaip? Taip, kaip;rū
pinies Dievo ir savo sielos 
išganymo reikalais: namuose 
didžiausia netvarka, nes ki
taip ir negali būti, mat, na
mie tu tik svečias. Tavo na
mai '— smuklė; tavo Dievas 
— frda?; savo sielą, pačią, 
vaikus tu parduotumei už 

vien&" degtinės stiklelį. Ką tu
prig'įvenai savo darbu ir 
triūsu? Nieko! Tu dargi net 
savo: žmonos uždarbį pragė
rei, praleidai. 0 ką gi nusi
pelnei savo girtavimu? Daug, 
labai daug! Dievo rūstybė ir 
Jo prakeikimas krito ant ta
vo Karnų! Kitaip, oi, kitaip
Šeimininkavo "šv. Juozapas. 

Jo diena prasidėdavo ir baig
davai malda; tavoji gi — 
keiksmais. Jis visą dieną na
mie ‘ birbdavo triūsdavo, o tu 
gi visą dieną, o gal ir naktį 
smuklėj prie stikliuko pra
leidi? Jis Dievuje, o tu deg
tinės bonkoje padėjai visą 
savo ,gyveifimo viltį. Jei taip 
ir toliau gyvensi ir savo gy
venimo nepataisysi, bloga 
bus tau tavo iš mirusiųjų at
sikėlimo dienoje!

Bet žvilgterėkime į paties
Viešpaties Jėzaus gyvenimą. 
Jis būva Dievas, ir dangus

ir žemė klausė Jo įsakymų, o 
vis dėlto Jis laisva valia pa
sidavė šv. Juozapo ir Mari
jos globai ir šventai pildė jų 
paliepimus ir įsakymus. Tu 
gi nesi Dievas, bet, nežiūrint 
to, nei Dievo, nei motinos, 
nei tėvo, nei kitokios savo 
vyresnybės klausyti nenori.

O, tas atkaklumas, tas be
gėdiškumas, tas nepaklusnu
mas, o ypatingai tėvams, už
trauks Dievo bausmę, ir ant 
tavo namų, ir ant to kaimo, 
ir ant to krašto, kuriame tu 
gyveni. (

Pažvelk į tą vargšą senelį, 
kuris eina keliu lazdomis pa
sispirdamas — jis visas api
plyšęs, dreba nuo šalčio ir 
bado. Paklausk jo: “Vargšas 
seneli! Ar tu turi namus bei 
kitokią prieglaudą? Ar tu tu
ri sūnų, kuris tavim senu rū
pintųsi?” — Ir jis tau paro
dys puikius, gražius namus 
ir taip ilgai atsidus, kad net 
dangus užgirs tą jo atsidusi
mą, ir atsakys: — Štai, ma
no namai! >

O kas gi tave iš jų išvarė? 
Senelis nusišluostęs nuo akių 
karčias ašaras, kurias tik dan 
gus temokės įvertinti, ir pa
sakys: — O gi mano sūnus!

O, nedėkingasis sūnau! At
lygins tau Dievas už savo tė
vo skriaudimą!

Ne taip gerbė Viešpats Jė
zus šv. Juozapą! Tad jei ir 
tu nepasitaisysi, vargas bus 
ir tau baisioje iš mirusiųjų 
atsikėlimo dienoje.

Sėdi namų prieangy susi
lenkusi senelė, kramto su- 

džiūvusios duonos plutą ir 
kruvinomis ašaromis ją lais
to, o viduje, troboje, — val
go, geria ir linksminasi be 
galo! <

Vargšė senelė! Kas gi ta
me name gyvena? — Ak! Tai 
mano duktė, kurią savo krū
timis maitinau ir kuriai da
bar, kaip paskutinė tarnai

tė, už sausos duonos kąsnį
turiu vargti ir tarnauti!

“Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina, ir Salomė nusipirko kve
palų, kad atėjusios pateptų Jėzų. Ir labai anksti pirmoje savaitė* dienoje' 
jos atėjo prie kapo, užtekėjus jau saulei. Ir jos sakė viena' kitai: Kas 
nuris mums akmenį nuo kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė akmenį 
nuristų; buvo gi jis labai didelis. Įėjusios į kapų, jos pamatė jaunikaitį, 
dešinėje pusėje, apvilktų baltu drabužiu, ir nusigando. Tasai jom* tarė: 
Neišsigąskite; jus ieškote Jėzaus Nazarėno, kurs buvo prikaltas prie 
kryžiaus; jis atsikėlė: jo nėra čionai; štai vieta, kame buvo jį paguldę. 
Bet eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui, kad jis eina pirm jūsų 
į Galiliejų; tenai matysite jį, kaip jis yra jums sakęs.'a (Mork. 1<, 1—7).

Ne taip Viešpats Jėzus 
gerlfė ir mylėjo savo motiną! Į 
Nelaiminga ir tau, dukra, 
bus iš mirusiųjų atsikėlimo 
diena!.. *

Bet įsižiūrėkime ir toliau į 
Jėzaus gyvenimą. Kiek daug 
gero Jis visiems padarė! Otų 
paklausk savo sąžinės, ką ge
ro esi kada nors ir kam nors 
padaręs ? Artimo skriaudai 
tu buvai visuomet skubus, bet 
jam pagalbon niekuomet ne
skubėjai. Ar yra bent vienas, 
kuris tave girtų, o tų, kurie 
tave keiktų, gal, net šimtus 
priskaitytum. Iš mirusiųjų 
atsikėlimo dienoje visi tie, 
kuriuos tu, ar žodžiu, ar svei 
kata, ar turtais nuskriaudei, 
primins Dievui tavo padary
tąsias skriaudas.

Viešpats Jėzus buvo nuo
lankus ir meilus, o tu, jei tu
ri kiek gražesnius namus, di
desnį lauką, daugiau pievų, 
nešioji gražesnius rūbus ir 
tt., tai jau pūties kaip ka
lakutas ir į kitus žiūrr su 
panieka.

Viešpats Jėzus buvo be ga
lo didingas, o vis /dėlto ir sut . .beturčiais maloniai praleis
davo laiką. Tu gi dėl to, kad 
moki kiek paskaityti ir rašy
ti, tai jau net savo tėvo ir 
motinos gėdinies.

Viešpats Jėzus niekam ki

tam neatvėrė savo burnos, 
kaip tik suraminimui žmonių 
pamokymui, — o tu ką gi 
savo gyvenime suraminai ar
ba ko nors gero išmokai? Gal 
būt, greičiausia esi ne vieną 
net pravirkdęs ir savo kalbo 
mis papiktinęs.

Viešpats Jėzus meldėsi vi 
sada ir visur, — o tu net ir 
šventadieniais ne visuomet į 
bažnyčią ateini!

Palygink savo gyvėniiną su 
Viešpaties Jėzaus gyvenimu 
ir pats pamatysi, kad net ir 
mažiausio tarp. jų panašumo 
nėra. Bet jei gyvenimai ne
panašūs, tai negalės būti pa
našūs ir atsikėlimai iš miru
siųjų,.

Pažvelk į Viešpatį Jėzų, Į 
kenčiantį ant kryžiaus, ir pa- ‘ 
klausk savęs: — Kas kenčia?] 
— Dievas-Žmogus! Bet už 
ką Jis kenčia? — Už tave ir 
tavo nuodėmes! Q Alįj gi net 
ir nenori užsimmlr'apie at-' 
gailą už savo paties nuodė
mes. Norėtum taip gyventi, 
kaip gyveno tie, kurie Vieš
patį Jėzų nukryžiavo, o iš 
mirusiųjų keltis, taip, kaip 
Kristus kėlėsi.

Žiūrėk: iš Viešpaties Jė
zaus rankų, kojų, galvos ir 
širdies srovėmis teka Šven
čiausias Jo Kraujas, ,o tu nė

Kelkis, Jeruzale!
A. Maceina

(Moderniškosios kultūros atpirkimas)
I

** Stono keliai liūdi, nes nėra kam ateiti į šventes; 
visi jo vartm sugriauti, jo kunigai vaitoja, jo mergai
tės susi (praūžusio s, ir jis pats prislėgtas kartumo.”

“Jeruzale, Jeruzale, sugrįžk pas Viešpatį savo 

Dievą.” (Jeremijo Raudos 1, 12—14).

Velykos yra atpirkimo šve-išiam reikalui, pasvarstykim
ntė. Liturginiais savo veiks
mais Bažnyčia kasmet prime
na mums tą didį Kalvarijos 
įvykį, kuris buvo pažymėtas 
net sujudinimu gamtos gaiva
lo; žemė drebėjo, saulė užte
mo. Taip buvo mirštant Kris
tui. Ir tas momentas buvo pe
rėjimas iš senosios eros į nau
jąją. Aprimusi žemė jau bu 
vo nauja žemė, atsipeikėję 
žmonės jau buvo nauji žmo
nės. Pasaulis jau buvo atpirk
tas.

Atpirkimas yra išlaisvini
mas. Štai kodėl taip' senajame, 
taip Naujajame Įstatyme Ve
lykos yra visados didžiausio
džiaugsmo šventė. Išrinktoji 
Dievo tauta savo Velykomis 
prisimindavo išėjimą iš Egip
to vergijos; atpirktoji Dievo 
žmonija prisimena išlaisvini
mą iš puodėmės vergijos. Jo-
sios džiaugsmas užtat daug di- vra atsitraukimas nuo
dėsnis. Šitokio džiaugsmo pra- į gvvenimo, Vadinasi, ji vra mi-
smę turi krikštynų puota, ši-įrtjg. 0 kas kartą jau mirė, to
tokiu džiaugsmu žėri einančio jokiog žmogigkos priemonės ne
nuo klausyklos žmogaus vei- ^prikels. Taip yra su fizine
das; Jie švenčia savo privatiš mjriimi, taip su moraline.
kas Velvkas. Bet mes reika-! -. . , , •štai kaine gludi nupuolusioslingi viešų Velykų, mes reika- „ .. ,.. r. ., T • , •v, . v i žmonijos tragedija,. Ji mirė,
lmgi bendrojo krikšto ir. beri- . .... ,,. . , .vadinasi, nusidėjo pati, bet pndroįo nuodėmių at^oidinio. Alų į .. , . . . , .. .J . v . . . i sikelti pati jau nebepajege.su laikų kultūra irgi saukiasi , v. .. ,

*■ * . , . • v, , • „ Tukstancius kartų žmonija ba-atpirkimo. Tik kur jo ieškoti?; .„ . ... ,1 , , . . nde pakilti aukštyn ir tukstaAr Kristus dar kartą ateis? v. . . . ..I ncius kartų, kaip tas graiką 
! Skaras, krisdavo žemėn; o pa- 

kritimas buvo dar bai-
■pi » '‘i t, "yų—y j , nKaras, Kristi

viehos atgafioš ašarėlės išlie- gimtinis kriti] 
ti nenori, tu rankomis, ko- svsnįs pirmąjį. Kiekviena 

tokia pastanga tik patvirtin-jomis, galva ir širdimi vis
kaskart atnaujini ir didini
Kristaus- žaizdas. Gyvenk i žmogaus ir Dievo atsivėrė be- 

taip, kaip Viešpats Jėzus gy- į dugne, kurią joks sutvėrimas 
veno, tai tada ir tavo, kaip j negali peržengti. Čia reikėjo 
ir Kristaus, bus garbingas at-; Dieviškos galybės, 
sikėlimas iš mirusiųjų amži- Dievas siuntė todėl savo sū
riajam gyvenimui. i nų Jėzų Kristų, kad šis savo

Vertė Rap. P ūky s nekaltumu pergalėtų pasaulio

i?1
keletą dalykų.

1. Kristaus kančios Žygis
“Aš įklimpęs i gilius dumb

lus, ir nėrū tenai dugno; aš 
patekau į jūros gilumą, ir au
dra nuskandino mane. Aš pa
ilsau bešaukdamas, užkimo 
man gerklė: mano akys pa
vargo, man belaukiant mano 
Dievo... Ištrauk mane iš dumb
lo, kad nenugrimsčiau; išva
duok mane iš tų, kurie neap
kenčia manęs, ir iš vandens gi

lybės” (Psl. 68, 2, 3, 4, 18).
Taip vaitojo žmonija Dovy

do laikais. Pirmosios nuodė
mės prakeikimas slėgė pasauli

’ i ir šis dejavo josios pančiuo
se. Juk nuodėmės tragiškumas 
tame ir glūdi, kad,ji atitrau
kia žmogų nuo Dievo, nuo am
žinojo gyvenimo, pasmerkda
ma jį klajoti nežinojime ir ve
getuoti savo menkystėje. Nuo-

davo baisią tiesą, kad tarp

sugedimą ir savo prisikėlimu 
— visur viešpataujančią mir
tį. Savo kančia, mirtimi ir ga
lop prisikėlimu Kristus nutie
sė tiltą per tų. bedugnę, suvie
nijo atitrūkusią žmoniją su 
l>ievu ir paliko pnefnonių to
liau tęsti tąjį susivienijimo da 
rbą.

Šios priemonės, šis žmo
gaus kelias prie Dievo ir yra 
Krikščionybė. Josios pamatuo
se glūdi auka. Kaž keno tei
singu. nors truputį šiurkščiu 
pasakymu idėja yra lyg žvė
ris: ji visados minta aukomis. 
Nerasdama jų vieloj vietoj ji 
keliasi kitur. Ir kuo Kilnesnė 
idėja, tuo nekaltesnės aukos 
reikalauja. Krikščionybė pa 
statyta art nekalčiausios au
kos — Dievo Žmogaus ir iš
augusi iš nekalto kankinių 
kraujo.

Bet kas gi yra ta krikščio
nybė? Ar tik religija? Ne! 
Krikščionybė nėra tik “reli
gija” arba “konfesija,” kaip 
šitie žodžiai suprantami dabar 
vadinasi, prasme sistemos, ku
rioje yra dogmatiškų tiesų, j. 
kurias reikia tikėti, ir morali
škų įstatymų, pagal kuriuos 
reikia gyventi, žinoma, ir vie
nas ir kitas Krikščionybėje v- 
ra, bet jie dar neišsemia jo
sios esmės. Krikščionybė nėra 
nė grynas “ religingumas, ” pa 
sireiškiąs y daugiausia jausmų 
srityj ir moderniškų laikų pri
pažįstamas vienintele žmogui 
tinkančia religija. Ir šis ele
mentas krikščionybėj yra. Bet 
ne čia josios esmė. Krikščio
nybė yra Dieviško plano vyk
dymas taip pasaulyj, taip žmo 
nėse. Dievas leido pasaulį ir 
žmogų ir paskyrė jam tikslą 
pagal savo planą. Tuo tarpu 
žmogus atitrūko nuo tojo pla
no ir nuėjo savais keliais. Kri
stus savo kančios žygiu vėl 
atitaisė žmonijos kelią, o Die
viško plano vykdymą paliko 
Krikščionybei. Ir atpirktajam 
žmonijai nėra kitokio kelio, 
kaip tik per Krikščionybę į 
pilnutini gyvenimą arba nuo 
Krikščionybės atgal į nupuo 
lusios prigimties būklę (in sta-

(Tęsinys 3 pusi).

LIETUVIŠKAS PAMOKS- 
į į. LAS ROMOJE

(Tęsinys iš 1-mo pusi.)
už žemes, ne už valstybių rubežius, jie 
nekentė tiesos, kurią skelbė Kristus, nes 
toji 'tiesa buvo jiems nepalanki. Žudyda
mi Kristų, jie itkėjosi apgalėsią ir su
naikinsią jo skelbiamą tiesą, bet apsiri

ję, nes Kristui mirus, toji tie.$a dar 
smarkiau ėmė plist. Kad. sustabdžius tos 
tiesos plitimą, buvo panaudota ne vien 
žydų, bet ir senosios Romos visa galy
bė, prieš kurią visos tautos jau buvo nu
silenkusios, o visgi nieką nepagelbėjo. 
Roma žuvo, virto griuvėsiais, o ant tų 
griuvėsių tapo pastatyta naujoji Roma, 

, kurios krikščioniška išvaizda liudija 
, Kristaus pergalę.
Ms Tiesa yra galingesnė, negu Aigipto 
piramydos, pastovesnė ir ilgiau gyvuo
ja, begu anos, nesi puošia žmogaus dva
sią, kuri yra amžina. Piramydos, laikų 
galandamos, sęsta, nyksta, ir pagalios 

įtampa sulygintos su žeme, kuomet, tiesa 
yri panaši ’į pasėtą grūdą, kuris tik lai
kui bėgant parodo visą savo galybe.

Suprasime dabar, kaip trumparegė 
yra'šio pasaulio valdovų ir galiūnų po
litika, įurie stoja į kovą su nemalonio
mis jiems tiesomis materijaliais gink
lais, manydami, kad medžiaga galėsian
ti pergalėti dvasią, kad su kariuomenių, 

“šautuvų ir šarvuotų laivų pagelba gali- 
f ma bitą nustatvti tiesai kelius ir privest

vaikščioti tais keliais.

Nelaimingi, jie turbūt užmiršo, ka< 
tiesa yra galingesnė, kad ji stabdo ka
res iki žemės kraštui, trupina šaudykles 
ir laužo ginklus ir skydus sudegina ug
nimi. Ps. 45.

Ginkluota taika yra jabai nepastovi 
ir labai pavojinga, tautos nė nepasijus, 
kaip vėl atsidurs karo ugnyje, o tie gin
klai, kuriuos valstybės nervingai gami
nasi ir krauja į sandėlius, bus pavarto
ti tų pačių valstybių griovimui ir tau
tų naikinimui, nes Kristaus žodis nega
li suklyst, o Kristus yra pasakęs, kad 
visi, kurie ima kalaviją, pražilsią nuo 
kalavijo. Mato 26, 52.

Norint turėt ramybę ir pastovią tai
ką, reikia mest ginklus it sugrįžt prie 
Kristaus mokslo, tapti jo mokiniu. Štai 
kaip Izaijas pranašas piešia visuotiną 
nusiginklavimą: “Paskučiausiose dienose 
bus prirengtas Viešpaties namą kalnas 
ant kalną viršūnės; jis bus išaugštintas 
ant kauburių, ir į jį plauks visos tautos. 
Daug tautą eis ir sakys: Ateikite ir žen- 
gkime aukštyn į Viešpaties kalną ir į Jo
kūbo Dievo namus, jis mokins mus saro 
kelią, ir mes vaikščiosime jo takais, nes 
iš Stono išeis įstatymas ir Viešpaties žo
dis iš Jeruzalės. Jis teis tautas ir iš
bars daugelį tautą; jie nusikals iš savo 
kalaviją žagrių ir iš savo jiečių pjautu
vu; tauta nebekels kalaviją prieš tau
tą, ir jie nebesilavins daugiau į kovą.” 
Iz. 26, 2—4.

Kad tokia visotina taika įvyktų, kad 
tautos nustotų lavinusios į kovą, kad 
perkaltų savo kalavijus į žagres ir savo 
jietis į pjautuvus, reikia, kad žengtų au

kštyn į Viešpaties kalną, kad išmoktų 
Dievo kelių ir kad jais vaikščiotų.

Svarbi ir pamokinanti • tai yra tiesa 
ypatingai mums mažoms tautoms, kurios 
negalime susilyginti su didelėmis tauto
mis jų ginklavnūosi beąętiškume. Mūs 
ginklas — tai tiesa, kurių- Kristus atne
šė, mylėkime ją ir pažinkime, o ji pada
rys mus laisvais, nes taip sako Kristus, 
o j6 žodis neklaidingas.

Bet apie kokią tiesą ir apie kokią lai
svė kalba čion Kristus? Sekdami jo min 
timi, kurią jis pareiškia tolesniuose žo
džiuose, lengvai suprasime, kad kalba a- 
pie doros reikalingumą. Žydai, išgirdę, 
kad tiktada būsią laisvi, kada pužinsią 
ir pamylėsią tiesą, atsako Išganytojui, 
kad jie esą ir šiandie laisvi, kad vergais 
niekados nebuvę. Atsako jiems Išganyto
jas: . “Ištikrųjų, ištikrųjų, sakau jums, 
kiekvienas, kurs pildo nuodėmę, yra nuo
dėmės vergas.” Jono 8,34.

Žmogus turi kūną ir dvasią, todėl liuo- 
sybė ir vergija gali būt kūno arba dva
sios.

Kūnas tada yra laisvas, kada nėra už- ! 
darytas kalėjime, arba nėra suraišiotas 
pančiais, turi laisvą savo sąnarių varto
jimą. Tokia laisvė nėra tikra laisvė, ku
rią siūlo Kristus, tokią laisvę turi ir lau
kiniai gyvuliai.

Tikra laisvė, žmogiška laisvė yra die
viška ypatybė ir glūdi dvasioje tik tada, 
kada toje dvasioje gyvena patsai Die
vas, o būna tai tada, kada toji dvasia 
yra liuosa nuo nuodėmės. Kada žmogus 
įpuola į nuodėmę, pasidaro tikras ver
gas, nes tuomet yra verčiamas dirbt ver

go daraus, tokius būtent, kurie neša nau
dą ne jam pačiam, o svetimiem, naikina 
ir ardo jo prigimtį ir stumia į kūno ir 
dvasios skurdą.

Kaip tikra yra toji tiesa ir tautų gy
venime, liudija visa istorija. Tautos tik 
tol kilo aukštyn, didėjo savo galybėje, kol 
laikėsi doros, kuomet gi prarado dorą, 
prarado ir savo galybę. Tiesa, tautų ki
limas, ar puolimas nepasireiškia taip 
greit, kuip atskiro žmogaus gyvenime, 
nes tauta yra kaip ąžuolas, kuris du šim
tu metų auga, ir du šimtu metų džiūsta, 
tačiau, įžvelgę giliau į nupuolusių tautų 
istoriją, visuomet surasime puolimo prie
žastį jos doriniame pagedime.

Kad apsaugojus tat savo dvasios lai
svę, kuri yra tikras visokios laisvės šal
tinis, reikia doros, bet dora neįmanoma 
be tikėjimo; ten, kur nėra tikėjimo, do
ra yra namas, pastatytas ant smėlio, a- 
teis pagundos, bandymai, audros, o na
mas jų neišlaikys.

Tenka dažnai girdėt, kad dora gali 
apseit be tikėjimo. Taip kalbėt ir ma
nyt gali tik žmogus, kuris nepažįsta gy
venimo, kuris yra užsidaręs savo kam
bario sienose ir bando spręst gyviau
sius klausinius tik iš tolo. Gyvenimas tu
ri savo logiką, kuri neklauso tos logikos, 
kuri yra parašyta knygose, ten, kur ny
ksta tikėjimas, nyksta ir dora, o dorai 
sunykus, krinta iš rankų stipriausi gink
lai, tauta turi patekt į vergiją.

Norėdami tat apsaugot savo nepri
klausomybę, privalome labjau saugoti 

tautos tikėjimą, negu kad kariuomenės 
saugoja savo ginklų sandėlius, tik jei

išsilaikysime doroje ir tikėjime, išsilai
kysime ir liuosybėje.

“Dievus ir Tėvynė” tegul tat amži
nai pasilieka mūsų tautos o balsis, o 
Kristus nepakeis savo pažadėjimo, su
teiks mums kitos, aukštesnės rūšies liuo
sybę, prieš kurią šios žemiškos liuosy- 
bės yra tik menkas šešėlis.

Nors žmogus kažin kaip jaustųsi 
laisvas, tačiau bus tai tik laikinas aps
vaigimas, kuris šiek tiek apštildo tikros 
liuosybės troškimą, kuri mus laukia a- 
teity, kurios nėra ant šios žemės, o prie 
kurios reikia stropiai prisirengti, kaip 
reikia prisirengt prie kiekvienos liuosy
bės, reikia pasirodyt esąs jos vertas.

Mūs dvasia veržiasi į neišmatuoja
mus žvaigždynų plotus, tačiau, suvaržy
ta kūnu, priversta yra šliaužioti kaip 
kirminas po šios žemės purvus, tik ka
da pasiliuosuos iš to mirtingo kūno, 
kaip iš kokio kalėjimo, tik tada galės pa
sivyt savo troškimus, tik tada galės pa
matyt dangų, Dievo pirštų darbą. Ps. 
8, <k

Tokią tat liuosybę siūlo mums tikė
jimas, tokią žada mums Išganytojas, a- 
pie tokią svajoja poetai.

Bet kad būtume verti tokios liuosy
bės, reikia išpildyt išlygą, kurią stato 
Išganytojas: “Jei pasiliksite mano mok
sle, jūs būsite tikri mano mokytiniai, pa- 
žįsite tiesą, ir tiesa padarys jus lais
vais.” Jono 8, 32.

Besidžiaugdami tat žemiškos laisvės 
atgavimu, neužmirškime prisirengt prie 
tos, kuri yra amžina. Amen.

Kum. J. Vaitkevičius, M. I. C.
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Į gimė blaivomės ir savo blai- krikimo pęlkėse. Jų visų iš-j jis ištiesė savo rankas į ne- 
vume apsvaigstame. Mes ne

(Tęsinys iš 2 pusi.)

tum naturae lapsae). Todėl 
labai teisingai Erwin Reisnpr 
vadina istoriją, kaip nupuolu
sią ir kelią į teismą.. Tr su ko 
kiais parodymais atsistos ši
tam teisme moderniškoji žmo
nija?

užmušė gamtos grožį ir galop skiriame nei metų dalių nei 
pasidarė ne .mažutis kūrėjas, * dienos atmainų. Pasaulis vir- 
tik didelis ardytojas. Jis pasi- to mna>s ebaoRu. Mes ilgimės

so jį paneigti ir paskelbti, kad 
pasaulyj yra tik negyva me
džiaga. Dievas sukūrė antga- 

, mtinį pasaulį, žmogus pavadi- 
reikia bendro atleidimo ir at- * ao -b • svajonėmis ir sapnais.

2. Išganytojo skundas
Įžangoje minėjom kad mums

pirkimo, nes mūsų laikai pa
darė didelę nuodėmę, kuri sle
gia moderniškąją žmoniją. Sif

tiestos rankos laukia išgany-| tikinčią ir jam prieštaraujan-- 
mo. Veni, Domine Jezu!.. Šia-ičią tautą.” (S. Augustinas, 
ndie mes žinome Išganytojo va j Traetatus super psalmos. De 
rdą, žinome, iš kur laukti pa-| pR. 54).

dėmių tamsos, gražina malo
nei, sujungia su šventumu. Tai 
naktis, kurią Kristus, sutru
pinęs mirties pančius, kaip

ką daugiausia kalba tarp sa
vęs Anglijos vyrai ir moterys. 
Į ankietą buvo gauta tūkstan
čiai atsakymu), iš kurių maty
ti, kad vyrų ir moterų pasi
kalbėjimų temos toli gražu ne 
vienodos.

Būtent, vyrai eilės tvarka 
daugiausia kalba: 1. apie spo
rtą, 2. gyvenimo reikalais, 3', 
apie vyrus, 4. dienos įvykių

nugalėtojas, prisikėlė... Šios
priešino net pačio Dievo tvar- ,tvarkos, mes ilgimės slėpinių, J galbos ir kuo būdu nugalėti Taigi kelkis Jeruzale, kel- todėl nakties šventimas išvai
kai. Didysis Kūrėjas į ipedžia* mes ilgimės nežinia ko. Imau^mus prislėgusį blogį. šv. Krv- kis raudanti žmonija ir eiki-Į ko nusikaltimus, plauna kal- 
gą įdėjo aukštesnio gyvenimo 3U laikų Saulius, daugiau gal, žiaus prefacijoj mes randa- me. “Štai Kryžiaus medis, ant tęs, puolusiems gražina nekal-
principą, didysis ardytojas drį jkuris kitas pažinęs mo-,me savo šauksmui atsaką, kurio kalbėjo pasaulio išgany- tybę, nuliūdusiemp džiaugsmą,

derniškojo žmogaus nerimą, j kad:...,iš kur mirtis atsirado, mas, imkim pagarbinkim!” pašalina neapykantą, rengia 
formulavo jo objektą; “Tu nini iš ten gyvybė kiltų, ir tas, ku- Nuo jo nužengė Atpirkimas tdiką ir valdžias palenkia”
tai, Jėzau, musų reikalus... Vi-1 ris medžiu nugalėjo, medžiu prieš du tūkstančiu metų, nuo (Rxultet... giesmė šventinant klausimais, 5. apie pramogas,
si yra tavęs reikalingi, net ir(būtų nugalėtas...” pirmieji jo laukiame mes Išganymo ir Į Velykų Žvake). Moderniška- 6. apie moteris, . šeimynos rei

kalais, 8. apie rūbus.
Laisvai ir dovanai gautas kū
rybos jėgas jis pavertė pasi- 
pelninimo šaltiniu; kūryba vi-

šia nuodėme ji negali pasiro- r^° amatu. Štai moderoiško- 
dyti teisme; ją reikia atpirk-'8’08 kultūros nuodėmė ir jo

sios noras išsiveržti iš po Die
vo globos.

Kai Didįjį Velykų Penkta- 
į dienį Kryžiaus adoracijos me-

ti. Kokia ta nuodėmė?
Melo demonas, gundydamas 

pirmuosius žmones, pasakė
“Būsite, kaip dievai”. Tiesos Į į imprope' įį
Dievas, atpirkdamas žmones, 
irgi pasakė: “Būsite, kaip Die 
vas.” Koks skirtumas? Demo
nas šiam dieviškumui pasiekti
pasiūlė žemiškas priemones ir I nusjskųstį 
pasitikėjimą savimi. Imkite 
užgintą vaisių, valgykite, at* 
sidarvs jums akys... Akys at
sidarė. Jie pasijuto netekę vi

Dievas skundžiasi savo išrink
tąja tauta, man visados atei-s
na į galvą mintis, kad Išgany
tojas tikrai taip lygiai galėtų 

ir
žtnonija.

į Velykų Žvakę). Moderniška-
tie, kurie to nežino... Išalku-[ žmonės medžio vaisiumi buvo šiandie. Jis kyla vaduojančiu sis pasaulis pasiilgo tokios na
šia įsivaizduoja, kad ieško duo suvilioti. Kryžiaus medžiu jų simboliu taip aut Rymo kapi- kties, ir todėl mūsų laikais 

suviliotojas buvo nugalėtas, toliaus, taip aut menkutės Af-
Tad jeigu mus suviliojo stab- rikos negro- palapinės. Jis yra 
meldiškas mokslas, nugalėkime Išganymo ženklas visiems lai- 
jį krikščionišku mokslu; jei kams ir visiems žmonėmis, 
mus supainiojo stabmeldiškos Velykų naktis! “Tai nak- 
visnomenės gyvenimas, nuga- tis, kuri stulpo šviesa išvaikė 
lėkime jį krikščioniškuoju gv- nusidėjimų tamsybes. Tai na- 
venimu; jei .mus apgavo stab- ktis, kuri šiandie per visą pa- 
meldiškas menas, eikim ieškoti šaulį tikinčius Kristumi, atski- 
paguodos krikščioniškami me- rtus nuo pasaulio ydų ir nuo-

nos. o tavęs alksta; ištroškęs 
mano, kad nori vandens, o jis 
tavęs trokšta; liguistas sva
joja apie sveikatos atgavimą, 
o tuo tarpu jo liga yra tavęR 
stoka Kas ieško pasaulyj gro
žio, tas nematomai pačiam sau 
ieško tavęs, kuris esi tobulas 
ir užbaigtas grožis; kas savo 
mintyse ieško tiesos, tas ir 
nenorėdamas tavęs trokšta, ku 
ris esi vienintelė ieškojimo ve- 

irta tiesa; kas gi rūpinasi tai- 
modemiškąjaJ ka, tas ieško tavęs vienintelės 

taikos, kurioje gali pasilsėti 
neramiausios širdys... (Gio-

Velykos turi būti švenčiamos 
su ypatingu dvasios pakilimu.

“A—tis”

kas Labiausiai rūpi

ANGLUOS VYRAMS IR 
MOTERIMS

Vienas anglų laikraštis iš
siuntinėjo savo skaitytojams 
ankietas, užklausdamas, apie

Motenj pasikalbėjimų temos 
eina maždaug šitokia tvarka: 
1. vyrai, 2. rūbai, 3.moter\s, 
4. pramogos, 5. šeimynos rei
kalai, 6. sportas, 7. gyvenimo' 
reikalai, 8. dienos įvykiai.

Devintą vietą vyri) pasikal
bėjimuose užima juokai ir a- 
nekdotai. Moterys gi tvirtina, 
kad jos anekdotų visai nepa- 
sąkoja.

‘ ‘ Atpirktoji I mano žmonija!
i Ką aš tau padariau? Ar kuo.vanni Papini. “Kristaus Isto-

. . į užgavau? Atsakvk! rija” IT t. 221'p.),
sko, kas buvo antprigimta; pa- »__ x . . . ,
sijuto atsidūrę grynoj grynoj'. n ’ L* min i Senovės pasaulis šaukėsi iš-
oririmtinėi būklei likę tik_  U n^Um’ t? mane VP ganvmo. Bet senovė jau toli.png.mt.ne, būkle,, l.kę karhJ pereekioj},

Per du tūkstančiu mete, ton rijai Mea> dabartiniai žmonAŠ, 
rodau tikrosios Imltfiros kelia.

rodė ne tik negalima bet net

protingi gyvuliai. Pakilti ligi
rodau tikrosios Mtūros'keiię", 
o tu man rengi miamo ištiki

ne. Iš kur atsirado mirtis, iš 
ten tegul kyla gyvybė!

“Pažvelk j Kristaus kry
žiaus garbę. Jau karalių kak
tose šis vkryžius prisegtas, iš 
kurio jo prieki tyčiojosi. Pa
sėkos įrodė jo galybę. Kristus 
pavergė pasaulį ne geležimi, 
bet medžiu. Priešams rodėsi, 
kad Kryžiaus medis vertas pa
niekos, ir, Stovėdami prieš tą 
medį, kraipė galvas ir kalbė-

LINKIME

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Visiems Mūsų Gerbiamiems Kostumeriams, Rėmėjams Ir 

Jų Šeimynoms

bandymas baigėsi visišku pra
laimėjimu, nes jis stojo į kovą 
su Dievo. įsakymu. Priešingai

muose naują kryžių.
. Aš ėmiau tave, lyg paklydu-1

~ . . T. , - gią avelę, aut 8avo pečii? ir
Kristus. Jis kalbėjo; imkite ir .. m» * \ *_ _____ __ nešiau pas savo Tėvą; aš tau

atskleidžiau Dievybės paslap
tis, o tavo vadai mane laikė 
tik grynu žmogum.

Aš tave ištraukiau iŠ mora-

pažvelkime į dabartį. Visas pa; jo; “Jei jis Dievo Sūnus, te- 
saulis dejuoja moderniško pa- gu nužengia nuo Kryžiau#. O

į S

valgykite; štai mano Kūnas. 
Pildykite valią To, kurs yra 
mane siuntęs. — Taigi čia 
jau nurodomos ne žmogiškos

METROPOLITAN STATE BANK
i z.

JOHN B. BRENZA, Prezidentas

priemones, bet dieviškos, ne . , , ..... ... . . , , ’ “mo skurdo ir per dvidešimtpasitikėjimas savimi, bet Die
vu. Ir tik šitas kelias veda į 
dieviškumą. Demoniškasis 
“non serviam” pasmerkia 
žmogų amžinam vergavimui. 
Maištas prieš Dievą yra di
džiausia nuodėmė ir kartu di

amžių skelbiau tikrojo gyve-! 
nimo išmintį, o tavo moksli-Į 
ninkai ir poetai vadino mane 
pamišėliu ir psichopatu.

Aš tau parodžiau tikrąją, j 
nesikeičiančią amžinojo gyve->.

jv . .... nimo realybę, o tu mane pro-!,džiausiąs savęs sunaikinimas. „ . . !fesonų lupomis pavadinai fau- * 
Stovėdami mūsų laikų sudu- lonu — šmėkla.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriamp
\ I

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK
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1929 South Halsted Street

Tek Roosevelt 5050

2201 WEST 22nd STREET CHICAGO, ILL.
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žimo ir pranašaujamo kultūros 
galo akivaizdoj, mes taip ir 
norime paklausti, kažin kame

Aš tau suteikiau neišsenka-1 
nčios gyvybės šaltinį, o vie
nas iš tavo garbinamų dievai-

yra viso to priežastis Ar čia čių paskelbė, kad Dievas jau
nebuvo pakartota tas demo
niškas nenoras nusilenkti pa: 
šaulio Valdovui? Ar žmogus 
tuo būdu tik pats kartais ne
uždarė sau kelio į laimę? Tr 
žvilgis į istoriją visa tai pat
virtina. Dievas leido į pasau
lį žmogų, kaip kūrėją, kaip sa
vo bendradarbį, užbaigti visa
tos tvėrimo darbus. Aha,* kū
rėją! Vadinasi, galintį šį tą 
sukurti kad ir tik relatyviai 
iš nieko, bet vis dėlto Iš nie
ko! Štai puikybės pradžia. Ir 
naujų laikų žmogus užmiršo, 
kad jis gyvena ir kuria ne sau, 
o tam, kad įkūnytų numatytus 
Dievo tikslus. Jis ėjo į pasau
lį, jausdamasis esąs absoliu
tus jo valdovas; jis mynė jį po 
kojomis; jis savo grubia ranka

miręs.
Popule meus...”
Tiesa, visais laikais buvo 

nuodėmių ir bus. Bet nieka
dos tos nuodėmės nesistengta 
pateisinti mokslišku ir net do
roviniu atžvilgiu, kaip šian
die. Viduramžiais daug buvo 
blogo ir netiesos. Bet netiesa 
buvo netiesa ir nuodėmė -r- 
nuodėrffe. Nieką# jų nebandė 
pridengti etišku arba net reli
giniu apsiaustu. Šiandie daros 
visai priešingai. Mes gyvena
me ypatingo pakrikimo laikus.

3. Mūsų dienos laukia 
atpirkimo

Neramios mūsų miego die
nos ir audringos mūsų budė
jimų naktys. Mes savo apsvai-
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Jėzus Nazarėnas pri
sikėlė; čia Jo nėra

(MORK. 16, 6).
Nors V. Jėzus buvo kalbėjęs, kad tre- 

■ią dieną prisikels iš mirusių, bet mo
terys, matyt, ne labai tikėjo Jėzaus žo- 
ižiams, nes, ztai, trečią dieną po Jė
zaus mirties jos norėjo Jo kūno šaiž
ias kvepiančiaisiais tepalais ištepti.

Vos tik aušrinė sušvito, tamsa nusi
gando ir tuojau pasislėpė nuo auksinių 
saulės spindulių, lįurie ėmė bučiuoti me
delių viršūnes. Sidabrinė rasa, tartum

AIL

perliniai karoliai, apdengė žalią žolelę. 
Baltos lelijos ėmė skleisti savo lapelius, 
ir gėlelės kėlė savo galveles. Tartum 
viena paskui kitą tik paskubom ruoSė- 
si kažkokiam nepaprastam įvykiui. Pau
kštelių chorai sugiedojo sutartinę gies
melę. Švelnus vėjelis dvelkia, pritarda
mas girių ošimui. ?'

Vos prade jus aušti, šventosios mote
rys, kurios taip labai Kristų mylėjo, nu
sipirko brangiųjų tepalų. L Marija Mag
dalena, Marija Jokūbienė, šventoji Sa- 
liomėja paskubomis eina ir kalbasi tar
pusavyje: “Kas mums atris akmenį nuo 
kapo angos?” Tas rūpestis slėgė jų 
širdis. Bet kai jos priėjo prie grabo,

labai nustebo, nes akmuo buvo nuristas 
ir buvo tuščias grabas, kur buvo Jėzaus 
kūnas padėtas. Jos išvydo stebuklingo 
gražumo jaunikaitį su baltais, kaip snie 
gas, drabužiais. Tai matydamos, mo
terys labai stebėjosi, net išsigando.

Angelas tarė joms: “Jeruzalės mote
rys, nebijokite, Ieškote 'Jėzaus, kuris 

buvo nukryžiuotas ir čia padėtaR. Bet 
Jis jau prisikėlė. Eikite į Galilėją, ir
praneškite apaštalams.”
Marija Magdalena buvo labai susirū

pinusi, nes nesuprato angelo žodžių ir 
netikėjo, Kad Jėzus ^mvo prisikėlęs. To
dėl ji kelis kartus pribėgo prie grabo, 
graudžiai verkdama, ir vėl išvydo an-

S

gėlą, kuris jai tarė: “Moteriške, ko ver
ki?” Magdalena atsakė: “Mano Vieš
patį kas nors paėmė iš čia.” Išbėgusi 
į daržą, pamatė kažką stovintį, kuris 
taip pat, kaip ir angelas, klausė: “Mo
teriške, ko verki?” Manydama, kad tai 
daržininkas, Magdalena: “Pone, gal tu 
paėmei Jėzaus kūną? Pasakyk, kur jį 
padėjai! O ašjį paimsiu!”

Tai buvo ne daržininkai bet pats Jė
zus Kristus, kuris vardu pašaukė. Šven
toji Marija, pažinusi Išganytoją, neap
sakomai nudžiugo, puolė po kojomis ir 
atidavė Jam garbę.

Jėzus Kristus prisikėlė iš nėrusių. 
Bet pasaulis dar neprisikėlė ii nuodė

M... . — ..h i

mių. Pasaulis dar tebeguli šaltame nuo
dėmių grabe. Pragaišties tamsybė — 
akmuo dar tebeslegia žmoniją. Praga
ro sargai tebesaugoja žmonijos grabą.

O, Jėzau, prisikėlęs iš mirusių, at
siusk Tiesos Angelą, kad nuristų tą 
pragaišties akmenį ir kad mūsų širdy
se atgytų meilė Dievui ir sušvistų Ra
mybės Saulė! O, brangusis Dieve! pa
kelk Savo dešinę, numalšink siaučian

čias pragaro audras, neleisk mums žū
ti! Pasirodyk ir mums, nusidėjėliams, 

kaip Magdalenai pasirodei, kad ir mes 
galėtume atiduoti tinkamą garbę ir gie
doti linksmą Aleliūja!

> Menko Dulkelė.



MARGUČIAI
:• Kai kam rodos, kad Lie- pasilinksmintų. Vakar# pap- 
tuva žinoma pasauly tiktai jovė didelį jautį, didelį avi 
savo medžiaginiais turtais, ir; n# ir geriausi# gaidį. ’Tų vis
laus užsieniai pažįsta ir do
misi tik todėl, kad mes išve
žame mišk#, bekonus ir k. Ta
čiau toksai manymas yra klai 
dingas, nes Lietuva, be šių 
medžiaginių turtų, turi dar ir 
dvasinių bei kultūros turtų, 
iš kurių mus užsieniai gal 
būt geriau pažįsta, nei iš ma
terialinių turtų.

, Lietuvių tautos liaudies me 
nas šiuo

no a n C a ę ^rvo 26 d., 1932
nusiskubino pas Kristaus metimų kablio į Kristų yra bet “geros širdies” ir nepa kunigaikščio brangūs šarvai ir, te ir išlaužė apie 20,000 k'tm. 
karstų. Kai atėjo prie grabo, užsilikę legendos, anot prof. Į prastai stiprios Lietuvos me
tai pamatė, kad karstas at- Volterio, ir pas lietuvius, 
yiras, Kristaus nebėr. Kas margučiai savo dir-
čia atsitiko! Kai žydai links- bįuiu yra laboj įvairūs ir kie-

škos ypač stebino svetimtau
čius, kurie pravažiuodami pro 
Lietuvų stengėsi būtinai ap-

kitos brangenybės, jo žmonos vertėj apie 150,000 lit.
Onos visi rūbai ir be galo bra- į Mišk# administracija aud- 
ngūs kryžiuočių ir jų garbiu- j ros išverstus medžius skubiai 
gų svečių papuošalai žuvo lie-! apskaičiuoja, ir tuojau, kol

kų gerai nuvalė ir paruošė, j minosi, giedojo, juokėsi is k vienoje apylinkėje išskutinė- j Slankyti Trakuose, apžiūrėti, panose. _ |dar rogių kelias yra, statys
paskui paėmė vištos kiaušinį, Kristaus atsikėlimo, tai iš jamį bemaž skirtingu‘oriia-Į™11** didžiausių ir geriausiai Didžiai užsitarnavusiam ka- viet°j parduoti iš viešo par
įdėjo į paplautų gaidį, gaidį 
į avinų, o avinų į jautį ir vis- 
kų užvėrė ant didelio iešmo,

v . v —O” unoiiumuv unioiii
dangaus nuzenge angelas nes meutu> bet yra ir daug bend. | sutvarkytų Žvėrynų Europoje. tinui nusibaigU8> Vytautas jo 
damas pilnų pintinę dažytų vų. aeįkįa tikėtis, kad ateity
kiaušinių, atėjo pas Kristaus susįiauksime ištisų studijų

įkūrė didelį laužų, papiautuo- karstų ir pabėrė tuos kinu- apie iietuvįškus margučius,1 milo ir prijaukintų visur su 
sius jautį, avinų, gaidį ir smius vaikams, kurie stovėjo kurie yra nedalomas lietuvių savim vedžiojusi. Šitas kuklus

Vytautas turėjo nedidelį jū- gailėjos ir neužmiršo s&vo iš- 
rų katinukų, kurį be galo pa- gelbėtojo, kol buvo gyvas.

kiaušinį prinešė prie ugnies 
ir pradėjo sukioti, o Judas į- 
maišė pyragėlius ir įdėjo į 
pelenus norėdamas iškepti.

atveju, "t. y. lietuvių • b’akaliadalni S» keP8n» Ž-vd,U 
i giedojo: Kai ant iešmo jautistautos buities pažinime ir jos

kultūros plėtojimesi, vaidina j sabaubs'. aviaas 8abliau“’. 8ai

prie Kristaus karsto.
Įvairiai dažytų kiaušinių

viliojami vaikai supuolė rink
ti juos. Kol vaikai rinkosi i 
dažytus kiaušinius, tai ange
las atėjo prie karsto, atkėlė 
tų t|idžiulį akmenį. Kristus

liaudies meno vienetas.
J. Putinėlis.

VYTAUTO DIDž. JŪRŲ 
KATINUKAS '

gyvulėlis, kam ateitų į galvų, 
suvaidino galiūno gyvenime 
nepaprastų vaidmenį. Buvo 
taip. Grįždamas iš susivažia

RIETAVO URĖDIJOJ AU
DRA IŠVERTĖ 20,000 

KTM. MIŠKO

davimo bei varžytinių.
Dabar tose vietose, kur yra 

daug išverstų medžių, nuo sta
čio miško pardavimo susilai
kys, o pardavinės vien tik tų 
išverst# miškų, kad iki vasa
ros būtų galima jį visų likvi
duoti, nes antraip medžiai, li
kę gulėti miške su šakomis ir 
žieve, gali sudaryti palankias

svarbų vaidmenį. Tiktai pri

Š. m. vasario mėli. siautusi 
virao, įvykusio Salyno saloje, Rietavo apylinkėj audra daug
per kurį padaręs naudingų su padarė žalos ūkininkams ir; sųlygas miško kenkėjams (va- 

Vytautas Didysis buvo di- kryžiuočiais sutartį ir čia pat miškams. Miško medžių išver-, bzdžiams) veistis.
dys sugiedos, o iš kiaušinio 
viščiukas išsiris, tai tada
Kristus atsikels! Prie šios

dirbiniai pasaulinių meno ži-iJailas Prid«j° sav0 Siesmęir 
novų buvo apdovanoti garbės I kal l5 PX«>««l*o I»-
ženklu. Nemenkesnio pasisc- llena08e kv,ečlai i51eis var‘ 
kimo mūsų liaudies meno dirl'P““- ta* Krista8 atsikelsl” 
hipiai turėjo ir šveduose,1 Kai !8iliak™in«s Judas tre-
kame švedų mokslininkai, ra-' 8i« kal t« Si» «ie8m« «lcdoJ°> 
šydami apie mUsų liaudieskienie Pridarė didelė 
dirbinius, pripažino lietuvių ^‘esa, kurt apšvietė visų že 
liaudies menų esant vienu iš

siminkime Monzos parodų I-1 
talijoje, kame mūsų liaudies Į

labai nušvitęs atsikėlė iš kar- delis gyvulių mėgėjas, ypač l savo bajorų apšauktas Lietu-
sto ir pradėjo kilti į dangų, greitakojų arklių; Apie 10,000 vos karaliumi, Vytautas susto- 

Kai žvdai narnate, kad in lail-A e.™ .... . •Kai žydai pamatė, kad jų laikė savo reikalams ir ma- 
Kristaus karste nebėra, tai -lonuniui. Buvo jie patalpinti 
atkreipė savo akis į dangų ir, puikiai įtaisytose arklidėse, iš
žiūrėję ten didelėje šviesoje tikimų kunigaikščio tarnų pri- 
Kristų, sušuko1: „Duokite šen žiūrimi.
kablius”! Atnešė, pririšo ii- Turėjo pagal naujausius tų 
gas virves prie jų ir pradėjo laikų reikalavimus įtaisytų di- 
mėtyti į Kristų, norėdami džiulį žvėrynų Trakuose. Ga- 
kaip Įnors užkabinti Jį ir nu- ]įngį taurai, grakštus laukiniai

jo poilsio Gardino pily. Apie 
vidunaktį, kai kunigaikštis po 
ilgos ir be galo varginančios 
(važinėta tuomet arkliais, o 
keliai buvo nepergeriausi) ke
lionės kietai buvo užmigęs, iš- . 
tiko kambariuose gaisras. Tai- Į 
gi, jei budrus katinukas nebū- i 
tų savo laiku pažadinęs užmi- ■ * 
gūsio kunigaikščio, šis tikrai

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkini Visiems Savo Draugams ir Kostumerianis

BRIDGEPORT CLOTHING CO.
J. PETRAUSKAS, Savininkas

3312 South Halsted Street

35
traukti žemėn. Mėtė, bet vis arkliai ir, augaloti elniui, sa- „
veltui. Galop vienam jis pa- votišku murzinai pilku šerių!būtų tapęs įšėlusiu gaisro au-į 

kuris taip ilgai pajėgė išlai- gaidys, o iš kiaušinio sučyp-l Vyko. taip smarkiai įmesti atspalviu šernai (tokių Vaka-|ka. Kaip baisios būta padė-i 
kyti savo originalumų. Lietu- sėjo viščiukas, ir kviečiai iš! V ristų kablį, kad užkabino Europoje nebuvo), ramios,; ties, matyti, kad ir iš to, jog, 
vii, tautos liaudies menas vis pdenų igleido, varpas. “Kris- te * k į§ lėį dįde

/In v nnctTi r\oro c iri _ ... .. * •»-

senesniųjų Europos menų,
nię; ant iešmo subaubė jautis, 
subliovė avinas, sugiedojo

dėlto nėra dar nušviestas vi 
soje savo pilnumoje. žy(lai. Siek

Yra. dar tokių šakų, kurios ______________• . . 1 mūsų liaudies meno dirbųuuo 
; se sudaro gana svarbių vie
tų, tai, būtent, margučiai, ku
rie iš viso maža tėra ištirti.
Reikia pripažinti, kad mūsų 
margučiai taip susiję su ki
tais lietuvių liaudies dirbi
niais, kad jei juos išmestume 
iš liaudies meno, tai negalė
tume turėti aiškaus ir tiks
laus supratimo apie vis# lie
tuvių liaudies menų. Margu
čių paprotys yra labai senas.
Apie margučius visose tauto
se yra įvairiausių legendų. į 
Savo straipsnely paminėsiu i 

kai kurias legendas, gautas 
pas gerb. profesorių Volterį.

Šiaurės Lietuvoje apie 
margučius seni žmonės taip 
nusako: Mirus Kristui, ant 
Jo kapo užrito didelį, gre- 
.mėadiškų ir kampuotų akme
nį. Jis buvo apkerpėjęs įvai
riaspalvėmis samanomis, ap
taškytas dumblais. Su juo į- 
vyko stebuklas: iš nevalyto 
akmens dumblo dėmės ir į- 
vniriaspalvės samanos išny
ko, o jų vieton atsirado gra
žių spalvų marginys. Pamatę 
Šį stebuklų, žydai norėjo pa- 
vogti akmenį, kad apie tai 
nesužinotų apaštalai. Apašta- 

. lai, lankydami Kristaus ka
pų, pastebėjo įvykusį ste- 

| buklų.
. ' Kristui atsikėlus iš miru

siųjų, akmuo sutrupėjo. Tat
. Jo atminimui apaštalai kiek

vienais metais per Velykas 
dėjo prie Kristaus kapo pa
našų į išmargintų margutį.

• Apaštalams išsisklaidžius po Į 
platų pasaulį, Kristaus kapas

■ ilgainiui buvo užmirštas. Ta
čiau margučių paprotys išsi
platino po visų pasaulį kar
tu su krikščionybe.

i

Gana įdomi yra ir verbų) 
legenda apie margučius, 

j, Žydai patenkinti, kadz nu-j 
į kankino Kristų ir manydami,į -« I
; kad Jis niekad negalės iš po 

tokio didelio akmens atsikel- . I
. ti, šeštadienį padarė didelį

tus kėlės!” išsigandę suriko ! ų ,ngsos kąsnį, bet Kristaus 
• • • ' •atsipeikėję - nesuskubo nutraukti. Apie
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Drau'gams ir Kostumeriams

J. BALSEVICIS
HARDVVARE, PAINTS, OILS, GLASS and VARNISHES 

2325 So. Hoyne Avė., Chicago, III.
Phone Canal 6850

fl i .. .  'B' ' '« '■

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

WEST SIDE EXPRESS CO.
'Pristatome anglis ir malkas, taipgi perkraustome 

2146 So. Hoyne Avė., Chicago, III.
JOHN OKSAS ir STANLEY FABIAN, Savininkai

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

KAROLIS MAROZAS

RESTAURANTAS

2343 South Leavitt Street

Tel. Ctnal 4873

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

Metropolitan Wet Wash Laundry

6551-53 South Kedzie Avenue

Telefonas Prospect 3939

IK
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Drangomis ir Kosln/meruims

NANCY’S BEAUTY SHOPPE
Permanent Waving ir Complete Beauty Service

Darbas prieš šventes papigintas.

2302 South Leavitt Street 
Telefonas Canal 4674

1
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J. S. ŽILINSKIS, R. Ph.

2300 South Leavitt Street

Telef. Roosevelt 1771
‘i

35:
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

(Nuoširdžiai Linki Visiems Savo Kostumeriams, 
Draugams ir Pažystamiems.

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

WATCHMAKER & JEWELER
2049 West 35th Street 

Telef. Lafayeite 3315
3=

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
" f i

DOM. Ir ONA TAUJENIAI
3331 South Halsted Street 

Telefonas Yards 5742
& IL

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

MAROZAS BAKESHOP
Kepėjai Grynos, bietuviškos, Suraikytos Ir 

Suvyniotos Ruginės Ir Kvietinės Duonos
4332 South California Avenue

Tel. Lafayette 1515

35: 3B

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Visiems musų draugams, pažįstamiems, gimiiųmis 
ir kostumeriams.

D. GRICIUS IR ŠEIMYNA
GENERALIS KONTRAKTORIUS

2452 West 69 Street, Marquette Park 
Tel. Republic 6396

0 . ~ J ' ū 1 B "

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkini Visiems Savo Draugams ir Kostumeriama

J. KONCEVIC
UNION BARBER SHOPS

2557 W. 43rd St. ir 2734 W. 43rd St.

Rezidenrijoa Telefonas Virginia 0590

S

35:
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkini Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

EAGLE RESTAURANT
Č. W. LUKAUS, savininkas

1745 South Halsted Street 
Telefonas Cąnal 1547 z

35:

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkini Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

JOSEPH VILIMAS
OENEBALIS K0NTBAK.T0KIUS

39

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkini Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

, W E S T S I D E
DIDŽIAUSIA BUČERNE

•
M. KAMINSKAS, savininkas

2300 West 23rd Street 
Telefonas Canal 7178

$

Z*
(

6504 So. Washtena\v Avė. Tel. Hetnlock 2323

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkim Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
ANDRELIUNAS JEWELRY

AND

i
R ADIO

2650 West 63rd Street 
Telef. Hemlock W80

i
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Daktarai Ir Kiti Profesionalai, Biznieriai Sveikina Savo Kostumerius, Pažystamus Ir Draugus Su Velykų 
Šventėmis Ir Linki Visiems Geriausios Kloties Jų Naudinguose Darbuose.

Tcl. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
D E N TĮSTAS 

1446 South 49 Court . .
Ant Jankausko Aptiekos

Vii.; 10—9 Cicero, IR

DR. S. BIE2IS

2201 West 22nd Street '

Telefonas Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
220k West 22nd Street

Telefonas Canal 6122

Tel. Wentworth 3000

DR. H. BARTON
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 South Halsted Street

Rez-: Tel. Stewart 8191

Vai.. —4 ir 7—9 vai. vakare

Rez. Tel. MIDWAY 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Oakley Avenue ir 24-tas Street

Telefonai Canal 1713—0241

DR. K. DRANGELIS
D E N T I S T A S

2403 West 63rd Street

Tel. Republic 2266

Hemlock 8151 ~

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marquette Road

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

4847 West 14th Street 

Cicero, Illinois *

DR. A. J. JAVOIŠ

OFFICE:
• ■ ' 7 •

4459 South California Avenue

Tel. Lafayette 5793

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 West 63rd Street 

Telefonas Prospect 1028 

Rezidencija 2359 So. Leavitt Street 

Telefonas Canal 2330

Tel/Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisns ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th Street 
Kampas Halsted St.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A R. McCRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 So. Halsted Street

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųuette Road 

Tel. Republic 7696

DR. CONSTANCE A O’BRITIS

2408 West 63rd Street

Tel. Hemlock 5524

Ofiso Tcl. Victory 3687

DR. J. P. POŠKA
> 1

3133 South Halstėd Street

Antras Ofisas ir Rezidencija 

6504 South Artesian Avenue" «,t ; '
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

\

DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS

4193 Archer Avenue 

Telef. Lafayette 5820

Tel. Ofiso 4050 Res. 9865

DR. A G. RAKAUSKAS

5815 — 6th Avenue
< - _

KENOSHA, WIS. ,

Rezidencija:

3904 — 71st Street

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5350«

DR. A RAČKUSZ

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR OBSTETRIKAS

2130 West 22nd Street 
Chicago

DR. P. Z. ZALATORIS

. 1821 South Halsted Street-
•*

Tel. Canal 0257

DR. J. SMETANA, O. D.
, * * ' z

1801 South Ashland Avenue

Tcl. Canal 0523

DR. J. SHINGLMAN

4930 West 13th Street

Telef. Cicero 49

Cicero, Illinois

Res. 6707 So. Artesian Avė. Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS

2423 West Marųuette Road 

i Ofisas Tel. Grovehill 0617 •

Tel. Grovehill 1505

DR. A L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR fcHIRURGAS

v . r- ,* •
2422 West Marquette Road

LINKĖJIMAI

Nuo Advokato

JOHN B. BORDEN
Chicago, III.

Advokatas C. V. CHESNUL
(k- cesnūlis)

2221 Wėst 22nd Street
(

Telefonas Canal 2552

JOHN KUCHINSKAS
ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Telefonas Canal 2552

FRANKMAST
»

ASSISTANT

States Attorney

Cook County, t / . ’ ;
i Ž

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

52 East 107th Street 

TaL Pullman 5050 — Namų Pullman 6377

4 - • « v >. A’1
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KOLCHOZŲ ATEITIS . turtingą ir priklausomą vaJstv išsiveržė bendras stačiai orka- mis gerai gali išdirbti žemę.

,bės. Ūkininkams duota Lenino niškas “Ne!” Ir tasai “Ne” Be to, visa tai įgalino ūkinin- 
Kai 1917 m. Rusą padan- tas gavo pirmykštes teises. pažadėjimą: “ką tik pasiimsi, ■ buvo kietas, kaip ūkininko ka- ką gyventi viename bloke, 1mi-

gė.j blykstelėjo pirmosios re-1 Pramonė vėl gražiausiai sužy- *avo bus amžinai”, jis anų- kta. Tyliai, be žodžių, imtas ndrai. Daugiau galvų, daugiau
voliucijos kibirkštys ir kai me-! dėjo, j Rusų šalies ūkį ėmė liuoja ir paskelbia Rusijai vi- j organizuoti pasyvus- pasiprie- minčių, o kartu daugiau būdų
pkaę»įaj bolševikų sekėjų bure _t —--i-a- ~-x_ siškm namu rAm.? knlcktvvn ■ <niimnc ir mon Lm vilom-,
liai šen bei ten ėmė rodytis su 
raudonomis vėliavomis, dar 
niekam nė į galvą neatėjo, kad 
revoliucija vis dėlto turės lai
mėti. Jeigu netrukus revoliu
cija suliepsnojo didžiausiomis

mę, bet per dešimtį tcs kolo- rma, kol nebuvo ši(bt kolonijos, 
nijos gyvavimo metų nebuvo ! čia buvo visiškai laukinis tuš- 
dar atsitikimo, kad būtų pa- čias kraštas. Kalinių triūsas
bėgęs bent vienas kalinys. Ban. 
stųjų kalimu elgimasis visą 
laiką buvo toks geras, kad net 
aplinkiniai gyventojai nejautė

liepsnomis, tai didžiausia te 
priežastis buvo liberališkoji in 
teligentija.

Tačiau bolševikai greitai pi 
stebėjo, kad ši revoliucija a 
naiptol dar neturi tikros pra 
smės. Juk jiems buvo aišku, 
kad vakarietiškai apsitrynusi 
tačiau jokių gyvenimo princi
pų neturinti, liberališkai de-. 
mokratiškoji inteligentija pati 
viena, be liaudies, šiaip ar taip 
negalės pasiekti numatytų tik
slų. Vadinasi, buvo gyvas rei
kalas pačią revoliuciją pada
ryti platesnio masto. Bet tam 
trūko vienos sąlygos: didžio
sios proletarų masės, bent tuo 
momentu, nebuvo tam pareng
tos. Tr štai tučtuojau revoliu
cijos egzekucijų komitete’ nu. 
tarta, 1905 m. pavyzdžiui į- 
traukti į visą tą sukuri pačią 
didžiąją krašto jėgą — ūkini
nkus. Greitomis nukaltas šū 
kis “taika ir žemė!” suska
mbėjo po visą kraštą. Kaimus 
ir mažus miestelius užplūdo 
agitatorių būriai, ir įvyko, 
kaip buvo iš anksto tikėtasi: 
ūkininkai subruzdo, ėmė gink
luotis. Ne prieš carą ir ne 
prieš monarchiją metę dalgi ir 
arklą, jie ginklavosi, ne, — jie 
ėjo prieš dvarininkus, iš kuriu 
tikėjosi atimti žemę, gyvulius, 
ūkio padargus ir tuo būdu pa 
gerinti savo būvį. Juk nevel 
tui bolševikai jiems buvo paža 
dėję: “Viskas, ką tik gali pa 
imti, priklausys tau amžinai.’’ 
Ir iš tikrųjų ūkininkas grobi’ 
viską, kas tik pasipainiojo p; 
jo rankomis, kad galėtų visa 
tai “amžinai” pasilaikyti. Kas 
tik išdrįso pasipriešinti tai ne
pažabotai ūkininkų masei, vn 
toj buvo parblokštas ir sutry 
ptas. Tada tik prasidėjo tikro 
ji revoliucija, kai sukilo mili
jonai žmonių, reikalaujančių 
žemės, turto. Tokiu būdu, siau 
čiant visame krašte pilietiniam 
karui, ūkininkas visiškai tai 
nauja bolševikais. Jis jiems 
nemurmėdamas tarnauja tol 
kol netenka pakelti didesnii: 
materijaiiškų aukų. /

Tačiau atėjo laikas, kai ii 
ūkininkas turėjo daugiau išsi 
žadėti, aukotis, kentėti. Pra- 
mbnė jniestuose sustingo. Da
rbininkas atprato nuo darbo. 
Mašinos buvo sugriautos, ka
syklos vandeniu užlietos, nes 
Visa tai priklausė “prakeik 
tam kapitalistui.” Miestuose 
prasidėjo badas, ir ūkininkas 
dabar noromis nenoromis tu
rtėjo padėti badą kenčiantienu 
miestiečiams. Bet ūkininkas su 
tuo nesutiko: ko kiek turėda 
maa taupė sau. Todėl iš jf 
buvo su jėga grobiama. Tada 
jis stvėrėsi dalgio ir arklo 
kad atsigriebęs jėgas galėtų 
stoti prieš bolševiką. Bet čia 
tuoj įsikišo Leninas, suktas 
vadas ir išleido įstatymą, va 
rdu: “Naujoji ekonominė po
litika,” arba, trumpiau, ‘Nep’ 
Pagal šį įstatymą, vėl kiekvie 
nas galėjo savo naudai dirbt: 
ir net visų ujamas fabrikan

plaukti užsienių kapitalas, tik s^kai naują rojų: kolektyvą, šinimas, ir visų sutikta pirmo bei planų kovoti su tironais 
vienas dvarininkas dar liko iš- mat, norėta ūkininką, tą kūlimo javus sau pasilaikyti komunistais. Kolektyvas bra- 
guitas, o jo turtai nusavinti, reališkiausią krašto jėgą, tu- maistui, antro kūlimo — sėk- ndina asmenybes, kurios turės jokios tų kalinių baimės. Kolo- 
Ūkininkai gavo ({augiau teisių savo rankose. “Jei mes lai ir gyvuliams ir galiausiai nulemti visos Rusijos likimą, j nijoj yra susidariusi tam tik- 
į nusavintą iš dvarininkų že- turėsime ūkininkus kolekty- trečio kūlimo javus laikyti pa, o gal jos turės ir pasaulinės ra tradicija ir kiekvienas nan-
mę. Viso to padarinys buvo vuose, galėsime daryti su jai? rengtus valstybei. Toks planas reikšmės. jai kolonijon patekęs naujo-
tai, kad jau rudenį krašto rin- ką panorėję!” — pasisakė Sta ir šiandien visuose kolektyvuo- žodžiu, kolektvvo mum nnn. kas yra senesnių kolonijos gv-, t • , - • r , , . . ,v , Žodžiu, kolektyve auga nau-kos buvo pripildytos produk-11,nas» uo,us Lenino sekėjas. Ir se labai jsisaknijęs. (jas jįrlliOgus> kurio sir(1
tų. Pramonei klestint jų pro- .Ps jaakė b,yti ūkininkus ir va- ^ kokktyVflf, apsiautė, ta nenykstamos vertės Kris-
duktų, kainos buvo nemažos.! , kolektyvus. Stalino bernai. Ūkininkas ne- taus mokslo sėkla. Tas nauja-
Žodziu, ūkininkas pasiekė toj j<as <iabar Hko jiems dary- sutinka tokią didelę duoklę! sis žmogus daug ko žada. .Tuo 
-o visą savo g) venimą sunkiai Turėjo klausyti, eiti į ko- duoti valstybei ir jis pajėgs daugelis ima pasitikėti. K. U 
dirbdamas tikėjosi pasiekti, lektyvus, nes kas pasipriešin- išsisaugoti. Toli laukuose, duo
būtent: turtingumo. Bet tur- davo, tą nušaudąvo ištremda- bėse laiko jis paslėpęs javus, 
tas slopina bet—kokią revoliu-|VO ūkininkas meldėsi, prašė kiaušinius, paukščius, sviestą, 
ei ją. O pagal Leniną, turėtų Dangaus pagalbos ir trau- mėsą —.yisa tai jis pats val-

KALĖ ŪMAS BE CELIŲ 
IR SARGI)

tą kraštą paverto 
ir derlingu.

kultivuotu

PADAUGĖJO VEDYBŲ

ventojų auklėjamas kaip jis 
kolonijoj turi elgtis. Nusikal
tėliai kolonijos ribose naudo 
jasi visiška laisve. Kolonija 
šiuo laiku susideda iš žvdin
čių sodų ir derlingi) dirvų. Pi- I jų netrūko.

Kamajai, Rokiškio apskr. 
Šioj apylinkėj ekonominis kri- 
zis jokios įtakos vedyboms ne
turėjo. Per praėjusį mėsėdi 
daugiau vestuvių buvo, kaip 
pereitais metais. Įdomu, kad 
visi čia dejuoja dėl pinigų trū
kumo, bet vestuvėms niekam

būti “amžinas judėjimas,” koi kė j kolektyvą. Valstybė ap- 
visa žmonija atsidurs pasauli- ; rapįno jį traktoriais ir kitais 
nes revoliucijos sūkuriuos. Su ' padargais. Ūkininkas buvo 
sočiais žmonėmis pasaulinės priverstas visiškai pasiduoti, 
revoliucijos nepadarysi. Taip paklusti; pradėjo dirbti, pra

kaitą lieti. Ir kai rudenį javai

go; valstybė gauna tik tai, ko Švedijos kalėjimų departa-
jam nereikia, ko jam per daug. mento vedėjas VVijknuan nese 
Prievarta čia nieko nepadeda. J na i visuomenei pateikė įdomų 
Juk visi perdėm slepia, o vi- į pranešimą apie naują kalinių

galvodamas Leninas pabaigė 
ir savo gyvenimą. pagelto, varpos žemiui nulin-

sų neiššaudysi. Vadinasi, kole
ktyvas, kuris, Stalino many-

globojimo būdą. Jau dešimtį 
metų vakarinėj Švedijos daly

Į valdžios viršūnes iškilo j ko, pakėlė ūkininkai galvas ir 
Stalinas. Pildydamas Lenino i omė šnabždėti: “ Ar čia ne nTū- 
testamentą, užkurti pasaulinęsunkaus darbo vaisius? Ar

mtu, turėjo ūkininkus išauklėti | Šingesbult egzistuoja baustie- 
vergais, visiškai priklausomais i ms kaliniams laikyti kolonija 
valdžios, šiandien įgauna ki-'be celių ir mūrų, beveik ir be 
tekią komunistų nesitikėtą fo- Į sargų. Baustieji tik turi duoti

revoliuciją, sudarė jis planą, gali visa tai nuo mūsų paini- rmą. Kolektyvas visų pirma garbės žodį, kad jie iš kolo-
kuris buvo toks primityviškas, ti, paimti ir nė kiek už tai ne-į ūkininkui davė daugiau galios, nijos nepabėgs. Nors daugelis
kaip ir jis pats. Jo sumanyta, | atlyginti? Tas šnabždesys ap-!^’a 3is Kavo mašinas, kurio-, kalinių turi atlikti ilgą baus-
būtent, ūkininką padaryti ne- lėkė visas kolektyvą mases, ir ----- ---------------------------------------------------------------------

LINKSMŲ SU. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu

Visiems Labdaringos Są-gos Rėmėjams, Dar

buotojams ir tiems, kurie kokiu noys būdu prisi

dėjo prie Labd. Są-gos darbuotės.

5E

S

H

SVEIKINU

Visus Savo Kostunierins, Draugus Ir

Rėmėjus Ir Apskritai Visus Lietuvius Su

LINKSMOMIS SU. VELYKŲ ŠVENTĖMISi *
* . I

Su Didžia Pagarba,

PAUL M. SMITH & CO.
Jt . •

Real Estate, Loans and General Insurance In Ali Lines 

z 4425 South Fairfield Avenue

Nuoširdžiai sveikiname su VELYKŲ 
ŠVENTE visus mūsų prietelius,'gerada
rius ir rėmėjus. Taip-gi tariame Jums ačiū 

už suteiktas mums dovanas. Lai prisikėlusis 
Išganytojas suteikia Jums tikrą VELYKŲ 
džiaugsmą ir ramybę.

Ų t

ŠVENTO KAZIM'iERO SESERYS.

ANTANAS NAUSĖDA
r

Labd. Są-gos Pirmininkas

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Saro Drdu'gams ir Kostumeriams

t

JOS. F. SUDRIKO KORPORACIJA
i
Jos. F. Budrik, Pirmininkas

Draugus, Pažįstamus ir Kostunierins

SVEIKINU SU

LINKSMOMIS VELYKŲ ŠVENTĖMIS
i r

VISIEMS LINKIU DAUG LAIMES

VINCENTAS S. NAUSĖDA
Tel. Brunsivijck 2545

1645 Wabansia Avenue

— s " g a -a 5®

PEOPLES FURNITURE x 

KOMPANIJOS

Valdyba, Direktoriai, Darbininkai

Sveikino savo Koshinnerius, Rėmėjus, Prietelius, 

Draugus ir visus Lietuvius su

VELYKŲ ŠVENTĖMIS-

Širdingai Vėlindami Turėti 
\

DAVO LAIMĖS IR GERIAUSIOS KLOTIES

AT»T-«I AACMtft AVI. *M RKMMOMO »T SSM-4O W. •»«* »T. « MARLCMOOO AVI

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkim Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

JONAS BALTUTIS

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Drangomis ir Kostumeriams1

A. S. P R E C I N
Prečlnauskas

Modemiškai įrengta paveikslams imti Studio. 
Ypatingai patogi vieta vestuvėm*

4309 Archer Avenue 
Pitone VIRGINIA 2481

GAZOLINO TR ALIEJAUS WHOLF,RALTR

7000 So. Ąrtesian Avė., 

Tel. Grovehill 1955

E5S

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

PAUL P. BALTUTIS & CO.
REAL ESTATE, LAIVAKORČIŲ ir PINIGŲ 

SIUNTIMO AGENTŪRA 
Notary Public

3327 South Halsted Street 

. Telefonas Yards 46^9

38

BE

5E

3A

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draulgnms ir Kostumeriams

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

3316 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 7314

3S!

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Drau'gams ir Kostumeriams

A. F. CZESNA
1657 West 45th Street 

Tel. Boulevard 4552



šeštadienia, kovo 2fi d., 1932 i D M t» G t S

GEROS KNYGOJ Sielos Istorijoje, kaip veidro-; Šias keturias knygas šiais 
dyje, atspindi jos dangiškai metais gaus visi Šv. Kazitnte- L> A K 1 A R A i :
šventa siela, jos kilnumas. 
Skaitydamas sielos istorijų, 
pats nejučiomis persikai jos

Gera knyga yra puikiausius knygų mylėtojus su šių metų 
gyvenimo mokytojus, tikrasųs siunčiamomis knygomis.
\uuuejus, įsiutimas draugu.-,į I Sielos istorija. šv. KudR jy>si" Jievisk4 dva-

luiysoje rasi uuug Kilnių mi- kelio Jėzaus Terescs. Kaunas ' isko gyvenimo KražftnlQ> pra. 
ueių, painų gyvenimui imu-11931 m. 296 puslapių. !deJi suprasti niekih_
uingų punioKymų, kūnų net 'xereseie, vadinamoji j gumų ir ulžsidegi nesulaikomu
į>ais giliausias mintytojas ueieie* gyveno visai (noru kilti kur tai aukštyn į
įaii pasleoeu. i er jų mes ben-Įneselidl nare i£>ui m., o'dausas arčiau prie Sutvėrėjo

ro dr-jos nariai. Kiekvienas • 
lietuvis turėtų jas skaityti ii 
tarp kitų platinti, nes tos kny
gos tikrai dvasių kelia prie 
Dievo, stiprina tikėjimų ir ug-

Ofisas Tel. Grovehill 0617 ,
Res. 8707 S. Arteslan Avė.

Tel. Grovehill 0817

DR. J- J. SIMONAITIS

uraujame su įvairiais pasau
lio kimiais žmonėmis, per jų 
mes galūne aukščiau visų gy-

sveniųja pripažinta vos liūtai | ir ten pasinerti šventoje ra nariai? Aišku — galima, nu-

do dorovę. Tad tikrai nu- t gydytojas ir chirurgas 
... • , .. . . I 2423 VVest Marąuette Road
dziugs draugijos nariai, gavę|Vai.: 2-6 ir 7-9 p. m. Ket. 9-12 a.m.
šias knygas. Bet klausimas, ar j_______ Nedėiioj susitarus_______
gali jų įsigyti ne draugijos įTei. ofiso 4050 • Res. gser.

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 iki 8 po pietų 

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis Ir Nedaliomis pagal susitarimų.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

1 y~o m. o ų UKiai ganniu pu-, mybėje. Isiperkant. Bet tas ne taip pa-
vadinti musų laikų šventųjų, 

veninio sųšiavinų pakelti suvol^. lerese buvo silpna, papra
sta mergaite, o vis dėlto šven
ta ir tai didele. Mažoji Gėlelė

Nenuostabu, kad ši knyga togu ir be to, brangiau atsi- 
yra pasaulį sužavėjusi. Verti- eina. Geriausias būdas įsira- 
mas į lietuvių kalbų yra 31 šyti į Šv. Kazimiero draugi- 
vertimas į svetimas kalbas, jos narius. Metinis nario nio- 
Tas rodo didelį jos populiaru- kestis tik $2. Už tiek gausi ir 
mų. Knyga išleista dailiai su knygų. O jei nori visų amžių
dešimtimi didelių paveikslų, kasmet gauti knygų, įsirašyk ' DENTISTAI

Skaitytina Sielos Istorija ir į amžinus narius ($35). Tuo-

mintį, valių bei jausmus. Kei
kia tik skaityti geras knygas t

•P jas pamylėti. įgyveno Karmelitų vienuolyne

, \ Klausimas kyla kaip tų ge-jkisieux, Prancūzijoje. Vienuo- 
rų knygų suradus ir jų įsigi-'iyno vyresnioji sesuo įsuke jai 
jus? Siame dalyke geriausias parašyti savo sielos istorijų.
Tavo patarėjas ir tinkamiau- ’šv. Teresė — Mažoji Gėlelė, ne sykį skaitytina. Ši knyga met ligi gyvos galvos kasmet
sias aprūpintojas geromis kny klusni savo vyresniųjų valiai teatsiranda kiekvienuose lie- gausi už $2 vis naujų ir gra-
gornis yra šv. Kazimiero dr-1 karstai pasimeldus ima plun- Į tuviškuose namuose, o ne vie- žiu knygų. Įsirašant į amzi-i 
Sija .Lietuvoje. Ji jau 2b metai ksnų, kad parašytų ne kokių na siela atras joje geriausių nūs narius, nario mokestį gali

sausų biografijų, išmargintų maistų. , ' išsimokėti dalimis per ilgesni
sausomis datomis bei vardais, Naujojo Įstatymo Šven- laikų. Įsirašyti galima per d r-

į<ia geras katalikiškas kny- 
ir jas savo nariams siun

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

3904 — 71st Street 
Nedėli-omis tia susitarus.

Ofiso ir Rez. Tel. lioul. 6913 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-1 ir 4:29-8:24 vai. 

Nedėlioj susitarus
vak. Tat: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj sueitaraa

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669 Tel. Lafayette 6793

DR. P. Z. ZALATORIS DR. A. J. JAVOIŠ
Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

I iki 8:30 vakare

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėlioja pagal sutarti

‘knėja. 1932 m. ypatingai įdo- i bet kad parašytų savo sielos toji Istorija. Šust. Kan. S. Ja- gijos įgaliotinį Amerikoje šiuo
kubauskas. Kaunas, 1931 m. adresu:mias ii' naudingas knygas siu- jistorijų. Toje knygoje švento 

ntinės. I ji gražiai aprašinėja savo šie-,-243 pusi.
Šiuo rašinėliu norėčiau's^ los pergyvenimų, savo pažui- Kanauninkas S. Jokųbaus- 

pažindinti gerb. šv. Kazimiero Iras į gyvenimų, savo. mintis senas patyręs pedagogas.- 
draugijos narius ir bendrai apie Dievo ir artimo meilę. S^ai suprasdamas šių lai-.

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
D E N T 1 « T A o

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 

Serędoj pagal sutarti

L k GRABORIA/I:

J, F. RADZ1US i
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidouvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street., Tek 
Victory 4488.

REV. S. STONIS 
147 MonĮgomery Place, 

Paterson, N. J.
Tad skaityk, brangus lietu

kų dvasines ligas, šių knygų vj, katalikiškas knygas, rasy-
ir išleido. Šios rūšies knygų į yv> j^aaūniero draugijos 
savo metodu yra pirmoji lie- narius.
tuvių kalboje. Nemaža šventų- g stuma*''**
jų istonjų turėjome, bet vi- gY. Kazimiero Įgal. Amerikoj
sos jus yra šioks arba kitoks 1_____ _
nupasakojimas atitinkamų šv.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GKABORIUS
Patarnauju ,laidotuvėse kuopigiausla. Kasto SKynų. Bet VIS tik Im- 
Relkale meldžiu atsišaukti, o mano • •

darbu busite užganėdinti. kasi ŽlUOgaUS nupasakojimas.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago

Boulevard 7 689

Tel. Canal 6764 Res. Republic 6350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną, nuo * 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliotais ir seredomis tik 
iškabto susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 VVEST 22nd STREET į GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. J. J. KOVVARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2369 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. , 

Nedėlioj pagal susitarimų

DR. S. A. DO VYIAT

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
/ GKABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymai 
■kyliu.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.«

3307 Anbnm Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

JTuriu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBUBN AVENUE 
Chicago, III.

f w

Kas kita paties šv. Rašto žo
džiai, paties Dievo įkvėpti. 

1439 S. 49 Court, Cicero, IiL Ten visos mintys persisunki u- 
__ sios kažkokia nepaprasta ant

gamtiška dvasia. Jos skaitant 
kažkaip dangiškai veikia žmo
gų ir juose kiek kartų skai
tysi, tiek kartų atrasi vis nau
jų kilnių minčių.

Ten Cicero 6911

A. PETKUS
LIETUVIS GB AB01HUS

4443 So. Tahnau Avė. 
Tel. V ir girna 1290 

Varde 1138 
Cnieago, Ui.

“ŠALTINIS”
šį gražų vardų nešioja se

niausias Lietuvoje katalikų sa
vaitinis laikraštis.

"šaltinis ' duona daug įdo
mių skaitymų, Kuriuose buaa 
nuodugniai išaiškinti musų gy
venimo klausimai. •‘Šaltinis' 
duoda daug žinių ne tiktai iš 
Lietuvos gyvenimo, bet ir iš 
visų pasaulio Kraštų. į

Vietoje svetimos spaudos

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
-H-------------—------------ k------------

Tėle. Cicero 126* X-Ray

UR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien uuo 10 v. ryto iki U 
vai. vakare

Nedėliomis ii Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, BĮ.

Tel. Cicero 6756

CHICAGO

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tek Kooeevelt 7588

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kumpas 4ttb ir Pauline St* 

Tel. Boulevard 6208-8418

Tad kan. S. Jokubausko šv.1 , .nuolatinio garsinimo, prašoma
Istorija N. 1. yra tai aprašv- ... . vaii . J r j dėti savosios spaudos garsini

jinas Išganytojo gyvenimo, Jo
stebūklų, dieviško mokslo ir
Kristaus Kančios bei Mirties.' ■ ■prieinama ir suprantama

DRtP. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
10-12 ryto; 2^6 ir 7-9 vakare

mus.
‘Šaltinio”

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Richmuud Ąve. 
Telephone Republic 7868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 10—12 ryto.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuviu Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuin. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. i\ed. pagal sutar-

, 4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomia jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:30- — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451. arba 
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dienų ir naktį 

VIKGIN1A 0036I M ■ ■ ■ *

TeL Grovehill 1695

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS llt chirurgas 

. Viu. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seraeomis po pietų ir Nedėldleniaiz

tik susitarus
1422 . W. MARUUETTE ROAD

Ofiso Tel. Victory 8687
OL ir Rea Tat Hemlock 8874

ŪK J. P. POŠKA .
3133 b. DALšiLl b'lREET

Antras ofisa« ir Rezidencija
6504 S. ARTESLAN AVĖ.

Ofiso Vai. r«uo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
piet Utarn. ir Subat Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Wentworth 3000
Bes. TeL Stewart 819)

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREE'i 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DPtCiKa Kliauga, ta. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Aibany Avenue,

spauda visiems
' DENTISTAS

Ša Utarninkais, Ketvergaiseir Subatomis ,
Wcstem Tek Prospect 1930.Tų visų dalykų nupasakoji- r • * • 2420 w- 1W “ro w«» J J itmis labai pigus savaitras- Avė. riiouc Hcmiock 7»a

Inas padarytas Evangelijos ŽO- ' . - , . A . u Panedėliais, Seredomis ir l’etnyči. ... ® ,as, nes Lietuvoje metams 8 įsai so. u&isicti stroet. - --------------------------------- -  .. Cetnyčiomis,v. . . ,vxo, nes Lietuvoje metams 8 įsai s©, uaiaicd Street
dzims, paties, išganytojo pa- 0 tik 2 dol
sakytais, zodžin paimtos kla-;..Saltinis„ yra
siskos vietos iš v. Istoiijos, malom dovanėlė visiems 
o pats autorius padarė tikrai-; do8 
kalingus sujungimus bei pa-į atra^ viso pa
aiskimmus. Skabydamas ši» saulk_ laiįkai) šiuo trumpu ad-

jauti tarsi skaitai pa- *
-• .7 , F iresu pažymėti;
cių Evangelijų. Šv. Istorija N.
I. tikra prasme yra modern:.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Sveikintinas kan. Jokubaus-Nulludlmo valandoje kreipkitės 
orle manę*, DatArnauslu siznDatld- •, 
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau aegu has SU tokiu Vykusiu pareiigi- 
kltur. Koplyčia dėl iermenų dykai.

“ŠALTINIS”
. Paštas Marijampolė 

LIETUVA

DR. IMURICE KAHN
Gydytojus u Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND . AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel Plaza 3208

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
N uo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 18 iki 18 dienų

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

| AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
į Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
Į patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GR1BOB111 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Fui Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

mu šios knygos,'o lietuvių vi- --------------------
suomenei rekomenduotina jų' Skaitykite ir platinki* 

^uviV kataUkų die-
Senkevičiaus. Vertė S. Zarec-1 nraštį “DRAUGĄ” ir
kas. Kaunas, 1931 m. 104 pusi. remkite tuos biznierius

H. Senkevičiaus raštai yra • r • i iplačiai -žinomi ir yru išvcruui* P^O’MllS, kur., 

į įvairias kalbas. Jo “Eiki- Jgar®8»^asi įame- 
nie paskui Jį” yra tikras lite-
ratūros perlas. Gražiausios ir (s 
kilniausios ndntys išdėstytos 
aiškiai ir įdomiai. Taip, kad
pradėjus jų skaityti, negali ~ ' mals. Reumatizmu, Bausgėle,
pamcuti ligi jos nepabaigsi. J ““'S
Tai tikrai naudinga, dvasių ■ <**J»m*» naikina kūno gyvybe 

- , . , ’ ir dažnai ant patalo paguldo.
kelianti ir maloni knyga. ■ capsico comfound mo-

IV. Kauno Kalendorius 19- prMa2“„/r,1!m‘‘_ nėt* llgaa; mums tiandle dau- 
32 metams. gyb* žmonių siunčia padėka-

.. ... , , ® vonea pasveikę. Kaina 60c per
Kauno Kalepdonuje skaity- B pa*t* įso arba dvi už fi.oi. 

tojas ras įdomių pasiskaity- ■ 
mų ir informacijų. Be to, kiek- ■«»*»• centų, 
vienas Šv. Kazimiero dr-jos 
narys ras platesnių .žinių apie
savo draugijos veikimų, jos g MM ®°- halsted st. 

leidinius ir visų jnarių sąrašų. J a B B «*■*■*■*■ ■ ■

«■■■■■■■■■■■■
-Reumatizmas sausgėlėZ■ ■g Neelkankyklt* aav«z zkauz-

mals. Reumatizmu. Sausgėle. ■

LIETUVIS AKIŲ 
SPEClALLaTAS

Palengvins uaių įtempimų kurie 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių kaišų. Nuima 
catarauius. Atitaisuu trumpų regys 
te ir tolimų regystų.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, paiodauča mažiaa- 
sias klaidas.

B pečiai e atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 18 ryto iki 8 va
kare. Nedėtiomis nuo 18 iki 18. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU išitADIMU 
Daugeių atsitikimų akys atitaisomus 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso Tek Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH .
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 StreetI
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

Res. Phone: 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3060

---- MM. .. ■ ______

Tel. Tardė 1829

DR. G. SERNER
lustu via aaiv mpegialutom

ŪR. CHARLES SEGAL
• I

Purvele a«tvo oiibų, po numeriu

4729 S0. ASHLAND AVĖ.
SUECU ALLSTAŠ 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
ryto nuo 10—12* nuo 2—4 pe

DR. A. R. McCRADIE .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Vai.:
pietų: 7—1:30 vai. vakare 

Nedėtomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

A. L DAVIDONIS, M. D.
4919 SO. MICHIGAN AVHNUk 

TeL Kenwood 1197
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
Nuo 8 iki I valandai vakare 

apart tventadlenlo ir ketvirtadieni

Jiistin Kulis

’ fež ■ •• vSlBfe, -Te*’'--
— - .............

Ofise* Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted 8t. 
Valandoe: nue 18—4; a«o 4—S 

Ksdė'iaeete- 19 Iki »>.

Hemlock 8111

DR. V. S. NARES
(Naryauckaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1420 West Marųuette Road

VALAMDOS:
' 9 Iki 18 ryto, 7 iki 9 vak. 
Utarn. Ir ITetv. vab. Bėgai patarti

-M

Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect 0610

Dfl. B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rea 6426 So. California Avė. 

Vai,: 8-4. 7-9 v. V. TiUklrlant K ei v

____
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MARGUMYNAI
TAIKINGI JAPONŲ ŽYGIAI 

KINIJOJ

Susimąstęs visas svietas, — 
Plinta gandas negirdėtas. 
Kinas su japonu baras! 
(rali kilti naujas karas.

z IT.
Tūkstančius ir šimtus metų 
Kinai sau ramiai gyveno.
Ir dabar ramiai gyventų,
.Jei mokėtų karo meno.
Bet jie gėrė tik arbatų, 
'čerpė, audė gražų šilkų,
Kai staiga japonų batų 
•Tie pajuto sau ant pilvo. 
Kai]> katė, maži ūks japonas 
Šoko lamdyt kinui šonus, 
Saukdama iš visų jėgų:

Taip tad sutvarkytas svietas:-1 tas Sovanas norėjo viešai pu su Butkum valdymu minėto manymas neįvykdytas, o su- 
Kinųi Kinuose nėr vietos! demonstruoti savo išrastąjį ūkio. Butkus už tai ant savo i galvotas kitas gana origina-

“M. L.” aparatų. Sovanas žadėjo pa
kilti i didelį aukštį, išjungti

LIETUVIŠKA ‘ RŪPUŽŽ ” i motorą, ir paskui, kaipo ak-

svogerio smarkiai supyko ir liškas būdas nekenčiamam švo
nutarė jam atkeršyti. Su savo 
gerais bičiuliais tarėsi, kaip

AMERIKOS TEISME niuo su savo aparatu, nukris- geriau tų įvykdyti; pradžioj 
Įti žemcn. sumanyta sukompromituoti
1 Apie 4 vai. popiet aerodro gen. Liatukų politiniai, įskun- 
me susirinko didelė žmonių Ūžiant jį žvalgybai palaikyme 
minia, aviacijos ekspertai, ryšių su Plečkaičiu.

Vaterburio dienraštis “Re 
publican’’ rašo apie dviejų lie
tuvaičių bylų, kuri įvyko dėl 
žodžio “rupūžė”. Jis negali 
suprasti, kodėl dėl tokio ne
kalto pavadinimo mergina ar 
moteris turėtų įsižeisti. Juk 
rupūžė yra toks pat sutvėri-

gėriui atkeršyti. Sufabrikuo
tas antras laiškas tik jau ne 
Plečkaičiui, o Krašto Ap. tri- 
nisteriui, kuriame ats. gener. 
Įeit. Pranas Liatukas, “asm-''- 
niškai’’ pasirašydamas, parei
škia, kad jis pusę savo gauna-

daug žurnalistų ir kino opera
torių, kurie tikėjosi padaryti 
sensacims nutrunkąs. Bet jų 
noras neįvyko.

Paskutine minutę

Snfabrįkuota net laiškas !mos metinės pensijos aukoja 
Liatuko “ranka” rašytas, ku- imkentėjusiems nuo nederliaus 

‘Jeronimui &‘aur^s Lietuvos gyventojamsname rašoma:
Plečkaičiui. žinai gerai, kad šelpti (api<‘ tai buv0 Jau pa- 

mas, kaip varlė, žuvis, paukš- ±«™ui-n*v kada at korespondencijų gavome ir Syta). Spaudoj buvo rašoma,
tis, ar kas kita. Tai kas čia 10P'anas turėjo jau pakilti j paruošta vyrų. Pra- kokių geraširdžių ir dilesnių

aerodrome pasirodo « Soma‘ prishjRti pinigų ir pa_| žmonių pas mus esama. Rei-
skirti dienų. Gener. Įeit. Lia-ib’a nianyti, kad gener. Liatu- 

- — Oro ministerijos vardii,‘|„kas»» kui iš nusistebėjimo akys iš
- pareiškė jie, — uždraudžia- f IjRi£kas! tnJ.-jo bflti pasius.
me tamstai pasikelti į orų. tflR krimlimHng8 poiiciįos <H.

Ir, kad išradėjas kokiu bū- roktoriui> bet kažkod?| Ms .
tlu nesulaužvtų ministerio isa- • ._____

tame pavadinime blogo? 
Amerikos teisino teisėjas,

matyt, irgi negalėjo suprast’, 
kodėl dėl rupūžės žmonės tu
rėtų muštis ir eiti net į teis
mų. O iš tikro taip atsitiko.

viršų, 
žandarai.

virto, kai jis apie savo “au- 
paskaitė, nes tuoj parašė 
Aps. M-riui pareiškimų,

Ką'
K’.

“Ot. tai šitaip man smagu! Vienoj Vaterburio dirbtuvėj
Duoki žemių, mielasai, susiniuse Eleonora Moekaitė *<5™°’ žandarai isikibo ! ae‘°- ’
O jei ne — tai bus ‘banzai’!” »u Mare Barauskiene, ir už
Tr japonas smaugia kilia. 
Karų jis taika vadina,
Nes įvairūs taikos paktai 
Yr paslėpę karo raktų...

III.
Pažiūrėti šių rungtynių 
Susirinko daug kaimynų. 
Rusas, tvora apsitveręs, 
Buomų rankon nusitvėręs, 
Stebisi, išskėtęs kojas, • 
Tr patįs vienas sau galvoja, 
Kad tik Marksas ir Sovietai 
Sutvarkyti gali svietų.
Ir prancūzų ir italų 
Traukta lįst į šitų balų.

tai buvo paleista iš darbo, :r 
byla- galų gale atsidūrė teis
me.

Kai Eleonora Moekaitė tei
sme Jiuvo paklausta, už kų ji 
Barauskienę mušė, Eleonora 
atsakė: “Ji pavadino mane 
rupūlže”.

Teisėjas pareikalavo, išaiš

plano ratus. Tokiu būdu, išra 
dėjui ir nepavyko pademons- j 
iiuoti savo nepaprasto išradi-! 
u.o. ' I

GENEROLAS LIATUKAS’

Šiaulių apygardos teismas 
Mažeikiuose vasario 19’d. na
grinėję nepaprastų savo aplin-

kinti jam, tas žodis reiS- gilėmis bylą. Byloj figūruoja
kia. Buvo pašaukti geriausi atsarg. gener. Įeit. Liatukas ir

svogens

LACHAVVICZ IR SŪNUS
PAORABŲ VEDP.JAT

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų 

Padarome affiiįavitns reikale Insurance ir visus 
Notarv Public -reikalus

Chicago, III. 
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, T ii.
1439 So. 49th Court 
Telef. Cicero 5927

"'*■ 1 ''j 11 "j-“—
kad jis jokios aukos nedaręs 
ir kad jo parašas po laišku
yra suklastuotas. Pradėtas1 s
tardymas parodė, kad parašas 
po pasižadėjimu tikrai yra pa
dirbtas, nukopijuotas nuo ti
kro gęn. Liatuko parašo, ftj 
darbų atliko, Butkaus papra
šytas, kaimynas Izidorius Gu
daitis, gyvenus dabar Argen
tinoj. Byla atsidūrė teisme ir 
teismas Butkui už tokį origL 
nališkų būdų kenkti savo švo- 
geriui paskyrė šešis mėnesius 
paprasto kalėjimo.

NEPAPRASTAS TELIUKAS

Kamajai, Rokiškio aps. Cy 
piškio kaimo ūkininko p. Ča
pliko karvė atsivedė telntku,

— pj L3 R ’ 
'/4,itiKiEW(ezi(ij-

d.. 1032

kuris yra nepaprastas tuo, jog 
.kartu yra veršiukas ir telyčai- 
tė. Teliukas sveikas ir gerai 
anga.

NUODINGAS ALUS

Taujėnai, Ukmergės apskr. 
Šioj apylinkėj įsigalėjo nami
nio alaus darymas. Jo stipru
mo' besivaikant, dažnai pada- 

1 romas tokis, kad Įsigėrusiems 
tenka po savaites pagirioti.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BABOENUS

LAIŠKAS
T. A. D. Products,
3133 So. Halsted St..
Ch)cago. TU.
Gerbiamieji: '

• Aš vartojau jusi, vaistu^ ir esu pil
nai užganėdinta Sirgau per 6 metus. 
Gyvenimas man buvo niemalonus. 
Vartojau visokių daktarų vaistus, 
bet nieko negelbėjo. Siuntė ant ope
ra c jioa

Kai vienas žmogus patarė T. A. 
vaistus pavartoti, tai pirkau vien^ 
bonką. Tuoj pasijutau geriau. Išvur- ''4 
tojau 5 bonkas Ir dabpr esu pilnai 
sveika. Veliju visiems savo gerlau- 
sienig draugams vartoti T. A. D. me
diciną.

' Su pagarba,
Mrs. F. Zenavlck.

391.9 W. 471h St.. Chiėago, (11. 
šitokių , laiškų mes turime šimtus.

T. A. P per 12 metu daugeliui žmo
gių pagelbėjo, dabar tebegeibrti ir 
gelbės toliau.

T.‘ A. D. PRODUCTS 
oi33 8o. Halsted Street

CHICAGO. ILL

—nORTGAfaE KAf

Statome namus ir senus 
priimame mainus Padarome 
visus logališkns popierius. Te
ikiame advokatiškns patari- 
pilis dykdi.

2608 W. 47 St.

~B A bTe R Nl“
Gerbiamieji “Dr.augo” skai

tytojai: užkviečiu atsilankyti 
pas mane, o mano patarnavi
mu būsit u/žganėdinti.

PETER LAPENIS
727 West 18tli Street

UETUVIįJEKSPRESAI
«fci jums prisema kransty-1 

tis ar kitokiam reikalui rei • i 
kia troko, tai kreipkitės į šiuos 
lietuvius, kurie turi gerus di
delius trokus ir gerai patar
nauja.

W. B. GOTAOIAS
4414 S. CALIFORNIA AVĖ. 

Tel. Lafayette 1369

Tel. Lafayette 5930
TONY TICZKUS

Ledas, angliai, malkos, eks
presas, perkraustymas 

Automobiliai ir trokai viso
kiems, reikalams

2743 West 37th Place
Cbicago, III.

Juozas Butkus, 
labai nesugyvena.

iSaižkino, kas yra rupn’žA Tcii Bylln?jo«l <W Mv«kės akio, 
sSjas pakraipė galvą, pigai- randa“i P^aiėn! kai

lietuvių ir anglų kalbų žino- J° 
vai Vaterburio mieste, ir jie ^voSer'ai

Bet pikčiausi prieš japonus — vojo. ir sako: “Aš
Anglas ir amerikonas.
Ir japonų jie nuo kino 
Atitra-ukt visaip mėgina. 
Saukia jam; “Šalin po biesų. 
Neliesk mūsų interesų!
Tmk Mandžiūrijų, ar kų jau— 
Tik paliki mums Šanehain!”

lt * 
Žiūri vargšas japonukas,
Kad čia, menkos daros štukos. 
Kad pavojus didis gresia, 
Kad paleist reiks kino kasų... 
Ir netekt bijodama žado, 
Mano jiasiklaust mikado, . 
Kas toliau dabar daryti;
Ar palikti, ar dar ryti,
Nes puikiausias apetitas, — 
Tilptų dar kųsnelis, kitas... 
Taip japonas ir nežino,

bloga nematau ir 
abidvi be bausmės.Man rodos, 
kad už tas peštynes jums gan

s čia ftieko me> Kvėdarnos vaisė., Taura- 
paleidžiu gės apskr. ir kurį valdo But

kus. Pats Liatukas gyvena 
Kurmiškių kaime, Žųslių vai.,

jau ir tos bausmės, kad abi- ^raklJ aPs'?r-
dvi netekot darbo”. ! t929 m<“‘aia t4'ismo sPra-

______ ’__  ndimu buvo įvestas į bendrų
NEDŪŽTANTIS

LĖKTUVAS

Jaunas prancūzų išradėjas 
Albertas Savanas tvirtina, į 
kad jis išradęs nedūžtanti ae
roplanų. Aeroplanas galįs kri
sti žemėn iš bet kokios sukš-

WEST CPNJBAL 
WINDOW SHADE 

CLEANERS 
5103 W. Madlson St.

CHICAGO. ILL

Senas langų užlaidas išvalom Ir 
pertaisom, padarom, kaip naujas. Vi
sokios rūšies naujas padarom pagal 

. ... justi noro. T.lettM'lų dirbtuve. Darbus
tumos ir išlikti Visai sveikas. Į Palm •••> ir. pristatome. Tik pašaukit: 

Pirmieji bandymai, kuriuos į reL COI',TMBUS #8°*

ŠOKIŲ MOKYKLA

Dienos į

LIETUVĄ
Greičiausi

BREMEN ~ EUROPA
Garlaiviai Pasauly

I Puikus geležinkeliu susisiekimas Iš 
i,- BREMERHAVEN J LIETUVĄ

Taipgi nuolatiniai kas savaite išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabininials Laivais. 
Pisisakykit' vietas pas vietinius agentus, re|- 
kalaudarhi Lloyd laivakorčių, suteikiant grei

čiausią patarnavimą

North German Lloyd

Norėdavai išmokti šokti val
sų, foxtrot ir kitus šokius, tai 
kreipkitės adresu:

W. MISEVIČIUTĖ 
5209 So. Halsted Street
2-ras augštds iš fronto 

Tel. Yards 4554

130 RANDOLPH ST. CHICAGO

ss’iiattitiitiiimiiiiiHuimiiviiiiiuiiiiiuiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitisf

X vZB. ANOBELIONAv
(Marųnette Jcwclry A Radio)

Pirkusieji pas mus už |5 ar dau
giau bus dykai nufotografuoti.
2850 West 83 St., Chicago, UI.

Tel.
1 ^Hemločk 8380■ ■ ■ ■ ■■■ ■;. i y /' ■

< s..-

išradėjas atliko didžiausioj į , —
paslapty, pavyko puikiausiai. MOTINA HELENA TUKS-1
Vasario 22 *d. Miramas aero-1 

Ar paleist, ar baigt smaugt ki- ^roifte, netoli Marselio, Alber-

I A. F. CZESNA’S BATHS I ė.

V.
nų. ADVOKATAI

TANČIUS IŠGYDO SU 
ŽOLĖMIS

s

Kinas rėkia, bet Ženeva 
Tolimesnė yr už Dievų 
Nors ji turi gerų širdį,
Bet jos ausys neprigirdi.
Ji visiems padėt norėtų,
Jei tik, žinoma, galėtų.
Tačiau gaila, kad jos norus 
Varžo pakto straipsnių tvoros.

VI.

I A•; JBOABIU CENTRO 
VALDYBA

JOHN B. BORDEN
t John Bagdztunas Bordenl

ADVOKATAS
105 W Adams St. Rm 8117

Telephone Randolph <1717
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vakI

Telephone Roosevelt #090 
Name: 8 iki 9 ryto Tol. Repub. 9000

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

M tento Ofisaa 77 W. Waahlngton Ht 
Room 1402 Tol. Central 197*

Valandoo: 9 ryto Iki 4 po plotu

Pirm A. Nausėda 
1924 Center St.

Rūšį P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Tžd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė 

AGITATORIAI:

J Dimša
3347 Aubnm Avė.

Kun. J. Mačiulionis.
2334 8. Oakley Avė

Z. Gedvilas *
12311 So. Emerald Avr,

M. Šlikas
10555 8. State St.

ITtorn.. Kety.. ,r Bubėto* 
4 Iki 9 vai.

4144 Archer Avo. Tol. Lafayette T**”

Vakarais:

Namu Te| Hvde Park 9994

A- A. O LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA 8ALLE STREET

Room 1934 Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0642 

Valandoo — 7 Iki 9 vakare 
Ptarn., Ketv. ir Subatoo vakare

CHAS, A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark St., Room 909

Telephone FRANKLIN S745
Namai: 3117 B. Union Avė.

Telephone VTČTORT 2919

Specialia 5 Dienų Namų 
Treatmentaa su žolėmis 

Duodamas Dykai
Alos pastebėtinos Žolių Gyduoles 

yra moksliška kombinacija geriausių 
Europoj, Amerikoj Ir Rytų Indijoj , 
surinktų žolių. Tūkstančiai, kuriu • 
sunkiai sirgo, tapo išgydyti per per- | 
eitus 33 metus. Motina Helena. 1721 Į 
W. 47 st.. Chicago, 111. pasiūlo Jums 1 
5 dienų Namų Treatmentą. Nueikite į 
pas Ją dėl šio bandomojo treatment.o. 
taipjau dėl nemokafcnos egzamtnact- i 
jos, kad surasti kokia tštlkrųjų yra t 
jūsų liga ir kokių specialių Žolių Gy f 
duoltų jūsų ligai reikalinga. Atsineš- 1 
kitę šj apgrslnlmą. Atdara iki 8 v, į 
vak. Nedėliomts Iki 2 vai. po pietų. 
Jeigu Jus negalite ateiti asmeniškai, 
rąšyklte Motinai Helėnal aprašydami 
savo ligą ir j] prisius jums gyriuo- ' 
leg dykai. Pridėkite 10 c. apmokė- ' 
jlmul persiuntimo
------------------------------- --------- ,

NAUJAS IŠRADIMAS t
DEKRNTO GALINGA MO8TI8

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnlo Galinga 
Mostin yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų. Iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks
nlo Galinga Mostls kaipo Saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma- 
tlsmą. Rankų. Kojų. Nugaros skau
dėjimą. Rankų. Kojų tlrpliOią ir at
šalus) kraują, nlkatelėjlmą Ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiui 
možnlų yra pagiją, o milijonai da 
nežino eole tai.

Deksnlo Galinga Mostls vra tiek 
verta aukso, klek JI pati sveria, sulig 
naudot gydymo. Gvarantuojam: Jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus grą
žinant. Persiduoda visur Klauskite 
taip- DFKEN’R NEW DTRCOVERV 
OINTMENT. Kaina 7R centai.
DEKEN’S OINTMENT 00.

HARTFORD. CONN.

TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFURINĖS VANOS E 
IR ELEKTROS TREATMENTAI =

ŠVEDIŠKI MANKSTINIMAI IR EI.EKTROS MASAŽAS =
Treatmental visokių Ilgi,, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio — 

ir taip toliaU8, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu- — 
lių treatmental. s

Mineralinės, su 1 tarinės vanos duoda didžiausią kraujo člrkulia- S 
ciją, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų. =

KAMBARIAI IlfcL PERGULfcJIMO
= Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo 8 Iki 12 vai. nakties SI 1657 W, 45th Street |
= Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552 | 
šuuiimiiiiiiimiiųiimiiimimiimimmiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiiuiiiiiiimimiiimi;!*

SPULKA - SAUGI VIETA PINIGAMSI
SpulUa augina žmogui turtų, skina kelių ^mokslų 

jo vaikams ir veda į užtikrintų ateitį.
Kas nuo jaunų dienų taps spulkininkas, tas ne

žinos kas yra skurdas šiame gyvenime
Todėl visi tapkite spulkininkai, — visi įsirašyki

te į mūsų stiprią, didžių spulkų. Prigulėjimas saugus 
— per 33 metus nei vienam nežuvo nei centas.

KLAUSYKITE PROGRAMŲ IŠ W. 
G F. L. RADIO STOTIES 9 vai. vak., 
kas PIRMADIENĮ (PANEDELĮ).

VYTAUTO BIHLDiNG AND LOAN 
ASSŪOATION (SPIIKA)

4559 South Paulina Street
Telefonas YARDS 0145

WEST SIDE EXPBES$
2146 SO. HOYNK AVENUE 

Tel. Roosevelt 2072

ADOMAS STŲOIS
4642 SO. W00D STREET 

Tel. Lafayette 0973

JUOZAS MANIKAS
2900 WEST 40th STREET 

Tel. Lafayette 5676

I

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšics 
ir patarnavimo, šau
kit, , ,

GREEN VAULEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1AI

M. ZIZAS
Namų Statymo KontraktorilY 

itatau įvairiausius namus prleinainS 
kalną

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tslefonsui Hemlock IS14

JULIUS VEUČKA
6725 SO. ROCKWELL ST. 

Tel. Republic 3713

AR ŽADI KRAUSTYTI07

A, ALIŠAUSKAS A SON
7128 So. Rockwell Stmt 

Tel. Republic 5099

toes permufuojame pianus 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra 
greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš 
ir į kitus miestus.

Tsisf. Republlc <|94

D. GBICIUS
OBNERALIB KOMTRAKTORIOB

' Statau namus kaip muro taip tr 
medžio nuo mažiausio iki didžiausio 
(* einas prielnamlausloe.
1452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
14A91V STATYMO KONTRAK 

TORTUS
8504 S. WASHTENAW AVĖ.

relei 
lock 9947

Kamą Tslaf

Republic 8<I99 '

JOHN YEBKES .
Plnmbtng A Heatlng Uatuvv 

KONTRAKTO RTOB
Mane larbaa pilnai aamntuntAe 

Kalnas prieinamos
2422 W«8T 89th STREET
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